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De uitgave betreft de digitale versie van het volgende werk:
Huishoudelyk woordboek, vervattende vele middelen om zyn goed te
vermeerderen, en zyne gezondheid te behouden […], door M. Noel Chomel,
Priester en Pastoor der Parochie van St. Vincent te Lyon. In ’t Nederduits
vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige Artikelen, door de
Heeren JAN LODEWYK SCHUER, Uitgever van ’t Groot Algemeen
Woordboek, A. H. WESTERHOF, V.D.M. en Rector der Latynse Scholen
te GOUDA, en zeker Liefhebber, En met Kunstplaten verrykt. Leiden,
Amsterdam, twee delen, 1743.
Als legger is gebruik gemaakt van het exemplaar dat berust in de Leidse
universiteitsbibliotheek onder signatuur 1368 D 24-25, alwaar men zo vriendelijk is
geweest de tekst voor dit project volledig te scannen; via de catalogus van de Leidse
universiteitsbibliotheek kan men de scans van beide delen van het woordenboek
raadplegen.
Bij leesproblemen en beschadigingen is een exemplaar in particulier bezit
geraadpleegd. Verschil in zetsel tussen deze exemplaren door correctie op de pers
is hierbij niet vastgesteld; wel zijn er verschillen in de plaats waar de platen zijn
ingebonden en bovendien ontbreken in sommige uitgaven aan het einde enkele
pagina’s (zie de inhoudsopgave hieronder).

Achtergrondinformatie over het Huishoudelyk woordboek van Chomel
De Franse landbouwkundige Noël Chomel (1633-1712) was pastoor van de parochie
Saint-Vincent in Lyon, waar hij eerst een opvanghuis voor zieke bedienden en later
een tehuis voor bejaarde geestelijken oprichtte. Hij was verantwoordelijk voor het
beheer van de landgoederen, en deed aldus de kennis op die het hem mogelijk maakte
om in 1709 een uitgebreide encyclopedie te publiceren onder de titel Dictionnaire
œconomique, contenant divers moyens d’augmenter son bien, et de conserver sa
santé. Waarschijnlijk heeft hij hieraan jarenlang gewerkt, want hij was al 76 toen de
publicatie het licht zag. In 1712 schreef hij een aanhangsel, waarvan slechts een
gering aantal exemplaren werd gedrukt. Er bleek grote behoefte aan een dergelijk
werk te zijn en daarom verschenen tussen 1718 en 1777 postuum diverse vermeerderde
drukken, waarvan de editie van 1767 in drie delen de uitgebreidste was. Het
woordenboek werd bovendien vertaald in het Duits, Engels en Nederlands.
De eerste - thans gedigitaliseerde - Nederlandse editie van de inmiddels vermaarde
encyclopedie verscheen in 1743. De vertaling en bewerking werd verzorgd door “de
heeren Jan Lodewyk Schuer, A.H. Westerhof, en zeker liefhebber.” Beide vertalers
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hadden ruime lexicografische ervaring: Jan Lodewyk Schuer had eerder, samen met
D. van Hoogstraten en M. Brouerius van Nidek, meegewerkt aan het eerste complete
Nederlandstalige biografische woordenboek, het Groot algemeen historisch,
geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, waarvan de zeven delen
verschenen waren tussen 1725 en 1733. Arn. Henrik Westerhovius had in 1734 het
Algemeen kunstwoordenboek der wetenschappen gepubliceerd, een vertaling van
een Duits werk van Johannes Hubner. Westerhovius of Westerhof(f) was rector van
de Latijnse school in Gouda. Volgens het voorwoord overleed hij tijdens de vertaling
van het woordenboek van Chomel en werd zijn werk overgenomen door ‘zeker
Liefhebber’ - wie daarmee is bedoeld, is onbekend.
De Nederlandse vertaling bevatte 80 platen, waaronder enkele speciaal gemaakt
voor de Nederlandse editie. De platen bevatten allerlei nuttige informatie, bijvoorbeeld
over hoe men vogels, vissen en zoogdieren als konijnen, hazen, wolven en vossen
kan vangen. Het woordenboek zelf geeft overvloedige informatie over een zeer groot
aantal praktische huishoudelijke zaken zoals over het verzorgen van vee, het houden
van bijen, het stekken van bomen. Er worden veel recepten gegeven en een belangrijk
deel van het werk gaat over de vraag hoe men gezond kan blijven of worden - waarbij
we vurig moeten hopen dat de toenmalige lezers de opgegeven huismiddeltjes niet
al te serieus hebben genomen.
De Nederlandse vertaling van het woordenboek van Chomel was zeer in trek.
Tussen 1768 en 1777 verscheen een vermeerderde editie van zeven delen, van de
hand van J.A. de Chalmot, onder de titel Algemeen huishoudelijk-, natuur-,
zedekundig- en konst- woordenboek. In 1778 verscheen de complete zevendelige
vermeerderde druk, die in hetzelfde jaar positief werd besproken in het tijdschrift
Vaderlandsche letteroefeningen: “Genoeg zy het, by ’t slot van dit Werk, nog te
zeggen, ’t geen veelen by ondervinding gereedlyk erkennen, dat dit Woordenboek,
met regt, het nuttigste van die soort genoemd mag worden; en dat men ’er, zo ten
aanzien van het Huishoudelyke, als ten opzigte van allerleie Kunsten en
Weetenschappen, vooral met betrekking tot de Natuurkunde, Natuurlyke Historie en
Geneeskunde, een zeer voordeelig en leerzaam gebruik van kan maaken.”
De tweede editie bevatte maar liefst 9000 pagina's en 73 platen meer dan de eerste,
en kreeg dan ook de bijnaam de Grote Chomel. Daarmee was de energie van Chalmot
nog niet uitgeput, want tussen 1786 en 1793 werkte hij nog door aan het Vervolg op
M. Noel Chomel, Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, totdat het werk zelfs was uitgegroeid tot negen delen. Voor de
minvermogenden verscheen tussen 1800 en 1803 een verkorte editie van vier delen.
Jacques Alexandre de Chalmot was, zoals de naam al doet vermoeden, van Franse
oorsprong, maar hij werd geboren in Leeuwarden in 1734 en overleed in Kamperveen
in 1801. In 1758 vestigde hij zich in Leeuwarden als boekhandelaar en drukker en
hij gaf verschillende werken uit, behalve de bewerking van Chomel; de bekendste
zijn het Woordenboek der Nederlanden, bevattende Levensbeschrijvingen van
voorname Staatsmannen, Krygshelden, Geleerden etc. (1797-1800), bestaande uit
acht delen en toch slechts lopend tot Drebbel (hier stopte de publicatie vanwege het
overlijden van Chalmot) . Onder het pseudoniem Catharina Zierikhoven publiceerde
Chalmot het Volkoomen Nederlandsch kookkundig woordenboek voorgesteld in de
Friesche keukenmeid en verstandige huishoudster, Leeuwarden, 1772. Dit kookboek
is gebaseerd op de recepten die zijn opgenomen in het Algemeen huishoudelijk-,
natuur-, zedekundig- en konst- woordenboek van Chomel en Chalmot. Kennelijk
dacht Chalmot dat een vrouwelijke auteursnaam meer gezag gaf aan een kookboek
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dan een mannelijke, en hij had daarin gelijk, want het boek is tot in de 19e eeuw
enkele malen herdrukt.
De Nederlandse uitgave van het woordenboek van Chomel werd ook in Japan
gelezen: de Japanners kwamen in deze periode via de Nederlandse handelspost op
het eiland Deshima in contact met de West-Europese wetenschap. Tussen 1811 en
1845 werden gedeelten van de Nederlandse editie van de grote Chomel in het Japans
vertaald onder de titel Kosei Shimpen (‘Nieuwe boeken voor het algemeen belang’).

Inhoudsopgave van het Huishoudelyk woordboek van Chomel
De twee delen bevatten tesamen 1496 genummerd pagina’s en enkele ongenummerde
pagina's aan het begin en het einde van de delen. Het woordenboek bevat, zo weten
we nu het is gedigitaliseerd, ongeveer 1,3 miljoen woorden. Interessant is dat in het
eerste deel 247 keer het voegwoord ende in de tekst voorkomt, wat in de 18e eeuw
allang als verouderd gold en in het dagelijkse spraakgebruik was vervangen door en.
In het tweede deel komt ende nog maar 30 keer voor.
Inhoud:
Bericht aan de lezers
Huishoudelyk woordboek. Eerste deel [A – M]
Huishoudelyk woordboek. Tweede deel [N – Z]
Aanhangsel van overgeslagen artikelen
Drukfeilen
Verbeteringen en byvoegzels
In het exemplaar in de Leidse universiteitsbibliotheek dat is gescand, ontbreken de
Verbeteringen en byvoegzels. Deze pagina's zijn overgenomen uit het exemplaar in
de KB Den Haag (signatuur: 535 D 4-5).

Gevolgde werkwijze bij het digitaliseren
De gedigitaliseerde editie is een diplomatische weergave van de tekst, dat wil zeggen
dat het origineel zo exact mogelijk is gevolgd. Druk- of zetfouten zijn niet
gecorrigeerd; inconsequente spellingen zijn overgenomen. Het hoofdlettergebruik
en de interpunctie van het origineel zijn in principe overgenomen, waarbij
kleinkapitaal is overgenomen als kapitaal. Ook cursieve en niet-cursieve letters zijn
conform het origineel overgenomen.
De ligaturen œ en æ, die vooral voorkomen in Latijnse woorden, zijn overgenomen
als oe en ae. Aanhalingstekens die in het origineel voor iedere regel opnieuw worden
herhaald, zijn in de digitale uitgave uitsluitend aan het begin en het einde van de
geciteerde passage opgenomen. Wanneer in het origineel door middel van een
accolade (bijvoorbeeld op p. 245) of liggende streepjes (p. 775-777, 782) is
aangegeven dat een bepaald woord herhaald moet worden, zijn in de digitale editie
de accolades of streepjes vervangen door het bedoelde woord.
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Typografie: pagina’s, regels en spaties
De typografische vormgeving van de oorspronkelijke teksten is in de digitale uitgave
losgelaten. Custodes onder aan de pagina’s en kopregels zijn niet overgenomen, net
zomin als katernnummers voor de drukker en binder. Tussen vierkante haken is
aangegeven waar een nieuwe pagina in het origineel begint. Enkele paginanummers
zijn gereconstrueerd: ze komen niet voor in het origineel maar zijn in de digitale
editie afgeleid van voorafgaande of volgende nummers; dergelijke paginanummers
worden voorafgegaan door een asterisk.
De regeleinden komen in de digitale uitgaven niet overeen met die in de
oorspronkelijke tekst. Woorden die in de druk aan het einde van de regel met een
streepje worden afgebroken, zijn door ons aaneengeschreven.
Het spatiegebruik rond leestekens is in de digitale versie genormaliseerd omdat
het gaat om een betekenisloos typografisch verschil. In concreto betekent dit dat er
na (en niet vóór) leestekens consequent een spatie is gezet, ongeacht wat er in het
origineel staat. In een aantal gevallen is niet altijd eenduidig uit te maken of er sprake
is van een hele, halve of geen spatie in het origineel. Bij het digitaliseren van de tekst
hebben wij in de gevallen dat het niet duidelijk is of er sprake is van een (kleine)
spatie, veelal gekeken naar de context: staan de bewuste woorden elders meestal
aaneengeschreven of juist niet? Daarbij is voor het afgekorte lidwoord ’t altijd een
spatie geplaatst, ook als die een enkele keer in het origineel vanwege ruimtegebrek
ontbrak. Daarentegen is geen spatie gezet voor ’er, omdat het om een enclitische
vorm gaat waarvoor in het origineel in de regel geen spatie staat, dus: maakt’er,
laat’er, geeft’er.
Op pag. 115 is een tabel over beide kolommen van het boek gezet; in de digitale
uitgave is de tabel in de logische volgorde overgetikt.

Trefwoorden, subtrefwoorden en verwijswoorden
De tekst van het woordenboek bestaat uit een groot aantal kortere of langere
encyclopedische artikelen, onderbroken door tussenkoppen. Iedere ingang is gezet
in hoofdletters. Die hoofdletters zijn in de digitale editie vervangen door vette kleine
letters, ook de eerste letter, behalve als het gaat om een naam. Ook woorden waarnaar
wordt verwezen staan in het origineel in hoofdletters, en ook die zijn vervangen door
kleine vette letters. Bijvoorbeeld:
arsenicum. Zie rottekruid.
artemisia. Zie byvoet.
arterie. Zie slagader.
artisjok. Zeker eetbaar distelkruidt. Het schiet uit zyn wortelen bladeren voort,
die één of anderhalf voet lang, breed en diep ingesneden zijn, van een groene
aschverwige of wittagtige kleur, ....
In het origineel staan de ingangen een beetje ingesprongen en de woorden artemisia
en arterie zijn dieper ingesprongen, maar in de transcriptie zijn trefwoorden nooit
ingesprongen. Wel zijn de inspringingen bij nieuwe alinea’s uit het origineel
overgenomen.
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Voor, maar niet na, ieder nieuwe ingang is een witregel geplaatst. Voor en na
tussenkoppen is geen witregel gezet, zodat typografisch duidelijk is welke
tekstinformatie bij één lemma behoort.
Sommige lemma’s in het origineel zijn zeer lang en hebben een groot aantal
subkoppen. Bovendien hebben de lemma’s een nadere onderverdeling met
subtrefwoorden in hoofdletters. De vormgeving van de subtrefwoorden is gelijk aan
die van de trefwoorden, maar de logica en de alfabetische volgorde gebieden de
subtrefwoorden te onderscheiden van de trefwoorden: zo staat er onder het lemma
koorn een groot aantal subtrefwoorden die beginnen met tarwe en andere woorden
die de normale alfabetische volgorde doorbreken; na alle subtrefwoorden loopt de
letter K dan weer door met koornbloem. De subtrefwoorden bij koorn (en paard
en andere uitgebreide lemma’s) zijn overgenomen met de opmaak uit het orgineel
(vaak helemaal in kapitaal gezet), en zonder witregels ervoor, zodat ook uit de
typografie duidelijk is dat het gaat om subtrefwoorden die behoren bij een ander
trefwoord.

Zetfouten
In deze diplomatische editie is afgezien van normalisering van de spelling of
verbetering van de tekst. Een consequentie hiervan is dat ook evidente zetfouten niet
zijn gecorrigeerd. Enkele voorbeelden van niet verbeterde zetfouten in trefwoorden
en verwijzingen:
- de ingang baquenaudier is in het origineel ten onrechte geplaatst direct vóór
baguenaudier;
- op pag 158 wordt verwezen naar zuiker; deze ingang bestaat niet, het is suiker.
- op pag. 273 wordt verwezen naar boomzap; deze ingang bestaat niet, het is
boom-zap.
- op pag. 1193 wordt bij verdikmiddelen verwezen naar remedien; het
trefwoord is remedie.
Idem onder verdoofmiddelen, verdunmiddelen, versterkmiddelen.
- op pag. 1376/1377 Hoe men den Wyn kan vermeerderen is twee keer de
Romeinse IV gebruikt, waarna de nummering gewoon doorloopt.
Een zetfout die wél is gecorrigeerd, staat op pag. 127, 2de kolom, 17de regel van boven
– het laatste woord van de regel luidt “onderste,” en de l die in de plaats van de
komma was bedoeld, is in de regel erboven terechtgekomen. In dit geval is, om te
komen tot normaal leesbare tekst, in de digitale versie het bedoelde “onderstel”
opgenomen.

Platen
In het boek zijn een groot aantal uitvouwbare platen tussengebonden, die zijn
genummerd van 1 t/m 80. De plaats van de platen is in de digitale editie tussen
vierkante haken aangegeven. Op de platen staan meestal meerdere illustraties; bij
iedere illustratie is vermeld bij welke pagina en welk trefwoord uit het
woordenboekdeel deze behoort; onder aan de plaat is bovendien in kleine cursieve
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letters de maker geplaatst. Al deze informatie is in de digitale editie overgenomen,
bijvoorbeeld:
[Plaat 1. pag. 1. AAL. pag. 2. Fig. 1. pag.15. 365. Fig. 2. KARPER. F.
D. Bakker fecit 1737.]
De platen zijn opgenomen in de volgorde waarin ze in de papieren uitgave in
particulier bezit zijn ingebonden, omdat uit de losse scans van het Leidse exemplaar
niet met zekerheid de plaats van de – ongenummerde – platen viel op te maken; die
volgorde is niet helemaal conform de nummering van de platen. De volgorde, met
onderstreept de afwijkingen, is:
1 t/m 7, 12, 8, 9, 10, 11, 16, 13, 14, 15, 17 t/m 43, 58, 44 t/m 57, 60 t/m 73, 75,
74, 76, 59, 77, 78, 79, 80.

Vreemde tekens en symbolen
In het woordenboek komen allerlei vreemde tekens en symbolen voor, zoals de
afgaande en wassende maan, de symbolen voor planeten en de symbolen voor de
tekens van de dierenriem. Die symbolen zijn in de digitale editie zoveel mogelijk
overgenomen door identieke of vrijwel identieke tekens. In de gevallen dat dat niet
mogelijk bleek, zijn de symbolen in de digitale editie door een plaatje uit het origineel
vervangen.

Medewerkers aan de digitale uitgave
Het Huishoudelyk woordboek van Chomel is gedigitaliseerd door vrijwilligers die
behoren tot het Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal. Dit netwerk is ontstaan nadat
een groot aantal vrijwilligers zich had aangemeld als reactie op een oproep in de
media in juni 2007, waarin Nicoline van der Sijs hulp vroeg bij het digitaliseren van
de Statenvertaling 1637. Sindsdien zijn een tiental oude Bijbels, twee Friese
bijbelvertalingen, zes oude psalmvertalingen en diverse taalkundige werken
getranscribeerd. Alle teksten zijn gepubliceerd op de website van DBNL en
gedeponeerd bij Data Archieving and Networked Services DANS, een instituut van
KNAW en NWO. De Bijbels zijn voorts gepubliceerd op de website van het
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Aan het overtikken en tot tweemaal toe corrigeren van het Huishoudelyk woordboek
van Chomel hebben onderstaande personen een bijdrage geleverd.

Coördinatie:
dr. Nicoline van der Sijs, Leiden (NL)

Medewerkers:
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drs. M.P. Angenent MPA, Utrecht (NL)
dr. Ingrid Biesheuvel, Rijswijk (NL) (corrector)
mr. Geertje Bikker, Oudewater (NL)
Kees Blom, Epe (NL)
drs. Gerrit-Jan Bosman, Kaatsheuvel (NL)
drs. Frans van den Brink, Zeist (NL)
Willem H.D. Delhaas, Assen (NL)
ir. J.F. (Jan) Entrop, Tiel (NL)
Jan Fraanje, Krimpen aan den IJssel (NL)
drs. Annalies van Haaften, Maastricht (NL)
M.N. den Harder, Soest (NL)
Ruud Hendrickx, Brussel (B) (corrector)
mr. Frits Houtman, Berg en Dal (NL)
drs. Marien Jacobs, Leiden (NL)
drs. Mieke de Jong, Elst (NL)
drs. Immie van Kalken, Amsterdam (NL)
dr. J.J. (Jantien) Kettenes-van den Bosch, Putten (NL)
René Kurpershoek, Amsterdam (NL)
Tineke van der Laan, Rome (I)
Bram Laport, Middelburg (NL) (corrector)
Janet van der Mark-Mackenzie, Leiden (NL)
drs. J. (Jenny) Mateboer, Utrecht (NL)
Bruno Meeuwsen, Leiden (NL)
Brenda Mudde, Amsterdam (NL)
Huib Neven, Krimpen aan den IJssel (NL)
Ans van Nifterick Post, Rijswijk (NL)
drs. M.S.L. Plokker, Driebergen (NL)
Henk van de Rest, Alphen N.B. (NL)
Willem Rijneke, Tiel (NL)
dr. Willem Rump, Nieuwegein (NL)
drs. Jef Schaap, Zaltbommel (NL) (corrector)
drs. Carri Sijssens, Maarn (NL) (tevens corrector)
Ton van der Steenhoven MA, Ouderkerk aan den IJssel (NL)
drs. Dagmar Stiebral, Den Haag (NL)
drs. Poul Stolp, Oss (NL)
dr. Pieter van Thiel, Bennebroek (NL)
drs. Ingrid Vedder, Bunnik (NL)
drs. Piet Verhoeff, Utrecht (NL)
Louis Vermeulen, Rotterdam (NL)
Wim Visser, Castricum (NL)
drs. Conny Wesdijk, Breda (NL)
drs. Joke van der Wey, Amsterdam (NL)
Jan Dirk Wiegman, Alphen a.d. Rijn (NL)
Tineke Wiltink-Raak en Herman Wiltink, Krimpen a/d IJssel (NL) (correctoren)
drs. Dirk van Wolferen, Goor (NL)
Jeltje Zijlstra BA, Haarlem (NL)
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*I
[illustratie]
[I. Punt inv. et fecit. 1742.]
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*III

Huishoudelyk woordboek, Vervattende vele
middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne
gezondheid te behouden, Met verscheiden wisse
en beproefde middelen
Voor een groot getal van ZIEKTEN, en schoone GEHEIMEN om tot een hoogen en
gelukkigen ouderdom te geraken,
Een menigte van manieren om LAMMEREN, SCHAPEN, KOEJEN, PAARDEN,
MUIL-EZELS, HOENDEREN, DUIVEN, HONIG BYEN, ZYWURMEN te kweken,
voeden, genezen, en winst te doen met die Dieren;
Velerleije soorten van NETTEN en wyzen om ALLERLEIJE SOORTEN van
VIS, DIEREN en VOGELEN te vangen, Jagen, enz.
Een oneindige menigte van geheimen in den TUINBOU, KRUIDKUNDE,
AKKERBOU, LANDBOU, WYNGAARD- en BOOMGAARD BOU, gelyk ook
de kennisse van VREEMDE GEWASSEN, en hare EIGENAARTIGE KRACHTEN,
enz.
Met de voordeelen van het DESTILLEREN, VERWEN, ZEEPZIEDEN,
STYFSELMAKEN, KOTTOENSPINNEN en MAKEN VAN
KUNSTGESTEENTEN, die na de natuurlyke gelyken, SCHILDEREN met Wateren Oli-verw, ’t maken van BAJEN en STOFFEN voor deze en andere Landen, van
TURF, STEEN, enz.
De middelen, waar van zich KOOPLIEDEN bedienen, om groten handel te dryven,
en waar van Engelsen, Hollanders, enz. gebruik gemaakt hebben in
den handel met PAARDEN, GEITEN, SCHAPEN, enz.
Alles, wat HANDWERKSLIEDEN, TUINIERS, WYNGAARDE NIERS,
KOOPLIEDEN, WINKELIERS, BANKIERS, KOMMISSARISSEN, OVERHEDEN,
OFFICIERS van ’t Ge recht, EDELLIEDEN, Geestelyken en andere luiden van
aanzien, in de Eerste Bedieningen doen moeten, om zich welvarende te maken.
Door M. NOEL CHOMEL,
Priester en Pastoor der Parochie van St. Vincent te Lyon.
In ’t Nederduits vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige Artikelen,
door de Heeren JAN LODEWYK SCHUER, Uitgever van ’t Groot Algemeen
Woordboek, A. H. WESTERHOF, V.D.M. en Rector der Latynse Scholen te GOUDA,
en zeker Liefhebber,
En met Kunstplaten verrykt.

Eerste deel.
Bericht aan de lezers.
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*V
DIT WOORDBOEK is een Schatkamer van wetenschappen in alle huizen en
Huishoudingen van wat staat en aart, dienstig en noodig om’er lessen tot voordeel,
zuinig en onnozel vermaak uit te halen; ’t zy ze Adelyk zyn en van hunne Inkomsten,
of door middel van enige Oeffeningen en Hantteringen hun bestaan erlangen, en ze
in de Stad, of op ’t Land in afgelegen hoeken der Wereld, en eenzame plaatsen zyn,
en gehouden worden. Men heeft het oog maar op deszelfs voorhoofd te slaan, om
daar van overtuigd te worden. Dat het in de Franse taal in Vrankryk, tot driemaal
toe, zo wel ontfangen zy, en in Nederland eens in die tale zy gedrukt, heeft ons
aangemoedigd om den Nederlander, dier tale niet magtig, zo nut een Werk niet te
onthouden; in hope, dat het onzen Landslieden niet minder aangenaam zal wezen,
hier aan zo veel moeite en geld te spillen, als het dezelve aangenaam geweest is, dat
wy ze van nog twéé andere Werken van dezen aart voorzagen, den
KOURANTENTOLK van Hubner, namelyk, en het KUNSTWOORDENBOEK van
dien zelfden Heer, waar op dit als een noodig gevolg schynt; met dit onderscheid
nochtans, dat, terwyl het twede de wóórden uitlegt, dit de zaken verhandelt, en ze
léért zich ten gebruike, en tot zyn tydelyk en lighaamlyk, ja ook gééstelyk nut
aanleggen; dewyl ’t ook elks zedelyk gedrag in zyne Hanttering, Kunst, of Wetenschap
zoekt te besturen en verbeteren.
Maar, die den Titel van dit Werk aanziet, zal zich in den éérsten opslag
verwonderen, hoe een Geestelyke, die den ouderdom van 76 Jaren had bereikt, een
werk van zo groten omslag, als dit is, heeft kunnen in ’t licht brengen. De
Geneeskunst, Akkerbou, Landbou, Jagt, Vissery, ’t middel om met allerleije soorten
van tamme Dieren zyn voordeel te doen, en ’t geen Kóóplieden, Handwerkslieden,
en andere luiden, van wat staat en gelegenheid ze zyn mogten, dienstig is, om hun
goed te vermeerderen, of behouden, schynen tot een Priester niet te behooren, die
zich gedurig met de pligten van zyne geestlyke bediening bezig houdt. Hoe heeft
dan dees Schryver, denkt men ligt, in weêrwil van de vermoejende zorgen ener talryke
gemeente, zulke schoone ontdekkingen in Wetenschappen en Kunsten kunnen doen?
Deze is ene zwarigheid, welke de Franse Uitgever met korte woorden heeft trachten
uit den weg te ruimen.
De Heer Chomel, Pastoor van St. Vincent te Lyon, een tyd lang in ’t Kweekschool
van St. Sulpitius te Parys hebbende deurgebragt, is door den Heer Abt Tronsson,
zynen Overste, onder een groot getal van geestlyken gekoren geweest, om de goederen
te besturen, die van ’t Slot en Kweekschool van Avron by Vincenne, een myl van
Parys, afhangen. Onder dit Slot hooren vele Bossen, Wyngaarden, Landeryen, en
Graften vol water, die overvloed van Vis voortbrengen. Voeg hier by een groten
Voorhof met een zeer goed Duivenhuis, een grote Moezery en tegen de muren van
’t Kasteel fraje Latwerken, of Heggen, en eindlyk alles, wat een Landhuis kan
aangenaam maken, of enigsins van nut doen zyn.
In dit aangenaam verblyf heeft onze Schryver het grootste gedéélte van de kennisse
gekregen, daar hy tegenwoordig het geméén mede dienst doet. Gelyk hy alle de
plichten zyner bedieninge, met de uiterste naaukeurigheid wilde waarnemen, zo
vergenoegde hy zich niet met over ’t geen hy deed zyne gedachten te laten gaan; hy
gaf’er ook acht op, als hy ’t had gedaan. Deze oplettenheid op al zyn doen deed hem
veel nieuws ontdekken in de Huishoudinge, en de kunst om Landgoederen te besturen,
’t welk den schrandersten tot nog toe niet was te binnen geschoten. Deze ontdekkingen
déélde hy den beruchten Heer de la Quintenie mede, die hem nieuw licht gaf, en van
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onzen Schryver zynen voesterling maakte. De om gang, die de Heer Chomel met
dezen bekwamen man en verscheiden anderen had, gevoegd by het lezen der beste
Boeken,
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en onder anderen; Des ruses innocentes du Solitaire inconnu; De onbesproken
lóósheden van een onbekenden Kluisenaar; Le moien de devinir riche; ’t Middel om
Ryk te worden; door den befaamden Palissy; Le Jardinage d’Antoine Mizaud, Medecin
de Paris, contenant la maniere de cultiver le Jardins, le preservir de toute vermine,
et en tirer de remede propre aux Maladie de hommes. De Tuinbou van Antonius
Mizaud, Geneesheer te Parys, vervattende de manier van Boomen te behandelen, en
ze voor allerlei ongedierte te bewaren, en daar uit bekwame middelen voor ziekten
van Mensen te halen, en verscheiden anderen van dien aart, zyn hem van geen
geringen dienst, in ’t besturen van Land-, Akker-bou, enz. geweest.
Wat de Geneeskunst betreft, die, om zo te spreken, in zyn geslacht erflyk is; als
zynde Kleinneef van wylen den vermaarden Heer De Lorme, eersten Geneesheer
van Hendrik den Groten, Lodewyk den XIII. en Lodewyk den XIV. Broeder en Deken
der gewone Geneesheeren des Konings, waar onder twee Neven, beide Geneesheeren,
welker oudste was Doctor van de Faculteit der Geneeskunde te Parys, en van de
Akademie der Wetenschappen; die, niet lang geleden, ene Verhandeling der
gebruiklyke Planten uitgaf, welke gedrukt is te Parys, by Karel Osmont; en de ander
Doctor in de Geneeskunst van ’t Hoogeschool te Montpellier en Opziender der
Minerale wateren van Vichi, die onlangs een Boek uitgaf, Universae Medicinae
Theoria, Pars prima; of Physiologia ad usum Scholae accommodata, in Tres Tractatus
divisa; Tractatum scilicet de Principiis, de Humoribus, et de Vasis, Auctore Jacobo
Francisco Chomel, Parisino, Doctore Medico, Monspeliensi, Monspelii, apud
Honoratum Pecti, Typographum 1709. Wat de Geneeskunst, zeg ik, belangt; daar
ontrent heb ik vooraf niets, dan in ’t algemeen te zeggen, dat zo een Geneesheer zich
in weinig tyds bekwaam maakt, als hy met zorg de zieken van een talryk Ziekenhuis
bezoekt, het geen wonder zy, dat een man van ’t Karakter van onzen Schryver, zo
volmaakte kennisse van de beste Geneesmiddelen heeft gehad. Want hy is, een groot
déél zyns levens, Huishouder van een der beruchtste Gasthuizen van Vrankryk, ik
wil zeggen, van ’t groot Hospitaal in Lyon geweest. ’t Getal en de verscheiden soorten
van ziekten, die men in dit huis behandelt, gaven hem tot verscheiden opmerkingen
gelegenheid. Hem ontbrak ’t ook aan gene zo schoone gelegenheid om zich te
onderwyzen. Als de Geneesheeren de zieken bezochten, liet hy’er zich deurgaans
vinden. Hy lette daar op de hoedanigheid der zieken, de verscheidenheid van
Geneesmiddelen, welke men gebruikte; en als een Ordonnantie verscheidenmalen
gelukt was, miste hy nooit ze in geschrift te brengen; of zy hem by gelegenheid konde
dienen. Dus kan men zyn verzekerd, dat de Geneesmiddelen, in dit Boek te vinden,
zyn beproefde Geneesmiddelen, op welker kracht men staat kan maken.
Ik zeg het zelfde van de andere geheimen, in dit Woordboek vervat, en, onder
anderen, van ’t verméérderen der Graanen, dat het wonderbaarlykst schynt. Onze
Schryver is’er als van verzekerd, alzo hy zich aanbiedt om handen vol van dat Kóórn
te geven, waar van hy in ’t eerste Stuk spreekt op het woord Graanen, om’er een
proef van te nemen. Dit geheim kreeg hy van wyle den Heer Prioor de la Perriere,
gelyk het dees verklaart in een Boek te Parys in ’t Jaar 1698. gedrukt, en geheten Le
Secret des Secrets, Geheim der Geheimen. Zie ’t geen op de laatste bladzyde wordt
gezegd. De Heer Chomel Pastoor van St. Vincent te Lyon, een vermaard man, die
wegens zyne vroomheid lofwaardig, en, by de gantse Stad bekend, verscheiden
Gemeenschappen heeft ingesteld, en met voordeel onderhouden, heeft het zelfde te
gelyk met de zelfde luiden ondervonden, en geeft de zelfde Stoffen uit.
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De Heer Abt van Vallemont, die zo vermaard is wegens zyne zo juist versneden
Pen, als volmaakte kennis in ’t stuk der Natuurkunde, staat in zyn Traktaat, tot Titel
voerende, Zeldzaamheden van Kunst en Natuur, en ’t groejen der Koorns, toe, dat
het geheim van den Heer de La Perriere ’t beste is; maar, dat het droevig zy, dat hy
’t aan niemand heeft ontdekt. Dat schoon geheim is echter niet verloren, gelyk men
uit een plaats van ’t Boek des Heren de la Perriere zien kan, ’t geen ik kom te noemen;
en, zo de Heer Chomel daar tot nog toe een geheim van gemaakt had, ’t was, om dat
zyn vriend hem dit niet dan onder voorwaarde had toevertrouwd, dat hy ’t niet dan
na zynen dóód bekend zoude maken, welke in ’t Jaar 1704. voorviel.
Door middel dezer geheimen, en verscheiden anderen, deur dit Boek verspreid,
zyn van onzen Schryver talryke Gemeenschappen onderhouden; en, zonder zyne
naarstigheid, zoude men op zo goed een voet niet zien ’t huis van ’t KINDEKE
JESUS,
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of van de Dochters van ’t Klooster van St. Vincent, en die van den GOEDEN
HARDER; waar aan de Heer Manis, Groot Vicaris des Heeren Aartsbisschops van
Lyon, de laatste hand, om zo te spreken, heeft gelegd.
By al ’t gezegde zoude men kunnen voegen, dat onze Schryver zeer veel geleerd
heeft van de Leden zyner Gemeente; meest bestaande uit Kóóplieden in Hout, Koorn,
Wyn, Zyde, enz.; waar van hy ontrent dertig Jaren is Pastoor geweest. Zie daar zo
veel de Franse Uitgever genoeg dunkt, om den Lezer te overtuigen, dat de Heer
Chomel een Werk in ’t licht heeft kunnen geven van een aart, gelyk dit is; en geloofde,
dat het zou zyn ’t óórdeel van hun te mistrouwen, onder welker handen dit Boek kon
vallen, zo hy meer bewyzen wilden bybrengen, die, om de waarheid te spreken, hem
niet ontbreken zouden, zo ’t nood deed.
Gelyk men den Heer Chomel niet genoeg kan dankzeggen, zo is zyn arbeid door
de algemeene goedkeuring vergolden geworden. Dit heeft hem genóódzaakt gehad,
om in ’t Jaar 1712. en dus 3. Jaren na dat het de eerste reis het licht zag, op ’t verzoek
zyner vrienden, een Aanhangsel, of Vermeerdering van een menigte van geheimen
en ontdekkingen van zaken door verscheiden luiden te geven, die hem tot dien tyd
toe ontsnapt, waren gezonden, en waar van hy de proeven had genomen; maar alzo
hy van dat Aanhangsel maar weinige Exemplaren drukken liet, moest een grote
menigte van hun, die de eerste uitgave van Lyon, van ’t Jaar 1709. hadden, daar van
ontzet blyven. De Schryver van dit Werk, op zyne beurs de eerste uitgave doende,
had niet alleen slecht papier genomen: maar ook de Figuren, die daar in nodig waren,
door luiden laten snyden, die noch kennis, noch tekening hadden; en om nog zuiniger
te wezen, had hy verscheiden van die Figuren op een zelfde plaat, op zo een verwarde
wyze laten zetten, dat men daar byna geen gebruik van hebben konde. Des Schryvers
groote lust om Armen dienst te doen, welke hy deurgaans in zyn werk tracht dienstig
te wezen, en de begeerte van ’t gemeen na een Werk, dat hen zo voordeelig moest
zyn, deed hem ’t Drukken ondernemen, eer de stof ter deeg geschikt was; hierom
had men onder een woord en in een en ’t zelfde Artikel veel verwards, dat op zyne
plaats niet staande, den Lezer geen nut konde doen.
Gelyk al ’t Menslyke onvolmaakt is, en stukken, die ’t werk van zo verlerleije
ondervinding zyn, niet dan allengskens by een worden gebragt; zo was de eerste
Uitgave niet dan een Schets van een Werk, dat de Schryver tot meer volkomenheid
zoude hebben gebragt, zo hem de dóód dat niet enige Jaren daar na had belet. De
Boekverkopers, die het gedrukt hadden, op ene Nieuwe druk denkende, en daarom,
of overtuigd uit zich zelve, of deur de onderrechtinge van kenners, die ze hadden
raad gepleegd, verzochten daar toe enige luiden van verdiensten, om daar aan te
werken. Deze hebben ’t uitnemend niet alleen vermeerderd, maar in ’t werk zelve
des Schryvers Aanhangsel ingelast. Dat Woordboek kwam dus met gewigtige zaken,
en uitnemend veel vermeerderd in ’t Jaar 1718. uit. Zy lieten’er ook vele onnutte
zaken uit, en deden onder een Artikel in ordre volgen alles, wat onder dien eigennaam
behoorde. 2. Zy scheidden door kleine Titels verscheide geheimen, of manieren van
doen, die tot ene zelfde zaak behoorden, en die in een Artikel, als tot dat woord
behoorende, verward waren. Zo dat dit Wóórdboek in de Boekeryen der Geléérden
naast zulke rang kreeg, die den meesten hoop in de Wereld maakten; dat is,
Theologise, Historise, Geographise en Taalkundigen.
Dus kwam er ook in ’t Jaar 1732. een Druk te Parys voor den dag, welke Vader
Danjou, met vele nieuwe ontdekkingen en nuttige geheimen had vermeerderd.
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Om nu te weten, wat men in de Nederduitse Uitgave heeft gedaan, zal men zeggen,
dat men deze Uitgaven onder ’t oog heeft gehad.
Men heeft echter niet alle de Artikels gevolgd, maar geloofd, dat men een groot
gedeelte daar van missen konde, als welke zuivere uitleggingen van Kunstwoorden
zyn, in Hubners KUNSTWOORDENBOEK, waar van dit derhalven als een Vervolg
kan worden aangemerkt, gevonden, of enkele uitleggingen van Franse Kunstwoorden
zyn, die uit dien hoofde in een werk van dezen aart geen dienst konden doen, dan ’t
werk zonder nut voor den Nederduitsen Lezer doen aangroejen, die hier niet verwacht,
dan ’t geen in ’t bestuur van allerlei zaken, tot de kunst van Huishouden, en zyne
goederen te vermeerderen, zyne vermaken te doen gelukken, en zyne gezond-
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heid te verbeteren zoude kunnen dienen. Men heeft’er ook Redeneringen uit genomen,
die niet ter zaak deden, dewyl men hier niet verwacht, dan Ondervinding, die dikmaal
beter gegrond is, dan de redenen, die men’er van geeft, als welke veeltyds op
afgeprachte onderstellingen rusten. Men heeft ook achterwege gelaten alles, wat tot
geestelyke Gemeenschappen, Kloosters, enz. of tot den Roomsen Godsdienst alleen
betrekkelyk is; dat by de Nederlanders van nut noch dienst kon zyn. Maar dit alles
heeft men vergoed met een menigte van Artikels uit het AEconomies Lexicon in ’t
Hoogduits; de Lexicon Technuum van Harris in ’t Engels geschreven; uit enige andere
Boeken in Hoog- en Nederduits, Frans, enz. uitgegeven, en tot de zaken in den Titel
aangeroerd, enz. betrekkelyk. Men heeft ook niet nagelaten de Liefhebbers over
zaken raad te plegen, die tot hunne Liefhebbery behoorden; en, dewyl de Nederlanden
andere lucht, grond, en somtyds beter, en andere behandeling, of van andere zaken
hebben, zo heeft men niet ontzien, daar ook andere Artikels in te lassen, by sommigen
iet te voegen, en in plaats te stellen, Neerlandse Kunstwoorden daar in uit te leggen,
die in Hubners KUNSTWOORDENBOEK waren overgeslagen; om door dat middel
ons WOORDENBOEK, geschoeid op Neerlands leest, zo dienstig voor den
Nederlander, als mooglyk was te maken.
Maar dit alles is door verscheiden Luiden verricht geworden, die allen in de
Geleerde Wereld, door eigen Schriften, of Uitgaven van eens anders Werken bekend
zyn. De eerste, die daar aan in ’t Nederduits gearbeid heeft, was de Heer SCHUER,
die aan ’t Groot Woordenboek met lof gewerkt heeft; die na hem dit Werk ondernam
was A. H. WESTERHOF, V.D.M. en Rector der Latynse Schole te GOUDA, door
verscheiden Uitgaven van Werken bekend. Maar dewyl deze midden in ’t Werk
overleed, heeft zeker Liefhebber op ons verzoek de Pen opgenomen, om ’t overige
te vervullen.
Midlerwyl hebben we de Platen zo fraai mooglyk laten maken, en naar de
Beschryving doen verbeteren, en die in de Franse Uitgave niet gevonden worden,
zyn van enen gedaan, waar van wy vertrouwen dat door juiste afbeeldingen in staat
was, om den Lezer genoegen te geven.

[illustratie]
[Plaat 1. pag. 1. AAL. pag. 2. Fig. 1. pag.15. 365. Fig. 2. KARPER. F.
D. Bakker fecit 1737.]
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Huyshoudelyk woordboek.
A.
aal. is een Visch, die zig in zoet of brak water ophoudt, maar egter zomwylen tot in
de zoute Zee oversteekt. Hy is lang, rond en dun, gelyk een Slang. Zyn bek is
gewapent met vele zeer kleine tanden, en de vinnen zyn agter de ooren of kieuwen.
Men kan den Aal met de hand zeer bezwaarlyk vast houden, om dat het vel smeerig
en zeer glad is; dog als men wat zand in de hand neemt, kan men hem ligter houden.
Het vet van deze Visch in het oor gedaan, is een middel tegens de doofheit; men
gebruikt het ook tegens de speenen, tegens de vlakken van de kinderpokken, en om
de hairen te doen groeijen. Zommige Geneesmeesters pryzen de lever van den Aal,
en deszelfs gal ook in een moeijelyke verlossing der Kraamvrouwen. Het vel van
een Aal gezouten, is een geheim voor den uitval of zinking van de Baarmoeder. De
rook van dit vel in de Moeder opgevangen, was het beproefde middel van den
Geneesheer Michaël tegens deze kwaal.
De Aalen houden zig meest in de modder, en worden noit in groote menigte t’effens
gevangen, dan by overstromingen, en wanneer het water onklaar is.

Middel om een meenigte Aal of andere Visch, aan Zet-angels te vangen.
Hier wyst men de manier aan om Aalen en andere Visch te vangen, met eene lange
en stilleggende lyn, voorzien met verscheide angels; niet om dat men ’t voor iet
nieuws wil uitgeven, maer alleen om de nieuwsgierigen te voldoen, en te verzekeren,
dat men zynen tyd niet zal beklagen, als men de moeite wil nemen, om dagelyks in
een Rivier of andere stilstaande wateren zyne lynen te spannen. Indien gy u met dit
zoort van Visschery wilt vermaken, maak dat gy altyd een goed getal stale angels
gereed hebt, van een duim lang, ieder voorzien met een houvast, gelyk gy in de
bygaande figuur N°. 1. onder de letters C. D. E. ziet. Bind dan aan ieder houvast van
elke angel een toutje (of liever een stukje in-een-gevlogte koperdraat, om dat ze de
toutjes wel eens afbyten) ter lengte van omtrent twee voet; en als gy ze wilt spannen,
neemt dan eenige kleine visschen, ’t zy Voorntjes of Bly, of groote Pieren, dewelke
gy kunt vangen, zoo als onder den Tytel van de Wormen zal geleert worden. Of nog
beter, zoo gy kleine Prikken neemt, ter dikte van een schryfpen, en die men in het
slyk omtrent den Oever van de zelfde Rivier vind; Neemt dan deze regen wormen,
of kleine visschen, doe’er een aan elken haak, en neemt voorts eene lange lyn, ga
daar mede naar de plaats, daar gy denkt te visschen; en daar zynde, moet gy de lyn
langs den Oever uitspannen, en alle de koortjes daar de haken aan zyn, van twee tot
twee voeten daar aan vast binden, by wyze als de Letters F. G. H. aantonen; invoegen
de koorde van elken angel de lengte van een of anderhalve voet hebbe, van ’t aas af
tot aan de groote Lyn toe te rekenen. Als de angels of haken dus alle aangehegt zyn,
bindt dan het einde B. aan eenen stok I. ofte aan eenen tak of grooten steen, ga
vervolgens van daar naar ’t andere einde A. bind daar aan eenen zwaren steen van
3. of 4. pondt, en den zelven in uwe regterhand vattende, smyt ze in ’t water zo verre
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als gy kunt; dus zal deze steen alle de hengels met zig nemen, die de Rivier dan van
overdwars zullen bezetten, zodanig dat er geen visch voorby zal gaan, zonder het
aas te ontdekken. Deze reep moet men daar ter plaatze laten leggen, om’er den
volgenden morgen vroeg naar te zien en ze naar u toe te halen. Gy zult daar visch
tot uw genoegen aan vinden, zo’er maar eenigzins visch in ’t zelve water is. Draag
egter zorg, dat deze Lyn gespannen zy op eene plaats, daar geen ruig of hout in ’t
water is, om niets te verliezen, alzoo de Aal en Paling bespeurende, dat ze gevangen
zyn, zig om al het geen heen slingeren, dat ze ontmoeten, om zig van den angel, die
haar vast houd, los te arbeiden.
Zommigen bedienen zig in plaats van angels, van stop-naalden, of lange doorens,
daar ze het koordje in ’t midden aan vast binden, en steken die naalden
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of doorens in de Wormen of Vischjens, ’t geen zy noemen op den doorn visschen.
Dog voor my, ik vinde het beter, en minder werk, maar hengels te gebruiken.

Andere manier om Aal te vangen.
Men gebruikt in Vlaanderen een zeker tuig, dat men een Fouine, by ons Elgers noemt,
en het welk in deze Figuur afgebeeld staat. Het is van een plat stuk yzer gemaakt,
ter dikte van een paar Dukatons, en heeft een koker L. als die van eene Spade, daar
men de aarde mede delft, om een eindt van eene ligte en sterke staak of steel K. L.
daar in te steken, die vyftien voet lang dient te zyn, en met een paar spykers moet
vast gemaakt worden. Dit platte yzer is gemaakt op de manier van eene drietandige
Vork of Gaffel, hebbende drie takken, N. P. O. lang ieder omtrent 9. duim, waar van
de twee buitenste N. en O. buitenwaarts aan de punten omgebogen zyn. De middelste
P. is spits als een Slange tong, doch rond. Alle drie zyn ze weerhaakend, en zy moeten
zoo vast gehouden worden door twee yzere banden M. die in malkanderen geploegt
en geschoven zyn; zoo dat de takken zig niet wyder kunnen openen, nogte nauwer
in een sluiten als zy gezet zyn; nogte een Aal, hoe klein hy ook mogte zyn, tusschen
de tanden door kan, ten zy met de grootste moeite. Deze ruimte moet nogtans grooter
zyn omtrent het einde P. Ik zal niets meer van den toestel daar van zeggen, dewyl
men niet missen kan, als men de evenredigheit in acht neemt, die de tekening aanwyst.
Om zig van deze Elger te bedienen, moet men de Graften of andere Wateren langs
gaan, daar men denkt dat zig Aal onthoudt, stekende met dit Werktuig in de grond,
even of men polste, om de visch uit te jagen. Zoo’er Aal is, zal hy zig gevangen
vinden tusschen de takken van de Elger; men haalt’er menigmaal twee of drie t’effens
in eenen stoot mede op. Veel Boeren in de Nederlanden, daar overvloed van Aal is,
weten zig van dit gereedschap zeer wel te bedienen.
aalbeziën. Deze worden gequeekt van wortel-spruiten, of jarige looten, in de aarde
gesteken. Men vind’er drie zoorten van, als Roode, Witte, en Zwarte Aalbeziën.
Beschryving der Roode Aalbeziën. Deze maken bladen, gelyk aan die van een
Wynstok of Populierboom. Zy hebben vele takjes, zynde zagt en buigzaam. Van
deze hangt een ronde vrugt, als druivetrossen, of barbarissen. Ieder Aalbezië is zoo
groot, als een peper-koorntje. Deze is hoog rood, als ze ryp is. De smaak is zoet; en
eenigzins wrang.
Plaatze. Dit plantgewas groeit op het veld, en word van daar in de hoven verplant.
Het bloeit in de Meymaand; de bloessem is geel en witagtig, hebbende de gedaante
van een roskam.
Eigenschappen. De roode Aalbeziën zyn koud en droog in den tweeden graad; zy
verslaan den dorst, verwekken appetyt, verkoelen de hitte van de gal, en brandende
koortzen; zy wederstaan de verotting, en bedwingen het braaken, en galagtige
buikloop.
De Witte Aalbeziën zyn in kragt weinig van de Roode onderscheiden, als hebbende
genoegzaam dezelve Eigenschappen. Beide zoorten worden geconfyt, en van het zap
een siroop en conserf gemaakt.
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De Zwarte Aalbeziën, of de jonge Knoppen op sterken brandewyn gezet, zyn een
bekwaam geneesmiddel tegen het graveel, en den steen.
aamborstigheit, Kortademigheit, Kuch, Droge hoest, in ’t Grieks Asthma, is een
ziekte der Long, menigmaal zonder koorts, met een hoest voortkomende uit een dik,
taai en grof vogt, dat zig zedert langen tyd in de holligheden vergadert, en de lugtgaten
of buizen stopt, belemmert en benauwt.
Men mag met meer waarschynlykheit zeggen, dat de Aamborstigheit spruit uit de
ontbinding der weiachtige deelen van het bloet, die door de roode deeltjes moesten
gebonden zyn, en by-een blyven. Deze ontbonde weiachtige deelen, door den
ommeloop van ’t bloet in de Long komende, dringen wegens hare fynigheit in de
blaasjes, die niet dan lucht moeten scheppen; en hier uit ontstaat de moeijelykheit in
’t aassemhalen.
Die aan de Zinkingen onderhevig zyn, en oude menschen, of die een naauwe en
kwalykgestelde borst hebben, zyn deze Ziekte onderworpen, en niet te genezen.
Dit ongemak heeft zyne tusschenpozing en tydt, want t’elkens, als het kwade vogt
van nieuws in de Longaderen toeschiet, en als de stof zig by vogtig weer ontbind, of
wanneer men te veel heeft gedronken, zig verspreid; word men zoodanig door
Aamborstigheit aengetast, dat men alle oogenblikken meent te stikken.
Dit ongemak is zeer gevaarlyk en zomwylen doodelyk op staande voet. Vele
bedriegen zig omtrent de moeite van ademen, zig verkeerdelyk inbeeldende, dat ze
Aamborstig zyn; maar ze moeten weten, dat de Lever, de Milt, de Baarmoeder, ’t
weke der zyden, of andere deelen, als mede dat in de Waterzugt de zweren of
hertgezwellen van de Long of haar verderf, de aassemhaling benaauwt kunnen maken,
als ze zig aan de ribben vast zetten: Dus moet men zulke gesteltenissen niet aanzien
voor een Aamborstigheit, maar voor ziekten, die een byzondere genezing vereischen.
Oude luiden, zoo zy’er van worden aangetast, zyn niet te helpen; dus moeten ze
zig niet doen ader laten, ten ware daar een verstopping van Ambeyen of Spenen by
kwame, of zoo ze eenige ontsteking te vreezen hebben, of niet zonder koorts zyn.
De Vrouwen zyn weinig aan de Aamborstigheit onderworpen, en zoo zy’er al van
aangetast worden, zyn ze ligter te genezen, dan de Mannen. Zoo hare Maandstonden
niet vloeijen, moeten ze op den voet gelaten worden. Andere die in haar bloeijende
jaren zyn, dienen ettelyke reizen gelaten te worden, en zig te zuiveren of te purgeren
met pillen, toegemaakt in Aloë, Agarik, of Rabarber; wanneer ze ’s avonds aan tafel
of te bedde gaan, of ’s morgens moeten ze om den anderen dag anderhalf loot van
Diafenic innemen, met een glas van afgekookte
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Boomvaren. Ook moet men haar een Klisteer zetten, dus toebereidt: Neemt het nat
van een ouden Haan, een loot stof van Aloë, vier lepels van gemeene Olie, een hand
vol gemeen Zout, en vier loot Honing: Mengt dit alles t’zamen. Zoo niet, laat vier
oncen gemeene Honing smelten in een half pint Azynwater.
Zy moeten ’s morgens, als ze opstaan, insnuiven het zap van de Beetwortel,
gemengt met het zap van Vlierbladen, en een half-vierendeel-loots geraspte
Neute-muskaat. Zomwylen moeten ze Driakel innemen met een glas vol
Schurftkruid-water, of een loot Terpentyn in een Ey gegoten, en nu en dan’s avonds
dit Koeldrankje of Julep: Neemt Armoniak-zout, een vierendeel-loot zaad van
Tuin-Kersse, en toebereide Vosse-long, van ieder een once, en vier grein Saffraan:
Maakt’er een poeijer van, en laat het in zes oncen Honigwater smelten, om het ’s
morgens en ’s avonds op twee reizen in te nemen.
Als de Patient zwaren dorst heeft, moet men hem wat gezuikert Gerst-water geven,
of drop van Zoethout, om ’t in den mond te houden; of laat hy anders dezen drank
nuttigen:
Neemt omtrent een hand vol Pissebedden, die men gemeenlyk Sint Antonis Verkens
hiet; wint ze in een doekje op de wyze van een zakje, en hangt ze in een Flesch of
Kan met witten Wyn. Na vier uren tyds geeft’er hem van te drinken by tusschenpozen,
ieder reis met een half glas vol. In de grootste aanstoot van koorts moet hy geen
sterke middelen gebruiken. De volgende zyn’er goed toe:
Neemt een Look, dat wel gevoedt en schoon wit is, hakt het ter dege klein, en
mengt het onder twee oncen versche Boter, anderhalf oncen Zuiker, en een doyer
van een Ey; laat het t’zamen een uur trekken, en geeft’er t’elkens de grootte van een
Nootemuscaat van aan den Lyder.
Of doet anders onder drie oncen Gerste-water een loot Zuiker, vyf grein
gepulverizeert Saffraan, en laat’er den Zieken t’elkens kleine teugen van drinken.
Zoo men in ’t sterkste van de benaauwtheit, overgroot gevaar te gemoet ziet, moet
men een Fontanel of Zypgat op de holligheit der maag, of Koppen op de schouderen
en dyen zetten. Of men moet de buitenste deelen sterk wryven of binden, of een
Fontanel zetten aan den arm en het been.
In gemeene aanvallen, neemt Mastik, Wierook, Storax, levendige Zwavel, van
ieder een vierendeel-loots; maakt het tot stof en mengt het met Eydoyer en een
vierendeel-loot Terpentyn. Kneed het tot een deeg, en steekt’er iet van op een stokje
aan brand: Laat den Zieken den waassem en rook daar van door den mond naar zig
halen. Of maakt dit Drankje, om het ’s morgens en ’s avonds in te nemen: In vyf
pinten goeden Wyns doet vyfvierendeelponds Honing, anderhalf oncen Snuiftabak,
drie oncen gekwetste Boomvaren, en zoo veel van de Alantwortel, na’er ’t pit
uitgenomen te hebben. Laat het alles zamen agt dagen weeken, zygt het door een
Hypokras-zak, of een ander dik doek. Doet het nat in een welgestopte fles, en geeft’er
hem elke reis zes oncen van te drinken. Of wel, neem een vierendeelponds
Tabaks-bladeren, laat ze in anderhalf pint water tot op de helft inkoken: Zygt het
door, en gooit’er een pond Zuiker by; zet het dan weer op ’t vuur, en kookt’er een
Siroop van. De maat is een once met een glas Honig-water.
Men moet hem het kaauwen, maar niet het rooken verbieden, zoo van Zaly als
van Tabak; als mede het eten van sterke en magtige kost, of van raauw vleesch, en
het koude drinken, nog te veel op een maal.
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Het afziedsel van Pokhout is boven maten goed tegen deze ziekte. Men kan’er ’s
morgens een glas vol van nemen.

Andere Chymische Geneesmiddelen tegens de Aamborstigheit, de Tering en
andere Borst- en Longe-ziekten.
’t Zulfer getrokken uit Berg-root van Spiesglas; de maat is van twee tot agt grein.
d’Olie van roode Moppen of Klinkerts uitwendig gebruikt.
Bloem van Zwavel, van 10. tot 30. grein.
Berg-root of Vermilioen, van 2. tot 12. grein.
Staaltinktuur getrokken met armoniak-zout, van vier tot twintig droppen.
Aethiops mineralis, van twee tot 12. grein.
Magisterium van Zwavel, van 6. tot 16. grein.
Zwavel-balsem, van een tot zes druppels.

Verscheide andere Middelen tegen de Aamborstigheit.
Begint de genezing met te doen braken; geeft hem dan een Siroop, toegemaakt uit
groenen Tabak en Hoef-blad of Paartsklaauwen, ieder evenveel: Kookt ze met water
tot op twee-derde na in; maakt’er voorts met Zuiker een Siroop van, naar de kunst.
Men neemt’er dagelyks eenige lepels vol van in.
Neemt olie van zoetgemaakt Koperroot, en Anysolie, ieder evenveel. De maat is
ettelyke druppels.
Neemt de bast van Pokhout grof gestooten, laat ze in drie pinten water koken, tot
dat het de koleur krygt van rooden Wyn. Men drinkt’er 15. tot 20. dagen van.
Drukt het zap uit witten Wyngaard, maakt het helder en klaar, volgens de kunst.
Neemt’er een once van, en een vierendeel-loots geest van Koperroot. De maat is een
vierde-loot met witte Wyn.
Brand Hongaarsch Koperroot tot Kalk in de ope lugt, buiten den regen, zes maanden
of een jaar lang; zoo zal het wit worden. Legt’er een once van in een Emmer vol
water, en laat het’er eenen dag en eene nacht in blyven. Klenst het en drinkt het op
de gemeene manier.
Neemt alle dag tien of vyftien druppels van Perouaansche Balzem, gemengt met
een doyer van een Ey week gekookt, doet het in ’t nat van eenig gevogelte.
Dezelfde Balzem geneest den Rooden-loop, de Koortzen, die uit verstoppingen
ontstaan, de Nier-
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pyn, ’t bederf van de vogten, de dampen spruitende uit eenig bederf, de raauwigheit
der maag, herstelt de verduwing, goede smaak, geneest de toevallen der Lyfmoeder,
behoud de jeugd; en een maand lang een vierendeel-loots genomen, bevryd hy van
de steen.
Voor gemeenen drank neemt een once Gember, vyf pond Fontein- of Wel-water:
Kookt het tot een pond na in, en doet’er een lepel vol Zuiker en zoo veel Honing by.
Of:
Neemt stof van drooge Zalie, en gestoote Kandy van ieder twee oncen: Laat het
zamen met witten Wyn in een pot een uur lang koken, en zygt het door een doek. De
maat is ’s morgens en als men te bed gaat, twee lepels vol. Anders:
Neemt Waal- of Smeer-wortel twee oncen, eeen groote hand vol rogge, vier oncen
Marsiliaanschen honing. Laat het zamen in drie pinten water tot twee derden inkoken,
en doet’er de volgende Siroop by: Smelt eerst vier oncen Poeijer-zuiker, en doet’er
dan een once bloem van Zwavel by, en roert het op ’t vuur wel om: Giet het schielyk
uit in een koper Bekken, waar door het zoo hard zal worden als rood metaal:
Vermorssel het terwyl het warm is, en mengt’er ’t wit van zes harde Eyeren onder.
Hangt het alsdan in een doek in de kelder, en gy zult’er een geele Olie van krygen.
De maat is een halve lepel vol in twee pinten Gerste-water.
Nog anders: Neemt een vierendeel-loots wit Nieskruid, kook het in Wyn, tot dat
het week word; trek het’er dan uit, en giet’er de Wyn af. Laat deze Wortel eene nagt
in Wyn weiken, welke Wyn heet moet wezen, en ’s morgens gedronken worden.
Zoo men hem sterk wil hebben, drukt men de Wortel zagtjes uit. Men neemt van
dezen Wyn een vierendeel-loots by aanhouding in. Hy is ook goed tegen de razerny.
Men bereid het Nieskruid nog op een andere wyze: Neemt wit Nieskruid, een half
loot, laat het 24. uuren weeken in zes oncen goede witte Wyn. De maat is een lepel
vol. Het doet vele fluimen zagjes lozen, en maakt met eenen loslyvig: Ook dient het
tot andere dranken. Merk. Een halve lepel vol van dezen Wyn, gedaan onder een
openend geneesmiddel, purgeert zonder braken.

Ander Middel tegens de Aamborstigheit, en om de Borst te sterken.
Neemt drie pond heelen zwavel, zet ze in een nieuwen pot met vier kannen kokend
water over ’t vuur, en laat ze omtrent een quartieruurs koken. Giet’er het water zagtjes
af, en kokend water in de plaats, en doet dit als boven tot 10. of 12. reizen. De laatste
reis het water zagtjes hebbende afgegoten, haal’er dan den Zwavel uit, en doet hem
in een anderen drogen en schoonen pot, welken gy met papier toedekt, en met het
brood in een Bak-oven schiet. Binnen anderhalf of twee uren zal de Zwavel tot een
Olie worden. Haalt’er dan de pot uit, laat hem koud worden, en breekt hem aan
stukken, om’er den Zwavel uit te krygen, dien gy in een Vyzel klein moet stooten,
en door een fyne zeef deurziften.
Om ’t te gebruiken, doet’er twee of drie goede lepels vol van op een aarde of
porceleine bord, en boven op vyfvierendeel van een lepel vol vermorselt Rozezuiker.
Maakt’er een deeg van met eenige druppelen waters, en neemt’er nuchteren van,
de grootte van een middelmatige Noot, en ’s avonds een uur voor den eten. De Zwavel
moet geen reuk altoos hebben.
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Dit middel is uitnemende voor de Aamborstigheit, en maakt een lossen buik, en
zuivert de Gal ongevoelig.
Of neemt Yzop-bladeren, Schurft-kruid, Citroen-kruid, Longe- of Aard-veil, bloem
van Zali of Leverkruid, van ieder even veel. Laat dit zamen weeken in witten Wyn
en doet by een pintje van dit aftreksel twee oncen Brandewyn met wat Honing;
Geeft’er den Zieken verscheide malen op een dag een lepel vol van. Zoo gy’er eenen
drop geest van Zwavel by doet, is het nog uitstekender.
Anders. Neemt twee of drie Vygen, weektze in Brandwyn, en laatze den Zieken
des morgens nuchteren eten.
Zie onder ’t Artikel siroop de toebereiding van een Siroop, die goed is voor
Aamborstige menschen.

Eetregels en gedrag, dat de Aamborstige moeten waarnemen.
Zy moeten sappig vleesch, en dat ligt te verteren is, nuttigen, maar grof en vast
vleesch myden, of ’t welk veel fluimen en winden kan veroorzaken; geen Wyn
drinken, en zig voor de nevels en moerassige plaatsen wagten.
aambyen. zie haemorrhoides.
Het aangezicht is in ’t algemeen gelyk als een Spiegel der Ziel, gevende door zyne
kleur de goede en kwaade gesteltheit te kennen.

Middel, om de puisten van het Aangezicht en Voorhoofd te verdryven.
I. Neemt een once Campher, even zoo veel Zwavel; een halve once lithargyrium of
Glit, nevens een halve once Myrrhe. Zet dit onder malkander gemengt en
gepulverizeert op een pond Brandewyn; laat het dus zeven of agt dagen staan. Dit
gedaan zynde, moet gy’er een linnen doek in doopen, en daar mede uw Aangezicht
betten.
II. Neemt een halve pint zap van Scabiosa of Schurftkruid, door het vuur geloutert,
en door een linnen doek gelaaten; werp’er een halve once Borax, met een
vierendeel-loots Campher in, en bestryk’er na verloop van twee of drie dagen uw
Aangezicht mede.
III. Neemt anderhalve pint water; Kook’er twee handvol Centaurie-bloessem tot
op de helft in af; en bet dus ’s avonds en ’s morgens de puisten van uw Aangezicht
met het zelve.
IV. Neemt een once Campher, even zoo veel Zwavel; een halve once Myrrhe,
nevens een halve once Wierook; pulverizeer dit onder een; zet het op een half pint
Roozen-water; laat het zeven of

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

5
agt dagen staan; en gebruik het daar na; om uw Aangezicht te bestryken.

Middel, om de Rimpelen van het Aangezicht te verdryven.
I. Bestryk ’s avonds te bed gaande uw Aangezicht met olie van Myrrhe, en bedek
het zelve met gewascht linnen.
II. Neemt een once Olie van Wynsteen, een halve once Psyllium of Vlookruid-zaad,
of, zoo gy wilt, van Quee-appelen; een loot en twee vierendeel loot-wit; een halve
drachma Borax; even zoo veel Steen-zout; ende een halve once olie van Olyven;
Roert het een tyd lang in een aarde schotel onder malkander met een houte lepel; en
wryft’er dus uw Aangezicht mede.
III. Neemt twee versche Eyeren van denzelven dag; breekt dezelve en doetze in
een schotel van Rouaansch of Delfts porcelein; bestrooit ze met eenvierendeel-loots
ende een half Sublimaat; en laat ze dus vier en twintig uren lang stooven. Neemt
vervolgens 25 van de vier koude zaaden, drie oncen bittere Amandelen, twee oncen
zoete Amandelen, en stoot die in een marmere vyzel; besproeitze allengskens met
een pintje Rivier-water, en laat ze door een linnen-doek zygen. Dit gedaan zynde,
werp het overblyfzel der Amandelen met de koude zaaden andermaal in een vyzel;
stamp het wederom, doet’er evenveel water by, doorzygt het andermaal, en voegt
het tweede vogt by het eerste. Neemt vervolgens een halve once Kandyzuiker, een
drachme uitgebrande aluin; voegt het zaam by de voornoemde twee Eyeren, en stampt
het met elkander, besproeijende het met ’t gemelde vogt; zygt het door een teems,
en giet het in een glaze-vles. En zoo dikwils, als gy dit middel gebruiken wilt, moet
het alvorens wel geschudt en omgehutzelt worden.

Middel, om het Aangezicht te versieren.
Neemt twee oncen gemaalen tin, vier oncen sterk water, en zet dezelve in een groot
aarden vat onder een schoorsteen, of in ’t midden van een open plaats; laat ze aldaar
vier en twintig uuren lang staan, giet vervolgens het water, nu klaar schynende, in
een ander aarde pot, en giet’er evenveel pekel op; laat het met elkander vier en twintig
uuren staan. Gy zult ’s anderendaags het stof van tin op de grond vinden; giet’er het
water zoetjes af; en na dat gy het gemelde stof zeven of agt maal met gemeen water
hebt afgewasschen, laat het in de Zon droogen; en mengt het met Pomade van Jasmyn,
of van Schaaps- of Kalfs-schenkels. Maar indien men wil, dat het van meer kragt zy,
laat men het navolgende middel gereed maken:

Pomade, om het Aangezicht te versieren.
Neemt Wortels van Sigillum Salomonis, of Salomons Zegel, Lelie-bollen, van beide
twee oncen; laat ze wel afgewasschen zynde, zes dagen in versch water weeken.
Vervolgens gedroogt en fyn gesneden zynde, mengt het met Schaapevet en
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Varkensreuzel, van ieder omtrent vier oncen; giet’er water op, en laat het dus zes
dagen lang staan, ververschende het water tweemaal ’s daags. Na verloop van zes
dagen mengt men water en reuzel zamen, laat het door een Teems zygen, en doet
het in een aarde pot, ververschende het dagelyks met ander water. Men mengt het
voorts naar proportie van ieder once met zoo veel drachmen van Parel-poeijer. Deze
Pomade versiert niet alleen het Aangezicht, maar neemt ook de roode opdragtigheit,
vuurigheid, puisten en andere ongemakken wech.

Middel voor de roode Puisten in ’t Aangezicht.
Neemt een once Klip-aluin; even zoo veel Zwavel gepulverizeert; een once
Roozenwater of van Zilverkruid. Mengt het zamen in een glaze fles, en gebruik het
na verloop van vier en twintig uuren.
Vitriool met Weegbree-zap is ook een goed middel; insgelyks Schaapenat. Men
gebruikt het eenige dagen agter een ’s morgens en ’s avonds.

Middel om de roode Vlekken in ’t Aangezicht wech te nemen.
Neemt Schaape-beenen, een voet lang, verbrand ze, en maakt ze tot stof; giet’er vier
en twintig uuren witte wyn op; zygt het vervolgens, en wascht’er uw Aangezicht
mede. Het stof van ieder vier voet, moet op een glas wyn gezet worden.

Middel voor natuurlyke vlekken van ’t Aangezicht.
Neemt twee oncen Boraasje-wortelen; snydze zeer fyn, en zetze op vier oncen
Wyn-azyn, met Roozen-water. De sterkste is de beste. Laat de wortelen dus vier en
twintig uuren lang uittrekken. De Vlekken hier mede ieder avond afgewasschen
zynde, zullen zekerlyk verdwynen.

Middel voor de Zomersproeten in ’t Aangezicht.
I. Neemt een once gebranden Aluin, en evenveel Vitriool; mengt het een en ’t ander
in Citroen-zap, en legt dit mengzel ’s avonds te bed gaande op het Aangezicht, ter
plaatze, alwaar de Sproeten zyn; wascht het ’s morgens opstaande met zuiver water
af. Na verloop van een maand zal de huid veranderen, en zonder Sproeten zyn.
II. Neemt het zap van Ajuin, en legt het op de Sproeten.
III. Men kan ook gebruiken Olie van Eyeren, of de Melk van een Zeuge, of wel
het nat van jonge Centaurie.
IV.Neemt de wortel van Patientiekruid, en ryp Meloenen-vleesch, van elk twee
pond; een halve once Salpeter; twee oncen gecalcineerde Wynsteen. Laat het zamen
distilleeren, en gebruik ’s avonds te bed gaande het water, dat’er van gedistilleert
word.
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V.Neemt bladeren van Klimop in Wyn gekookt; of het bloed van een Haas; of
Wyn-azyn, op Zilverschuim, en bet’er uw Aangezicht mede.
VI. Neemt Vygen-melk, of het zap van Cyclamen, (Verkensbrood) en bestryk’er
uw sproetig Aangezicht mede.
VII. Neemt twee oncen zap van Waterkers; een
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once Honing; mengt het zamen; zyg het door een linnen doek, en bet’er ’s avonds
de Sproeten mede.

Middel voor de Puisten in ’t Aangezicht.
Rol Zalpeter in los linnen, zynde alvoorens in klaar water geweikt; en bet daar uwe
puisten mede.

Voortreffelyk Water voor het Aangezicht.
Maakt een Koekje Tarwe-meelbloem, gekneed met witte Geiten-melk; steekt het in
den oven, dog haalt het wederom daar uit, voor dat het gaar gebakken is; haalt’er de
kruimelkens uit, en wryft die zoo klein als mogelyk is; Kneet die andermaal met
diergelyke Geiten-melk; doet’er het wit van een half douzain eyeren by. Dus zamen
in een glaazen helm gedaan zynde, laat het zagtkens distilleeren, en gy zult’er een
voortreffelyk water van halen, zynde een souverain remedie, om alle vlakken en
opdragtigheit van het Aangezicht wech te nemen, en de huid te versieren.

Water, om ’t Aangezicht schoon te maken.
Neemt de wortel van de Vitis alba, en Tyloos; leg die zamen in een glaaze helm, met
een kruimel wit brood. Gedistilleerd zynde doet’er de helft Eau de la Reine by. Het
is een veilig middel, om het Aangezicht schoon te maken.

Middel voor het opzwellen van het Aangezicht en Wangen.
Neemt vier oncen versche Boter; twee lepels vol Roozen-water; laat het zagtkens
gemengt worden; en warm gemaakt zynde, wryft’er het Aangezicht mede; legt’er
Kladpapier op. Doet dit twee of driemaal ’s daags. Ondertusschen is ook het Aderlaten
goed, ende een Klistering, om het uitwendig Middel te hulp te komen.

Middel voor de vliegende Roos.
I. Neemt Narcisse-bollen, en half zoo veel Greinen van Neetelenzaad; stamp die
zamen met een pintje Wyn-azyn; en wryft’er ’s avonds uw Aangezicht mede.
II. Neemt ten zelven einde het zap van Uyen.
III. Bet uw Aangezicht met het zap van Kerssen.
IV. Gebruikt de bovengemelde middelen voor Sproeten en Puisten. Zie beneden
op belroos.
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aard-appelen. Beschryving. Een soort van wortelen zonder stam; rond, hobbelig,
bruin of donker van buiten, maar wit en gemarmert van binnen. Zy zyn gemeenlyk
zoo groot als Okkernooten met de groene bast. Men pleegt Varkens te gebruiken,
om de Aard-appelen uit den grond op te delven.
Plaats. De Aard-appelen groeijen best, daar de grond droog en zandig is, in
Gasconje, Dauphiné, Perigord, enz.
Eigenschappen. De Aard-appelen hebben byna gene andere eigenschappen, dan
die men dezelve door het toemaken geeft. Zy maken grove en zwaarmoedige sappen,
en zyn zwaar om te verduwen. Voorts zyn ze kwaad voor de tanden; en onmatig
gebruikt zynde verwekken ze jicht en beroertheit. Ook gelooft men, dat ze de liefde
ontvonken. Die zwak van herssenen, of met het graveel gekwelt zyn, moeten’er zig
van onthouden. Kastanjen op Kolen gebraden, en met Oranje-zap gegeten, zyn
gezond, na dat men Aard-appelen genuttigd heeft.

Op welke wyze men Aard-appelen moet toebereiden.
Zoo dra als ze uit de aarde zyn opgedolven, moeten ze met Wyn afgewasschen
worden. Vervolgens worden ze onder gloeijende asch gebraden, afgeschilt, met zout
en peper besprengt, en warm na vleesch gegeten.

Aard-appelen in Wyn gekookt.
Men kookt de Aard-appelen in Wyn, met zout en peper; vervolgens stooft men ze
kort af met verscheide welriekende kruiden. Zoo dra als ze dus afgekookt zyn, eet
men ze in schyven gesneden, met een Boter-sausje, of met Schaape-nat.
aardbezie-plante. Beschryving. Het is een plant, wiens stelen, spruitende uit de
wortelen, en bladen dragende, langs de aarde kruipen. De bladeren zyn gelyk aan
die van Vyfvingerkruid, hoewel veel groter, en rondom gekartelt; drie stengelen
groeijen op eene steel. De bloessem is wit, en doorgaans van drie bladen. De
Aardbeziën zelf zyn rond, of eyrond, en doorgaans rood. De steelen zyn kort en ruig;
de wortelen klein en menigvuldig. Zommige Aardbeziën zyn wit.
Plaats. Deze plant groeit in de bosschen, op heuvelen, en onder de struiken. Zy
bloeit in April en Juny.
Eigenschappen. De gansche plant is zamentrekkende. De Aardbeziën zyn goed
voor Galachtige; zy verslaan den dorst, en matigen de hitte des ligchaams. Met wyn
afgewasschen zynde bederven ze niet in de maag. De wyn uit Aardbeziën getrokken
maakt dronken; maar het gedistilleerde water is goed voor lazery, hartsterkend,
zuivert de borst, belet de overlooping van gal, en ververscht het bloed. De gewone
dosis zyn drie lepel-vol, driemaal ’s daags genomen. Wortel en loof afgekookt zynde
doet water loozen; en is goed voor de Milt en Nieren.
Het zap of wyn uit de Aardbeziën geperst, is zeer goed, om de opdragtigheit en
puisten van het aangezigt te verdryven; insgelyks een middel voor roode oogen,
vlekken en puisten van lazerey. Een decoctum van de wortel en loof verdryft de
Geelzugt, als men eenige dagen lang ’s ochtends daar van neemt; voorts om de
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Maand-stonden der Vrouwelyke Sexe te bevorderen; om de witte vloed, en roode
loop te stremmen. Dit zelve decoctum als een gorgelwater gebruikt, zuivert en
versterkt tandvleesch en tanden, verdryft zinkingen, enz.

Aardbezië-Queekery.
De Aardbezië-planten, zoo wel van witte, als roode Aardbeziën, vermenigvuldigen
zig door een zeker onkruid, Trainasse genaamt, en dat uit den
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voet van een oude wynstok spruitende wortelen schiet. Men heeft aangemerkt, dat
nieuwe planten die in de Bosschen groeijen, zig beter laten verplanten, als die in de
Tuinen gequeekt worden. Men plant ze of op, of rondom de beddekens. Ingeval de
aarde droog en zandig is, moet de grond eenigzins laager zyn, om het water, wanneer
ze besproeit worden, of den regen te behouden. Geheel anders is het gelegen, als
men ze plant in een zware en vette grond; want deze doet de voet van den stam
verrotten. Men plant ze gemeenlyk negen of tien duim van malkander; twee of drie
planten in ieder kuil, met een plantyzer geboort. De beste tyd, om ze te planten, is
in de Meymaand, en het begin van Juny, dat is te zeggen, voor de grootste hitte.
Hoewel men ze den geheelen Zomer door plant, in regenachtige dagen. In het
byzonder is het nodig in de maand van Mey een Queekery van Aardbeziën te maken,
en wel zoo, dat de grond tegen het Noorden gelegen is, om de hitte der Zon in de
Zomer te myden.
Alsdan plant men ze drie of vier duim van elkander. Zoo dra ze wortel gevat
hebben, worden ze in de maand van September verplant, om’er beddekens enz. van
te maken.
De voornaamste zorge omtrent deze plantgewassen is, dat ze in een tyd van droogte
behoorlyk besproeit worden. Ten anderen, dat men aan ieder stam drie of vier der
sterkste steelen late. Ten derden, dat men aan ieder steel niet meer dan drie of vier
Aardbeziën late, en wel die het naaste aan de grond zitten, en eerst zyn uitgesprooten.
Men moet by gevolg alle andere bloessem afnypen, die ontelbaar veel aan de steelen
der genen, die reets gebloeit hebben, of nog bloeijen, voortkoomen. Zelden ziet men
deze laate bloessem knoppen zetten of ryp worden. De eerste worden alleen behoorlyk
ryp. En als men wel zorge draagt, om de overtollige bloessem af te plukken, zal men
doorgaans goede Aardbeziën hebben. Wy hebben elders de kunst, om vroege
Aardbeziën te hebben, aangetoont. Liefhebbers queeken tweederlei Aardbeziën, roode
en witte; dog ieder op byzondere beddens.
Aardbeziën geplant zynde, dragen het volgende jaar zeer wel; te weten, zoo ze in
de maand van Mey geplant zyn. Maar ze dragen zeer middelmatig, zoo ze niet
aanstonts zyn verplant, ten zy in de Herfstmaand. In het tweede jaar dragen ze
uitnemend wel; dog vervolgens zeer slegt. Waarom ze om het tweede of derde jaar
dienen verplant te worden. Het is ook goed, de Aardbeziën jaarlyks van het oude
loof te lugten, namentlyk als ze reets afgeplukt zyn; het welk gemeenlyk in ’t einde
van July geschied. Die in ’t Zuiden of Oosten geplant zyn, worden eerst ryp, te weten
in ’t einde van Mey; maar die in ’t Noorden zyn geplant, worden laat ryp.
De verscheidenheit der Aardbeziën geeft het onderscheid der Aardbezië-planten
te kennen; waar van wy de Queekery reets beschreven hebben. Maar om’er nog iets
byzonders van te zeggen, merken wy aan, dat’er vier zoorten van Aardbeziën zyn,
namentlyk, witte, groote roode, zoogenaamde Caprons, en kleine roode, of wilde.
Wat de laatstgemelde aangaat, deze groeijen in menigte in de Bosschen, en konnen
voor een geringen prys erlangt worden. Iemand hier verder af woonende, laat ze met
de kluiten van daar halen en dus verplanten. Of, wil hy ze zaaijen, hy heeft ze maar
met het water, waar in de Aardbeziën gewasschen zyn, te besproeijen.
De groote witte, roode en zoogenaamde Caprons worden op Tuinbedden geplant,
vier ryen op ieder bed; de bedden anderhalve voet van malkander. Men zet doorgaans
drie planten in ieder hol; en men plantze best in den Oogstmaand.
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Om goede en cierlyke Aardbeziën te hebben, steekt men by ieder plant een stokje,
daar men de scheutkens van ieder plant met een biesje zagtkens aanbind. Waar door
het geschied, dat behalven de keurlykheid en grootte der Aardbeziën, Slakken, Padden,
en Kikvorschen daar van geweert worden; die anderzins, als de planten op de grond
leggen, op de beste Aardbeziën aazen.
Men maakt jaarlyks nieuwe bedden, na dat de oude vier of vyf jaaren gelegen
hebben, en zeer beginnen af te nemen, zoo wat de smaak, als grootte der Aardbeziën
aangaat.
Het is goed, den grond der Aardbeziën met een weinig fyne mist, even voor de
Vorst, te bestrooijen, en de bladen af te plukken, gelyk men omtrent de zuuring doet.
Hier door zal de vrucht beter worden.
Een zandige grond is de beste. Waarom de Liefhebbers die boven al verkiezen,
boven de digte aarde.
Wilt gy in de Oogstmaand Aardbeziën hebben, gy moet’er de eerste bloessem af
plukken, vooraleer zig dezelve tot vrugt zet. Dus zullen’er uit een volgende bloessem
latere Aardbeziën voortspruiten.

Middel, om de Aardbezië-planten voor de Wormen te bewaren.
De voornaamste vyanden dezer planten zyn zekere groote en witte Wormen, die in
de maanden van Mey en Juny de wortel doorknagen; waar door de planten
noodzakelyk moeten sterven. Waarom men dezelve in dien tyd nauwkeurig moet
doorzoeken en wroeten; wanneer men wel ligtelyk die Wormen, kruipende van de
eene plant tot de andere, zal ontdekken en dooden.

Middel, om Aardbezië-water te maken.
Zet een pond Aardbeziën op een pint Water; verplettert dezelve daar in. Doet’er vyf
oncen Zuiker by, en drukt’er het zap van een Citroen in. Zoo de Citroen sterk is, is
een voor twee pinten nat genoeg. Laat het zamen een tydlang staan, en zygt het door
een zak, en gy zult een verkoelende drank hebben.
Aarde. Word gemeenlyk genaamt de bewoonbare Aardkloot. Het grootste getal der
oude Filosophen hield de Aarde voor het onbeweeglyk
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middelpunt der Wereld. Maar vele der hedendaagsche geloven, dat de Aarde een
Planeet is, die rondom de Zon loopt, maar dat de Maan rondom de Aarde loopt. Door
deze onderstelling verklaren ze zeer gemakkelyk het op- en ondergaan der Zon en
Sterren, den stand en Teugloop der Dwaalsterren, en andere Verschynzelen, welke
verklaring den Ouden, volgens hunne onderstelling van de onbeweeglykheit der
Aarde, zoo veel moeite gebaart heeft.
De Aanmerkingen, welke men omtrent de Figuur der Aarde gemaakt heeft,
bewyzen, dat ze rond, of byna rond is. Haar halve Diameter, zynde de afstand van
het middelpunt der Aarde tot hare Oppervlakte, is van 1232. Fransche of 860. Duitsche
mylen; en de Afstandt der Aarde van de Zon is van twee en twintig duizend zulke
halve-diameters, dat is, meer dan dertig Millioenen Fransche mylen. De kloot der
Aarde is omtrent vyf en vyftig maal grooter, dan die der Mane, maar een Millioen
maal kleinder, dan het ligchaam der Zon.
De Sterrekundigen hebben geen byzonder merkteken aan de Aarde, gelyk aan de
Planeeten, gegeven, om ze te beduiden. Zy geloven, dat de Aarde alleen den invloed
van alle Planeeten ontfangt, zonder te denken, dat de Aarde ook op de Planeeten
werken kan.
aarde. Een woord van den Landbouw, betekent den grond, waar in men boomen en
andere gewassen planten, of zaaden zaaijen kan. Men kan deze Aarde aanmerken of
ten opzigt van het Hovenieren, of van den Landbouw. En Hoveniers, en Landbouwers
geven verscheide namen aan de Aarde, naar de hoedanigheden, die zy in dezelve
aanmerken. Wy zullen van deze verscheidenheit der Aarde spreken, beginnende met
die, welke haar opzigt op het Tuinieren heeft.
I. De Aarde word genaamt scherp, bitter en stinkende; het welk men ontdekt uit
het water, waar in de Aarde geweikt is; als men namentlyk dat water maar eenigzins
proeft.
II. Zy word genaamt leemagtig, als ze naby de natuur van leem komt; zynde vet,
taai en koud, ook in het doorsnyden, als booter; splytende in de Zomer-hitte.
III. Men noemt ze goede Aarde, als ze het gene daar in geplant of gezaait is, naar
wensch voortbrengt; maar kwaade Aarde, wanneer nog het een, nog het ander
behoorlyk voortkomt.
IV. Warme of brandende Aarde word ze genaamt, als ze zoo ligt en droog is, dat
op de minste warmte, die daar toe komt, al het Plantgewas, dat’er op staat, verwelkt
ende vergaat.
V. Steenagtig word de Aarde genaamt, wanneer de grond met kleine steenen en
gruis gemengt is.
VI. Men noemt ze taaije Aarde, als ze in ’t omspitten als klei is. Dit zoort van
Aarde is niet wel te bebouwen, om dat de grond door het water zoo week, als versch
beslagen kalk word; daar in tegendeel de hitte der Zon de oppervlakte steen-hard
doet worden, en opsplyten.
VII. De Aarde word hard en zagt genaamt, wanneer ze zonder kleiagtig te zyn,
gelyk is aan de grond van een goede weide, en als ze gehandelt word, aan de vingeren
kleeft, en zig in allerlei Vormen laat beelden.
VIII. Men noemt ze koude, vogtige en traage Aarde, wanneer ze in de lente
bezwaarlyk warm genoeg kan worden, om de eerste vrugten voort te brengen; zoo
dat’er alles later uit voortkomt, als uit de naburige Landstreeken.
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IX. Vroeg-dragend word ze genaamt, wanneer de Vrugten haast ryp worden; zoo
als in tegendeel de traage Aarde alles langzamer en later tot rypheit brengt.
X. Losse en ligte Aarde noemt men, die geen ligchaam heeft, en weinig van een
zandagtige grond verschilt.
XI. Nieuwe Aarde word genaamt, die nog nooit iets voortgebragt heeft. Zodanige
is die drie, vier of meer voeten van de oppervlakte af is.
XII. Braak-land noemt men die Aarde, die een, twee of meer jaren zonder om te
spitten of iets te dragen gelaten word.
XIII. Bewerkte Aarde word genaamt, die een geruimen tyd zonder ophouden van
zelfs, en buiten mesten, gedragen heeft.

Middel, om te weten, of een Aarde goed voor een Tuin is.
Men ontdekt, dat de grond van een Tuin goed is, en in `t byzonder voor vrugtdragende
boomen; voor eerst, indien al het gene die Aarde voortbrengt, het zy van zelve, het
zy door toedoen van den Hovenier, zyn volle groei en kragt heeft, ook overvloedig
genoeg voortkomt.
Ten tweeden, als men’er een handvol van aan de neus brengt, en bemerkt, dat ze
geen kwaade reuk van haar geeft.
Ten derden, als ze ligt om te bewerken, en niet steenagtig is.
Ten vierden, als ze in ’t hanteeren wel los is, maar niet droog, en ligt gelyk
Veen-land, of ten eenemaal zandagtige Aarde.
Ten vyfden, als ze niet al te vogtig is, gelyk moerassige of kleiagtige Aarde.
Wat eindelyk de kleur dezer Aarde aangaat, men houdt de donker-grauwe voor
de beste; hoewel ook een zoort van roodagtige Aarde zeer goed is.

De diepte, die goede Aarde moet hebben.
Het is nodig, dat onder de oppervlakte der Aarde, die goed schynt te zyn, ten minsten
drie voet diergelyke Aarde gevonden word. Waar van men zig door het graven en
delven op vyf of zes plaatsen verzekeren moet.
Men bedriegt zig, als men met een mindere diepte te vreden is, voornamentlyk
ten opzigt van boomen, planten, en lange wortelen, als Artischokken, Beetwortelen,
Schorsoneerwortel, Pinsternaken, enz.
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Van het bewerken der Tuin-Aarde.
Het bearbeiden der Hoven of Tuinen, is eigentlyk niet anders, als een omwroeting
van de oppervlakte der Aarde, tot een zekere diepte, zoo dat het onderste boven
gekeert word. Dit nu geschied op meer dan eenerlei wyze.
Voor eerst met hakken en spaden, als de Aarde ligt is.
Ten anderen, gebruikt men Vorken tot steenagtige Aarde, en die nogtans zwaar
genoeg is.
Vervolgens moet men weten, dat de oorzaak van het bearbeiden der Tuin aarde
niet alleenlyk is, om dezelve voor ’t oog aangenaam te maken, hoewel ze waarlyk
aangenamer daar door word; maar of om ze beweegbaar te maken, zoo ze het niet
is; of om ze in een goeden staat zynde, daar in te onderhouden. Hoewel de
voornaamste oorzaak is, om ze vrugtbaar te doen zyn; zoo ze anders gewent is, iets
voort te brengen. Want Aarde, van naturen onvrugtbaar, word te vergeefs bearbeid.
Als ik spreek van de Aarde beweegbaar te maken, dan versta ik, dat men ze
eenigzins zandagtig en los maakt; ten einde de vogtigheit en warmte van buiten daar
beter indringen; en dat ze niet al te digt op malkander zy gepakt, gelyk een Kleiagtige
grond, en die uit de natuur niet bekwaam is, om gewassen voort te brengen.
En wanneer ik spreek, dat men tragten moet de Aarde vrugtbaar te maken, dan
versta ik, dat het bearbeiden moet medewerken, om een temperament van warmte
en vogtigheit in een Aarde te brengen, welke anderzins voorzien is van zout, zynde
een voornaam gedeelte van vrugtbaarheit. Dog het temperament van warmte en
vogtigheit is zoo noodzakelyk aan de Aarde, dat zonder het zelve het zout ten
eenemaal onnut is: invoegen zodanig eene Aarde geacht word niet in staat te zyn,
om eenig plantgewas voort te brengen.
II. Maar het is niet genoeg, dat men reden geeft, waarom de Aarde der Hoven moet
bearbeid worden; want men moet ook een zekere wys aan de hand geven, waar op
de Aarde tot het bovengemeld temperament kan gebragt worden.
Hieromtrent moet ik zeggen, dat’er een zoort van Aarde is, welke zeer gemakkelyk
verwarmt word; als by voorbeeld ligte en losse Aarde. Waarom men met diergelyk
grond ten opzigt der warmte weinig moeite heeft. Maar aangezien zodanige Aarde
doorgaans zeer droog is, zoo heeft men wel zorg te dragen voor hare vogtigheit.
Andere zoorten van Aarde worden bezwaarlyker warm; als by voorbeeld een zware
en koude grond. Hier toe word meer moeite vereischt, om ze tot een zekere trap van
vogt te brengen. In tegendeel hebben ze dikwils al te veel vogt; als wanneer meer
moeite vereischt word, om ze te verwarmen.
Ja dat meer is, zekere plantgewassen vereisschen meer vocht, by voorbeeld,
Artischokken, Salaat, Zuuring, planten met dikke wortelen. Waarom de grond van
deze zodanig moet gelegen zyn, dat’er het regenwater bekwamelyk intrekken, en
dezelve vruchtbaar kan maken. Andere Aarde vereischt minder vocht, by voorbeeld,
die van Vruchtboomen, Aspersie, enz. omtrent welke aan te kweeken men minder
moeite heeft. Maar hoe het zy, gelykerwys wy niets in onze Tuinen hebben, dat te
veel warmte of vocht verdragen kan, dus kan ook zonder warmte en vogt niets
groeijen. Zon, regen, en onderaardsche wateren brengen het hare toe; en het is onze
plicht, te vervullen ’t gene daar aan ontbreekt. Dit nu geschiedt door zorgvuldig en
verstandig te hovenieren; waar van het bebouwen der Aarde een voornaam gedeelte
is.
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Dit bearbeiden moet op verscheide tyden geschieden, en zelfs op meer dan eenerlei
wyze, naar de verscheidenheit der Aarde zelfs, ende der Jaargetyden. Aarde, die van
natuur warm en droog is, moet ’s Zomers bewerkt worden, of een weinig voor, of
onder den regen, of ten minsten onmiddelyk daarna. In tegendeel moet men ze niet
bewerken geduurende een groote hitte, ten zy men ze teffens besproeije. Deze
bearbeiding der Aarde maakt, dat’er de Regen behoorlyk doortrekt, en tot aan de
wortel dringt, al waar ze van noden is; daar de Regen anderzins op en omtrent de
oppervlakte der Aarde zoude blyven, en dus grootendeels vruchteloos door de hitte
der Zon opgehaalt worden. Insgelyks opent het bearbeiden der Aarde een doortogt
voor de warmte, zonder welke de Regen geen voordeel doen zoude.
Koude, zware en vochtige Aarde in tegendeel moet geduurende den Regen niet
worden bearbeid, maar veel eer in de grootste hitte; ten einde de warmte daar door
dringende de koude van omtrent de wortel verdryve; waar door anderzins het groeijen
belet word, en de boom- en plant-gewassen noodzakelyk verwelken.
De natuur der Aarde leert ons hier in, als anderzins, dat ze wil geregelt zyn; om
dat ze aan de eene zyde wel gehandelt zynde onze verwachting beantwoord, maar
in tegendeel dezelve te leur stelt, ingeval men haar niet op zyn tyd bearbeid. Het
saizoen, om het meerder gedeelte der zaaden te zaajen, die doorgaans in eenerlei
jaargetyde gezaait worden; de tyd, om enten of griffelen te maken, te snoeijen, en te
planten, het zy wynstokken, het zy boomen, het welk insgelyks niet dan in zekere
maanden geschied; dit alles leert ons, en is gelyk als een onderwyzing der Natuur,
om wel acht te geven, wat de aarde vereischt, en op welken tyd zy het vereischt. Hier
uit heb ik door een langduurige en nauwkeurige opmerking geleert, dat men omtrent
de boomen veel moet bezig zyn, het zy dezelve een ligte en drooge, het zy ze een
zware en vogtige grond hebben; dog omtrent de eerste in regenachtig, omtrent de
laatste in warm weêr.
Deze menigvuldige bewerking der Aarde, van my tot hier toe aangewezen, baart
een zonderlinge nuttigheit; want behalven dat ze belet, dat een gedeelte der Aarde
door het geduurig voortbrengen van plantgewassen en andere vruchten, niet uitgeput
wordt, zoo veroorzaakt ze ook, dat allerlei
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onkruid uitgeroeit en onder de Aarde bedolven zynde, den grond dieste vetter en
vruchtbaarder maakt. Edog dit alles is niet genoeg, ten zy tusschen beiden het onkruid,
het welk in het byzonder in den Zomer en Herfst het aardryk bedekt, uitgerukt en
gewiedt wordt, voor al eer het in ’t zaad schiet, ende het goede gewas verstikke.
Ik moet hier als in ’t voorby gaan zeggen, dat wanneer de boomen bloeijen, en de
wyngaart begint uit te botten, de Aarde niet moet aangeraakt worden. De grond, in
de Lente versch omgespit, waassemt vele dampen uit, die op de minste vorst wit
worden, het welk in dat saizoen zeer gemeen is. Deze dampen nu op de oppervlakte
der Aarde blyvende, bevogtigen ook de bloessem, die bygevolg door den opkomenden
vorst ook verslenst. Maar Aarde, in dat saizoen niet bewerkt, maar hebbende een
hardere oppervlakte, zal ook gene dampen uitwaassemen, en uit dien hoofde voor
de vorst niet bloot gelegt zyn.
Uit het gene ik boven gezegt heb tot voortzetting van de vruchtbaarheit der boomen,
volgt, dat ik afkeure de gewoonte der genen, die of zaajen, of planten, het zy
moeskruiden, het zy aardbeziën, het zy eindelyk bloemen, naby de wortel der boomen;
waar aan deze plantgewassen zeer nadelig zyn. De regelmaat, welke ik houde in het
hovenieren omtrent de boomen, zoo wel ’s Winters, als in de Lente, bestaat daar in,
dat ik omtrent drooge en ligte Aarde het bearbeiden late vermenigvuldigen zoo met
het begin, als het einde van den Winter; ten einde de regen in de Lente gemakkelyk
in de Aarde trekke, welke veel vogt van noden heeft; maar omtrent zware en vogtige
Aarde late ik in de maand van October maar weinig arbeiden, enkel om de onkruiden
wech te nemen; en stel de verdere bewerking uit tot in April of het begin van Mey,
wanneer de vruchten zig beginnen te zetten, en de meeste vogtigheit voorby is;
invoegen de oppervlakte dezer Aarde hard, zwaar en geslooten zynde, het water van
de Winter en Lente zeer weinig heeft ingezwolgen, dat wy hier geenzins van noden
hebben, zynde de sneeuw gesmolten, en deszelfs water meest op de Aarde gebleven,
maar ten dele als dampen opgetrokken, ten dele naar maate van den afhellenden
grond, in de naaste gragten of rivieren geloopen.
Ik moet alhier aanmerken, dat’er niets dus doordringt, als sneeuwater. Ik heb nooit
gezien, dat het regenwater meer dan een voet diep is doorgedrongen; daar in tegendeel
het sneeu-water wel twee tot drie voeten diep in de Aarde dringt; als zynde zwaarder,
dan het regen-water; behalven dat de sneeuw zagtkens nedervallende, zoo dat het
onderste van de sneeuw nog door de winden, nog door de straalen der Zon geraakt
zynde, zeer gemakkelyk diep in de Aarde kan dringen.
Het is om deze reden, dat ik aan de eene zyde vreezende voor al te veel sneeuw
omtrent zware en vogtige Aare, en dezelve van omtrent de vrugtdragende boomen,
zoo veel mogelyk is, doe wechnemen, en aan de andere zyde zoo veel sneeuw en
vogt, als mogelyk is omtrent losse en drooge aarde doe verzamelen.
Edog men zal zeggen, dat’er wel boomen zyn, die gelukkig dragen, al is het, dat
de aarde rondom dezelve niet word bearbeid, maar de wortel rondom met steenen
belegt is. Maar ik antwoord, voor eerst, dat diergelyke boomen doorgaans staande
onder een afdrop van een dak, waters genoeg door de voegen der steenen in de Aarde
dringt, om de boomen vrugtbaar te maken; ten anderen dat het vogt, dus in de reeten
der steenen dringende, langer in de aarde blyft, als nog voor de winden, nog voor
de hitte der Zon bloot leggende. Onderwylen houde ik niet op het bearbeiden der
aarde aan te pryzen, zoo ten opzigt van de aarde zelve, en de plantgewassen, als van
het aangenaam gezigt. De algemeene ondervinding, die wy’er van hebben, kan door
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een geringe tegenwerping niet omver gestooten worden; alzoo weinig als iemand
het gebruik van kleederen met regt kan wraken, alleenlyk daarom, dat zommige
willen naakt loopen. Vygeboomen, Oranjeboomen, en andere planten in bakken
staande, geven genoeg te kennen de noodzakelykheit van het bearbeiden der aarde,
om het water, waar mede ze besproeit worden, bekwamelyk te ontfangen; by gebrek
van het welke zy verslensen, en dikwils geheel en al vergaan.

Van het Mesten der Aarde.
Het mesten is niets anders, als een verbetering der aarde, die door allerlei zoort van
aarde geschieden kan. Wy zullen van de beweegredenen, het gebruik, en de wyze
op welke dit mesten geschieden moet, spreken.
Wat de beweegredenen aangaat, het is zeker, dat wy de aarde mesten moeten, om
ze vrugtbaar te maken, zoo ze het niet en is; dat is, zoo ze niet in staat is, om vrugten
of plantgewassen voort te brengen, en bygevolg die nooit voortbrengen zoude, ten
ware men haar te hulp kwam; ende het noodzakelyke toebragt. Men moet derhalven
de aarde min of meer mesten, naar maate der vrugten, die men daar van verwagt.
Dus word by voorbeeld veel mest vereischt, zal de aarde Moeskruiden voortbrengen,
welke in korten tyd overvloedig groeijen. In tegendeel heeft men weinig of geen
mest van noden, voor boomen, die langzaam voortkomen, en maar middelmatig
vrugtbaar zyn. En al is het, dat deze boomen een geruimen tyd ter zelver plaats blyven,
daar zy staan, trekken ze nogtans door middel der wortelen, wyd en zyd, hun voedzel,
dat ze nodig hebben. Doet daar by, dat de aarde, van haar zelve vrugtbaar zynde,
minder mest vereischt, als onvrugtbare. En eindelyk moet koude en vogtige aarde
meer gemest worden, als drooge en warme.
Het is in ’t algemeen bekend, gelyk wy boven gezegt hebben, dat de grootste
gebreken der aarde bestaan, of in al te veel vogt, zynde doorgaans met koude gepaart,
behalven dat zodanige aarde ook zeer zwaar is; of in een al te groote droogte, die
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ook gemeenlyk veroorzaakt, dat die aarde zeer ligt, ja zelfs brandende is. Ook
aanmerkt men, dat zommige zoorten van mest vet en ververschende zyn, gelyk die
van Runderen; zommige warm en ligt, als die van Schapen, Paarden, Duiven, enz.
En aangezien een geneesmiddel een tegengestelde kragt moet hebben, van het kwaad,
dat daar door zal genezen worden, zoo moet men heete en ligte mest gebruiken
omtrent vogtige, koude, en zware aarde, om dezelve te verwarmen, ligt en beweegbaar
te maken; maar Runderen-mist in schraale, drooge en ligte aarde, om ze vetter en
stoffelyker te maken, en door dit middel te beletten, dat het steeken der Zon in de
Lente, en de hitte des Zomers haar benadeelt.
Aanmerkingen.
I. De Filosophen en Scheikundigen geven henzelven veel moeite in het onderzoeken,
welke zoort van mest de beste zy. En hier omtrent zyn ze zoo nauwkeurig, als een
Wiskunstenaar in zyne betoogingen, wat’er tot een regte linie enz. vereischt word.
En het gemeen is aan deze onderzoekers verpligt, die met zoo veel oplettentheit de
geheimen der Natuur naspeuren. En men mag hopen, dat het gemeen daar veel
nuttigheit uit trekken zal. Onderwylen gelove ik, dat men wel zal doen, als men’er
eenvoudige, en niet al te nauwkeurige en stipte aanmerkingen over maakt;
onderstellende dat de vrugtbaarheit der aarde geenzins in een ondeelbaar stipje, om
dus te spreken, bestaar. Het is’er ondertusschen zoo verre van daan, dat wy voor
onze Hovenieren de minste zwarigheit in dit stuk zouden opperen, dat wy veel eer
zullen tragten, om het bewerken der Tuinen, zoo veel ons doenlyk is, gemakkelyk
te maken.
Tot dien einde moet ik zeggen, dat men zig een zeker denkbeeld van den rykdom
der aarde kan maken, steunende op dien grond, dat’er in de ingewanden der aarde
een zeker zout is, zynde de oorzaak van hare vrugtbaarheit; en dat by gevolg dit zout
de eenige en ware schatkamer der aarde is.
II. Men moet geloven, ende als een zekere zaak onderstellen, dat de aarde geschapen
is met een natuurlyke bekwaamheit, om plantgewassen voort te brengen; en dat’er
(behalven zommige steenen en ertzen, zynde buitengewoone uitwerkzelen der natuur)
niets op de aarde is, het welk niet uit haren schoot is voortgekomen, en wel door een
groeijige kragt. By gevolg al het gene wy van plantgewassen zien, is een gedeelte
dezer aarde. En dus kan men met waarheit zeggen, dat’er niets is, (hoe het ook zoude
mogen zyn, als het maar stoffelyk is) dat niet zoude dienen om de aarde te mesten;
namentlyk door een tusschenkomende verrotting, onder welke gedaante het tot dezelve
wederkeert; om dat al het gene wederom tot de aarde keert, aan dezelve eenigermaten
weder geeft, hetgene zy had verlooren, het zy in de zelve gedaante, het zy in de zelve
kragt. En trouwens, het word wederom aarde, gelyk het voorhenen geweest was.
Dus moeten allerlei linnen en andere stoffen, alle zoorten van vleeseh, huid,
beenderen, klaauwen van dieren, hout, vrugten, bladen der boomen, hooi, stroo en
graanen; met een woord, al het gene tastbaar is, en onder de uiterlyke zinnen valt op
aarde, wederom aarde worden, en dienen, om dezelve te mesten.
III. Daarenboven, een groot gedeelte der aarde, die wy bewoonen, word belet iets
voort te brengen; by voorbeeld die, op welke huizen, Kasteelen, en andere gebouwen
gezet worden. Deze aarde blyft, gelyk de Filosophen zeggen, altyd even vrugtbaar
in vermogen, dat is, altyd even zeer in staat, om iets voort te brengen, en zoude ook
werkelyk uit haren ryken schoot iets voortbrengen, ten ware ze belet, en gelyk als
onderdrukt wierd. Ten opzigt der aarde, die vrugtbaar zynde iets draagt, in geval
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men aan dezelve hare plantgewassen weder geeft, gelyk dikwils ter plaatze, alwaar
geoorloogt word, geschied, deze plantgewassen zullen op de oppervlakte der aarde
verrottende, aan dezelve min of meer die kragt wedergeven, die ze in het voortbrengen
had besteed. Immers de aarde ontfangt haar zout weder, dat ze verlooren had; ja zy
word wederom zoo ryk en vrugtbaar, als ze geweest was.
En in geval men van een stuk lands wechneemt, al het gene daar op gegroeit was,
gelyk zulks doorgaans geschied; en aan de andere zyde aan het zelve stuk min of
meer zoo veel gewas van een ander stuk lands wederom geeft, en wel gemengt met
verrot stroo en mest der beesten, als zynde oorspronkelyk uit de aarde, ende een
gedeelte van dezelve; die aarde, dus haar verlies geboet hebbende, zal zig wederom
even ryk bevinden, dat is, hare kragt en vermogen van vrugtbaarheit weder erlangen.
IV. Men moet derhalven de mest aanmerken met betrekking tot de aarde, gelyk een
zoort van munt, de schatkameren der aarde vervullende. Want gelyk’er veelderlei
geld-specien zyn, de eene min, de andere meer dierbaar, hoewel ze alle gangbaar
zyn, en den rykdom vermeerderen; dus zyn’er ook verscheide zoorten van mest, de
eene beter, de ander slegter; dog alle bekwaam, om de schade, die de aarde door het
voortbrengen van vrugten geleden heeft, te vergoeden. Dus word het wezen der aarde
door het gebruik geenzins vernietigt, zoo dat men zoude konnen zeggen, dat ze
verminderde. Want waar zou dezelve nu zyn, na dat ze zoo vele eeuwen lang vrugt
gedragen heeft? Neen maar het is eigentlyk het Zout der Aarde, dat verminderd word,
of, om beter te spreken, dat van plaats veranderd, en door die geduurige verandering
de aarde wederom in haar voorgaande staat steld.
De Distilleerketels der Scheikundigen geven genoeg te kennen, wat het Zout is,
doende in ’t klein zien, hoe weinig’er van noden is, om een groote menigte van aarde
wederom gelyk als te bezielen.
V. By deze gelegenheit moet ik aanmerken, dat de mest omtrent de aarde verscheiden
is, gelyk het Zout omtrent het Vleesch. Gelyk fyne zoorten van vleesch, als van
Schapen, Patryzen, enz.
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een ander en minder zout vereisschen, als rundvleesch, enz. Dus is het ook met de
aarde gelegen, die naar hare hoedanigheit meer of minder mest vereischt.
Voorts, gelykerwys het eene zoort van zout bekwamer is om te zouten, als het ander
zoort; by voorbeeld, gelyk het grauwe zout het witte in kragt overtreft; dus is de eene
mest meer, de andere minder bekwaam, om de aarde vet en warm te maken. De mest
van Schapen en Paarden is warmer.
Andere mest, gelyk die van Runderen en Varkens, verbeteren de aarde meer, maar
verwarmen ze minder. Men moet derhalven de eene en de andere zoort voorzigtig
en naar vereisch van den grond gebruiken. Voorts wat de warmte van de mest aangaat,
dezelve blykt genoegzaam door de ondervinding. Dus zal by voorbeeld een hoop
Paarde-mest van zelfs wel in brand raken, maar van Koei-mest nooit.
By gevolg, indien iemand ligte en zandagtige aarde, die weinig verwarming van
noden heeft, met Paarde- of Schape-mest wilde mesten, hy zoude den grond meer
nadeel, als voordeel toebrengen. In tegendeel vereischt diergelyke aarde Runder-mest,
als veel vetter, en minder warm zynde. De mest daarentegen, welke nadeelig is voor
warme en drooge aarde, is goed voor koude en vogtige. Dus moet aarde, die van
natuure slegte kruiden voortbrengt, door mest verwarmt worden, om in staat gebragt
te worden, betere gewassen voort te grengen.
Van gebruikte Aarde.
De grond der aarde laat zig lang gebruiken, hoe veel zout dezelve ook bezit, om ze
in een vrugtbaren staat te houden, dat is, zoo goed als dezelve van natuur zyn mag;
met dit onderscheid nogtans, dat, gelykerwys de grond van deze of gene aarde zeer
voortreffelyk, de andere zeer middelmatig is, de eene ook eerder en gemakkelyker,
dan de andere gebruikt word. Men zou konnen zeggen, dat het daar mede byna gaat,
gelyk met de Schatkamers van ieder Staat. Daar zyn dog buiten tegenspraak ryke
Schatkamers, maar daar zyn’er ook, die zeer weinig bezitten. Dit maakt, dat de eene
in staat is, om een langduurigen Oorlog uit te houden, en groote onkosten te verdragen;
waar toe een andere Schatkamer niet bekwaam is. Ondertusschen zyn de eerstgemelde
schatten niet oneindig, nog onuitputtelyk; gelyk het daarom niet zelden gebeurt, dat
ze of door kwade behandeling, of te groote onkosten uitgeput worden. En men heeft
niet zelden, om zoo te spreken, vreemde verbeteringen van zulken staat van nooden;
als by voorbeeld, een voordeelige Koophandel, Alliantie, Vrede, en voorzigtige
bestiering der inkomsten. Op dezelve wyze zal de beste aarde uitgeput worden door
het onophoudelyk vrugtdragen, dat is te zeggen, van zulke vrugt, waar toe de aarde
gelyk als gedwongen is; maar niet door zulke, die ze van zelfs voortbrengt. Dus zal
by voorbeeld goed Weiland niet alleen niet uitgeput worden door jaarlyks zyne
gewoone vrugten te dragen, maar in tegendeel zig van jaar tot jaar daar toe gelyk als
bekwamer toonen, even als of het vermaak had, zyne natuurlyke neiging te volgen.
Maar als men dat zelve Weiland noodzaakt van zyne natuurlyke neiging te veranderen,
en het in plaats van gras, klaveren, graanen of iets anders, dat hem niet eigen is, voort
te brengen, men zal niet vele jaren de gewenschte nuttigheit daar van trekken; maar
het zal wel haast te kennen geven, dat het uitgemergelt is, en dat het moet te hulp
gekomen worden, om wederom tot zyne voorgaande kragten te komen.
Het zelve mag men zeggen van aarde, die een langen tyd wynstokken, vrugtboomen,
enz. gedragen heeft. Want ingeval men die plantgewassen daar uit roeit, men zal
bevinden, dat die zelve aarde zig niet aanstonts met het zelve voordeel zal laten
gebruiken. Ondertusschen heeft ze hare nuttigheit niet geheel en al verlooren, maar
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zy kan nog wel een langen tyd mindere plantgewassen, en die minder voedzel
vereisschen, voortbrengen. By voorbeeld, moeskruiden, boonen, enz. maar eindelyk
zal deze grond den aard van de andere aarde volgen, en te kennen geven, dat ze
versleten en uitgemergelt is.
Hier moet een bekwaam Hovenier zorgvuldig gade slaan, op welke wyze een ieder
plant van zynen hof voortkomt, om geen tyd te verliezen tot het gebruiken der aarde
omtrent gewassen, die traag voortkomen. Hy moet onderwylen niet het minste gedeelte
van den hof braak laten; maar de zaaden en peulvrugten alleenlyk verplaatzen. Nooit
is zyn grond dus uitgeput, dat dezelve geheel onnut zyn zoude. Waarom de Hovenier
ze moet bezigen, om het eene voor, het andere na te dragen; mits hy den grond met
het nodige te hulp komt. Maar ingeval hy dezelve zoorten van Plantgewassen ter
zelver plaats wederom wil doen voortkomen, by voorbeeld, nieuwe boomen in plaats
van die gene, welke gestorven zyn, heeft men het een en het ander in agt te nemen.
Waar van wy beneden op de Artykelen van bloemhof en tuinmanswerk nader zullen
spreken.
Van Onbezaaide Aarde of Braakland.
Onbezaaide Aarde noemt men zodanig een grond, die braak word gelaten, om zig
te herstellen, het zy door den invloed der hemel-ligten, het zy wel voornamentlyk
door den regen. Want het is zeker, dat de regen grootelyks daar toe medewerkt. Om
dit te bewyzen, heeft men maar aan te merken, dat de regen vallende op een zagte
stoffe, by voorbeeld, op hout, dezelve allengskens een groene oppervlakte veroorzaakt,
zamengesteld uit een menigte ondeelbare vezeltjes, die by elkander vergaderd zynde
deze kleur veroorzaken. Maar ingeval de regen op een harde stoffe valt, dan doet hy
op dezelve Mosch komen, waar in door middel van een Vergrootglas een ontelbare
menigte van kleine bloemen gezien worden. Waar uit men veilig mag besluiten, dat
indien dit zaad was gevallen op een ligchaam, dat bekwaam was, om wortel te vatten,
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het zelve bladen, bloessem en vrugt zoude hebben voortgebragt; waar van men zeggen
kan, dat het Zaad in de regen zelf gevonden word, welke schynt geschikt te zyn, om
de aarde, als ’t ware, te bezielen.
Het schynt dat men hier uit een gevolg kan trekken, dienende, om het gevoelen der
latere Geneesheeren te staven: menende, dat de mensch geheel en al uit de lendenen
van zyn Vader voortkomt; maar dat de lyfmoeder der Vrouw, ende het voedzel, het
welk de mensch aldaar ontfangt, enkel dienen, om hem den groei by te zetten. Dit
gevoelen schynt minder zwarigheden onderworpen te zyn, als de twee andere, die
voorhenen in zwang gingen. Ten minsten het dient, om aan de Moederen te doen
zien, ik meene zulke, die buiten echt Moeders geworden zyn, dat ze nog een grooter
zonde zouden begaan, zoo ze haar zelve een miskraam kwamen te veroorzaken, zelfs
onmiddelyk na de ontfankenisse; tegen het gevoelen van zommige nieuwe
Godgeleerden, menende dat geen miskraam voor de zes weken kan geschieden,
wanneer volgens hun zeggen de kinderen eerst beginnen geformeert te worden.
Dus kan men zeggen, dat de Regen een onuitputtelyke vrugtbaarheit aan de aarde
verschaft, mits men dezelve een langen tyd braak laat leggen, om hare kragten en
vermogen te herstellen. Dus schryven de Filosophen een voortdryvende kragt (vis
elastica) aan de lugt toe. En om een duidelyker voorbeeld te gebruiken; dus heeft
het water een natuurlyk beginzel van koelte, en kan uit zig zelve daar toe wederkeeren,
als het door het vuur of zon verwarmt zynde buiten derzelver bereik gebragt word.
Zeker is het, dat de warmte niet natuurlyk is aan de aarde, ja zelfs, om zoo te spreken,
strydig met dezelve. Zynde derhalven verwydert van het gene deze warmte in haar
verwekte, en, om dus te spreken, in rust gelaten, keert ze allengskens weder tot hare
natuurlyke koelte, dat is, zy word in hare volmaaktheit en eigen temperament hersteld.
Dus was de goede aarde bedorven door het voedzel van zommige planten, die met
hare natuur niet overeen komen, de Aarde uitputtende, nevens al ’t oude en zelfs
nieuwe zout van de zelve, naar mate dat ze daar door weder herstelt wierd. Maar als
men ze van die plantgewassen ontlast, en ze een langen tyd laat rusten, men zal
gewaar worden, dat ze haar van zelve herstelt, en tot hare voorgaande vrugtbaarheit
wederkeert; in het byzonder, als men haar een weinig met mest te hulp komt; in zoo
verre, dat de groente, die men aldaar of laat verrotten, of verbrand, aan dezelve nieuwe
kragten byzet. Hier in toont ons de natuur een ware circulatie of ommeloop.
Van de Verplaatste Aarde.
Aangaande Verplaatste Aarde valt weinig aan te merken, als alleen, dat het een
nieuwigheit is, die men in deze tegenwoordige tyden omtrent de Hoven heeft
ingevoert. Virgilius heeft’er in zyne Land-gedigten niet het minste gewag van
gemaakt; hoewel hy van het onderscheid der Aarde zeer nauwkeurig gehandelt heeft.
Men verplaatst de Aarde, wanneer men een Tuin wil aanleggen ter plaatze, daar gene
Aarde is; dat nogtans omtrent groote Tuinen zelden gebeurt. Hoewel by deze
verplaatzing wel dient acht gegeven te worden, dat’er gene kwaade voor goede Aarde
verplaatst word.
Goede Aarde schynt eenigzins door deze verplaatzing verbetert te worden. En hier
van daan is het, dat men zegt: deze of gene Tuin kan geen kwaade grond hebben,
om dat hy uit enkel verplaatste Aarde bestaat. Het valt niet bezwaarlyk de reden
dezer verbetering door het verplaatzen der Aarde te weten, om dat of door het
omwroeten der Aarde de lucht daar beter door henen dringende, in dezelve een
beginzel van werkzaamheit verwekt, dat voorhenen verborgen was; of om dat de
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lucht in staat is, om die omgewroette en verplaatste Aarde van kwaade hoedanigheden
te zuiveren; of eindelyk om dat de lucht dezelve bekwamer maakt, om wortel te
schieten, welke best tieren, daar ze nieuw voedzel vinden.
Van de Nieuwe Aarde.
Door deze Nieuwe Aarde versta ik zulke, die noit zon gezien heeft. Dit is een
behulpmiddel, dat onlangs in onze Hoven is ingevoert; en misschien niet minder
onbekend by de ouden, als het verplaatzen der Aarde, waar van wy boven gesproken
hebben. Wy hebben’er veel meê op, en om de waarheit te zeggen, men kan’er niet
te veel mede op hebben, aangezien het zeker is, dat diergelyke Nieuwe Aarde heeft
al het eerste en oorspronkelyke zout, dat aan haar by de Schepping is gegeven; en
welk zout zig in die verborge Aarde bewaart, tot dat dezelve by de oppervlakte
komende van de lucht bekwaam gemaakt word, om haar vrugtbaarheit, waar mede
ze begaaft is, in het voortbrengen der plantgewassen by uitnemendheit te toonen.
Het is gemakkelyk te begrypen, wat Nieuwe Aarde is. Alle Aarde is oorspronkelyk
van het oogenblik der Schepping af. God heeft door zyn bevel aan haar het vermogen,
om voort te brengen, gegeven; welk vermogen in den begin nog niet werkzaam was.
Zedert dien tyd konde de oppervlakte van dat aardsche ligchaam niet meer Nieuw
genaamt worden; want alle Aarde, die bekwaam geweest is, om iets voort te brengen,
heeft niet opgehouden werkzaam te zyn, tot op den huidigen dag. Maar aangezien’er
vele plaatzen gevonden worden, alwaar de grond twee of drie voet beneden de
oppervlakte altyd buiten werkzaamheit gebleven is; en andere plaatzen, alwaar de
oppervlakte insgelyks belet is, werkzaam te zyn, daar door geschied het, dat wy
veelderlei Nieuwe Aarde hebben, om ze, daar het nodig is, te gebruiken. Het gene
wy derhalven Nieuwe Aarde noemen, is eigentlyk zulke, die nog niet gedient heeft,
om eenig plantgewas voort te brengen; by voorbeeld, Aarde die drie voet en meer
onder de oppervlakte legt, mits het
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werkelyk Aarde zy. Of wy verstaan’er zodanige door, die na dat ze eenige gewassen
gevoed heeft, een geruimen tyd braak gelegen heeft. By voorbeeld, aarde op welke
men een gebouw gezet heeft. Wy zeggen het, en de ondervinding bevestigt het, dat
de eene en de andere aarde in de eerste jaaren wonderlyk vrugtbaar is, voornamentlyk
in de Hoven. Alle zoorten van plantgewassen en peulvrugten groeijen’er zeer
weelderig. Boomen van een goeden aart, en behoorlyk geplant, beantwoorden’er ook
doorgaans de verwagting.
Men kan op ’t oog niet wel onderscheiden, of een zekere aarde Nieuw, dan of ze
reets gebruikt is. Men moet het derhalven van elders weten. De eene en de andere
gelyken elkander wonder wel; en men zou met reden mogen zeggen, dat kwaade
Aarde, het zy ze van zelfs dus is, het zy ze dus geworden is, eenigzins gelyk is aan
buskruid, dat hoewel verwaassemt en vervlogen zynde, zoo dat het geen vuur kan
vatten, op ’t oog nogtans goed schynt. Dus ook Aarde, van natuure kwaad en
onvrugtbaar zynde, of nu zynde uitgemergelt, na dat ze goed geweest was, niets
hebbende, waar door ze bezielt word, blyft gelyk als uitgestorven; zoo dat eerst de
oude wortelen, en daarna de boomen moeten verrotten.
Hier uit volgt, vooreerst, dat het nodig is een nieuw bestek op goede nieuwe Aarde
te maken; ten anderen, dat alle die genen, welke nieuwe Hoven aanleggen, die
voorzigtigheit moeten gebruiken, dat ze een zoort van een magazyn gereed hebben,
om daar uit te halen het gene ze by het planten van nieuwe boomen van nooden
hebben.
Van Goede Aarde.
De kleur en het zekerste merkteken van deugdzame Aarde bestaat in hare vrugt.
Zommigen houden de donkergrauwe kleur voor de beste, als zynde de aangenaamste
voor het gezigt.
Men heeft dit onderzoek niet onlangs beginnen te doen; maar men vind voorname
Autheuren in de oudheit, die dit reets hebben onderzogt. Wat my aangaat, ik ben
daar omtrent met geen vooroordeel ingenomen, maar heb door de ondervinding
geleert, dat’er goede Aarde van allerlei kleur is. Hoewel men niet kan ontkennen,
dat de donkergrauwe kleur, die de goedkeuring zedert vele eeuwen gehad heeft,
doorgaans, maar niet onfeilbaar, een merkteken van goede Aarde is. Men vind
zomwylen rood- of wit-agtige Aarde, die uitnemend goed is; maar zelden zwarte,
het zy op bergen, het zy in daalen. Het is een zoort van dood zand, op zyn best hey
en brem dragende.
Men moet derhalven zeggen, dat het ware merkteken van goede Aarde in hare kleur
niet moet gezogt worden; alzoo weinig, als in hare diepte; maar dat de hoedanigheit
van het gene ze voortbrengt, dit geschil moet beslissen. By voorbeeld, op een groot
veld zullen kentekenen van goede Aarde zyn, die kruiden, die de beesten ’t liefst
eten, als braamstruikjes, en wilde vlier, onder de moeskruiden groote artischokken,
latuw en zuuring, enz. Maar voornamentlyk goed vrugtdragend geboomte, makende
sterke en weeldrige looten, breede en hoog-groene bladen, enz. Hier op alleen kan
men veilig staat maken. De grootheit of kleinheit der vrugten komt ook wel in
aanmerking, maar men kan’er geen overtuigend bewys uit trekken; want men
zomwylen wel zeer groote vrugten op boomen ziet, die de beste van aart niet zyn.
Van Steenagtige Aarde.
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Dit zoort van Aarde brengt weinig graanen voort. Wil men’er een goed gebruik van
maken, men moet ze zoo veel als mogelyk is, van steenen zuiveren, en ze behoorlyk
hebbende bewerkt, met andere goede Aarde weder vervullen.
Als ik spreek van bewerken, wil ik, dat men ze zoo diep omwroet, als men ontdekt,
dat de grond goed is; maar als men zonder onderscheid allerlei zoorten van Aarde
omwroet, en by gebrek van kennis kwaade aarde op goede brengt, men zal weinig
vorderen, ter oorzaak, dat de goede door de kwaade belet wordt haar vermogen te
oeffenen.
Van de mest, eigen aan steenagtige Aarde.
Deze aarde bewerkt zynde, dog buiten zonneschyn, ten einde zy van natuure weinig
ligchaam hebbende, door de straalen der zon hare kragten niet geheel en al zoude
verliezen, en daar door belet worden iets voort te brengen, maar om haar natuurlyk
vermogen te hulp te komen, en ze te doen dragen, bedient men zig van schaapemest,
die door zyne vettigheit, boven alle andere zoorten van mest, en het gezaaide, en de
moeite rykelyk vergeld.
Van Onbewerkte Aarde.
Vele zullen mogelyk niet weten, wat door onbewerkte aarde verstaan word. Tot
onderrigting van dezelve dient, dat het aarde is, die nooit ergens anders toe gedient
heeft, als om boomen te dragen; welke opzettelyk worden uitgeroeit, om’er graanen
op te zaaijen.
Diergelyke aarde is in de eerste jaren zeer vrugtbaar, om dat ze in hare langduurige
rust een overvloed van vermogen heeft vergadert; zynde daar en boven door de
verrotte bladen en gras, het welk in de bosschen en onder de boomen gevonden word,
overvloedig gemest, en in staat gebragt, om een ryken oogst van graanen voort te
brengen.
Om een zeker ongemak te vermyden, het welk gebeurt, als men diergelyke Aarde
voor de eerste maal bezaait, en daar in bestaat, dat de halmen zoo digt op malkander
zyn gewassen, dat het byna niet dan stroo en kaf, met weinig graanen in de aayren
is, wat doet men? Een verstandig landbouwer zaait’er vooreerst niet dan Haver, om
dus de overtollige vettigheit der Aarde wech te nemen. In het volgende jaar zaait hy
Tarwe, en ziet zyne verwagting vervult. Het is niet nodig deze Aarde in de vier eerste
jaren te mesten.
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Van Zandige Aarde.
Daar is een tweederlei zoort van zandige Aarde; de eene bestaat uit grof en geel zand.
Deze is de beste, en bekwaam, om graanen voort te brengen; de andere wit en droog.
Deze dient tot niets anders, als om’er een bosch van te maken, of Turksche tarwe op
te zaaijen.
De eerste zoort zou nogtans niet zeer vrugtbaar zyn, ten ware men dezelve met mest
te hulp kwam. Maar zoo dra dit zand gemengt is, half met Koei-mest, half met slyk,
zynde alvoorens te droogen gelegt, kan men zeggen, dat dit mengzel van een
uitnemende kragt is, en twee gebreken van dit zand, of zandige Aarde, hoe goed
anderzins, verbetert.
Voor eerst word de al te groote droogte, uit de warmte ontstaande, door het slyk, van
natuure vogtig, wechgenomen; ten anderen zou die zandige Aarde door den regen
al te koud worden, ten ware men dezelve door de voornoemde mest te hulp kwam,
welke zoo warm wel niet is, als schapemest, maar egter bekwaam, om de gemelde
Aarde een goed temperament te geven. Als men deze Aarde wil bewerken, moet men
een vogtig saisoen waarnemen.
Van Krytagtige Aarde.
Daar zyn landen, al waar de Aarde vol Kryt is. En deze is geenzins vrugtbaar in
graanen. Maar gelyk men moet te vreden zyn met het land, dat ons van den Hemel
gegeven word, dus moet men dezelve met bekwame mest te hulp komen, en ze daar
mede overvloedig mengen. Twee zoorten van mest schynen zeer bekwaam te zyn
voor dit slag van Aarde, namentlyk Schaapenmest en Koeijemest. Wil men’er nog
wat slyk onder mengen, en het zamen laten rotten, men zal ondervinden, dat het van
een goede uitwerking is.
Wat het onderzoeken en doorgronden der Aarde betreft, hier van moet een
Landbouwer of Hovenier, die ondervinding heeft, zelfs oordeelen. En hy kan zulks
zonder moeite doen onder het omspitten, ontdekkende, of de oppervlakte verschilt
van het gene daar onder is.
Van Moerassige Aarde.
Men zou schier twyffelen, of men van een Moerassige grond wel graangewas zou
konnen inoogsten. Immers men zal’er het kooren zelden wel zien opkomen. Of zoo
het geschied, het zal zyn, wanneer de grond eerst versch is toegemaakt. Anderzins
zal men haver maaijen, alwaar men tarwe gezaait heeft. Of zoo de graanen, die men’er
gezaait heeft, in hare zoort komen op te schieten, het zal in zulken weeldrigen
overvloed zyn, dat men veel stroo en kaf, maar weinig graanen inoogsten zal. Waar
uit blykt, dat zulk een grond beter tot Weyland, dan tot Zaailand bekwaam is.
aardgewassen. Om ze te vervroegen, of te vertragen. Zie verhaasten.
aas of Lokaas is al het gene waarvan men zig bedient om visschen of vogels te vangen
of te lokken. Het gemeenste aas tot visschen zyn de Wormen of Pieren. Zie het woord
pier, op wat wyze die te vangen.
Verscheide zoorten van lok-aas. Manier om bonen te koken en eene menigte visschen
daarmede te vangen.
Wanneer gy de plaats gevonden hebt, daar veele plomp en bladeren zyn, waaronder
de visch graag schuilt, zoo maakt een aas op deze wyze:
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Neemt een’ nieuwen pot, van binnen verglaast, laat daar een maatje of wat meer of
minder bonen in koken in rivier water, na dat gy ze alvorens hebt laten weeken
gedurende den tyd van zeven of agt uren lang, in laau water. Als ze dan ten naasten
by half gaar zyn, doet’er dan drie of vier oncen honing by, naar mate dat gy veel of
weinig bonen hebt, en twee of drie grein Muskus; neemt ze dan half gekookt van ’t
vuur, om ze ’s morgens en ’s avonds te gebruiken, ontrent ten vyf of zes uren, op de
volgende manier:
Zoekt eene schoone plaats, daar geene groente in ’t water is, en daar de visch de
bonen op de grond van ’t water kan zien en opeten, en dat deze plaats ontrent hondert
of tweehondert passen van de schuilplaats afgelegen zy; naar dat de plaats ruim is;
werp daar uwe bonen in, ’s morgens en des avonds op de voorzyde uuren, gedurende
zeven of agt dagen agter een, om de visch daarheen te lokken en te wennen. Daarna
gaat daags voor dat gy ze vangen wilt, en voeder ze met de zelve bonen op dezelve
wyze gebookt als gezegt is, uitgezondert dat gy eenen ogenblik van te voren, eer gy
ze van ’t vuur afneemt, wat Alöe Succotrina daaronder moet doen; te weten de grootte
van twee bonen op eenen hoed vol gerekent. Laat dit zamen als een kookzel opkoken;
neemt ze dan van ’t vuur om er mede te aasen. De visch, die daarvan eet, zal alles
ontlasten wat hy in zyn lyf heeft, en drie dagen agter een vasten, waarom hy daarna
weder vroeg tyds uit het Wier en Kroost zal voor den dag komen, om de kost te
zoeken ter plaatze daar hy gewoon is zyn aas te vinden. Daarom moet men tegens
den middag ten twee of drie uuren klaar zyn, om de netten te spannen. En wanneer
die gezet zyn, gooit dan agt of tien handen vol bonen uit, en gaat weder wech tot ’s
avonds laat, wanneer gy verzeld van drie of vier man kunt wederkomen.
Het uur om te vischen verscheenen zynde, laat u met al uwe manschap op de
toebereide plaats vinden, steld uwe volk in orde, zoo dat een man op de kant sta van
den kantstok C. D. en het eind D. van de lyn Q. R. D. met zyne hand vatte; dat de
anderen zagjes zonder het minste geraas te maken, gaan al tamelyk verre van de
plaats al waar gy het aas gestrooit hebt; dan moeten zy wel luisteren naar dien genen
die de lyn D. vast houd; alzo dees’ het zein aan de anderen dient te geven, ’t welk
gegeven zynde, de anderen die verre van
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hem afgegaan zyn, elk een langen stok moeten hebben, waar mede zy het water zullen
polsen en op den grond en langs de kanten, om de visschen te noodzaken de vlugt
te zoeken, en zig naar hunne gewone schuilplaats te begeven, ’t welk zy doen zullen
zoo dra men het water zal beginnen te slaan. Daarom moet hy, die het touw D. vast
houd, het welk het Valnet moet doen nederdalen, gereed staan om het zelve te trekken
op het zelfde oogenblik, als het gedruisch in ’t water begint: dus doende zal het met
loot voorziene touw, dat onder aan het net is, naar omlaag vallen, en het uitspansel
den pas afsnyden naar de gaderplaats der visschen, dewelke zig spoedende naar het
gat, daar ze uitgekomen zyn, op het verneemen van de beweging in ’t water, in uwe
lagen zullen vervallen, en met het net opgehaalt worden. Zie het woord karper, daar
zult gy de manier vinden, om dit Valnet te spannen.
Als de anderen, die het water gepolst hebben, weder by ’t net komen, zullen zy al
zoo veel genoegen vinden als de meester voordeel, wegens de menigte grote visch
die, ze daar zullen vinden, indien de plaats vischryk, en de leg-plaats wel uitgekozen
is.
Ander Aas om allerhande Visch in alle tyden te vangen.
Neemt vier bladeren van de sterkriekende bloem Nardus, of Spyk-bloem, wilden
Gallan van Smirna ter grootte van eene boon, komyn zoo veel men tusschen drie
vingers kan vatten, eene handvol anyszaad; stoot het klein, en slaat het door een zift;
doet dan van dat poejer in eene bus tot dat gy het van noden hebt. Wascht eenen
aardworm schoon af, en doet hem in eenig klein vat; drukt eenen Pier uit, en neemt
van ’t voornoemde poejer, doet’er dat in, en smyt’er meer wormen by, wryft het dan
zamen klein, om’er een deeg tot lokaas bekwaam van te maken.
Om Visschen te vangen. Uit ALEXIS den PIEMONTEES.
Men neemt wormen, die des nagts glimmen, en destilleert ze in een aarde vat op een
langzaam vuur, tot dat het water altemaal daar uit is; dan moet men dit water neemen
en in eene glaaze Viool doen, met vier oncen Kwikzilver; dan het glas digt toe gedaan,
dat’er geen water in kan, en in een net gehangen; zoo zal de visch met hopen daarheen
komen.
Om de Visch te lokken. HERMES.
Stoot wat Bernnetels en Vyf vinger kruid, doet daarby Zap van Huislook, en wryft
uwe handen daar mede; smyt daarna in een water daar veel visch is, en steekt uwe
handen in ’t water; zy zullen met menigte daarheen komen; het zelfde zal gebeuren,
zoo gy wat van dit mengsel in eene Schakel of Fuik hangt.
Nog om de Vischen te lokken. PLINIUS.
Neemt water van ronden Sarrazyn, en doet daar Kalk by, gooit het dan in een
stilstaand water; de visch zal’er met hopen naar toe komen; en zoo ze van dat poejer
eten, zullen ze boven op het water komen dryven als dood, en zig met de hand laten
vangen.
Om Vischen te vangen. MISAULD.
Neemt Levantsche Kakau (coque de Levant) met Komyn, oude Kaas, Tarwen-meel
en Wyn, wryft het al te maal zamen en maakt’er pillen af ter grootte van eene erwet;
gooit deze in het water, daar veel visch is; alle die’er van eten, zullen als dronken
aan de kant komen.
Hoe men de Visch zonder moeite kan vangen. CARDANUS.
De vischen vangt men door middel van de Lokspyze, en deze Lokspyze moet vier
hoedanigheden hebben, te weten, dat ze een sterken reuk hebbe, om ze van verre aan
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te lokken, als de Anys, het Zap van ’t Kruid Panax, en de Komyn: dat ze lekker van
zmaak zy, om ze te bedriegen, die er van eten; als, Verkens-bloed, Geiten-kaas,
Tarwen-brood, geele Kapelletjes, de welke de beste zyn; dan ook, dat ze hen dronken
make, al Brandewyn en Wynmoer. Ook moet men een vergift hebben, dat ze doet
in zwymeling vallen; zoodanig is de Goudsbloem; want deze Bloem, die heel geel
is, in stukken gesneden zynde, doet deze uitwerking binnen een uur tyds, en brengt
zelfs de grootste visschen in bezwyking. De Kalk is van dezelve kragt, hoe wel zy
het water frisch maakt, als het stinkende is, zy dood evenwel de visschen; het Zap
van alle zoorten van Wolfsmelk (tithymallus) de Noot, zoo wel die genaamt word
Vomica, als die men Methel of Slaap-noot noemt; dog niets is beter dan de vrugt, die
uit de Oostersche landen komt, en Coculam genaamt word. Haar Zaad is zwart en
gelyk de Lauwer beziën, dog kleiner en ronder. Het mengzel, om visschen daarmeede
te vangen, is beproefd, bestaande in een half loot van deze Oostersche Korels; een
derde part van een loot Komyn, en zoo veel Brandewyn, eene once Kaas, drie oncen
Meel, alles door een gekneed, en klein gemaakt.
Verscheide zoorten van Lokaas, die men onder de Geheimen van verscheide Schryvers
vind.
Men vind verscheide geheimen om de visch te lokken, in het boek van Wekker een
hoogduitsch Geneesheer, die ze zegt getrokken te hebben uit verscheide Schryvers,
de welke hy telkens by ieder geheim aanhaalt.
Het eerste is van FLORENT, om de Visschen op eene plaats te doen by een komen.
Neemt basterd Majoraan, of Origanum, Peperkruid, en Majoraan, van ieder drie
vierendeel loot; schors
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van Wierook, Myrrhe, Bolus Armeniae, elks twee loot. Gerste meel geweekt in
geurigen Wyn een half maatje, gebrade Verkens-lever drie oncen, en zoo veel Look.
Stoot elk byzonder en mengt’er dan fyn Zand onder, werpt’er dan wat van uit in ’t
water een of twee uuren te vooren eer gy daar gaat visschen, en spant dan uwe netten.
Het tweede is van DEMOCRITUS, om allerhande zoort van Visschen op eene plaats
te doen vergaderen.
Neemt Ossen-bloed, Geiten-bloed, Schaapen-bloed, Ossen-drek, die in de dunne
darmen is, Geiten-keutels uit de kleine darmen, thym, orego, Polei-kruid, Peper-kruid,
Majoraan, Wynmoer van eenen geurigen Wyn, elks een deel, dan Vet of het Merg
van deze Beesten, welk van beiden gy wilt. Stoot alles byzonder, of met malkanderen,
en maakt het tot kleine klompjes, die gy moet uitwerpen ter plaatse, daar gy denkt
dat visch zy, een uur te vooren eer gy denkt te visschen; spant daarna uw Net, of
omcingelt ze met de zege.
Een ander van denzelven Schryver, om allerhande zoort van Visch te vangen.
Neemt Geiten-bloed, Wynmoer van eenen geurigen Wyn, Deeg van Gersten-meel,
mengt het onder een, doet’er by van de Long van eene Geit, klein gesneden of gehakt.
Hy voegt’er by, dat men om eenen visscher te beletten dat hy niets vange, Zout rond
om zyn Net moet smyten.
Ander geheim van DIDYMUS om Rivier-Visch te vangen.
Neemt Schaapen-vet, Turksch Koren, Look, geurigen Wyn, Orego, Thym, droge
Rosmaryn, van elks middelmatig, stoot alles zamen en maakt’er kleine broodjes van,
om in de Rivier te stroojen.
Slaap-middel om Visch te vangen, geheim van TARENTINUS.
Neemt eene once Steur van de stinkendste die’er te krygen is, eene once geele
Kapelletjes, die in de tuinen vliegen, Anys, Geite kaas, van ieder een loot, Zap van
’t Kruid Panax een half loot, Verkens-bloed een loot, zoo veel Galbanum; Stoot alles
klein, en wanneer het onder een gemengt is, giet’er wat zuiveren Wyn door, die wat
wrang is, maakt’er spitze balletjes van, zoo als men de reuk-kaarsjes maakt, en zet
ze in de schaduwe te drogen.
Ander Slaap-middel van denzelven, om kleine Rivier-Visch te vangen.
Neemt Kalfs bloed en Kalfs vleesch, dat gy tot kleine stukken moet maken; zet het
in een aarden pot, laat het daar tien dagen lang in staan, en gebruik het daarna.
Ander Aas om in Netten te doen, van denzelven Schryver.
Neemt modder, en het uitgedrukte Zap van mirabolaan, Menschen-drek, en kruim
van Brod; stoot elk byzonder, mengt het en doet het in de netten, gy zult uwen tyd
niet verspillen.
Geheimen die in ’t Boek genaamt MAISON RUSTIQUE staan.
Om visschen naar eene plaats te trekken, neemt Polei, Saturei, Orego, Majoraan, ter
zwaarte van drie ryxdaalders van ieder, Schors van Wierook en Myrrhe, elks eene
once, droog Moud in goeden Wyn geweekt een half pond, gebrade Verkens-lever,
Geiten-vet, Ajuin, elk een pond; stoot ieder byzonder, doet’er dan fyn droog Zand
by, en voed’er de visschen een of twee uuren van de voren mede, en omcingelt de
plaats, daar de visch is, met uwe netten.
Of neemt Schapen-vet, Turksch Koren gebrand, Ajuin, orego, thym, droge Majoraan,
elks naar behoeven; stoot het met Kruim van Brood en Wyn, en geeft de visch van
dat mengzel. Of gy kunt ook droog Mout neemen, dat stooten, en’er pilletjes van
maken. Of maakt een aas met Kalk, Wyn, oude Kaas, en smyt dat in ’t water. Zoo
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zult gy de visschen aanstonds op het water zien aankomen. Nog anders. Neemt
Levantsche Komyn, oude Kaas, Tarwen meel, kneet en stoot het alles met Wyn,
maakt’er pillen van ter grootte van eene erwet, en smyt ze in het water. De visch,
die’er van eten zal, zal zig met de hand laten vangen. Of maakt een ander mengzel
met Wortel van ronde Aristolochia gestoten, of Verkens-Brood en Kalk, smyt het
op het water, zoo zal de visch, die’er van eet, sterven.
abeel-boom. Beschryving. Het is een zoort van Populierboom, trekkende meer na
zwart, als na wit. Zyn hout is wit en ligt. De bast is digt en witagtig. De bladen zyn
byna rond, hard, en bleek-groen, rondom gekartelt. Zy zitten aan lange steelen,
waarom ze meest altyd als bevende beweegt worden. Hiervandaan noemt men ze in
’t Latyn Populus tremula. De vrugt van deze Populierboom bestaat in schillen, zynde
lang en zwart, vol bladeren met punten, vol stof. De wortel van dezen boom dringt
zeer diep in de aarde.
Plaats. Deze boom bemint het water, groeit op moerassige en andere vogtige plaatzen,
langs rivieren en meiren.
Eigenschap. Zommigen houden de bladen van dezen boom voor een geneesmiddel,
om de pyn der jigt te stillen. Men moet ze vergruizen, en op de pynlyke plaats leggen.
Queekery der Abeel-boomen.
Om den Lezer met onnutte herhalingen niet op te houden, zal ik van de Queekery
dezer boomen
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niets melden; aangezien iemand, die weet, hoe Populier-boomen en Berken-boomen
moeten gequeekt worden, ook de Kunst van Abeel-boomen te queeken verstaat. Ende
een goed huisvader zal niet nalaten alle diergelyke boomen rondom zyn huis te
planten, als welke de moeite rykelyk vergoeden.
ablab. Dit is een Boompje, ter hoogte van een wyngaardstam, en wiens takken
zig op dezelve wyze uitbreiden. Dit boompje groeit in Egypten, en duurt een eeuwe
lang, zynde winter en zomer even groen. Deszelfs bladen zyn gelyk aan die van onze
Turksche boonen. Ook is de bloessem, die’er tweemaal ’s jaars, in de lente, en in de
herfst, aan groeit, insgelyks. De vrugt zyn een zoort van boonen, goed voor den hoest,
en opstopping van water. De Egyptenaars gebruiken ze voor hun voedzel.
abra. Dus noemt men in Polen een zekere zilv’re Munt, ter waarde van dertien
Stuiver, zes Duiten Fransch geld. Deze Abra is gangbaar te Constantinopelen, en in
het gansche gebied van den grooten Heer, doende aldaar een vierde van een Asselani,
of Hollandschen Daalder.
abrikoos. Abrikoozen-boom. Een Boom van eene middelmatige grootte, gelykende
naar den Perziken-boom. Zyn stam is wat dikker, de bast wat zwarter; zyne takken
wat verder uitgebreit; de bladeren korter en breder, en meer gelykende naar die van
een Peere-boom. Zyn bloessem is van eene bleeke Rooze koeleur, waaruit voortkomen
vleesch-agtige vrugten, gelykende naar de Perziken, behalven dat ze geelagtig aan
de eene, en roodagtig aan de andere kant zyn, wat geuriger van smaak, met den steen
vereenigt, en wat plat. Daar zyn drie zoorten van Abrikoze-boomen. De tweede
verschilt hierin van de eerste, die zoo even beschreven is, dat de koeleur witagtiger,
en het pit van den steen of Amandel gansch zoet is. Het derde zoort verschilt van de
twee anderen, dat ze niet genoeg bezorgt wordende, de vrugten veel kleinder, geelder,
en van een slegter smaak zyn.
De Abrikozen zyn hert-sterkenke, goed voor de Borst, en vogt-makende. Zy doen de
fluimen opkomen, en herstellen de Kragten. Haar pit heeft een olie, die daaruit word
geperst, gelyk uit de amandelen. Ze is dienstig voor ’t bruissen der Ooren en Doofheit,
en verzagt de Pyn van de Spêen (of Aambeyen.)
Om eenen Abrikozen-boom te krygen moet men en Scheut nemen die binnen ’t jaar
grifjes of spruitjes heeft geschoten, en hem op een’ Pruimen-Amandel, of op een
Perzike-Steen zetten, het zy in ’t voor-jaar, omtrent S. Jan, of in ’t na-jaar, als de
bladeren afvallen; het laatste is ’t best, om dat hy geen tyd hebbende om voor den
Winter uit te lopen, buiten gevaar blyft dat zyn jong uitspruitzel beschadigt worde.
Het is aanmerkelyk, dat men zedert weinig jaaren ontdekt heeft, dat dit zoort van
grifjes van Abrikozen wisser gelukt, wanneer men ze niet neemt van een versch
afgesnede tak; maar dat het zeer dienstig is, dat men ze eerst ’s anderen daags ent.
De Abrikozen-boomen worden aan paal- of lat-werk geplant (en Espalier) ofte ook
in de ope lugt, welke laatste een smakelyker, maar de eerste een grooter vrugt geven.
Die aan ’t Latwerk gezet worden, moeten tegens een muur staan, die op de Zon en
in den wind staat. De beste plaats is daar ze de Zon niet voor twee of drie uren na
den middag verliezen, in warme en gematigde Landen, om dat ze niet zoo vroeg
bloejen, als wanneer ze vlak in ’t Zuiden staan, en dan door de minste koude weder
vergaan, ofte ook wel door de Zon in ’t voorjaar verbrand worden; maar in de koude
Landen, daar de Winters lang en hard zyn, moet men ze gedurende den vorst of by
regen en mist dekken, alzoo ze door al zulk weder evenveel lyden.
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Men moet ze om ’t vyfde Jaar afsnyden (om ze weder jong te doen worden) onder
de tweede of derde gaffels en takken van onderen; alzoo het jonge hout eigentlyk de
vrugt moet voortbrengen; want anders zou men zelden vrugten krygen. Deze afsnyding
dient ook om de boomen te sterker te doen groejen en de vrugten schoonder te doen
worden.
Om groote Abrikozen te hebben, scheelt het veel aan de aarde of grond, die wel
toebereid en twee of drie voeten diep moet zyn, en de enten van een boom genomen
worden, die reets goede vrugten gehad heeft.
De enting kan geschieden omtrent de Jaargetyden, wanneer alle de bloemen afgevallen
zyn, of als ze geene knoppen gezet hebben, of wanneer al de vrugten afgevallen zyn.
De Abrikozen komen kort na de Kerssen, en zyn in ’t begin van Julius ryp, dog dit
zyn een zoort, die men voorloopers (of vroege Abrikozen) noemt; want de meeste
zyn eerst omtrent het midden dezer Maand goed, gelyk ook het derde zoort dat men
de kleine Abrikoos noemt. Deze vrugt is lekker, schoon, heerlyk van reuk, en van al
de Wereld wegens hare nieuwigheit geagt.
Manier om Abrikozen te droogen.
Men neemt ze als ze ter deeg ryp zyn; maar in stede van ze open te doen, gelyk de
Perziken, om den steen daar uit te nemen, vergenoegt men zig met ze voort te duwen
naar de plaats van den steel, daar ze uitspringen; zoo dat de Abrikozen heel blyvende
men ze alleenlyk plat drukt, zonder ze te openen; daar na droogt men ze gelyk de
Perziken.
Andere manier om ze te droogen.
Neemt de Abrikozen, doet zoo veel zuiker als een erwet groot, in plaats van den steen,
vervult daar een aarde pot mede, slaat daar een dekzel van brooddeeg over, schiet
ze in den bakoven, wanneer het brood begint eene koeleur te krygen, en laat uwen
pot in den oven, tot hy koud word. Dit gedaan zynde legt ze op horden, en wanneer
ze droog genoeg zyn, bestrooit ze met zuiker, terwyl ze nog warm zyn. Twee dagen
na dat ze gedroogt zyn, moogt gy ze wechsluiten, en wel toedekken.
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Groene Abrikozen in te leggen.
Men neemt groene (onrype) Abrikozen, zoo versch opgegaderd als mogelyk is, men
doet ze in een hand-doek of servet, en naar mate van hun getal zoo neemt eene hand
vol zout zeer fyn gestoten, strooit dat daar over, laat ze in de servet, en besproeit ze
met een lepel vol Water of Azyn, zoo zal al de wol daar af gaan. Smyt ze daar na in
versch water, en wasch ze wel af. Nogtans moet men het eerste water niet wechgieten,
want gy kunt het laten klaar worden, het klare afgieten en dan afkoken; om het zout
weder te krygen. Wanneer ze nu wel gewasschen zyn, zoo steekt ze nog eens in ander
versch water, om ze ter deeg te wasschen. Voorts moet gy water by de hand hebben,
dat gy wel doet koken in eene stoof- of braad-pan. Wanneer uwe Abrikozen dan wel
afgedropen hebben op een zift of vergiettest, zoo smyt ze in ’t kokende water, schuimt
ze van tyd tot tyd, en steekt ze by wylen met eene spelde. Als die’er gemakkelyk
ingaat, is ’t een teken dat ze genoeg gekookt hebben; (want men mag ze niet te lang
laten koken) neemt ze dan van ’t vuur en zet ze weder in versch water met den
schuim-lepel. Daar na neemt geklaard zuiker, en terwyl uw zuiker kookt (die ook
niet te lang moet koken) zoo werpt uwe vrugt daar in, en laat ze heel zagjens koken,
dan worden ze terstond groen en schoon. Men moet ze nogtans een weinigje laten
rusten om zig van haar water te ontlasten, en de zuiker doen aan te nemen. Zoo dra
ze nu een weinig hebben gestaan, moogt gy ze ten eersten toemaken, op dat ze haar
groen behouden.
Begeert men eene andere wyze om ze te pellen, zoo maakt eene loog van asch van
versch hout; als uwe loog gekookt heeft, zoo smyt de Abrikozen in die loog met de
assche, en laat ze daar mede zoo lang koken, tot het bovenste vel daar af gaat; wanneer
men ze zagjes met de hand wryft. Maar zoo men geene goede assche heeft, zoo kan
men eene loog maken met een pond Pot-asch; Daar na smyt men ze in versch water,
en ze wel gewasschen hebbende herhaalt men het afwasschen in ander versch water;
om ze schoon te maken in ’t vel daar af te nemen. De eerste wyze met het zout is de
beste en vaardigste, ze worden ook groender en fraeijer. Aangaande de zuiker dient
te weten, dat men pond tegen pond neemt, zoo men ze lang wil goed houden.
Andere manier van Groene Abrikozen.
Neemt eenige groene Abrikozen, doet ze in eene Konfituur-pan, die half vol water
is; smyt daar na twee of drie goede handen vol asch van versch hout, af anders voor
omtrent eenen stuiver pot-asch daar in. Deze loog gemaakt zynde en zeven of agtmaal
opgeborreld hebbende, zoo werpt de Abrikozen daar in, dewelke gy zagtjens met den
schuimspaan moet omroeren, om te zien, of ze hare huit afleggen, en zo dra ze dat
doen, neemt ze daar uit, doet ze in koud water, en wryft met uwe vingers het vel daar
af, tot ze heel schoon zyn; werpt ze dan weder in ander schoon water; daar na giet
kokend water in eene Konfituur-pan, en werpt ze daar in om ze blank te doen worden,
dat is, doed ze koken tot dat gy met eene spelde gemakkelyk daar in kunt steken.
Daar na neemt omtrent zoo veel witte zuiker als’er vrugt is, doet die in eene Kopere
pan smelten, en smyt dan uwe Abrikozen kokende daar in, na dat gy het water alvorens
op een vergiet-test hebt laten afloopen; laat ze dus een paar dozyn borrels zagtjes
opkoken, tot ze beginnen groen te worden, ’t welk ziende gy haar nog zeven of agt
scheutjes lang schielyk moogt laten koken, en ze dan van ’t vuur afnemen. Dit gedaan
en ze geroert en geschuimt hebbende, moogt gy ze laten koud worden en bewaren.
Gekonfyte rype Abrikozen.
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Neemt een dozyn rype Abrikozen, klooft ze in twee stukken, en verbryzelt de steenen,
om het pit daar uit te krygen, ’t geen gy dan moet pellen en gereed houden om ’t daar
na by ’t ander Konfituurzel te smyten. Voorts neemt een half pond zuiker, zet die in
eene Konfituur pan, laat het smelten, en wanneer ’t gekookt heeft, zoo vlyt uwe halve
Abrikozen daar in, laat ze omtrent dertig scheutjes opkoken, en werpt uwe pitten daar
by. Neemt ze dan van ’t vuur en roert ze zagtjes, om ’t schuim met een papiertje daar
af te doen. Na dat nu de Abrikozen haar water uitgeworpen hebben, moet gy ze weder
te vuur zetten, en ze tien of twalf borrels opkoken; vind gy nog wat schuim, zoo ligt
ze daar af; laat ze dan koud worden en sluit ze wech.
Indien uwe Abrikozen by geval te hard waren, haalt ze weder door ’t water, laat ze
eens opkoken, en zig dus weder van het water ontlasten, eer gy ze in de zuiker doet.
Wilt gy ze eerst schellen, gy moogt het doen, want zommige doen ’t, andere niet,
elk naar zyne zinlykheit. Wanneer ze gepeld zyn, is het Konfituurzel schoonder,
maar min smakelyk, alzoo het met het vel meer naar de vrugt smaakt, ’t geen ook
aangenamer is. Men behoort ook te weten, dat eer men ze in de zuiker doet, dezelve
tot stroop moet gekookt zyn, anders zou alles tot marmelade (als pap) worden.
Gerooste Abrikozen.
Neemt zoo veel Abrikozen, Perziken, of Pruimen als gy wilt, doet ze op een rooster
over een heet vuur rondom braden, en schelt ze dan met de vingers zoo net als
mogelyk is, zet ze vervolgens in eene zilvere of aarde Schotel, of ook in eene wel
gereinigde Konfituur-pan, strooyt’er dan een paar handen vol gestoote zuiker (of
poeijer zuiker) over, benevens een half glas met water. Daar na moet gy ze over ’t
vuur omschudden, en ze vier of vyf stootjes laten opkoken, ten einde de zuiker smelte.
Dan kund gy ze van ’t vuur afnemen en ze laten koud worden. Wanneer gy ze haast
meent te gebruiken, kunt gy’er wat zap van Citroenen of Oranjen over doen.
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Konfituren van Groene Abrikozen.
Dit zyn de eerste vrugten die men konfyt. Men neemt ze terwyl ze teeder zyn, en de
steen nog niet hard is. Ze worden gezuiverd in schoon water, als men daar wat
Wynsteen in doet, om het buitenste vel daar af te krygen, dan wryft men ze een voor
een zagtjes af, en konfyt ze, nemende een pond zuiker tegens een pond vrugr. Indien
men ze gestoofd wil eten, dan is een half pond zuiker tegens een pond vrugt genoeg.
Ander Konfyt van Abrikozen, die niet te groen nog te ryp zyn.
Neemt zoodanige Abrikozen, en zoo gy ze heel wilt houden, maakt eene kleine
opening met een mes, en stoot den steen met het zelve naar agteren uit; als gy dan
vier pond op die wyze klaar gemaakt hebt, moet gy kokend water te vuur hebben,
en ze daar in werpen; dat noemt men blank maken. Past dan wel op, dat ze in ’t water
niet aan stukken gaan, zoo dra ze dat dreigen te doen, zoo neemt ze met een
schuimspaan daar uit, en laat ze op een vergiet-test afdruipen. Hebt dan vier pond
gekookte zuiker gereed, ’t geen tot vliegens toe dient te koken, (dat is, tot dat’er
vezels afvliegen, wanneer men iets daar van in eenen lepel neemt en daar in blaast:)
legt’er dan uwe Abrikozen een voor een zagtjes in, zet ze te vuur, en laat ze maar
twee of drie walmen opkoken, dan van ’t vuur af, en koud laten worden, zoo zullen
ze haar water ontlasten en de zuiker aannemen. Voorts moet gy de zuiker weder laten
afdruipen, en ze weder doen koken: Zes of agt walmen gekookt hebbende; de
Abrikozen al weder daar in, dewelke gy dus nog vyf of zes walmen moet laten koken,
en dan twee of drie uren rusten, of zoo gy wilt wagten tot ’s anderen daags, moet gy
ze weder te vuur zetten, dan voltoijen en ze vogtig met haren siroop in aarde Potten
bewaren. Wilt gy ze droog maken (’t geen men half zuiker noemt) zoo moet gy ze,
na dat ze wel uitgelekt hebben, op leijen of schalien leggen, en dan met fyn gestoote
zuiker door een zyde doekje bestrooijen, en in een kachel of warme plaats zetten;
zoo ze aan d’eene kant droog zyn, keert ze om, en zet ze op een zift of vergiet-test,
bestrooit ze wederom op de voorgaande wyze met zuiker, en wanneer ze geheel
droog en koud geworden zyn, legt ze in een houte doos met graauw papier daar
tusschen; indien ze eenigen tyd daar na weder vogtig wierden, zoo hebt gy ze maar
versch papier te geven. Wilt gy ze in halve stukken maken, of in vierde deelen, het
staat u op dezelfde wyze vry. Dus kund gy ook allerhande zoorten van Pruimen en
Perziken klaar maken.
Wanneer de Abrikozen hare volkome grootte hebben, worden ze gekonfyt met en
zonder schil. Men stoot den steen uit de groensten uit, en laat ze een weinig opkoken,
om de raauste schil daar af te scheiden; dog zonder ze te wryven of af te droogen zet
men ze in zuiker, die maar met een weinig water gebroken is. Daar na worden ze
gekonfyt en toebereid op dezelfde wyze van ’t begin tot het einde als de Pruimen,
nemende vyf vierde deel pond zuiker tegens een pond vrugten.
Wanneer ze over ryp zyn, moet men ze, ’t zy geschild of ongeschild, in de gebroke
zuiker zetten, met zeer weinig water, zonder ze alvorens te koken, en men behoeft
niet te vreezen dat ze aan stukken zullen gaan, want de zuiker maakt ze vast, en ze
komen heelder, (om dus te spreken) uit de pan, dan ze daar in komen.
Zommige doen’er de pitten uit de steenen by, stekende daar telkens een tusschen de
ledige hoeken van de Abrikozen, wanneer ze in de potten zyn. Wilt gy ze daar by
hebben, zoo zou ik u raden, ze byzonder te Konfyten in een weinig zuiker: Want zoo
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gy ze ongekookt daar in steekt, zoude ze uwe Konfituren ontlaten (dun doen worden)
en doen schimmelen.
Anderen Konfyten de Abrikozen nog op eene andere wyze, met ze te pellen, en in
plaats van ze in ’t water te steken, zoo stroojen ze gestoote zuiker daar op, en laten
ze een paar dagen staan trekken, tot de zuiker gesmolten zy, daar na zetten zy ze te
vuur, en ze een wallempje hebbende doen koken, laten ze weder twee dagen in haren
siroop staan, na verloop van dewelke zy ze voorts afkoken en de Abrikozen in potten
doen, latende den siroop nog eens koken, en gieten dezelve dan daar over. Dog deze
manier is moeijelyk, en niet zoo goed als de voorgaande.
Ander Konfyt van Abrikozen in zuiker, ligt om te maken.
Men steekt ze rondom vol gaatjes met spelden, ten einde de zuiker in ’t koken te
gemakkelyker daar in dringe. Dus geprikt zynde legt men ze in ’t water; daar na doet
men ze weder in ander water koken, en zoo dra ze dreigen om over te koken of
opbruizen, zoo neemt men ze terstond van ’t vuur om ze koud te laten worden. En
gelyk het een van de voornaamste schoonheden dezer Kofituren is, dat ze fraai groen
zyn, zoo zet men ze korteling daar na weder op een klein vuur, en laat ze voor dien
tyd toegedekt, mits wel agt gevende, dat ze evenwel niet koken, anders zouden ze
tot marmelade worden. Wanneer ze dan de vereischte koeleur hebben, zoo doet men
ze in ’t water om zo af te koelen. Dit gedaan zynde zet men ze weder in water, waar
in twee lepels zuiker tegens eenen lepel water zyn gedaan, waar mede men zoo lang
voortgaat, tot dat de Abrikozen omtrent daar in gedompelt zyn. En in dien staat laat
men ze tot ’s anderen daags, wanneer men ze in eene pan weder te vuur zet, daar ze
maar effen moeten fruiten en niet koken, ’t geen men haar belet, met ze door middel
van eenig houtje of lepel gedurig zagtjens te roeren. Eindelyk neemt men ze daags
daar na, laat ze afdruipen, en de siroop zeven of agt walmen opkoken, dan legt men
ze zagtjes daar in; en wanneer ze bruischen, haalt men ze terstond van ’t vuur af, en
laat ze zoo tot ’s anderen daags, op welken dag
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gy ze vyftien of twintig walmen moet laten koken, met nog wat zuiker daar by te
doen. Den volgenden dag kookt men de siroop in dier voegen, dat wanneer men den
voorsten vinger daar in steekt, en dus op den duim drukt, dan weder open doet, zig
eenige draden daar van aan spinnen, die egter eens slaags breken, en druppels wyze
blyven staan. Dit gedaan zynde laat men hem nog tot ’s anderen daags staan, dan
kookt men de siroop een klein weinigje op, om hem te vaster te doen worden; wanneer
men ziet dat hy dusdanig is, zoo doet men de Abrikozen daar in, die men maar even
laat snerken op het vuur. Eindelyk voor de laatste reis laat de siroop nog eens koken,
zet de vrugt zoetjes daar in, doet ze zeven of agt walmen opzieden, mits toegedekt
zynde, en by wylen geschuimd wordende. Als ze dan gekookt hebben, zoo maakt
men ze op, en bewaart ze.

Andere Gekonfyte Abrikozen.
Neemt wat Abrikozen, en zoo gy ze met de schil wilt Konfyten, wast ze in eene pan
daar versche asch in is, zet ze op het vuur, neemt de bovendryvende kolen met een
schuimspaan daar af, en wanneer deze loog gekookt heeft, en gy ze genoeg oordeelt,
zoo zet ze van ’t vuur en laat ze rusten, om niet dan ’t klare daar af te nemen. Dit
gedaan zynde zet deze loog weder op ’t vuur, en zoo dra ze begint te koken, doet’er
twee of drie Abrikozen in, en ziende dat de wol die aan de schil vast is, daar
gemakkelyk afgaat, doet’er de rest in, om ze daar na in een doek of dweil te gieten,
waar mede men ze vryft en schoon maakt: Waar na men ze in schoon water doet om
ze wel af te wasschen. Dit gedaan zynde prikt ze met een priem, wascht ze nog eens
over in versch water, dan weder in ander water, waar in ze wakker moeten koken,
zoo lang tot ze week zyn. Wanneer gy dit naukeurig gedaan hebt, zoo neemt geklaarde
zuiker, zet ze op ’t vuur, en wanneer ze begint te koken, doet’er uwe Abrikozen in,
na dat ze wel afgedropen hebben, handelt ze met zagt vuur tot ze groen worden, en
als ze de zuiker gevat hebben, laat ze weder op een vergiet-test afdruipen. Dit gedaan,
giet’er siroop over tot ze overdekt zyn, en ze dus tot ’s anderen daags gelaten
hebbende, zet het zamen op ’t vuur te preutelen; gesnerkt hebbende doet ze in eene
aarde pot en laat ze des volgende daags over een vergiet-test afdruipen, terwyl gy
uwen siroop ondertusschen zeven of agt walmen laat opkoken, en hem nog wat zuiker
byzet. Vervolgens doe uwe vrugt daar in, en laat ze maar even preutelen. Herhaalt
dit vier of vyf dagen aldus agter den anderen, vermeerdert uwen siroop telkens met
wat zuiker, en laat ze maar even snerken Om ze gereed te maken, doet ze maar zoo
lang koken tot gy de siroop dik genoeg oordeelt; Zet ze dan in potten om te bewaren.

Marmelade van Abrikozen.
Men maakt ook zeer goede Marmelade van Abrikozen, wanneer men ze wel ryp
zynde neemt, en met zuiker kokende een half pint waters tegens twee pond zuiker
en drie ponden fruit neemt, latende haar koken tot de behoorlyke dikte, om te bewaren.
Dan doet men ze in potten of kopjes, haar hadelende gelyk andere Konfituren.
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Andere Marmelade van Abrikozen.
Neemt Abrikozen, die ter deeg ryp zyn, doet’er alle hardigheden, vlakken en rottigheit
af, snydt ze aan stukken in een konfituur-pan, veegt die pan eerst af, om’er dan vier
pond van deze wel-gesnedene fruit in te doen, dewelke gy tot op twee pond moet
afkoken; neemt daar na twee pond gestote zuiker, na dat gy uwe pan alvorens gewogen
hebt, om te zien of de vier ponden tot twee gebragt zyn. De zuiker met eene Spadel
wel daar onder geroerd zynde, zet ze dan weder te vuur, om de zuiker te doen smelten
en inzuigen; ’t geen geschieden kan omtrent in den tyd van een Vader Ons, waar na
gy ze in potten moogt doen. Gy kunt ze daar na in deeg op leijen zetten, of in blikke
vormen, ’t geen by uitstek lekker is, ofte ook met een paar kort gestoofde appelen
twee of drie lepels van deze Marmelade mengen, en’er heerlyke taarten van maken,
ook wel met eene gebrade peer het zelfde doen. Daar zyn weinig menschen die weten,
wat deze Marmelade is.

Marmelade op de Fransche manier, kostelyk en fraai.
Men neemt rype Abrikozen, te weten, zoo, dat ze eetbaar zyn, men schelt ze netjes
en haalt ze door kokend water; draagt wel zorg, dat ze zoo weinig als mogelyk is
van malkanderen gaan. Men zette ze om uit te druipen, sla ze door een zeef en doe
ze afkoken om haar vogt in te zwelgen. Tegens elk pond van deze Marmelade neemt
een pond afgeklaarde zuiker, die gy tot vliegens toe moet koken; laat hem dan een
weinigje verkoelen, en doet’er uwe Marmelade in, dewelke gy met uwe spade moet
omroeren en weder voor eenen ogenblik te vuur zetten, op dat zig alles wel vereenige.
Maar let wel; dat het niet te veel nog te weinig kooke, zoo zult gy zien dat uwe
Marmelade schoon helder en doorschynende is. Doet ze dan in aarde potten, laat ze
koud worden, en dekt ze wel toe. Dus kunt gy op beide wyzen ook met Perziken
doen, gelyk als met de Abrikozen en Fransche roode peeren, dat is met heel- of
half-zuiker. Heel-zuiker noemt men pond tegen pond. Half-zuiker, als men een half
pond zuiker tegens een pond fruit neemt. Gy kunt dit ook in deeg of taart zetten.
absces. zie ettergezwel.
acacia: Wilde Pruim- of Vlehen-Boom. Daar zyn voornamelyk twee soorten van, de
Acacia vera en Germanica.
De Acacia vera, of opregte, is een dik zap, dat in ballen overgebragt word, wegende
elk vyf of zes oncen, en in dunne blazen ingerold. Dit zap is ge-
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perst uit de vrugt van eenen doornagtigen Boom of Struik, die in Egypten groeit en
dezelve naam heeft, en in de schaduwe gedroogt zynde zwart en dik word. Zoo het
zaad of vrugt daar het uitgeperst is, ryp is, wat roodagtig; zoo ’t niet ryp is, wat
geelagtig. Zommige perssen het zap uit de bladeren en zaad teffens.
Acacia Germanica. Is een zap geperst uit gekookte wilde pruimen, en tot de dikte
van drop gebragt door ’t vuur of door de zon, het welke in koekjes gevormt en bewaart
wordende in plaats van de opregte Acacia word gegeven.
De eerste is buiten twyffel de beste, en deze is ’t ook die in de Theriakel word
gedaan, en die men moet nemen, zoo meenigmaal als men maar enkelyk Acacia
voorschryft.
Om de regte Acacia wel te onderscheiden, zoo dient ze, wanneer ze opregt goed
zal zyn, niet te zwart, maar tamelyk rood, hoewel zeer hoog rood te zyn, tamelyk
hard, vast en zwaar, nogtans ligt om te breken. Als men’er met eenen hamer op slaat,
dan kan men eerst zien, of ze van binnen schoon en blinkende is. Ze moet ook scherp
en zeer wrang of zamentrekkende, dog niet onaangenaam van smaak zyn.
Om deze Acacia wel te gebruiken, moet men de blaas daar aftrekken, en wanneer
ze de zoo even genoemde goede tekens heeft, zonder dat’er kruimen van binnen zyn,
geeft men ze in, zonder eenige andere toebereiding. Maar indien ze die hoedanigheden
niet heeft, moet men ze aan stukken hakken of stampen, en ze in schoon water op
een matig vuur doen smelten, dan heel warm door een graau papier laten loopen, en
na dat het vogt op een zagt vuur uitgewaassemd is, moet men die gesmolte stoffe in
een wel verglaasde aarde pot koken, tot de dikte van een taai Extract.
De opregte Acacia is zamentrekkende, verdikt de vogten, stuit de bloed- en
buik-loopen, is goed voor de kwalen der mage, lever, en der oogen. Men gebruikt
ze inwendig en uitwendig, te weten in gorgel-drankjes en oog-zalven. De Acacia is
ook een Boom komende uit de West-Indien, die eertyds veel in Lanen plagt geplant
te worden. Hy word geboud als de Kastanje-boom. Zyne bloem is aangenaam van
reuk; maar kort van duur. Zyn hout hard en hobbelig. De Drajers gebruiken ’t om’er
stoelen van te maken.
acaja is een groote Indiaansche Pruim-boom, met lange bladen, middelmatig dik,
en puntig. De bloessem is klein, maar overvloedig, zittende aan geelagtige takjes.
De Pruimen hebben de gedaante van de onze, geel en zappig, aangenaam van smaak,
en lieffelyk van reuk. Perst ze, en maakt’er wyn van, die bekwaam is, om dronken
te maken.
De toppen dezer Boomen zyn een goed middel, om het gezigt op te helderen. De
Pruimen beletten het braaken, en den buikloop. De bladen en bast verminderen de
ontsteking in de keel. Men gebruikt ze ook tot een gorgelwater; ze stoppen, en
versterken de maag.
acajou. Een Noot of Castanje van Acajou word genaamt een vrugt min of meer zoo
groot, als een Castanje, langwerpig, hard, en glad van buiten; hebbende de gedaante
van een schaape-nier, en de kleur van een olyve. Zy is zoo groot, gelyk de
zoogenaamde peer de bon chretien, met een zeer dunne schil. Het inwendige, of
vleesch, is sponsagtig en kleeverig; hebbende in den begin een melkagtig, zoet, scherp
en aantrekkend zap; maar de kleur en smaak van dit zap verandert naar maat, dat het
begint te gisten, en word vervolgens zoo wynagtig, dat het in staat is, om dronken
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te maken. Men verzekert, dat linnen met dit zap geverft, de kleur van yzer aanneemt,
die’er onmogelyk weder kan uitgewasschen worden, voor al eer de boom, Acajaiba
genaamt, wederom begint te bloeijen. Men braad de vrugt onder heete asch, om ze
te eten. De boom is hoog en rond, gelyk een Castanje-boom. De takken zyn zeer
buigzaam, en hangen naar beneden. Het hout is sterk, maar ligt, nu eens wit, dan
roodagtig. De wormen hebben’er geen vat op. Het is zeer bekwaam tot huisraad en
scheepmakery. De bast is gelyk die van een Eyke. In de Zomer druipt’er een helder
en doorschynend gom uit, gelyk het Arabisch gom, en welriekend. De bladen zyn
van gedaante en kleur gelyk die van een Okkernoote-boom, dog sterker van reuk.
De bloessem is klein, zittende hondert aan eene tros, en ieder van vyf bladen; zynde
wit, als ze zig openen, het welk gemeenlyk in het begin van September geschied.
Vervolgens worden ze vleeschverwig, en van een purper kleur van reuk zoo
aangenaam, als lelien der daalen. In ’t midden van elke bloem spruit een steel,
hebbende boven de gedaante van een Kapiteel.
De Noot of Castanje van Acajou is in den begin groen; maar ryp, murw en droog
wordende, ontfangt ze de kleur van een Olyve. De schil is dik, hard, houtagtig,
sponsagtig, en van binnen zwart, hebbende een Amandelkern, van een witte kleur.
Men pleegt deze Noot onder heeten asch te braden, gelyk een Castanje. De
Amandelkern is zeer aangenaam van smaak, omtrent gelyk een Hazelnoot, maar van
een aantrekkende kragt. Het inwendige van de schil is sponsagtig, waar uit een zoort
van scherpe en zwarte olie zypelt, voornamentlyk wanneer de vrugt versch is, en
men ze warm maakt. Hoewel’er deze olie op verscheide wyze uitgehaalt word.
Zommigen openen de schil, en maken ze aan een brandende kaars warm, om’er dus
de olie te doen uitzypelen. Anderen perssen ze uit. Als de vrugt niet versch meer is,
word’er de olie bezwaarlyker uitgehaalt. Men gebruikt dezelve als een geneesmiddel
voor vuurige schurfdigheit, om verouderde zweeren te zuiveren, enz.
aconyt. zie wolfswortel.
adams-appel. In ’t Latyn, Pomum Adami. Tusschen deze en de Limoenen is weinig
onderscheid; want hoewel de boom, waar op ze groeijen, grooter bladen, als de
Limoen-boom heeft,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

23
zyn nogtans de takken genoegzaam eenderlei. De bloessem is gelyk die van een
Citroen-boom. De vrugt is wel twee of driemaal zoo groot, als een Oranje-appel;
zynde rond, en van een bleke, zenuwagtige en ongelyke schil.
Plaats. Men vind ze veel in Italie.
Eigenschappen. De Adams-appelen leveren veel zap uit. Het vleesch is zuur, en
weinig verschillende van Limoenen; maar het is ondertusschen zoo aangenaam van
smaak niet. Het zap heeft dezelve eigenschappen met die van Limoenen, maar min
kragtig. In twee gesneden zynde, en besprenkelt met fyn gestooten wierook, voorts
op heete asch verwarmt, is het een goed geneesmiddel voor ruidigheit en schurfd.
adder is een zoort van een Slang, wiens beet zeer fenynig is. Het hoofd van een
Adder is platter en breeder, als van eenige andere Slang. Het uiterste van haar bek
is omgeboogen, gelyk een Varkens snuit. Een Adder is byna een halve el lang, ende
een duim dik. Zy heeft onder en boven zestien tanden, zeer klein en onbeweeglyk.
Maar zy heeft’er ook twee andere groote, als gekorvene honds-tanden, zynde zeer
scherp en spits, aan beide hoeken der opperste kinbak. De grond der tanden is omringt
met een blaasje, gevult met een geel, maar niet vergiftig vogt. De Adder heeft maar
eene rye tanden in ieder kinbakken, daar andere zoorten van Slangen twee ryen
hebben. De staart is korter, als die van een slang. Daar is niets stinkends aan een
Adder, daar in tegendeel de ingewanden van andere slangen een onverdraaglyken
stank verwekken. De Adder kruipt zeer langzaam, zonder op te springen, gelyk de
andere Slangen; dog getergt zynde is ze snel in ’t byten. Het mannetje heeft zyne
teelleden dubbeld. Het wyfje heeft een dubbele baarmoeder. Het ligchaam is van
tweederlei kleur, ligt of donkergraauw, of geel trekkende naar goudgeel of rood. De
huid is doorzaait met lange en bruine plekken. De schubben, zittende dwars onder
de buik, hebben de gedaante van geslepen staal. De Adder werpt hare jongen, daar
andere Slangen eieren leggen, en die toedekken, tot dat ze uitgebroeit worden. Hier
van daan noemt men de Adder Vivipara. Als ze hare jongen werpt, zyn ze in vliesjes
ingewikkelt, die ze aan den derden dag scheuren. Zy werpt twintig van eene dragt,
dog dagelyks maar een. En nogtans zegt men, dat de jonge Adder in de geboorte haar
Moeder dood.
De Adderen aazen op vergiftige diertjes, Buprestis genaamt, op Spaansche Vliegen,
en Scorpioenen; waar door haar vergift dieste gevaarlyker word. Des niet tegenstaande
verzekeren zommigen, dat de Indianen Adderen eten, gelyk wy Aal.
Daar zyn’er, die geheel tegengestelde Experimenten omtrent de Adder gedaan
hebben. Zommigen beweren, dat al haar fenyn gelegen is in de twee blaasjes, in
welke de tanden zitten, en waar uit een geelagtig vogt komt, wanneer de Adderen
byten, makende dat de wonde vergiftig is. Anderen zeggen in tegendeel, dat het
gemelde vogt niet vergiftig is, om dat men ondervonden heeft, dat duiven daar niet
aan sterven. Hier uit mag men besluiten, dat het fenyn bestaat in de getergde geesten
der Adder, die onder het byten uitgeworpen worden, zynde zoo koud, dat ze het bloed
op staande voet doen stremmen, en den ommeloop beletten. Want men moet toestaan,
dat’er niets aan een Adder is, nog eenige Zappen, nog drek, nog eenig gedeelte, zelfs
de gal niet, het welke ingeslokt zynde den dood zoude veroorzaaken. In tegendeel
zyn en gal en het vleesch van een Adder een voortreffelyk geneesmiddel voor
veelderlei ongemakken. Men zegt, dat het hert zeer begerig na Adderen-vleesch is.
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Het is een dwaling van zommigen, gelovende, dat nuchteren speekzel van een Mensch
voor een Adder dodelyk is.
De beet van een Adder is zeer gevaarlyk, aangezien haar Fenyn zig zeer snellyk
met het bloed vermengt. Die daarvan gebeten zyn, worden bleek, en vervolgens
blauw; voorts droefgeestig en onrustig, en eindelyk slaaperig. Hun pols staat
zomwylen stil, zonder door te slaan. Zy gevoelen zig huiverig, walgagtig en eenigzins
beroert. En zoo men ze niet op staande voet met geneesmiddelen te hulp komt, hun
bloed stremt, en zy geven den geest.

Middelen tegen de Beet van een Adder.
Men kan zig genoeg haasten, om de werking van het Adder-fenyn te beletten, dat zig
met het bloed In de aderen vermengt, en deszelfs omloop belet. Men heft daartoe
uitwendige en inwendige geneesmiddelen nodig. De uitwendige middelen moeten
op staande voet gebruikt worden, zoo ze anders werken zullen; dog de inwendige
middelen zyn van veel meer kragt.

Uitwendige Middelen.
I. Zoo dra als men gebeten is, moet men, zoo het mogelyk is, het gequetste deel,
boven de Wonde vast binden, en het Verband zoo digt als doenlyk is, toesluiten.
II. Ingeval men het gebeten deel niet kan binden, moet men’er het Hoofd van de
Adder boven op leggen, zynde alvorens verplettert, of by gebrek van deze Adder,
het Hoofd van een andere.
III, Men maakt een Mes, of andere yzere Plaat gloeijend, en houd het zoo naby
de Wonde, als het de Lyder verdragen kan.
IV. Men laat op de Wonde en weinig Buskruid verbranden.
V. Men maakt een insnyding in de Wonde, en men legt’er op Triakel, of Knoflook
en Sal Armoniac onder malkander gestooten.

Inwendige Middelen.
I. Men kan hem, die gebeten is, het Vlug-Zoud van Beesten laten innemen.
II. Het vliegend Zout van een Adder is veel beter, dan van andere Dieren, ter
oorzake van de fynheid van deszelfs delen, die aanstonts doordringen.
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III. Zoo men geen vliegend Zout van Adderen heeft, gebruikt men dat van Hertshoorn,
liever als van andere Dieren; of men gebruikt dat van Pis, of van een Bekkeneel van
een Mensch.
IV. De Triakel is uitnemend goed, mits dezelve oud, en door de gisting van de
grove delen van het Opium, dat daarin komt, gezuivert zy.

De Wyze, hoe men het Adder-poeder maakt.
Neemt versch gevange Adderen, kapt’er Hoofd en Staart af, haalt’er het Vel al,
neemt’er de Ingewanden uit, behalven het Hert en de Lever; laat ze in een Bakoven,
zoo dra’er het Brood uitgehaalt is, zagtkens op een teene horde droogen; vergruist
ze vervolgens; doet vier oncen van dit Adder-poeder in een glaze-Retort, en besproeit
het met Tinctuur van Myrrhe. Wederom gedroogt zynde, besproeit het met fyne
geesten van Zout, daaronder eenige Muscus-greinen gemengt. Droogt het zelve
poeder wederom op een matig vuur; en voegt’er eindelyk een halve once Peruaansche
Balzem by.
adders-tong. In ’t Latyn Ophioglossum genaamt, is een Plantgewas met een dik
blad, gelyk aan dat van Weegbree, waar onder aan een steeltje groeit, hebbende op
zyn top gelyk als een bleek Slangen-tongetje. En hiervan daan heeft deze Plant haren
naam. De Wortel is fyn, en heeft weinig vezeltjes.
Plaats. Deze Plant groeit op vogtige weiden; dog duurt niet langer als van ’t midden
van Mey, tot het einde van de maand Juny.
Eigenschappen. De Adders-tong droogt op zonder een groote warmte. Zy is zeer
goed, om de Wonden te doen zamen gaan; ook is ze een goed geneesmiddel voor
het zakken der Darmen, en den Breuk, voornamentlyk der Kinderen. De versche
bladen op een Wonde gelegt, genezen dezelve gelukkig; en de gehele Plant in drabbige
Wyn gekookt is een goed geneesmiddel voor traanende Oogen, die met dat afkookzel
(decoctum) menigmaal moeten bestreken worsten.
afkookzel. Zie decoctum.
afval van een Beest, Os, of Koei, noemt men het ingewand, als Darmen, Pens, Lever,
Long, en Hert; en van Verkens, Kalveren en Schaapen, ook de Voeten, Oren en
zomtyds den heelen Kop.
afverfzel. Zie tinctuur.
afzetten. Zie afzuigen.
afzieden. Zie decoctum.
afzuigen, en afzetten, zegt men van den Wyngaart, Vygeboomen, Kweeboomen,
enz. wier takken men overbuigende en vyf of zes duimen diep in de aarde leggende,
zy alsdan wortelen schieten; en dat word een Afzetzel genaamt, als het zyne wortel
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geschoten hebbende, afgesneden en verplant word, om’er eenen Boom van te
kweeken, gelyk die daar het van genomen is. Zie ’t Woord: januarius, of loumaand,
daar van ’t Afzuigen van Boomen word gesproken.
De Bloemen zet men insgelyks af, en inzonderheit de Nagel-bloemen of Angelieren,
met een kleine spleet onder een knop van een tak te maken, en deze spleet wat open
buigende met wat fyne aarde aan te vullen, en twee of drie duimen hoog van dezelve
aarde daarboven op te leggen, ’t zy in een blikke horentje, dat van boven vast is aan
de takken, die te hoog zyn, om in de grond gelegt te worden, het zy in den pot of
open grond. In welke omstandigheit men wel meest de takken verkiest, die ’t naast
aan de grond leggen, en nieuwe uitspruitzels zyn, dewelke op de voorzegde wyze
ingekorven, en met een houte haakje onder de aarde gehegt worden. Dus zegt men:
Ik hebbe een doezyn schone afzetzels voor u. enz.
agaat-steen. Een zoort van Edelgesteente, dat gladder en harder is dan de Jaspis.
De Agaat-steen is in agting door de verscheidenheit van zyne kouleuren, dewelke
allerhande Geboomte, Vrugten, Kruiden, Wolken, zomtyds geheele Landschappen,
en zelfs Dieren, zeer natuurlyk verbeelden. Hy stopt den Buykloop en
Bloed-stortingen. Men stoot hem aan stukken, en gebruikt hem inwendig als het
Koraal.
agallochum. Dit is een zeker hout, dat uit Oost-Indien tot ons gebragt word; zynde
een zoort van Aloë-hout; en word by de Drogisten verkogt. Het is gespikkelt met
verscheide kleuren, sterk van reuk, en scherp van smaak. Dit hout is zoo digt, dat
het bezwaarlyk kan verbranden. Op het vuur gelegt zynde, zypelt’er een vogt uit, het
welk voor een zeer goed hertsterkend middel gehouden word. De bast van dit hout
is zoo zagt en buigzaam, dat het veel eer gelyk is aan een vel, als aan een bast. Men
ziet’er doorgaans maar kleine stukken van, en die nog zeldzaam. Zie aloe.
agaricus. Een zoort van Kampernoeille, of liever een uitgewas, dat op den stam en
de dikste takken van de lorken en oude Eike-boomen groeit, (dog die van de
Eike-boomen zyn de regte niet.) Men vind hiervan twee zoorten, het Manneken en
het Wyfken. Het Manneken word in de Genees-kunst niet gebruikt, en dient alleen
voor de verwers, om’er zwart mede te verwen. Het zelve is geelagtig, zwaar en taai.
Aangaande het Wyfken, ’t welk men gebruikt, moet, zoo het goed is, rond zyn, ligt,
zagt in ’t aanraken, en in den eersten smaak, maar agterna heeft het eene sterke
bitterheit. De Agaricus is warm en zaam-trekkende, stilt de snydingen des Buiks, de
heup-jigt en moeder-kwaal. Men maakt’er ook een stroop af, die niet alleen tegens
dezelfde kwalen goed is, maar die ook de gal afzet, benevens andere kwade vogten,
verzagt de hooftpyn, de S. Jans kwaal, pyn in de Maag en Milt, en doet water lozen.
Als men een weinig daar van voor het aankomen van de afwisselende Koorts neemt,
zoo doet het de koude breken en later komen: Is mede een goed tegen-gift, voor
allerhande beeten van fenynige Dieren, weshalve hy ook
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in de Driakel komt. Men gebruikt de Agaricus wel enkel, zoo men wil, dog beter
met gewaterden wyn getrokken, of op wyn gezet. Het gewigt is van een vierendeel
loots tot een half loot, naar de sterkte van den mensch; anders neemt men van een
agtendeel loots, tot drie agtendeels, in water of wyn.
agent. Is een Bediende, die de belangen van een ander waarneemt, het zy de
bezigheden van eenig groot Huis, groot Koopman, ofte van Hoven der Vorsten en
Koningen.
Agent van de Wissel, of Bank. Die deze bediening wil waarneemen, moet een
bekwaam Man zyn, en de zaken verstaande; weshalve het nodig schynt, dat ze by
eenen Bankier gewoont of gedient hebben, of by Kooplieden die in de Bank handelen.
Hy dient eerlyk en onberispelyk te zyn, alzoo de eer en het goed van de Kooplieden,
Handelaars, of Bankiers in zyne handen is. Des moet hy, om zig wel te kwyten, het
volgende in agt nemen.
Voor eerst, geheim te zyn, alles te zien en te horen, niets te zeggen, zynde geen
zaak van zoo groot een belang, als het geheim in de zaken van Kooplieden; alzoo
een Agent van de Bank door een woord te onpas gesproken in staat is, om het Credit
wech te nemen, en een Bankerot te veroorzaken; zoo dat een Agent van de Bank de
Fortuin van de geene die hy bedient, in handen heeft, weshalve hy nooit in zyne pligt
moet te kort schieten. By voorbeeld: Een Agent van de Bank moet nooit spreeken
van de onderhandelingen, die er mogten voorgevallen en gehouden zyn tusschen den
Koopman en Bankier, door hunne tusschen-komste of bestuur, dat is, zoo de Wissel
die de Stelder van den brief genoten heeft, te onmaatig hoog is geweest, en vry hoger
dan ze op zoo eene plaats gelden mag. Insgelyks ten opzigt van den woeker (interest)
die een Bankier of Koopman neemt voor het geld dat hy aan anderen geleent heeft,
dewyl hy hier door zoo wel hem die ’t geschoten, als hem die ’t ontfangen heeft, zou
verongelyken, doordien hy, die meer wissel-geld of woeker neemt, dan hy behoort,
voor de Wissel-brieven, Bank-briefjes, of geschoten geld, voor een woekeraer zou
te boek gestelt worden, en hy, die ze betaalt, voor een man, wiens zaken niet te wel
staan, om dat hy brieven of geld trekt tot veel hoger prys, dan de Cours op die plaats
is; nademaal het niet aan den Agent staat, de redenen te onderzoeken, waarom een
Koopman een zoo hogen wissel of woeker betaalt, nog waarom den anderen ze
neemt? Een Agent moet al zoo min overzeggen de kwade woorden, die’er mogten
gezegt zyn tegens hem, die hem last geeft om geld te nemen, of om van den
Wisselbrief te disponeren ter zelver plaatze, door die gene, die ze gezegt hebben, en
die weigeren geld te geven, of de Wisselbrieven van dien Koopman aan te nemen,
dewyl dit zomtyds zoo grote wederwraak na zig sleept, by hem, die zig beledigt
oordeelt, dat hy’er eene al te grote wraak over neemt, als de gelegentheit voorkomt,
om het zelfde te doen; ende dit is zomwylen van zoo kwade gevolgen, dat den
ondergang van een Koopman daar door bevordert word, die de dingen menigmaal
meer door zyne oplopentheit spreekt, dan met overleg om den anderen te beledigen.
Zoo dat een wys Agent van de Bank alles moet horen en niets zeggen.
Het Tweede, dat zulk een Agent moet in acht nemen, wanneer een Koopman hem
Wissel- of Bankbrieven geeft om’er geld van te maken, is, dat hy, zoo veel hem
doenelyk, vermyde van ze aan te bieden of te veilen aan Bankiers Kooplieden die
geene goede vrinden zyn van dien Koopman, of die in de zelve omstandigheden zyn;
alzoo ze, behalven dat ze weigeren zouden, ze aan te nemen, en hun geld daar voor
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te geven, daar uit hun voordeel tegens hem konden maken, en zoo ze onfatzoenlyk
en kwaadaardig zyn, zouden ze by gelegentheit niet nalaten te zeggen, dat ze de
Brieven van zoo en zoo een Koopman geweigert hadden, en hem geen geld hadden
willen geven, waar door zyn Credit last zou lyden.
Het Derde, dat zoodanig een Bank-Agent heeft in acht te nemen, is, voor dat hy
de Wissel of Bankbrieven van zynen Koopman gaat aanbieden, dat hy vrage, by wien
hy zig aanmeld, of hy Brieven op zoo en zoo eene plaats van noden hebbe? Of wel,
of hy geld heeft daar hy van wil disponeren? Wanneer deze hem dan vraagt, van
wien zyn de Brieven die gy hebt? moet hy hem niet zeggen, voor dat hy antwoord,
of hy’er van doen heeft of niet, dewyl zommige Kooplieden zoo nieuws-gierig zyn
om een andermans zaken te weten; dat ze, niet tegenstaande zy geene Brieven van
noden hebben, evenwel zoeken uit te vragen, wie’er benodigt zy. Dus behoort het
tot de voorzigtigheit van eenen Agent, zynen man niet te noemen, voor dat men hem
ja of neen geantwoort hebbe; zoo neen, moet hy vertrekken en zig elders aanmelden.
Het Vierde is, wanneer de Bankiers of Kooplieden gezegt hebben, dat zy Brieven
van doen hebben, of geld te disponeren, dan zal hy den Brief of Brieven enkel en
eenvoudig vertoonen, zonder groot op te geven, of ze goed zyn of niet, en zoo den
ander ze dan weigert, met te zeggen dat ze hem niet dienen, zoo is het niet nodig dat
men hem na de rede van de weigering vrage, nogte dat men de deugdelykheit en
goede betaling roeme van den genen, aan wien ze toebehooren, om hem dus als te
verpligten, ze aan te nemen; nademaal, wanneer die Wissels of Briefjes naderhand
niet betaalt wierden op den Vervaldag, door de gene waar op ze getrokken zyn, of
die ze door hunne aanneeming (acceptatie) verschuldigt zyn, kwamen te mankeren,
of dat die ze gestelt hadden, magteloos wierden, zoo zou die Bankier of Koopman
regtmatige reden hebben, om zig over zoodanig een Agent te bezwaren, die hem
overreed had om diergelyke Brieven te nemen, ofte om zyn geld te geven aan eenen
man, dien hy wist, dat’er niet goed voor was; en het geen ook rede kon geven, dat
hy den dienst van zoo eenen Agent noit weder gebruikte.
Het Vyfde, dat een Agent van de Bank waar te nemen heeft, is, wanneer de
Wissel-brieven of Brieven, of die geld willen hebben, hem aanstaan, aan
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dien hy ze heeft aangeboden, hy de belangen van zyne Kooplieden, die hem last
hebben gegeven, naukeurig moet in acht nemen. Neem eens, zy hadden hem volmagt
gegeven, om op hunne Brieven te winnen of te verliezen, zoo is hy gehouden om te
doen wat het allervoordeeligst voor hen is; dat is te zeggen, dat hy ze moet verkopen
na den gangbaarsten prys van de plaats, zoo ten opzigt van winst, als van verlies;
zoo hy, die de Brieven neemt, of zyn geld geeft, niet onderregt is van den prys des
Wissels, of van den Cours, die ze daar ter plaatze heeft, moet hy hem, zoo hy’er na
vraagt, opregtelyk zeggen, wat hy’er van weet, om hem in zynen handel niet op te
ligten.
Het Zesde is, dat een Agent van de Bank opregt moet zyn in al zyn doen, en zig
van geene streken bedienen om het oogmerk van zynen handel te bereiken. Hy moet
zedig zyn in zyne woorden, en niet spreken, dan het geen wel te pas komt, altoos
zorg dragen dat hy geen prater genaamt kan worden, alzoo het onmogelyk is, dat
iemant veel pratende zoo net in den haak zal spreken, zonder zig zomtyds iets te
laten ontvallen, daar hy geen last toe heeft om het zelve voor te stellen, waar door ’t
dan gebeurt, dat hy dikwils by zyn woord gehouden word.
De Zevende zaak waar te nemen by zoodanig eenen Agent, is, dat hy geenen dag
oversla om ter Beurse, of by de Bankiers en Kooplieden aan huis te gaan, en zulx
om twee redenen, waar van
De Eerste is, om dat de Bank- en Wissel-handel nooit op eenen voet blyft staan,
maar alle oogenblikken aan beweging en verandering onderworpen is: want de
Brieven winnen of verliezen, en het geld is zomtyts ’s morgens op zekeren prys, die
’s namiddaags is gerezen of gedaalt; zoo dat men in eene gedurige waakzaamheit en
beweging moet zyn om alles te weten en geene gelegentheit te verzuimen; behalven
nog, dat een Koopman of Bankier, die ’s morgens zyn Geld of Brieven besteed heeft,
des agtermiddags zomtyds weder genootzaakt is Brieven te nemen, om zaken te
redden die’er tusschen beiden voorgevallen zyn, en dewelke hy niet heeft kunnen
voorzien.
De Tweede reden is, dat zoo dra een Agent het minste verzuimt, of buiten de Stad
gegaan is, en een ander, die zig meer dan hy by huis houd of naarstiger is, die zaken
komt waar te nemen, dewelke hy anders zou gekregen hebben, zoo hy by huis was
geweest, hy dan zyne neering verliest, doordien men hem niet vindende op het
oogenblik, als men hem van noden heeft om Brieven of Geld te besteden, by een
ander gaat.
Het Agtste, dat zulk een Agent te betragten staat, is, dat hy het overdadig drinken
myde, en zoo zober leve als mogelyk is; om dat, zoo dra hy op de Beurs of in de
huizen der Bankiers verschynt, en men bespeurt, dat hy een knip wech hebbende,
misselyk redeneert, men hem dan, in plaats van zaken met hem af te doen, voor den
spot en gek houd, en daar en boven zich wagt van zyne zaken aan een man te
vertrouwen, die in zulken staat in ’t gemeen te kort schiet in geheugenis en oordeel,
en zelden het geheim kan bewaren, dat egter in zaken van Koopluiden zoo nootzakelyk
is.
Dog alschoon een Agent van de Bank niet genegen was tot Vermakelykheden en
den Dronk, zoo kan het evenwel gebeuren, dat’er onvermydelyke gelegentheden
voorvallen, by ’t verhandelen van zaken met Bankiers of Kooplieden, die ’t Spel en
den Dronk toegedaan zyn, en hem mede daar noodzaken, zoo dat hy zig niet
onttrekken kan, en dat hy daar door in eenen staat geraakt, waar in hy eerder diende
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te gaan rusten, als zyne bezigheden ter hand te nemen; zoo doet hy beter dat hy voor
dien tyd van de Beurs afblyve, en niet in de huizen van andere Bankiers ga, om zig
niet ten toon te stellen, en blyken van agterdogt te geven, als of hy deze fout
onderhevig was.
Het Negende, by een Agent van de Bank waar te nemen, is, dat hy nooit hoger
loon eische, dan men gewoon is voor Courtagie te geven; dat is te zeggen, dat hy
van geen Koopman, die hem zyne Wissel- of Bank-brieven te verkopen geeft, meer
dan een agtste van ’t hondert voor zyne moeite afneemt, en zoo veel ook van den
anderen, die deze Brieven heeft overgenomen; zynde het eenigste Regt dat hy ter
goeder trouwe mag nemen. Insgelyks mag een Agent van de Bank, ook geen grooter
loon nemen, van menschen die hun hooftwerk juist van den Koophandel niet maken,
en zig van hen bedienen om Geld of Wissels van Bankieren of Koopluiden te
bekomen, onder voorwendzel dat zy geen kennis hebben van ’t geen hen voor
Courtagie toekomt; want men moet dezelve niet minder wel behandelen, als de
Koopluiden; ten ware zy hen vrywillig iets meer gaven, by wyze van eene vereering.
In dit geval mag de Agent nemen al wat men hem geeft, alzoo het een gevolg van
mildadigheit, en niet van verpligting is.
Eindelyk moeten de Bank-Agenten nog eene zaak in acht nemen. ten opzigt van
de veiligheit der sommen, die men hen voor Courtagie schuldig is, hier in bestaande;
dat zy zig ten minsten alle jaren doen betalen. De rede daar van is, om dat, wanneer
de Bankier of Koopman, hun Schuldenaar, kwam te sterven, en zyne zaken niet al
te wel stonden; ofte zoo hy Bankerot speelde, derzelver Crediteuren hen den eisch
dan zouden kunnen betwisten, en den zelven bepalen met de somme die ze gedurende
het laatste jaar verdient hebben, ’t welk een gebruik is, dat men by zulke voorvallen
opvolgt; en daarom mogen de Bank-Agenten hier op wel passen en de belangen van
hen en hun huisgezin niet verwaarlozen.

Agent van de Bank en Wissel.
Niets is’er zoo nootzakelyk, en zoo gemakkelyk voor den Wissel- en Bank-handel,
als de Agenten van de Bank, en dat om zes redenen:
De Eerste is, om dat de Koopluiden, Handelaars en Bankiers, door derzelver
toedoen altyd kunnen weten, hoe veel geld’er in de heele Stad te disponeren (té
vertieren) is; niet alleen by andere Koop-
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luiden, Bankiers of handelaars; maar ook by alderhande overige soorten van
menschen, die zig van hunne hulpe bedienen, in ’t besteden van hunne Brieven en
Penningen. En deze Agenten weten ook alle de gene, die tot voortzetting van hunnen
handel geld van noden hebben.
De Tweede. Men weet door middel van de Bank-Agenten den overvloed of
schaarsheit van geld in de overige steden van ’t Land, en buyten ’s Lands, door de
aanbiedingen dewelke zylieden dagelyks aan de Kooplieden of Bankiers doen, om
Brieven te trekken of te geven. Want het is zeker, zoo’er in eene vreemde plaats
schaarsheit van geld is, dat de Agenten van den Wissel dan aan de Bankiers en
Kooplieden gemeenelyk voorstellen om’er Brieven naar toe te maken. In tegendeel,
is’er overvloed van geld in vreemde plaatzen, en schaarsheit ter plaatze daar zy
wonen; zoo is hun voorstel om Wissels op die plaatsen te trekken. Nog geschied het,
door middel van de Agenten, dat men weet, of het voordeelig zy naar eene vreemde
plaats Wissels over te maken, (remitteren,) om ’t geld aldaar te vertieren, (disponeren)
door middel van de Correspondenten op eene andere vreemde plaats, daar schaarsheit
van geld is, alzoo de eene Stad op de andere correspondeert, en’er dusdanig eene
gedurige beweging is van trekking en overmaking, waar door den handel van de
Wissel en de Bank bloeyt; en door den welken de Bankiers en Kooplieden dikwils
grooten winst doen, met het agio dat zy’er van trekken, en ’t welk een geoorloofde
en eerlyke winst is.
De Derde is, dat het anders zeer moeijelyk zou zyn voor Bankieren en Koopluiden,
om zoo ligt Geld of Wissels den een van den anderen te bekomen, zoo zy zig niet
van de tusschenkomst dezer Agenten bedienden.
(1.) Om dat een Koopman die geld van doen heeft, menigmaal eenen anderen
Koopman daarom zou aanspreken, die ’t zelf van noden hadde; en dus door zyne
weigering hem verlegen en beschaamt zou maken, die ’t verzogt had.
(2.) Dewyl de Handelaar of Bankier die geld te vertieren heeft, het zelve aan den
eenen zal weigeren, en aan den anderen geven, dien hy by zig zelven oodeelt beter
in staat te zyn; schoon hy ’t zomtyds minder is, dan den anderen.
(3.) Een Vader, Broeder, Neef, of Vriend, zal zomtyds zelf aan zyne Kinderen,
Broeders, Neven, en aan zyne goede vrienden die hem verzoeken, geld, of
Wisselbrieven, die hy heeft, weigeren; het welk hy niet zou weigeren, als het voorstel
door een’ derde man geschiedde, om dat hy dan de vryheit heeft om van zyne Brieven
gereeder te disponeren, en ze prompter op den Verval-dag te ontfangen; en om niet
gehouden te zyn, de verlenging of uitstel van de paty te weigeren; welke weigering
de vriendschap zou kunnen krenken, dewelke onder nabestaanden en vrienden moet
onderhouden worden. Nu is het zeker, dat wanneer de vertiering van Penningen,
Bank-brieven, of Wissels geschied, door tusschenkomst van een Bank-Agent, de
Koophandel daar door te onbelemmerder word gemaakt, en dat deze
ongemakkelykheden zoo dikwerf niet voorvallen, als wanneer de Kooplieden het
voorstel aan elkander zelf doen; alzoo, wanneer het zelve geschied door toedoen van
Agenten, de Zoon dikwils van den Vader, de Broeder van den Broeder, en de Neef
van de Neef geld zal ontfangen, zonder te weten dat het van hen komt; waar door hy
te waakzamer zal zyn om eenen Vreemden te voldoen en te betalen, dan zynen Vader,
vriend, of naastbestaande.
(4.) De Vierde rede is, nademaal een Handelaar, of Bankier, die zyn geld zoekt
tot hoger prys te besteden, dan hy binnen zyn Stad kan maken, het voorstel daar van
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niet zelf zou durven doen, uit vreeze van voor een Woekeraar te zullen aangezien
worden; nogte een ander zou zelf, hoe zeer hy ’t ook van noden hadde, Wissels
durven aanbieden, of hoger woeker (Interest) geven dan de cours is ter plaatze daar
hy woont, moetende bedugt zyn dat de ander, aan wien hy zulke aanbieding doet,
daar uit mogte besluiten, dat hy in grote verlegentheit steekt, waar door hy zyne
achting (credit) zou verliezen; maar als de zaak door eenen Agent behandelt word,
zoo zal hy, die de Wissels wil hebben, of hoger woeker begeert dan de prys is, zyn
gevoelen eerder aan zulk een’ Agent openbaren. Zoo is ’t ook gestelt met hem, wiens
credit nog niet te zeer vastgestelt is, want hy ontdekt insgelyks mede zyne gevoelens
aan den Agent, dien hy gebruikt om Geld of Wissels te zoeken, waar van hy ten
uitersten benodigt is.
(5.) De Vyfde oorzaak is, dat de Agenten van de Bank, niet alleen nodig zyn tot
gemak van den Geld- en Wissel-handel, tusschen Bankiers en Kooplieden; maar zy
zyn ’t ook voor andere menschen, van wat staat of beroep die ook mogen zyn. Want
by voorbeeld, indien een Reken-meester, Thesaurier, of Magistraats-Persoon, geld
ledig heeft leggen, waar van hy den eigendom niet kan missen, om het op vaste renten
te gaan leggen, doordien hy ’t over een half jaar, of over een jaar, weder van noden
heeft, om een Ampt voor een zyner kinderen te kopen, of om het aan een van dezelve
mede ten huwelyk te geven; zoo bedienen die zig van eenen Bank-Agent, om hun
geld evenwel niet ledig te laten leggen, maar om’er een goed Koopman of Bankier
mede te gerieven, en’er dus winst mede te doen, om ’t naderhand op zyn tyd terstont
weder in te trekken, tegens de Wissel die ze daar voor in handen hebben. En dit is
het middel, het welke overvloed van geld voor den Koophandel te weeg brengt.
Wanneer een Man van hogen rang geld van doen heeft, om eene bediening voor
een zyner kinderen te kopen, om toestel tot een Reis naar ’t Leger, of tot een Intrede
te maken, of tot eenige andere zaak, zoo kan hy ’t bekomen door den Bank-Agent,
als hy vaste onderpanden geeft, of aanwyzingen op zyne Ontfangers, Pagters, of
Rentmeesters doet.
(6. De Zesde en laatste reden is, om dat de Agenten van de Bank ook zeer nodig
zyn voor den Staat, om dat de Vorsten, Koningen, en andere Heeren
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van Regeering; als mede hunne bediendens, Pagters ende Rentmeesters, door derzelver
toedoen in tyd van de grootste noodt, gereede penningen kunnen vinden, wegens de
kennis, dewelke deze Agenten hebben van alle welgestelde Beursen, en van menschen,
die op alle oogenblikken des tyds, Wissel-brieven kunnen leveren, op de plaatsen
daar ze van noden zyn; het welk voor deze Heeren zelf veel moeijelyker zou zyn,
om ze zoo spoedig te vinden, zonder tusschenkomst van diergelyke Agenten.
agnus castus, of Kuisch-boom, word daarom kuisch genaamt, om dat men voorgeeft,
dat hy de gene in onthouding doet leven, die daar van gebruiken, het zy in hunne
spys of drank, ofte iets daar van in hun bedde leggen. Deze Boom schiet verscheide
takken, die zeer buigzaam en taai zyn, hebbende bladeren, die vyf aan vyf, of zeven
aan zeven by elkanderen staan gelyk de Kennip; lang, smal, en byna gelyk de
Wilge-bladeren. De bloezem groeit aan de spits der takken als koorn-airen, het zaad
gelykt na peper, dog kleinder; het zelve doet de Melk der Vrouwen voortkomen;
verwekt de Maand-stonden, vermindert het zaad, en doet slapen. Het gewigt dat men
daar van neemt, is een vierdedeel loots, met wat Wyn. Gemengt met een weinig Olie
en Azyn, en op het hooft gelegt, is het goed voor de Slaap-ziekte en Yligheit. Het
zelve gewigt daar van voor de huiveringe ingegeven zynde, geneest de derdendaagze
Koortzen.
De Ouden hebben ook geschreven, dat een Voet-ganger eenige bladeren daar van
by zig dragende, niet ligt vermoeid zou worden.
Dezen Boom groeit by de rivieren en beeken, en daar zyn’er van twederlei soorten.
De eene groot, als een Wilge-boom, en wiens bloemen wit met purper vermengt zyn.
De andere is klein, heeft witter bladeren, en zyne bloemen zyn geheel purper.
Na dat ik als eene onbetwistbare stelling voor-af stelle, dat God al wat op der aarde
is, om des menschen wil gemaakt heeft, zegge ik, dat hy de dingen dus geschikt
hebbe, om hem tot voedzel te dienen, of om zyn leven te behouden. Dus is de mensch
aan geene ziekte onderhevig, of God heeft’er wederom een middel voor geschapen.
En dewyl de Onkuischheit een kwaal is, die den mensch grotelyks kwelt, zoo heeft
God middelen gegeven om daar van verlost te worden, onder dewelke deze Agnus
Castus een van de vermaardste en heilzaamste is. Bernardinus Scardaeonius, Priester
te Padua, zegt in het zevende zyner Boeken, opgedragen aan den Kardinaal Carassa,
die daar na Paus is geworden, en Paulus IV. genaamt, in het 46. Hooftst. van de
Kuischheit, dat Plinius verhaalt, dat de Jonkvrouwen te Athenen, die haren Maagdom
wilden bewaren, de bladeren van Agnus Castus in hare beddens te leiden; als mede
dat het een goed middel tegens de Onkuischheit was, als men iets van dezen boom
in zyn spys of drank dede, of dikwils een Mes in de hand nam, wiens hegt uit deszelfs
hout gemaakt was.
Van wylen de Heer Barmondiere, Curé van St. Sulpice te Paris, in geheel Vrankryk
door zyne grote verdiensten en deugden bekend, de kragten van dezen boom kennende,
ende daar over met den Hr. De la Haje, Genees-heer van de Hertoginne van Toskane,
gesproken hebbende, verzogt den zelven om’er Siropen en Conserven van te maken,
dewelke hy uitdeelde aan hen of haar, die ze van noden hadden. Dit heeft de gemelde
Heer hier te Lions komende bevestigt, en verhaalt, dat hy ’t aan een geestelyk persoon
hadde gegeven, die daar van gebruikte, en hem een jaar daar na verzekert had, dat
hy van dien tyd af geene de minste aanvegting van kwade lusten hadde gehad. En in
gevolge van dien heeft dezelve Hr. zyn boek, tot tytel voerende, Le Medecin Sincere,
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(De opregte Genees-meester) te Lions by Carteron, 1690. in ’t licht gegeven. Daar
hy in ’t Hooftstuk van Agnus Castus zegt, dat het niet zonder rede zy, dat dees Boom
den naam van kuisch draagt, om dat hy een kuisch leven doet leiden, aan die daar
van gebruiken, het zy in spys of drank, ofte die ze in hun bedde leiden. Maar de Hr.
van Barmondiere had dit middel geleert van zynen voorzaat Ollier, Priester en Curé
van St. Sulpice, eerste Stigter van dat Kweek-School, die in zyn Boek van de
aanleiding tot het Leven en Christelyde Deugeen, gedrukt te Lion. 1663. by Pierre
Compagnon, op de 400. bladzyde zegt: Aangaande de prikkel tot ontugtigheit, moet
de Opziender den oorspronk van ’t kwaat inzien en onderzoeken, of ze voortkomt
uit de natuur, van den bozen geest, of van eene byzondere toelating Gods. Indien ’t
vleesch het alleen is dat door kragt van ’t bloed, of overvloed van zappen aanzet,
zoo kan men die kwaal verzagten door uiterlyke middelen, als door verkoelende
dingen, aderlaten, vasten, en diergelyke. Maar zoo deze verzoekingen van de kant
des Duivels komen, moet men zyn toevlugt nemen tot inwendige middelen, en dezelve
by de uitwendige voegen; want dit zoort van geesten gaat niet anders uit, dan door
Vasten en Bidden. Het woord Bidden strekt zig uit op alle oeffeningen des geestes,
en de opheffing tot God. Alzoo ook behelst het Vasten alles wat tot verzwakking des
ligchaams dient, om dat deze verzwakking voornamentlyk door het rusten bewerkt
word, enz. Daarom zegt de Heere in het Euangelium, dat men God in den geest, en
in der waarheit moet aanbidden, om dat men den geest by de dodinge des vleesches,
moet byvoegen. Maar by aldien deze verzoekingen voortkomen uit eene byzondere
bestiering Gods, die ze in de ziel toelaat, om ze over eenige andere fouten te straffen,
zoo moet men die ziele oeffenen om die ondeugden uit te roeijen, die in dezelve de
overhand hebben, en de oorzaak daar van zyn.
Zeker Hoogduitsch Genees-heer, Wekker genaamt, zegt in het 5. Boek van zyne
Geheimen, bladz. 202. in ’t 8. Hooftst. dat, als men de bladen van dezen Boom in
het bedde legt, men dan van de bewegingen van geilheit bevryd zal zyn. Het
Woorde-boek van den Abt Furetiere, en het vermaarde Woorde-boek der Konsten,
van de Fransche Akademie, spreekt’er ook van in het Woord Agnus Castus.
Men brengt vele zwarigheden tegens dit middel in, dewelke wy moeten oplossen.
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(1.) Men vraagt of dit middel geen schade aan de gezontheit en doet? En men
antwoord (1) dat geen van alle Schryvers, die daer gewag van maken, oit gezegt
hebben, dat het in eenigen deele schadelyk voor de gezontheit zy, het welk de een
of d’ander ten minsten zou moeten gezegt hebben, zoo wel als ze het zelve van
verscheide andere middelen, die ze voor andere ziektens voorschreven, gedaan
hebben, met te zeggen, dat men zig moest wagten om zommigen zieken daar van te
geven, om dat zy’er zulke of zulke toevallen van krygen zouden. Men antwoord (2)
dat wy de goedkeuring hebben van den Hr. Panthot, Deken van de Zamening der
Genees-heeren te Lions, dewelke verzekert, dat het gebruik van Agnus Castus niet
strydig met de gezontheit, maar zeer dienstig tot het bovengemelde gebruik is. Men
antwoord (3) dat niemant van allen, aan wien wy het gegeven hebben, niet alleen
ooit geklaagt heeft, maar dat ze zig alle wel daar by bevonden hebben; als blykt uit
eene grote menigte brieven, die men my daar over geschreven heeft.
(2.) Vraagt men, of dit middel de natuurlyke warmte niet geheel verdooft, en de
uitwerking van het huwelyk belet?
Ik antwoord neen, en zegge dat het anders niet doet, dan die prikkelingen voor
eenen tyd te verzwakken, zoo dat men het middel moet hervatten, wanneer men ’t
weder van noden heeft.
(3.) Of dit middel algemeen en dienstig is voor alle naturen van menschen? Ik
antwoord ja, en gelyk God een algemeen middel geschapen heeft, als de
Senes-bladeren zyn, om alle zoorten van menschen, van wat temperament zy ook
zyn, te purgeren, op dezelve wys heeft hy ook een middel geschapen, om de geilheit
te beteugelen in alle zoorten van menschen; waar over men de Voorzienigheit moet
pryzen, die een algemeene ziekte bezorgt heeft.
(4.) Maar op deze manier zou men de deugt der onthouding kunnen bezitten, door
naturelyke middelen, ’t geen strydig schynt met het gene, dat men zegt, dat de
kuischheit een gave Gods zy. Hier op antwoord ik (1.) Dat de Prioor van S. Hilarius
over deze stof geschreven heeft in zyne brieven, dewelke hy te Parys heeft doen
drukken; zeggende dat God nogtans wel wil, dat men zig van natuurlyke middelen
bediene, en zyne toevlugt tot de Artsen neme; en men gelooft, dat alle de deelen van
’t ligchaam hunne ziektens hebben, die door natuurlyke middelen kunnen genezen
worden. Ik antwoord (2.) dat’er, om dus te spreken, twee zoorten van kuisheit zyn.
De eene van ’t Ligchaam, gelyk die van de Maagden te Athene, en die van de Sibyllen,
die enkel en alleen toeleiden om de bewegingen van onkuisheit te stuiten, om niet
te vervallen tot ongeregeltheden, waar door ze den roem van hare kuisheit mogten
verliezen. Maar de andere kuisheit is die van den Geest, dewelke men de Volmaakte
moet noemen, om dat zy niet alleen de ongeregeltheden des Ligchaams matigt, maar
om dat ze de gedagten van den Geest, en de genegentheden van ’t herte dermate
bestiert, dat’er nooit ietwes opkome dat onbetamelyk zy voor eene ware Bruid van
Christus. Aangaande de kuisheit des ligchaams is het nu zeker, dat God middelen
gegeven heeft om de ongeregeltheden te stuiten, dewelke de hitte der onkuisheit in
’t ligchaam veroorzaakt; maar om een geest en hert kuisch te maken voor een Bruid
van Christus, dat is alleen het werk van zyne genade, tot dewelke wy onze toevlugt
moeten nemen. Want al waren onze ligchamelyke zinnen de alderzuiverste van de
wereld, zoo zoude ons hert en geest nogtans middelerwyl kunnen onrein zyn, zoo de
Genade ons niet holp dezelve daar van te genezen, en deze heilige zuiverheit te
bewaren.
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(5.) Moet men dit middel dikwils, en langen tyd gebruiken? Ik antwoord, dat het
met dit middel is als met alle andere, zynde de algemeene wet, dat men de middelen
moet gebruiken, zoo menigmaal als men ze van noden heeft, dat is te zeggen, zoo
dikwerf als men gevoelt dat men van eenig kwaad aangetast word; en daar kan men
’t by laten.
(6.) Hoe veel, en op wat uur moet men daar van gebruiken? Ik zegge, dat het gewigt
van een vierden-deel loots gegeven word, aan ieder een even veel, het zy in eene
reis, of in twee, kort na den anderen, ’s morgens twee uren voor den eten, of ’s avonds
twee of drie uren na den eten; en zoo eene reis iemand binnen weinig dagen niet
helpt, moet hy ’t herhalen, zoo lang tot hy van de kwade prikkelingen verlost word.
(7.) Waar zal men dat middel krygen? In de meeste Apotheken, als mede in
zommige Kloosters, daar het echter niet dan aan geestelyke persoonen gegeven word.
agrimonie. Lever-kruid. Is een plant, die een stronk van omtrent twee voeten schiet.
Tusschen hare bladeren, die langwerpig en bleek-groen van koleur zyn, groeijen nog
andere kleindere van dezelfde gedaante. Hare weinige vrugt houd in zig een
langwerpig, rouw, en stekelagtig zaad. De bloezem bestaat uit zeer kleine geelagtige
bloemtjes.
Dit kruid is dienstig in de ziektens van de Lever, en in de ontsteking der keel; men
gebruikt het in de Gorgel-dranken, Purgeer-dranken, en tot stoppende Klisteeren.
agrimonia silvestris. Wilde Agrimonie. Zie zilverkruid.
agurken. Zie komkommers.
ahoual. Is een Vrugt uit Brazilie, zoo groot als een Castanje, wit, en van gedaante
gelyk de Tribulus Aquaticus. Zy groeit aan een groote boom, gelyk een Pereboom,
wiens bast wit is, zeer scherp, en vol zap. Het blad is twee of drie duim lang, twee
duim breed, en altyd groen. De bloessem bestaat uit maar een blad, gelyk een tregter
gevormt, en in vele delen gekorven; uit het midden van welke een scheutje spruit,
waar uit de vrugt geboren word. Als men in de bast van dezen Boom snyd, ziet men’er
een melkagtig zap uitzypen, maar stin-
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kend als Knoflook. Voorts is deze Vrugt een schadelyk vergift.
ajuin. Dit gewas, in ’t Latyn Cepa genaamt, is van tweederlei zoort, wit, en rood.
Beschryving. Het is een Plantgewas, dat smalle bladen maakt, ter lengte van omtrent
een voet. De steel of stam, uit het midden der bladen voortspruitende, is rond, hol,
en beneden dikker, als boven; zynde drie voet hoog, en hebbende een bol, met een
ronde tros bloemen, wit of purperverwig. Op die bloemen volgt de vrugt, behelzende
byna ronde en zwartagtige zaaden. De wortel, welke gemeenlyk Ajuin genaamt word,
is een ronde bol, dog onder en boven eenigzins plat, zamengestelt uit vele witte of
roode schillen, die onaangenaam van reuk zyn, en die doorgesneden zynde de oogen
doen overlopen.
Plaats. Men queekt de Ajuin in Moestuinen. Zy moet een vette grond hebben.
Voorts als men van Ajuin spreekt, verstaat men doorgaans een bol, waar van in de
keuken gebruik word gemaakt.
Eigenschappen. Hoewel Ajuin een voedzel der Boeren is, is ze nogtans zeer gezond.
Die nugteren Ajuin met honing nuttigt, zal zyne gezondheit bewaren, mits de Ajuin
zeer versch zy. De drooge is gezonder, als de groene; gekookte gezonder, als rauwe;
de geconfyte gezonder, als de drooge. De drooge gebruikt men tot salaad, gestoofde
en andere spyzen.
Het zop van Ajuin doet het hair wederom groeijen, zuyvert de vuile en zwerende
ooren, neemt de witte vlekken van het aangezigt en elders wech.
Ajuin met Venkel-nat genomen, geneest de Waterzugt in haar beginzel; opgesneden
zynde zuivert ze de herssenen; met hoender-vet gemengt is ’t een genees-middel
voor winter-hielen; en neemt, met een linnen doek daar op gelegt zynde, de pyn
wech; met Wyn-azyn gemengt is het goed voor het bloeden uit de neus, als het met
plukzel in de neusgaten gedaan word.
Ajuin gekookt met Zuiker, Olie ende Wyn-azyn, neemt den hoest wech, en is goed
voor Aamborstigheit. Neemt het hert uit een Ajuin, en vervult de plaats met
gepulverizeerd Komyn; stopt het gat wederom toe, en laat de Ajuin dus onder
gloeijende asch braden; het zap daar uit gedrukt is een goed geneesmiddel voor het
zuizen der ooren en doofheit, als het in de ooren gedaan word. De buitenste schil
van Ajuin onder heete asch gebraden, geneest de scheele-hoofdpyn, als men’er een
stukje met roozen- en Lauwrier-olie besproeit van in ’t oor steekt, aan de zyde, daar
de pyn is. Ajuin met versche boter gestooten verzagt de Aambyen; met Honing en
Zout gestampt, is ’t een beproefd middel voor den beet van een dollen hond; met
Hoendervet gemengt, neemt het alle vlekken van het aangezigt wech; in Wyn of
Water gekookt, en dus gestooten en met gemeene olie gefruit, voorts als een
pleister-pap gemaakt, en onder de navel gelegt, stilt het de darmkrimpingen der
Kraamvrouwen. Gemengt met Wyn, en Olie van Lelien, en dus op heete koolen
gekookt, helpt het een Gezwel aan ’t zweeren. Neemt het hert uit een Ajuin, vult het
weder met Theriaak of Mithridaat, gesmolten en gekneed met Citroen-zop; stopt de
opening toe met een gesnede schyf; doet het met elkander onder heete asch braden,
tot het wel door elkander is getrokken; mengt het vervolgens met malkander, en drukt
alsdan de Ajuin uit, en geeft het Zap den genen, die van de pest geraakt is, te drinken;
dekt hem daar op warm toe, en doet hem zweeten. Dit is een weergaloos middel voor
de pest, mits de lyder aan ’t zweeten geraakt.
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Queekery van Ajuin.
Ajuin, het zy witte, het zy roode, word niet anders, dan door zaaden voortgeteelt.
Men zaait ze niet digt op malkander, en men haalt’er de ryf over, om de Zaaden met
aarde te bedekken. Ingeval het gezaaide al te digt opschiet, moet men het dunnen;
waar door de andere fraaijer groeijen. Zoo dra ze redelyk groot zyn, slaat men ten
zelven einde de toppen met een plankje een weinig neder.
Men heeft Ajuin van driederlei kleuren, wit, bleek, en purper-rood; ik zeg van
driederlei kleuren, zonder agt te geven, dat het drie zoorten zyn, aangezien ze byna
een en dezelve smaak hebben, latende voorts de Botanisten over derzelver
eigenschappen oordelen.
Men kan Ajuin met Pieterzelie zaaijen. Dog in zulk een geval moeten nog andere
op een byzonder beddetje gezaait worden. Als ze de hoogte van een Hoender-veder
bereikt hebben, konnen ze verplant worden; het welk met een Poot-yzer in gemaakte
groeven geschied; wanneer men ze zeer hoog en weeldrig zal zien opschieten.
Maar ingeval men ze op het beddeken, waar op ze eerst gezaait waren, laat staan,
zy zullen klein blyven; en de bollen zullen veel eer uit de aarde komen, als wanneer
ze verplant zyn.
In een langduurige Zomer-hitte zoude de Ajuin in ’t zaad schieten, als men ze niet
neder trapte; waar door de bol ter zelver tyd grooter en beter word.
Als gy ziet, dat de bladen droog worden, en de Ajuin ryp is, moet gy ze geheel
opnemen, zoekende nauwkeurig tot de kleinste toe, en ze op hopen laten droogen.
Als ze dus eenige dagen op haar eigen land gelegen hebben, brengt men ze zamen
op een plaats, daar ze een drooge lugt hebben.
Om zaad van Ajuin te hebben, moet men de grootste bewaren, en dezelve na het
eindigen van den vorst in wel gemeste aarde planten. Daar moeten gene steenen in
de grond zyn; want deze steenagtige aarde voor Ajuin zeer nadelig is. Zy moeten niet
in de lengte, maar in de breedte van een bed, en zeer diep geplant worden. De groefjes,
waar in ze gelegt worden, moeten een halve voet van malkander leggen. Als de Ajuin
tot zaad is opgeschooten, loopt ze gevaar, van door de wind omver geslagen te
worden, wegens de zwaarte van het hoofd, en zwakke steel, die geknakt zynde, en
met de graanen op de grond liggende dezelve doet
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verrotten, in plaats van dezelve ryp te doen worden. Om dit te verhoeden, moet men
rondom het bed een afscheidzel maken. Of men steekt stokken in de grond, bindende
vier of vyf staken aan ieder stok, maar zoo voorzigtig, dat ze niet komen te knakken.
Als de stam droog word, en het hoofd zig opent, en de zaaden vertoont, is het een
teiken, dat de Ajuin ryp is. Men moet ze derhalven uitplukken, en de steelen daar af
hebbende gebroken, moet men de hoofden op een zeker doek leggen, om verder te
droogen; maar de zaaden, die’er van zelfs uitvallen, afzonderlyk vergaderen, als
zynde de beste; maar naderhand ook de andere tusschen de handen wryvende daar
uit halen.
Zoo gy het zaad niet te gelyk wilt uitwryven, hangt de Ajuinhoofden aan bossen
geregen op in een Kachelkamer, en het zaad zal nog beter worden. De bedriegery
omtrent Ajuin-zaad is zoo groot, dat het best is, het zelve niet te koopen, maar van
zyn eigen zaad te zaaijen. Om te weten, of het Ajuin-zaad goed is, moet men zoo
veel als men tusschen twee vingeren kan vatten, in een kommetje doen, en met water
nat gemaakt zynde een weinig tyds op heeten asch leggen. Zoo het zaad goed is, zal
het uitspruiten; zoo niet, mag men het veilig wech werpen.

Ragout van Ajuin.
Men neemt van de grootste Ajuin, en legt ze te braden tusschen gloeijende asch; daar
na doorsnyd men ze, en zet ze in een schotel op een komfoor, laatze met versche
Boter, Zout, Peper, en Noote-muscaat stooven, en meuken. Dus omtrent genoeg
gestooft zynde, doet men’er een weinig Wyn-azyn by; en men eet het geheel warm.

Salaad van Ajuinen.
Neemt Ajuin in Potagie, of onder heeten asch gaar gemaakt, en maakt’er een saus
op van Olie, Zout en Wyn-azyn. Men kan’er ook peper by voegen.
Het schynt onnodig te zyn, te herinneren, dat men de buitenste schil van de Ajuin
afneemt, het zy men dezelve by Potagie, het zy men ze als een Ragout eet. Men
verkiest daar toe gemeenlyk de blanke boven de roode, als zynde veel aangenamer
van smaak, hoewel kleinder.

Ajuin-bollen.
Deze plant men van het begin van September, tot het einde van April. Hoe
zorgvuldiger men omtrent dezelve te werk gaat, hoe ze beter opkomen. Het zy men
ze in potten, het zy op beddekens wil planten, men moet’er eenerlei aarde toe
gebruiken. Nieuwe, Oude, en Tuin-aarde, van elk evenveel, door malkander gemengt,
en door een teene horde gezift, is’er zeer goed toe. Voorts moeten de Ajuin-bollen
een halve voet diep geplant worden. De potten moeten groot en diep zyn. Doet ze
boordevol met aarde, en verplant de bollen niet, voor al eer ze beginnen te bloeijen.
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Zoo het niet vriest, en de aarde droog word, moet men ze een weinig besproeijen.
Zoo het hard vriest, moet men ze met aarde, ter dikte van vier vingeren, bedekken.
Ook moeten hoepels boven de stroomatten gelegt worden; om ze dies te beter voor
de vorst te bewaren.
akelei.(in’t fransch aneolie) Is van twee zoorten, die beide bloemen dragen van
verscheide koleuren, witte, vleesch-kleurde, viool-kleur, en bonte, met wit en blauw
door een gemengelt. En zoo is ’t ook met de gemeene, onder dewelke de bonten met
wit en hemels blauw de fraaiste zyn.

Kweking van Akelei.
Men mag ze op vlakke tuinbeddens zaaijen, het zy voor of na de winter; als men ’t
zaad tyds genoeg kan hebben, moet men ze voor den winter zaaijen, dan wint men
een heel jaar uit, alzoo ze in de lente gezaait zynde, in dat jaar niet opkomen. Men
moet ze op de vierkante beddens met eenige order zaaijen, om ze niet weder te roeren,
of te verpoten, dewyl ze deze deugd hebben, dat ze zeer wel tegens de koude kunnen,
en niet ligt doot gaan.
Zy aarden best op plaatzen, daar zy maar een weinig zon hebben, dan op eene
droge plaats. Ook laten zy zig met afzetzels en spruiten planten, als men maar eene
plant heeft, kan men’er eenige stukken afscheuren, die in de grond gestoken zynde,
wortel schieten, al nam men maar een tak, die geene wortel had, mits men ze versch
en vogt houde. Het zaad is wat verschillende van kleur; de bonten hebben ’t van
verscheide koleuren, zoo als haare bloem is, de andere zwart en drie kantig.
Men moet het zaat opgaderen, als de huisjens byna droog zyn, en niet wagten tot
het op de grond valt, om dat het zomtyts door de hette van de zon uitvalt, gelyk
andere zaden, daar men wel voor moet zorg dragen.
akkerbouw. Zie bouwery.
alantwortel. In ’t Latyn Enula Campana, of Hellenium. De bladen, welke uit de
wortel van dit plantgewas voortkomen, zyn groen, boven bleek, en onder wit, zittende
aan korte steelen, en voorts rondom gekartelt, en kruipende langs de grond. De stam,
spruitende uit het midden der bladen, is roodagtig, regt op gaande, en wollig in ’t
aanraaken; ter hoogte van vier of vyf voet, makende rondom bladen zonder steelen.
De bloessem is eenigzins welriekend, geel, straalwyze gevormt, en elk een bloemkroon
verbeeldende, en groeijende op de toppen van den stam en takken. Het zaad is
langwerpig, hebbende van boven gelyk als een kuifje, en beslooten binnen bollen,
die op de bloessem volgen. De wortel is vleessig, van een sterke reuk, van een bittere
smaak, van binnen donker van kleur, maar van buiten wit.
Plaats. Deze plant groeit op het gebergte, in weiden, en voorts in vette en
schaduwagtige plaatzen.
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Eigenschappen. De wortel is zweet-verwekkend, verdunnend, wondhelend en
zuiverend. Zy word veel in de geneeskunde gebruikt. Zy is een goed middel voor de
Aamborstigheit, voor slangen-beet, longe-ziekte, en om de maag te versterken.
Eindelyk geneest ze ook de schurftheit.
alaternus. Een kleine boom, zynde een zoort van fylieren, daar men in Vrankryk
heggen van maakt, of de muuren mede doet bewassen; maar als men ze hier te lande
zaait, of van stekken aankweekt, doet men ze in potten of kassen, om dat ze des
winters in huis moeten gezet worden. Ze dragen rood-agtige beziën, druifwyze by
een gevoegt, met drie kernen. De bladeren zyn goed voor de huigh, en ontsteking in
de keel en mond, als men’er een gorgel-drank van maakt.
albast word gegraven in de berg-mynen, daar het marmer uitgehaalt word; Want het
is een onryp marmer. Deze Albaster-steen is zoo week, dat men hem met een mes
kan snyden. Het is een zoort van pleister of kalk; want als men hem verbrand, geeft
hy eene looge als kalk-water van levenden kalk. Dioscorides schryft, dat hy gebrand,
en met hars of pik gemengt zynde, alle harde gezwellen verweekt; en met een
was-pleister (ceraat) gemengt, de maag-pyn verzagt, als men ’t daar buiten op legt;
als mede dat hy het tandvleesch vast maakt. Men kan’er by voegen, dat hy de
scherpigheden inzwelgt, die in de blauwe schuit op het tandvleesch valt, en dat hy
de tanden wit maakt.
De Albast word hard in de lucht, gelyk de ondervinding ons leert, om dat hy in de
ope lucht zig allengskens van zyn vogt ontdoet, dat hy van de aarde by zig gehouden
heeft, zoo wel als de overige zoorten van marmer. Daar zyn verscheide zoorten van
Albast ten opzigte van koleuren. De fraaiste en gebruikelykste is de witte. Die ’t
gladste en blinkenste is, word om de gelykenis onyx genaamt. Deze steen is in de
geneeskunde weinig in gebruik, behalven in de zalf, die men unguentum alabastrinum
noemt.
alcana is een drogery tot verwen. Zy komt uit Egypten, en andere plaatzen in de
Levant. De Botanisten noemen de plante zelve Ligustrum Aegyptiacum. De kleur,
welke van deze bladen gemaakt word, is rood of geel, na dat ze toebereid worden;
te weten, geel, als men ze op water zet, maar rood, als men ze zet op wyn-azyn,
citroen of aluin-zap.
alembic. Zie distilleer-ketel.
algoede. Zie scarlei.
alisma. In duitsch, fransch, latyn, en grieks denzelven naam dragende, is een zoort
van Doronicum. Zyne bladeren, die uit de wortel voortkomen, zyn gelyk aan die van
de wegbree, dog smalder en meer naar de aarde gebogen. Zyn steel is dun, een of
anderhalf voet hoog, en heeft een hooft, als een ruiker van bloemen zaamgevoegt.
De bloemen hebben de gedaante van sterretjes, zyn klein, bleek en wit van koleur.
De wortel is gelyk aan die van zwarte helleborus, of nies-wortel, voort-kruipende
onder de aarde, dun, en tamelyk sterk van reuk.
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Deze plant groeit in bergagtige plaatzen, is zweet-dryvende, en doet het geronne
bloed verdwynen en uitwazemen. De wortel daarvan is dienstig voor de beeten van
vergiftige dieren, en voor de moeder-ziektens. Het afkookzel daarvan is
steen-brekende (of ten minsten dienstig tegen ’t graveel) dryft het water en verwekt
de maandstonden.
alkahest. Van Helmont is de eerste, die zig van dat woord bedient heeft (zegt de
fransche schryver, schoon ’t waarschynelyker is, dat hy dit Arabische woord van
Paracelsus ontleent hebbe) om daarmede een algemeen scheid-vocht te betekenen.
Dit is een vocht, ’t welk oplost en doet smelten alle berg-stoffen, planten, en
gediertens, in dier voegen, dat het de zamen-weving van alles ontbint, en de verscheide
deeltjens, waaruit ieder lichaam zaamgestelt is, wel van elkander scheid, maar niet
in ’t minste verandert. En na de scheiding kan men het Alkahest weder daar af
scheiden, zonder dat het zelve iets van zyne kragt verloren hebbe. De Alchimisten
vertellen wonderen van hun Alkahest; maar zy uiten zig in zoo duistere spreekwyzen,
en raadzels, dat men wel kan zien, dat zy zig niet hebben willen doen verstaan.
Darenboven bekennen de opregtste Genees-heeren, dat ze zulk een algemeen vocht
nooit hebben kunnen vinden, wat moeite ze ook daartoe aangewend hebben. Anderzins
gelooft men, dat dit Alkahest uit het kwik-zilver gemaakt worde.
alkali. Is een zout, dat in alle deelen hoekig of hobbelig, ongelyk, en vol gaatjes is,
en op de tong een scherpe smaak verwekt. Dit zout heeft de naam gekregen van zeker
kruid, Kali genaamt, groeijend op de kusten van Languedoc en Spanje. Als men dit
kruid verbrand, en een zoort van loog uit de asch trekt, word het water van eene grote
menigte dezes zouts, waarvan wy spreeken, vervult.
Alle overige vogten met deze alkalische zouten bezwangert, worden ook alkalische
vogten genaamt (al zyn ze niet uit het kruid Kali getrokken) deze vogten by eenig
zuur gegoten, verwekken eene sterke gisting en opbruizing, als of men water op
levende kalk goot, en zy doen de siroop van violen groen worden. Wanneer men
eenig alkalisch vogt, met een zuur nat vermengt, by voorbeeld, sterk water met olie
van wynsteen gemaakt door smelting (oleum tartari per deliquium) ontstaat’er
aanstonts eene gisting, verzelt met eene hitte, en kleine water spuitingen, die uit het
midden van de oppervlakke van ’t vogt opryzen; en teffens ontstaat daaruit een zout,
dat op den grond nederzakt.
Het water van kalk, wynsteen, geest van pis, en van Sal ammoniac zyn alkalische
vogten; dewelke men gebruikt voor pyn en gezwellen, die door zuure vogten
veroorzaakt worden. Het vogt van kalk, en van wynsteen, doet de gezwellen
verdwynen. De geest van Sal ammoniac met levenden kalk toebereid, verzagt de pyn
van ’t voet-euvel. Ontstekingen, roos, kneuzing van zeenuwagtige deelen en gezwellen
der borsten, veroorzaakt door het hard worden van de melk, worden door dezelve
middelen genezen.
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alkaliseren Noemt men het uithalen van zout uit alle aardgewassen en berg-stoffen,
(mits ze te voren tot asch verbrand zyn) door middel van de loog; dat is met een en
ander maal water op die asch te gieten, ’t welk dan met hun zout bezwangert word.
alkoholiseren. Of tot een alkohol maken, is een woord der Chimisten, ontleent van
de Arabeneri, en betekenende fyn maken; gelyk als wanneer men eenige vermenging
tot een poejer maakt, dat zoo fyn word, tot men niet meer voelen kan, dat het eene
stoffe zy, dat is zoo fyn als water. Men gebruikt het zelve woord ook om een heel
zuiveren geest te betekenen. Dus noemt men den dikmaals overgehaalden brandewyn
akohol vini.
aloë. Eene bekende plant, die men meest op de vensters van alle Apotheken ziet
staan, en ook in de tuinen en oranjeryen aankweekt. Hare bladen gelyken naar die
van de zee-ajuin. Ze zyn zeer lang, uitnemende dik, vleesch-agtig, wat hol van boven
als een goot, van binnen vol zap. Zy komen voort uit de wortel, en zyn van agteren
open. Ze zyn aan beide zyden als een zaag getand, en met scherpe hoorentjes voorzien.
De stam, die uit het midden der bladen opschiet, heeft in zyn top witte bloemen, op
dewelke vrugten volgen, die elk in drie huisjes verdeelt, en vol zyn van een plat zaad.
Deze heele plant is stinkende, zeer bitter van smaak, en staat op eene eenige wortel,
als een paal in de aarde gehecht. Ze groeit in overvloed in de Indien, in Arabie, en
andere zee-kusten. Men vind ze egter ook in Spanje.
Het hout van de aloë is hars-agtig, en de een magtig hert-sterkend middel; maar
zeer zeldzaam in Europa te krygen. Men zegt, dat ze in Indien en andere wilde landen
zoo groot word als een olyf-boom. (Geen wonder, want in de Leidsche tuin vind
men’er zelfs van eene grote hoogte) Het beste hout heeft eene bruine koleur, is vol
grauwe aderen, en een vet vogt; en schoon het zeer zwaar is, zinkt het echter in ’t
water niet te gronde. Men gebruikt het in reuk-werk. Het is zeer bitter en wat zamen
trekkende; gewaschen zynde, versterkt en zuivert de aloë de maag, verwekt stoelgang
en doet slapen. Dog het veelvuldig gebruik daarvan is schadelyk voor teeringagtige
menschen, als mede die tot de gulde ader geneigt zyn. Ze is goed voor den overvloed
van gal, en met andere geneesmiddelen vermengt zynde, boet ze de schadelykheit
derzelven; behalven andere deugden. Zie Dalech. Tom. 2. 16. boek. 28. hoofdst.
Zommige Natuur-kundigen hebben gezegt, dat de aloë niet bloeide, dan alle hondert
jaaren eens, en dat, by ’t open gaan van de bloem, een slag geschiedde, als een schoot
van een pistool, en dat haar steel dan binnen korte tyd ongemeen hoog opschoot.
Dog niets diergelyks is in ’s konings tuin waar bevonden, daar men ze nogtans heeft
zien bloeijen, zonder een dezer wonderdekenen.
(Andere hebben angemerkt, en met meerder waarheit, dat de aloë zomtyds alle
vyftig, en zomtyds vroeger, ja zommige planten om de zes en dertig jaaren eens
bloeijen.)
Het verdikte zap van deze plant heeft denzelven naam gehouden; en men telt’er
drie zoorten van op, te weten, aloë fuccotrina, aloë hepatica, en aloë caballina.
De fuccotrina heeft haren naam van ’t eiland Socotora, daar men eertyds eene
grote menigte van daan kreeg. Om goed te zyn, moet ze ros van kleur, vet, zuiver,
en van buiten blinkende zyn; van binnen citroen-kleur, ligt om te breken en te wryven,
bitter van smaak, onaangenaam van reuk, en geel wordende, als ze toteen poejer
word gemaakt. Men vergadert dit zap door eene opening in de plant te maken, en ’t
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vogt dat daar uit komt, word daarna door de zon dik gemaakt, en gemeenlyk in eene
blaas bewaart en overgezonden.
De aloë hepatica is aldus genaamt, om dat hare inwendige kleur naar de kleur van
eene lever gelykt. Daar is geen ander onderscheid tusschen haar en de Succotrina,
als de donkere kleur.
De aloë caballina is de grofste en aardagtigste, en heeft den naam van caballina
gekregen, om dat men ze aan de paarden geeft, als ze ziek zyn. Om deze aloë te
krygen, stoot men de plant, en drukt het zap met eene pars daar uit; daarna laat men
’t in de zon of aan ’t vuur dik worden.
De aloë maakt een zagten stoelgang, en versterkt de maag, met hare gomagtige
deelen, maar men moet ze onder het eten gebruiken. In tegendeel verwekt hare refina
(of harsagtige deelen) pyn en snydingen, de gulde ader, en de maandstonden, dood
de wormen, en verdunt de koude en taaije slym. Ze belet insgelyk de verrotting, als
men ze uitwendig gebruikt, en ze heeft balsamische deelen, die de wonden opdrogen,
en toeheelen.
Om de aloë op de wyze der Chimisten te bereiden, moet men ze zuiveren met ze
te doen smelten in gedistilleerde waters, en in zap van rozen of violen, daarna door
een grauw papier laten lopen, en dik worden.
Men neemt een half pond aloë, van de beste die men kan krygen, en doet ze in
een glaze kolf, giet daarop anderhalf pond zap van violen; men dekt de kolf met
eenen gesloten of blinden helm; en laat het 48. uuren lang ter digestie; (om op de
lossen) gedurende welken tyd de aloë in ’t zap smelt, en zoo’er eenige aardagtige
onreinigheit in is, die zakt te grond. Men giet het gesmolte zagtjens af, en laat het
door een grauw papier lopen, daarna laat men ’t in een verglaasde aarde pot of pan
uitwaassemen, op een heel zagt vuur (of balneum Mariae) en maakt het tot een deeg,
waarvan men pillen kan maken, ter zwaarte van zes of agt greïn, waarvan men’er
eene neemt een half uur voor ’t avond eten, om een open lyf te houden, en als
ongevoeliger wyze de vuiligheden en slym van de maag aftezetten. Men maakt’er
ook ter grootte van een spelde knop, en noemt ze Frankforter pillen. Eindelyk noemt
men dezen deeg ook aloë violata; of aloë rosata, wanneer ze met zap van roozen is
opgelost.
Men kan de aloë ook met zuiver put-of regen-water oplossen, de ondervinding
leerende, dar de gomdeelen dus ligtst van de hars gescheiden worden, ’t geen zom-
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mige Apothekers verkeerdelyk met brandewyn doen. Want de brandewyn beide die
deelen, teffens oplossende en vermengende, gebeurt het, dat de schadelyke werkingen
van ’t hars zig in ’t gebruik van de aloë met de brandewyn opgelost, openbaren.
alssem. Eene plant, waarvan verscheide zoorten zyn. Zie daar de beschryving van
die men meest by de Medicynen gebruikt. Ze groeit ter hoogte van drie tot vier voet,
spreidende vele houten witagtige takken en zyd-scheuten. Hare bladeren zyn
langwerpig, met menigvuldige diepe doorsnydingen gekorven, zagt, uit den groenen
grysagtig; de onderste zyde is nog witter, sterk en kruidig van reuk, heftig bitter van
smaak. Hare takjens zyn bezet met eene menigte kleine geele knoppen, op dewelke
een zeer kleine zaad volgt. Hare wortel is sterk en houtagtig. Ze groeit in velden en
tuinen, en word genaamt absinthium Ponticum of Romanum, of vulgare, om ze van
nog meer andere zoorten te onderscheiden. Ze heeft een zwavelagtigen geest, of
liever een uitneemend sterke olie, die haren geur uitmaakt, veel zout, en weinig water.
Ze dient om de wormen in ’t lichaam te dooden, versterkt de maag, is
wond-helende, openende, helpt de spys verteren, verwekt de maandstonden. Men
gebruikt ze in lever, milt en maag-ziektens.
De Averone en Orego worden in hare plaats genomen. Men gebruikt in de
Apotheken niet anders dan de bladeren en punten of knoppen van alsem.
althea frutex, of witte maluwe-boom, is een struik of klein boomtje, groeijende uit
het zaad, en draagt bloemen, als die van de volubilis, en van dezelve gedaante. De
struik is vier of vyfjaaren oud, eer hy bloeit. Hy kan wel tegens de koude, en als het
boomtje volwassen is, en op een goeden grond staat, moet men bekennen, dat het,
als de bloem uit is, een schoon gezigt geeft, en zeer langt duurt.
aludel. Eene spreekwyze der Chimisten en Apothekers, betekent eenige aarde potten
of pypen zonder bodem, dewelke op malkander gezet, en van boven hoe langer hoe
enger worden, zoo dat de eene pot in het midden van den anderen sluit. Men gebruikt
deze pyp om te sublimeren, (dat is om den rook of damp van eenige drogen, of zouten
op te vangen, en tot een fyn lichaam te brengen.)
aluin. Is een zuur Berg-zout van verscheide kleuren, dat in de land-streken van
Vrankryk, Italien en Engeland valt. Als het droog, vast en wit van kleur is, dan is het
zoo scherp niet als vitriool, maar nog zamentrekkender. Die in de berg-mynen word
gevonden, is de natuurlyke, en daarvan zyn driederhande zoorten. Aluin van de rotze
(of ook wel ys of Kristal-Aluin genaamt) Roomsche Aluin, en Pluim-Aluin.
De Rots- of Berg-aluin komt uit Engeland, en is wit en helder als kristal, maar in
de Geneeskunde weinig in ’t gebruik. Hy maakt de verwen helder, levendig, en
duurzaam.
De Roomsche Aluin is roodachtig, van binnen doorschynend, zuur en
zamentrekkende van smaak. Men gebruikt hem uitwendig om het bloed te stillen,
om de tanden blank te maken; en in de gorgelwaters voor de ontsteking der keele.
Men noemt hem gebraden Aluin, als men hem gecalcineert (dat is verbrand) heeft,
om hem van zyn vogt te ontdoen, en dan bedient men’er zig van om den kanker te
openen, en om allerhande uitwassingen en wild vleesch wech te byten.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De Pluim- of Veder-Aluin heeft de gedaante van eene kleine plant, en bestaat uit
vele regte draatjes of vezeltjes, die zeer wit, blinkende en kristalagtig zyn. Men vind
deze zoort op eenige Eilanden van de Archipel, in Macedonie en Egypten. Hy is zeer
raar, en daar zyn hier en daar maar eenige liefhebbers, die hem in hunne Kabinetten
bewaren.
By deze drie zoorten van natuurlyke Aluin kan men eene vierde voegen, te weten,
die men by de Drogisten voor Pluim-Aluin verkoopt. Dog dit is niet anders dan een
talk, draadagtig, zagt in ’t gevoel, en gelykende naar de Amiant-steen, (zynde een
Berg-steen, die in ’t vuur niet vergaat) waar van hy egter onderscheiden moet worden.
Deze talk smelt in het water niet, en is zelf moeijelyk om te calcineren of verbranden;
ze verwekt blaren en puisten op het vel, die men met olie geneest. Men brengt ze uit
de Negropont.
Daar zyn vier zoorten van gemaakte Aluin, (1.) De Succarynsche, die bereid word
met Berg-Aluin, rozewater, en wit van eijeren, zamen gekookt tot de vastigheit van
eenen deeg. (2.) De Aluin Catin, of Alumen Catinum, die niet anders is, dan de asch
van ’t kruid Kali, of ook eenige andere asch of Alkalisch zout, uit planten getrokken.
(3.) De Aluin van de grondzop van wyn gedroogt en gebrand. Dan ook de geschilferde
Aluin, die van de Lapis Specularis, dat is Spiegel-steen, (in ’t Fransch Miroir d’ane,
dat is Ezels-spiegel,) gemaakt word.
De Aluin is van een groot gebruik by de verwers, en tot het afzetten met water
verwen; hy is ’t die de levendigheit en glans aan de koeleuren byzet, en als tot een
band dient tusschen de verf en de stoffen. De beste wyze om den Aluin te gebruiken
in het Rogenboogs groen, of andere bereidingen van kleuren, die anders zonder
toedoen van de Aluin zouden verschieten, is, dat men hem tamelyk klein stoot, en
met wat water op ’t vuur zet, want anders zou hy nooit wel smelten, en met dat water
zyne bloemen of zappen van verwen nat maakt; dog hoe minder Aluin, hoe beter,
want als men te veel neemt, zoo verbrand hy de kleur of de stoffe.
De Heer Glaser (een Hoogduitsch Chimist) zegt, dat de Aluin wel toebereid zynde
ook inwendig kan gebruikt worden. Dezelve schryver haalt hem over en Calcineert
hem teffens, en zegt, dat de geest die men’er uithaalt, gemengt in den drank van die
de koorts hebben, dienstig is om ze te verkoelen, om dat hy zeer pis-dryvende en
oplossende is, en ook zeer bekwaam om de kanker van den mond te genezen; maar
dewyl hy een walgelyke smaak heeft, zoo kan men in desselfs plaats by alle
gelegenheden de geest van Vitriool gebruiken. Hy beweert ook, dat het water van
de Aluin, zeer goed is in de oog-
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-waters en oog-zalfjes voor de ontsteking der oogen, voor de roos, en om de wonden
en zweeren te wasschen. Dog om deze Distillatie te doen, neemt hy gezuiverde Aluin.
amalgameren. Is eenig metaal calcineren, door toedoen van kwik, of levende
gemeene merkurius. Dus is de amalgamatie (betekenende eene vermenging) eene
verbetering van ’t metaal dat met het kwik vereenigt word. Deze arbeid der Chimisten
dient om de volmaakte metalen in zeer kleine deeltjes te schiften: Want wanneer ze
zamen vereenigt zyn, doet men het kwik by een zagt vuur uitwaassemen, blyvende
het metaal op den bodem van de kroes als een poeijer leggen, en is veel bekwamer
om door de menstrua (schei-vogten) tot een vloeijende stoffe gebragt te worden.
Deze operatie is zeer in ’t gebruik by de goudtsmids en vergulders, die het goud op
deze wyze vloeibaar maken, en bekwaam doen worden, om heel dun te kunnen
uitgebreid worden, over het werk dat ze willen vergulden. Men moet hier aanmerken,
dat alle zoorten van metaal zig met het kwikzilver vermengen en oplossen, behalven
het yzer en koper, als dewelke zeer aardagtig zynde weinig overeenkomste met het
kwik hebben, dat uit eene stoffe bestaat, dewelke veel kleinder deeltjes heeft.
amandelboom. is een boom, die in de tuinen aangekweekt word, en wiens bladeren
en bloessem zeer gelyk is aan die van den perzik-boom. Hy bloeit voor de lente tyd,
en op zyne bloem volgt eene vrugt, die hard, houdagtig, langwerpig en met eene
gryze groenagtige schors bedekt is, waar in een Amandel besloten legt: van dewelke
twee zoorten zyn, de zoete en de bittere Amandelen. Die ontrent het Landschap
Avignon in Vrankryk wassen, zyn de schoonste, en worden ’t meest geagt.
De zoete Amandelen zyn weekmakende, of verzagtende, openende, goed voor de
borst, en pis-dryvende; Men maakt’er amandel-melk af; en ze hebben veel olie in
zig.

Manier om de olie uit de zoete Amandelen te halen.
Na dat men de Amandelen uitgezogt, en de harde schors daaraf gedaan heeft, pelt
men ze met warm water, droogt ze in een linnen doek, en stampt ze heel klein in een
marmere mortier met een houte stamper, zoo lang tot ze tot een deeg worden, dewelke
men in een zakje van Kannefas of fyn Estamyn doet, en onder eene pars zagtjes
uitdrukt, zonder ze warm te maken. Door deze manier krygt men de zoete
Amandel-olie zonder vuur, dewelke goed is om in te nemen. Dog om deze olie opregt
te hebben, moet men toezien dat’er geene bittere nog oude Amandelen onder zyn,
maar altemaal versch en wel gepelt, om dat de schil eenigzins zamentrekkende is,
ten einde de olie te zuiverder en verzagtender zy.
Om ze zonder heet water te pellen, doen zommigen de Amandelen zes uren lang
in koud water weeken, omze dus ligtelyk met de hand te pellen, daarna zetten zy ze
drie of vier uren tusschen twee linne doeken te droogen. Andere droogen ze met
zemelen in eene pan, op een zagt vuur, en roeren ze met de hand om, tot dat de schil
berst en door de warmte aan stukken valt; daarna ziften zy ze om de zemelen daar
af te scheiden; dan doen zy ze in eenen nieuwen groven linnen zak, en wryven ze
sterk daar in, om ze van de overige schillen geheel te zuiveren.
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Men haalt de voornoemde olie zagtjes en met poozen daar uit, en niet met groot
geweld, op dat de olie te klaarder worde; want anders zou ze troebel en van minder
deugd zyn, ook niet zoo aangenaam om in te nemen.
De Hr. Mesue wil, dat men, om de olie van zoete Amandelen door ’t vuur uit te
halen, de gepelde Amandelen omtrent vyf uren lang in eene warme plaats houde; of
dat men ze een uur in ’t Balneum Mariae, of op heet zand of asch kooke. Maar deze
manier is niet beter dan de eerste; want de Amandelen dus heet geworden zynde,
word hare olie, die gematigt moet zyn, met der haast heet, en branderig; zoo dat ze
dus in plaats van te verzagten, zou verhetten. Derhalven mag men zig vry by de eerste
manier houden, en die van Mesue daar laten, zynde deze eerste ook by de Apothekers
in gebruik.
De bittere Amandelen zyn openende, slymverdunnende, (en veel meer
pis-afzettende dan de zoete.) Men zegt dat ze beletten om dronken te worden, als
men’er aanstonts van eet, na dat men gedronken heeft. Zy verligten de hoofd-pyn,
als men ze pelt en op ’t voorhoofd legt. Ze zuiveren de inwendige deelen, en ontlasten
de vogten, die de uiteindens van hare aderen verstoppen. Zelfs genezen ze de pyn
omtrent de milt, ook van de nieren en dikke darmen, die uit dezelve oorzaak
voortkomt. Dan verwekken ze ook de eet-lust, zetten de maandstonden en de
waterlozing voort. De Alsem en pitten van Perziken en Kerssen, worden by gebrek
van bittere Amandelen, wel in der zelver plaats gebruikt.

Manier om de Olie uit de bittere Amandelen te halen.
Men neemt drooge bittere Amandelen, en dezelve ter deeg schoon gemaakt hebbende,
stampt men ze in een marmere Vyzel met een houte stamper, tot dat ze als een
deessem worden; daar na doet men ze in een Linne of Estamyne zak, om de olie
warm onder de pers daar uit te drukken.
Want men maakt de bittere amandelen warm, om de olie daar uit te halen, om dat
ze dan te meer geven. De rede daar van is, om dat alle zoorten van amandelen meer
olie uitleveren als ze warm gemaakt zyn, dan anders; alzoo haar oliagtig vogt, door
toedoen van de warmte, fynder, dunner en vloeibaarder word. Maar om de amandelen
warm te maken, moet men ze in een glas doen, dat in een pot of ketel vol kookend
watet op het vuur staande ingestoken word, ten einde de olie niet bedor-
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ven worde door ’t aanraken van ’t vuur en de vermenging met het water.
De zoete amandel-olie is dienstig om de schorheit en scherpigheit van de keel,
long en nieren, en van de uitwendige deelen te verzagten, en om de hardigheit en
droogheit der gewrigten en andere deelen van ’t ligchaam te genezen. En die van
bittere amandelen is goed om het bruizen der ooren te stillen, om de verstopping der
lever te openen, als mede die van andere ingewanden, met te verdunnen, en te
zuiveren, en om allerhande hardigheden van byzondere deelen, als mede van de
zenuwen, te verzagten.

Om groene Amandelen te maken.
Men gebruikt’er geen zout toe, als by de Abrikozen is gezegt, maar men moet zig
van loog van asch of potasch bedienen, en wanneer ze wel gewasschen en schoon
gemaakt zyn, in kokend water smyten, gelyk gezegt is, dan met eene speld oppassen,
dat ze niet te week kooken, want dan zouden ze opsplyten. Daar na moet men ze in
koud water doen, en dan zetten om af te loopen; voorts in opgekookt en klaar gemaakt
zuiker gedaan, en daar in gesmeten, terwyl de zuiker aan ’t koken is, op dat ze dus
de behoorlyke groente krygen; kookt ze dan heel schielyk af, anders zouden ze zwart
worden: en omze te bewaren, doet pond tegens pond, gelyk in het Artykel van de
Abrikozen gezegt is, wel agtgevende dat uw siroop niet te sterk nog te weinig gekookt
zy.
Van alle vrugten die men inmaakt kan men ook een compoost maken. Als uwe
vrugt door ’t water gehaalt, of opgekookt is, behoeft gy niet meer dan vyf of zes
oncen zuiker op zyn hoogst, tegens een pond fruit; en laet de siroop kooken als of
het was om te confyten, of ten naasten by, om dat ze helder genoeg worden met haer
vogt te ontlasten. Dus maakt men goede compoosten van alle fruit: want als’er weinig
zuiker by is, behouden ze de geheele smaak van hare vrugt.

Ander Compoost van groene Amandelen.
Men kan de amandelen zoo wel als de Abrikozen, door de loog van asch of potasch
halen, en ze op dezelve wyze behandelen als de Abrikozen; want ze worden op
dezelve wyze gemaakt: en zoo men’er eenige wilde uitnemen, om droog te confyten,
na dat ze in de zuiker geweest zyn, dan moet men geklaart zuiker in eene pan doen
en kooken tot ze vliegt als pluimtjes; dan terstond uwe amandelen daar in gedaan,
na dat ze op een vergiet-test afgedropen hebben. Dit gedaan zynde zet ze weder op
het vuur, roert of schudze wakker om, en laat ze weder kooken, om dat ze de zuiker
van de kook zullen afgebragt hebben; daar na moet men ze van ’t vuur afnemen, en
half koud laten worden; daar na neemt een lepel, of de steel van uwen schuimspaan,
en schraap de zuiker rondom van de kant der pan, tot dat hy overal onklaar word;
neemt ze dan met de schuimspaan daar uit, laat de zuiker daar af druipen, en legt ze
op een rooster of horde van koper-draat, of op uitgepluist stroo, ’t geen gy op een
vergiet-test of schootel moet vlyen; zoo zullen uwe Amandelen in eenen oogenblik
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droog zyn, en gy kunt’er zoo veel en weinig van droog, of vogt maken, als gy begeert.
En zoo kan men’er ook uit de groene Abrikozen op dezelve wyze eenige uithalen.

Om gebrade Amandelen te maken.
Neemt twee pond wel-uitgezogte Amandelen, een, of vyf vierendeel pond zuiker,
laat de zuiker kooken tot ze spint; smyt’er de Amandelen dan in, roertze met uwe
spade wel om, en draagt wel zorg, dat ze niet aan den bodem van de pan gaan vast
zitten; roertze gestadig zoo lang, tot ze al de zuiker opgezwolgen hebben, en wel
geroost zyn; zetze dan zagtjes op een klein vuur, om de korreltjes zuiker te doen
smelten, en te maken dat’er niets van overig blyft, maar alles rondom de Amandelen
aanzette. Draagt wel zorg, dat ze niet tot olie smelten. Als ze genoeg zyn, beginnen
ze te kraken, dan moet men ze afnemen, maar in de pan laten en toedekken, om ze
weder te doen droogen, daar na laten koud worden en in dozen doen. Op dezelve
wyze kan men ook Hazelnoten toebereiden.
amandel-koekjes. Zie makrons.
amarant. of Duizentschoon. Een plant, schietende een’ stam ter hoogte van omtrent
twee voet. Hare bladeren zyn gelyk aan die van de Majer, bruin-groen van kleur en
roodachtig aan de kant. Hare bloemen zyn zeer vermakelyk, zy staan in een bosje
by malkander als een koorn-air, en zyn scharlaken rood. Ze gelyken wel naar een
pluimagie, die purper rood geverft is, en zyn zoo levendig, dat ze een zeer langen
tyd zoo blyven, zonder iets van hare kleur te verliezen, zelfs wanneer ze in eenen
oven droogen. Men bewaartze tot in den winter, en wanneer men ze dan in ’t water
zet, krygen ze den glans en kleur wederom die ze in den zomer gehad hebben.
Hare vrugt heeft de gedaante van een doos, die in ’t midden open gaat, gelyk de
Zeep-dozen: Ze houd in zig een klein zaad, dat byna rond, maar zeer glad, zwart en
blinkende is; te weten als ze ryp zyn, hoewel ze zelden tot die rypheit komen.
Men teelt deze plant in de tuinen. Ze bloeit gemeenelyk van ’t einde van
Oogstmaand af, tot in het laatste van den herfst. Ze staat graag op eene plaats, daar
de zon niet te veel by komt, in eenen goeden grond, dien men dikwils moet begieten.
Men geeft aan de bloem den naam van Fluweel-bloem, en in ’t fransch passe-velours,
of fleur de jalousie.
Daar zyn twee zoorten van Amarantus; de een verspreid zig in vele kleine zytakjes,
waar van elk zyne pluim heeft, dog deze is de fraaiste niet, om dat ze in ’t gemeen
te ras in ’t zaad schiet.
De fraaiste is, dewelke byna nooit meer dan een lot schiet, en pluimen draagt, die
vier vingers lang
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zyn. Deze is ongemeen glansryk en kleurig, en draagt weinig korens, die aan de
kleine takjes komen, dewelke rondom de plant zyn.
De koude is zeer schadelyk voor deze plant, nogtans word ze in de Sprokkel- en
Lente-maand gezaait. Maar een koude ryp kan ze dood doen gaen. Zelfs zyn de
winden en regen haar schadelyk. Als men ze in deze maand zaait, moet het altyd in
eenen bak geschieden; en als ze uit komt, moet men ze met wat stroo bedekken.
Wanneer de jonge plant de hoogte van twee duim heeft, en vier of vyf bladeren
uitgeschoten is, dan moet men ze in de ope lugt wennen. Deze voorzorg duurt zes
weken, na verloop van dewelke men ze verplant.
Het is tyts genoeg, als men ze agt daagen voor de volle maan van April zaait; want
hoe meer men ze verlaat, hoe meer men ze doet vorderen; want als zy de koude
gevoelt, komt ze nooit tot volmaaktheit. Hoewel ’t de gewoonte niet is, om planten
over dag te begieten, maar alleen ’s morgens en ’s avonds; nogtans wil deeze plant,
zoo wel als de Basilie (of Basilicum) en de drie-kleur, die van eene natuur zyn, op
het midden van den dag besproeit zyn, mits men zig wagte, dat de plant zelf niet nat
worde.
Wanneer men ze in April of Mey eerst zaait, is het niet noodig zoo veel voorzorg
te gebruiken. Dan zaait men ze in de volle aarde, in potten, of bakken. Verrotte korte
mist, of zeer goede aarde moeten tot de kweeking van deeze plant gebruykt worden.
De Amaranten zyn heel fraay in potten en platte landen. Men moet de zaad-korrels
in haare volle rypheyt opgaaderen, en in kleyne doosjes bewaaren. Deeze Bloem is
te meer in agting, om datze lang duurt.
De Drie-kleur is een zoort van Amarantus, wiens blaaderen met groen, rood en
geel geschildert zyn.

De kweeking van de Amaranten.
De Amaranten, in ’t byzonder die wat buyten gemeen zyn, willen gezaait en
aangekweekt zyn onder warme deksels, of glaaze klokken; in ’t begin van de maand
April, den vyfden of zesden dag van de nieuwe maan, als het doenlyk is; maar wanneer
ze twee duym hoog zyn, en vier of vyf blaaderen hebben, moet men ze aan de ope
lugt gewennen, met de glaaze klokken op voorstokjes te zetten; en wanneer de nagten
beginnen warm te worden, moet men de klokken geheel wech neemen, en teegens
den morgen weeder op de vorkjes zetten, en al zulks doen geduurende den tyd van
een maand of zes weeken, en langer, zoo gy wilt. Als de planten dan taamelyk sterk
zyn, en de warme tyd begint te koomen, ’t geen ontrent het laast van Mey, of ’t begin
van Juny geschied, kunt gy ze verplanten, daar het u belieft, met haare toorts aarde,
die’er rondom zit; en by reegenagtig weeder, zo ’t doenlyk is. Het is een bloem
ongemeen teeder om op te kweeken in de koude landen.
Dit is de manier om de fraaye Amaranten te behandelen, als men ze vroeg in de
bloem wil hebben, dat is te zeggen, in de maand July.
Maar als men ze laater wil hebben, dan zaait men ze in de volle aarde, die wel
gemest en met een derde deel zant gemengt en in potten gedaan is, in ’t begin van
Mey, en dan draagen ze niet voor Oogstmaant.
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In plaats van zuyvere aarde kan men versche en nog warme paarde keutels neemen,
in groote potten doen, wel drukken, en twee duym hoog goede aarde daarop doen,
daar wat zant onder gemengt is; dan de Amaranten daar in gezaayt, en eenige glaazen
daar op gezet, om ze te beeter voort te doen koomen.
Nogtans is ’t waar, dat men gelooft, dat ze in potten beeter voort koomen, dan in
de oope aarde; ’t zy hoe ’t zy, men moet ze immers gieten.
Het is goed, dat men ze vroeg zoeke te krygen, ten eynde haar zaad tyts genoeg
hebbe om ryp te worden. Zelfs moet men het in zyne klokhuysjes, bloem en steelen
beslooten laten, geduurende den winter, hoe droog het ook mag schynen, tot dat den
vorst voor by is, dan moogt gy het uyt doppen, als ’t u goed dunkt.
De allerfraaiste Amaranten zyn met geel geborduurt, en daar zyn’er onder, die zoo
verscheyde gedaantens aan haare bloem-bosschjes geeven, dat’er onder aan de steel,
die geheel vol bloemen is, eenige zyn, die de breette van een voet, en de hoogte van
anderhalf voet, of meer hebben.
Deeze bloem duurt twee of drie maanden lang en meer, en is een zoort van
Immertelle, dat is Onvergankelyk, (het welk de naam van Amarantus ook te kennen
geeft; die in ’t Griex Onverwelkbaar beteekent.) Men heeft’er van allerhande kleuren;
te weeten van vioolkleurde, purpre, karmozyne, oranje, roode, geele, enz. Het is eene
wonderbaarlyke bloem, en eene van de fraaiste, die men zien kan, en die tegenwoordig
zeer in agting is by de liefhebbers, die ze ter deeg kennen.
amber. Men stelt drie zoorten van Amber, de Ambergrys, (of gryze Amber) de witte
Amber, en de zwarte. Daarenboven geeft men ook den naam van geelen Amber aan
de Barnsteen.
De Ambergris is eene duure stoffe, droog, ligt, donker, grys en welriekend. Ze is
byna zoo hard als een steen. Men vint ze by stukken van verscheide grootte, dryvende
op het waater in verscheide streeken van de groote zee.
De witte Amber verschilt van de gryze zoo wel in kleur, als om dat ze minder is
van kragt.
De zwarte Amber is alleen by de Parfuim of reukwerk-verkopers in gebruik.
Men laat zig hier nu in geen omstandig verhaal in over de verscheide gevoelens
wegens den oorsprong van de Amber; want daar is misschien geene stoffe, waar over
de natuurkundigen het minder eens zyn. Klobius telt wel agtien verscheide gevoelens
daar van op. De heedendaagsche, die meer moeite schynen aangewent te hebben,
om den oorsprong daar van te ontdekken, gelooven dat het een zamenvoegsel van
honing en wasch is, dat door de straalen
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van de Zon gekookt word, waar aan ze bloot gestelt is, en dat ze daar na in de zee
vallende, daar ze eene nieuwe volmaaktheit ontfangt, door storm op strand geworpen
word, daar men ze vind.
Hoe ’t ook zy, de Amber moet om goed te zyn, heel zuiver, droog, en van binnen
met kleine zwarte stipjes geteekent zyn, en een zoete aangenaame reuk hebben. Die
vogt, week en morsig is, moet men verwerpen. Ze spreit een veel sterker reuk als ze
tot poejer gestampt en met andere drogeryen vermengt, dan wanneer ze in een klomp
is.
De Amber versterkt het hert, de maag en herssenen. Dog tedere menschen, als
geletterde Persoonen, en Vrouwen, kunnen ze niet verdragen; ze verwekt dampen,
opstygingen en duizelingen aan deeze laatste. Nogtans word ze in de rook-poejers
voor de mannen gedaan, om het zaad aan te zetten. De Dosis of gewigt daar van is
van een half grein tot vier grein toe. Men maakt’er ook extracten, tincture en essentien
af.
Pastei van Ambergris.
Maakt de volgende drogeryen tot een poejer, ’t welk gy daarna door een zift moet
laten gaan, te weeten eene once styfzel, eene once Florentynsche iris, een halve once
Spalatum, eene once benzoin, anderhalf oncen Sperma ceti, of walschot, en een
vierdendeel loot goede Oostersche Muscus, die men afzonderlyk moet doen smelten
in gedistilleert kaneel-water. Insgelyk moet men in diergelyk kaneel-water een
genoegzaam gewigt van gom dragant doen oplossen, en van dit alles eenen deeg
maken, dewelke gy ter weeking en trekking moet zetten, gelyk onder het woord
Muscus gezegt word, en als gy oordeelt, dat de deeg droog genoeg is, bewaart ze tot
uw gebruik in eene doos met katoen aangevult, en houd die wel geslooten, op dat de
geur niet uitwaasseme; dan kunt gy ze tien jaaren goed houden.

Essentie van Amber en Muscus.
Neemt een vierdendeel loot muscus; doet het zamen in een glaaze flesch, daar een
pint brandewyn in is. Wilt gy ze zo sterk niet hebben, doet’er maar een halfpintje
brandewyn op; maar tot een pint is ze heel goed. Als de flesch wel geslooten is, zet
ze in de zon, of geduurende een maand of zes weeken in paarde mist.
Ameos- of Ammei-zaad. Is een van de vier warme zaaden. De beste Ammei komt
van Candia of Alexandrye. Dit koorntje is klein, byna rond en kruidagtig (aromatyk.)
Men moet de zuiverste uitzoeken, die heel versch is, den sterksten reuk heeft, en wat
bitter van smaak is. De plant die’er uit voort komt, is takagtig. Het zaad is
pisdryvende, en word ook gebruikt in darm-krimpingen, en voor beten van vergifte
dieren.
amethist. Dit is een edelgesteente, hard en doorzigtig. Van dezelve zyn verscheide
zoorten. Zommige zyn wit, andere rood, wederom andere Violet-kleur. Men vind ze
in alle deelen der wereld. Na de Smaragd is het de beste der edelgesteenten. Vierkantig
gesleepen zynde heeft de Amethist de kleur van Satyn, maar gesleepen is dezelve als
Fluweel.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De Oostersche Amethisten zyn de hardste, en ligt paars. Die van Carthago hebben
de kleur van een Violet-bloem; die van Duitschland van een drie-verwige
Violet-bloem. Men noemt ze zomwylen Violet-Robynen, als ze nog ongesleepen
zyn. Daar zyn ook Oostersche Amethisten van een purper-kleur; andere wit, gelyk
een Diamant. De Indianen mengen ze onder hunne werken. Zy zyn zeer glanssig en
hard, en laten zig wonderlyk fraai slypen. De minste van waardy zyn die van ’t eiland
Madagascar. In Auvergne worden’er ook gevonden, maar van weinig belang. Door
het slypen worden ze fraayer, en bygevolg kostelyker. Die van een satyn- of
fluweel-kleur zyn, worden voor de beste geschat.
amiant. Is een dradige of veezelagtige steen, die in ’t Pyreneische gebergte gevonden
word. Men maakt’er doek af, ’t geen in ’t vuur niet verteert, maar in tegendeel blank
en zuiver daar in word. Om dezen steen te spinnen, laat men hem kooken in een loog
van Indigo. De Ouden bedienden zig daar van om hunne dooden daar in te winden,
dewelke zy verbrandden, om dus de asch daar van te bewaren. Zommige
Natuurkundigen hebben hem verkeerdelyk voor de Veder-aluin genomen.
ammoniak. Is de gom van zekeren boom van den zelfden naam, van welken men
de uiteindens in den zomer afsnyd, en het zap dat daar uit komt, word hard en
verandert in een gom, dat men Ammoniak noemt. Dus word het genaamt, om dat het
by den Tempel van Jupiter Ammon verzamelt word.
Plinius noemt den boom daar ’t uit gehaalt word, metopium; maar Dioscorides is
van een ander gevoelen, en gelooft dat deze gom niet van eenen boom komt, maar
van eene struikagtige plant, agasylis genaamt.
Om de beste Ammoniak uit te kiezen, moet men toezien dat ze zuiver zy, zonder
vermenging van eenige vuiligheit, gekorrelt als Wierook, omtrent de reuk naar
castoreum zwemende, bitter van smaak, en datze week worde als men ze met de
vingers wryft, dat de koleur van buiten geel, van binnen wit zy. Deze gom aldus
gestelt word van Dioscorides thrausma geheten; maar de andere, die vermengt is,
phyrama.
De ammoniak is zoo verweekende, dat ze van buiten opgelegt zynde de hardigheden
en gezwellen der gewrigten doet verdwynen, de klieren, en krop-zwellen, en
milt-ziekte geneest, voor al zoo ze in azyn opgelost is. Ze trekt zoo sterk, dat ze de
vuiligheden uithaalt, en de zweeren doet ryp worden. Inwendig gebruikt is ze zoo
openende, dat ze de taaiste verstoppingen wechneemt. Ook dryft ze de maandstonden
en het water, zet het graveel en steentjes af. (Onze Schryver wil, dat ze de Nier- en
Blaze-steen breekt; maar dat is een oud gevoelen, door de hedendaagsche
ondervinding genoeg-
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zaam wederleit.) In een gorgel-drank gemengt, doet ze de fluimen opkomen en
uitwerpen.
De Chimisten of stook-kundigen maken’er, met ze over te halen, verscheide
heerlyke geneesmiddelen af. Glazer trekt’er een geest en eene olie uit, wier
uitwerkingen wonderbaarlyk zyn. Hy zegt, dat deze geest groote kragten bezit, die
nergens anders van daan komen, dan van ’t vlugge zout, dat’er in is. Maar alzoo hy
met een zuur vermengt is, dat zyne werking belet, en zyne kragt vermindert, wyst
hy het middel aan om die tweederhande geesten van een te scheiden, dewelke volgens
zyne aanmerking bekwaam zyn, om geheel tegenstrydige werkingen te doen. Die
begeerig is om deze manier te weten, neme zyne toevlugt tot den gemelden Glazer,
of tot Lemery, en andere hedendaagsche Chimische Schryvers.
Zy spreken alle van de eigenschappen van dezen geest, en zeggen dat het een groot
middel is om de Blaauwschuit of Scheurbuik te genezen, en alle verstoppingen op
te loosen. Men neemt ze ook in voor de beroertens. Nog is ze byzonder dienstig
tegens de Pest en alle Ziektens door eenige verrotting veroorzaakt. De dosis is van
zes, tot twintig druppels toe, in eenig bekwaam vogt ingenomen.
Haar olie is insgelyks wonder kragtig, zy verweekt, en lost op de hardigheden en
gezwellen van de milt, doet de knobbels verdwynen, en is goed voor de dusgenaamde
opstygingen der Moeder. Alle deze fraaije uitwerkzelen komen alleen voort van ’t
vlugge zout, waar mede deze gom zeer vast vereenigt is.
amomum. Is een naam eigen aan verscheide vrugten.
De Amomum aan trossen is eene dikke, ronde klomp of schaal, gekorrelt als
wyndruiven, in zig hebbende purperagtige koorntjes, byna vierkant en met dunne
vliezen van een gescheiden. Deeze schalen hebben geen steel, maar zyn als aan een
gelymt aan een zoort van zenuwe, die haar tot een steunsel verstrekt. Ze wort uit
Oost-indien in klompen, en zelden in korrels over gebagt. Ze groeit aan een boomtje,
dat een krom hout maakt, welriekende is, en lange smalle bladeren en witte bloemen
heeft.
Als ze heel goed is, moet ze zwaar, en hare purper korrels sterk ruikende en scherp
van smaak zyn. De witachtige schors of schaal is nergens toe dienstig; Men gebruikt
de koorntjes alleen, die de eetlust en maandstonden der vrouwen verwekken. Zy
dryven de winden, versterken de maag, bevorderen de verteering der spyze, en beletten
de werking van ’t vergift.
Men geeft den naam van valsche amomum aan eene kleine zwarte vrugt, zynde
een zoort van doorn-besjes.
Het geen de Franschen peper van Jamaika noemen, word by de Engelschen Amomi
genaamt, en is de vrugt van Indiaans of ebben-hout.
De peper van Thevet word by de Portugiezen en Hollanders insgelyks ook Amomum
genaamt, en is de vrugt van Indiaans of ebben-hout.
De peper van Thevet word by de Portugiezen en Hollanders insgelyk ook Amomum
genaamt, en is eene vrugt van grootte en gedaante als peper, scherp en kruidig,
hebbende den smaak van kruid-nagelen, waar van hy de deugden ook bezit, en daar
om ook wel ronde kruid-nagel genoemt word.
De amomum Plinii is eene rode vrugt, zoo groot als eene kleine kers. Het boomtje,
daar hy aan groeit, is gemeen in de tuinen, en de Apothekers schikken’er hunne
winkels meede op; hoewel ze van geen gebruik in de Genees-kunde is, alzo min als
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de valsche Amomum. De bloei van deze plant is zeer vermakelyk, en komt in ’t
gemeen bundels wyze. (als een ruiker) Het geen haar ’t fraaist maakt, is de kleine
vrugt, die ze na de bloem voortbrengt, ter groote van eene kers, van dezelve gedaante
als de bloem, maar veel helderder rood. Ze kan gansch niet tegen de koude, daarom
is men gewoon ze in potten of kassen te zetten, en dikwils te gieten, zelfs in den
winter. Het zaad is in de vrugt, dewelke in ’t begin groen, daarna rood is; dog het
zaad is geel en plat.
amulet. (Hals-dragt.) Is een soort van geneesmiddel, dat men aan den hals hangt om
zekere ziektens, voornamelyk de stuipjens van kinderen, en de pest, te genezen of
voor te komen. Dus wil men, dat de kamfer aan den hals gehangen de derdendaagse
koorts geneest. Welk laatste nog eenige schyn van reede heeft, wegens de ongemeen
sterke reuk der kamfer; maar ontrent andere omhangsels, als van een wolfs-tand,
elants-klauw, bern-steen- en diergelyke drooge dingen is het meer bygelovigheit dan
nuttigheit.
anaate of attole, is een zoort van roode verw, die in Oostindien gevonden word.
Men maakt ze van een roode bloem, die groeit op boomen van zes tot agt voeten
hoog. Deze bloemen worden afgeplukt, gelyk men de roozen doet; voorts laat men
de bladen op malkander gepakt rotten, en tot eene massa of klomp worden, en dus
in de zon te droogen gelegt zynde, maakt men’er rolletjes en koekjes van.
anatomie. Zie ontleedkunst.
andoorn. Anders genaamt Malrove; heeft twee zoorten, de witte, en de zwarte
Andoorn, dewelke onderscheidentlyk balotte word genaamt.

Beschryving van witten Andoorn.
Het is een kruid van een voet hoog, wiens wortelen vele witte ruige takjes hebben.
Het schiet vele vierkante takken of steelen uit. Zyne bladeren zyn een duim breed,
byna rond, ruig en wollig, als met een grys dons bezet, aan de kanten gekorven,
wrang en bitter van smaak. Het zaad groeit aan alle kanten langs te takken op zekere
tusschenwydte, gelyk mede de bloemen, die rondom de steelen als een ring staan,
klein, wit, en staan in ruige huiskens.
Plaats. Het groeit by oude gebouwen, en in oude muuren, en pui; bloeit in Juny
en July.
Eigenschappen. Het is zeer bitter; de gedroogde bladeren afgekookt in water, zyn
by uitnementheit goed voor kortademige en teeringagtighe menschen,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

40
en die den hoest hebben; zy openen de verstopping der lever en milt, zuiveren de
borst en long, te meer als men ze met drooge Irias wortel vermengt; maar het is wat
schadelyk voor de Blaas en de Nieren. Het zap van de groene bladeren heeft dezelve
uitwerking, tot drie lepels vol genomen.

Beschryving van zwarten Andoorn.
De regte balotte maakt veel vierkante steelen, die zwart en wat ruig zyn; de bladen
zyn gelyk die van de voorgaande, maar grooter, ruig, en hier en daar uit den stam
voortkomende; dog hebben een lelyken reuk; de bloemen zyn purperachtig en staan
kroonswyze rondom den steel.
Plaats. Het groeit in schaduwachtige plaatzen, agter de heggen en kerkhoven,
bloeit in ’t laatst van Junius en het begin van Julius, in welke tyd men ze moet
inzamelen.
Eigenschappen. De bladen met zout gestooten genezen de beten van Slangen, en
onder heete assche gebraden genezen zy de gezwellen en opsplytinge van ’t
fondament; ook zyn ze met zout gekneust, uitnemende voor honde-beten, en voor
de zoo even genoemde toevallen aan den aars; als ze in een koolblad gewonden, en
onder heete assche gebraden zyn, dienen ze om vuile zweeren te zuiveren, met wat
honing daar op gelegt.
Afgekookt zyn ze mede heel goed voor den hoest en aamborstigheit, te meer om
dat ze de long zuiveren, en fluimen doen lossen.
anemone. Een plant, die van hare wortel af bladeren uitschiet, dewelke byna geheel
rond zyn, dog de eene breed en groot, de andere klein; zommige zyn diep gekorven,
andere niet zoo diep. Uit het midden van de bladen schieten kleine spuitjes uit, tot
op de helft van hare lengte naakt, maar daar na met drie bladeren als een kraag
omcingelt. Deze steelen hebben op hunne toppen elk een bloem, die tamelyk breed,
rond, van veel bladeren als een Roos, enkel of dubbeld, geel of wit, purper,
vleesch-kleurig, blaauw, rood of vioolkleurig is, ook wel bont van allerhande kleuren
teffens, zomtyds met een boschje daar boven op, dat men het pluisje noemt. De vrugt
die op de bloem volgt, is meestentyds langwerpig, zy behelst een pit of noot, bevragt
met verscheide korrels; in ’t gemeen is elk graantje bedekt met een wolachtig vlies.
Hare wortel is een bol. De bloem heeft denzelven naam van Anemone, ook wel
Anemoon-roosjes.
De fraaiheit van de Anemone bestaat in hare grootte en rondte, vooral als de groote
bladen wat grooter zyn dan de pluis. Ook moet het buitenste einde van de groote
bladeren zyn, zoo wel als die van hare bekken, dewelke breed en niet smal moeten
zyn. De steel moet met zyne hoogte gematigd zyn naar de grootte van de bloem, en
sterk genoeg om ze te dragen zonder krom te worden. Het blad moet gekrult zyn,
het pluisje laag en digt bewassen, en van gedaante als een ronde Kap of hoepel,
versiert met uitstaande haakjes.
De krans moet een weinig uitsteken, en van eene gelyke hoogte zyn met de eerste
bekjens; maar als hy zoo dik is, dat hy de gedaante van een dikken hoepel vertoont,
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zoo is ’t een gebrek. Alle korrels en knopjens die op den krans uitsteken, staan leelyk.
Daar en boven moet het kransje van eene andere kleur zyn als de groote bladeren.
Men telt twee verscheide zoorten van Anemone, de wilde, die in hooge en
bergachtige plaatzen groeit, en de tamme of geplante. Deze laatste is ook van twee
zoorten. De eene, wiens onderste blad smal en gekorven is, als dat van koriander; en
dat van boven rondom de bloem breed, zomtyts dubbeld, zomtyts enkeld. De andere
daar en tegen heeft een breed blad van onderen, en van gedaante als dat van
Pieterselie, smal van omhoog, en zonder kwispel. Die van ’t eerste zoort zyn
Anemones genaamt, maar die van de tweede worden door de hedendaagsche Tuiniers
genaamt argemones. Men deelt ze in twee classen, dat is te zeggen, de dubbelde en
enkelde. Ze zyn alle of van eene enkelde kleur, of van verscheide kleuren t’effens.
En daar door is het, dat men haar eene oneindigheit van verscheide namen heeft
gegeven, om ze te onderscheiden; want men heeft’er die Calle blanche worden
genaamt, welkers kwispel vleeschkleurig is; eene andere heet de Sermonete blanche,
welkers kwispel karmoezyn is; de witte Vlaandre met een groene kwispel; de Cajetan
colombin is wit. De witte Salviaan insgelyk, getekent met vleesch-kleur. De Parisien
vleesch-kleur en blank. De Gallipol panaché wit. De Turk of Byzantyn Roze kleur.
De Martelle, welkers bladeren van een strookleur, zyn gestreept met karmozyn, en
heeft een klok van de zelfde kleur; de Merville van Bretagne half wit, half karmozyn.
Behalven vele andere die genoemt worden, de Sint André, S. Charles, Martedot,
Albert, de Passe-Albert, enz. Al dewelke, om’er nu niet breeder in ’t byzonder over
te spreken, genoeg kunnen gekent worden aan hare kleur en gedaante.

Kweking der Anemonen.
De Anemonen en Argemonen beminnen beide de zon, en voornamentlyk in den
Winter. De wortels, die daar aan groeijen, worden op de volgende wyze geplant:
men zet ze in een vette wel bereide aarde, die door een grof zift geslagen is, en doet
onder de wortel een paar vingers dik magere ligte aarde, die door een fyn zift gehaalt
is. De kluiten die zig by regenagtig weêr op het Zaailand zetten, zyn de bekwaamste
plaats voor haar; men zet de wortels daarin, zodanig dat de oogen naar om hoog
staan, en moeten dan weder bedekt worden met twee goede vingers hoog magere
aarde, boven op dewelke men nog twee andere vingers hoog vette, dog ligte en losse
aarde smyt.
Men zet ze omtrent een span ver van elkanderen. Maar zoo de wortels klein zyn,
zet men ze beter in potten, dan in de ope grond, dog dezelve omstandigheden in acht
nemende, uitgenomen dat men ze zoo wyd niet van een, en niet al zoo diep zet. Ook
moet men de wortels van die gene, die ’t meest in achting zyn, in potten planten; om
dat ze zig beter
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daar in behouden. De afzetzels die men weder verplant, moeten niet regt, maar schuins
in den grond gezet worden, dog zoo dat de oogen of knoppen naar om hoog staan,
alzoo de wortelen aldus geplaatst, meer voedzel trekken. Daar zyn zommige wortels
die niet anders dan bladeren, en nooit eenige bloemen voortbrengen. Dit kwaad
verhelpt men met haar de overtollige oogen te benemen, en ze later te verplanten;
want als ze dus ontlast zyn, krygen ze meer voedzel, en later verplant zynde ontfangen
ze meer kragt van de straalen der zon, zoo dat ze dan bloemen zullen dragen.
Om de bloemen te fraeijer te doen worden, knipt men de overtollige knoppen met
eene schaar af, en laat’er niet meer dan negen of tien op ieder stam. Die voor den
tyd uitkomen, en bygevolg slegt en half gescheurt zyn, moeten kort by den grond
afgesneden worden; op dat ze dus te rug gehouden wordende meer sterkte krygen.
En dus zullen ze op haren tyd wel bloeijen.
De Anemonen die niet wel voort willen, en laat bloeijen, moeten drie dagen voor
de volle maan van September geplant worden, en die ligter voortkomen, worden
eerst in ’t laatst van October geplant.
Om ze goed te houden en te doen bloeijen als de lucht gematigd is, moet men alle
jaar in de maand van Junius de bollen opnemen, om de overtollige uitwassingen daar
van af te snyden. Zes dagen na dat ze uit de aarde genomen zyn, sluit men ze in
doozen en bewaart ze. De gemeene zoorten neemt men maar om de twee jaren op
dezelve wyze op.
Als ze by zomerdagen in de aarde staan, doet men op de bedden daar ze op staan,
een halve voet aarde, omze voor de zon en regen te beschermen, dewelke men by
den eersten herfst-regen weder daar af doet, en in derzelver plaats maar rykelyk eenen
vinger hoog vette en welbereide aarde daar op legt. Die in de potten staan, mag men
wel dekken zoo dra ze ophouden met bloeijen, dog in de ope lugt of eene lugtige
plaats laten staan.
Om ze te zaaijen, dient men het zaad omtrent op het midden van den dag op te
gaderen; dan neemt men het, en doet ’t in een kuipje of houte kas, met wat vette en
wel kleingemaakte losse aarde; strooit daar op zoo veel als gy hebben wilt, naar de
groote van de kas, waar na men ’t met andere goede aarde, ter hoogte van eenen rug
van een mes, weder toedekt, na ’t alvorens een klein weinigje besproeit te hebben,
en dan bevogtigt men ’t boven op nog eens.
Dit gedaan zynde, zet men ’t alle morgen drie uren lang in de zon, en begiet het
alle dagen, zoo lang tot de bladertjens beginnen uit te komen. En als deze voor den
dag komen, doet men’er zagtjens van de beste aarde op, ter hoogte van eenen vinger,
en laatze altyd in de zon, en gietze tegens den avond naar behooren.
Om ze des winters niet aan de felle koude bloot gestelt te laten, moet men ze in
een plaats van den Tuin zetten, daar de meeste zon komt.
Als de bladeren daar van droog zyn, moet menze in eene plaats bergen daarze voor
den regen en de zon gedekt zyn.
In de maand van September trekt men al de wortelen daar af, en men verplant de
kleinen in potten, maar de grooten elders; want voor de moeite die men aan zyne
bloemen besteed, krygt men in zyn zaizoen eene zeer schoone en aangename
verandering tot belooning.
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Andere Kweking van dubbele Anemonen, met pluizen, en gepluimte;
mitsgaders alle andere zoorten.
De enkelde Anemonen mag men ’t heele jaar door planten; maar de fraaije alleen
van September tot het einde van April.
Men moet zyne Anemone-bollen daags te voren, van ’s ochtens af in ’t water
leggen, ten ware het zeer vogtig weêr was, dan behoeft het niet. De aarde moet goed,
en met oude bereide bloem-aarde, gelyk ook met goed zand, gemengt zyn. Als deze
drie zoorten wel door een geroert zyn, en gy ze in een pot of kas wilt planten, neemt
dan van dezelve, zet uwe bollen drie vingers diep in de aarde, en als ze geplant zyn,
geef ze dan een weinig water, als het droog weêr is, en gy het nodig oordeelt. Vreest
gy voor de koude, bedekt ze met ligte aarde, ter hoogte van twee vingers; maar zoo
de koude al te fel ware, zet dan eenige boogen of hoepeltjes op uwen bak, en hier en
daar een stokje tot ondersteuning, legt daar over wat stroo of eenige grove matten;
dog dat gy vooral zorg draagt, dat uw dekzel de planten niet raakt, en zet ze open als
de zon daar op staat, maar dektze weder toe zoo dra de zon wech is. Is het droog
weêr, geeft haar een weinig water, mits het niet vriest. Aangaande die in de potten
zyn, dient waargenomen, dat men de potten in de ope aarde inzet, tot den rand van
den pot toe; handelt ze gelyk de anderen die gy in kassen hebt, en haalt de potten
niet uit de aarde, voor dat ze ten naastenby staan te bloeijen; giet ze neerstelyk als
het voorjaar aankomt, en de lugt droog word.
In de koude landen, en daar de winters lang en hard zyn, als in Pikardye,
Vlaanderen, en Holland, herplant men de Anemonen, te weten in November, als ’t
een schoone dag is, op den vyfden of zesden dag der nieuwe maan, in potten, om ze
tegens den winter te kunnen wech zetten, en in kelders of andere besloote vertrekken
daar toe gemaakt, bewaaren.
Diergelyke bewaarplaats behoort in den tuin te zyn, en in ’t zuiden te leggen; de
deur en vensters in de winter wel gesloten, en zoo diep gemaakt, dat men met 7, of
8, trappen daar in afklimme, zoo ’t doenlyk is, op dat het niet daar binnen kan vriezen.
Aangaande de Ranonkels, die behoeft gy niet voor December in de gezegde potten
te zetten.
Onder die potten moeten groote en kleine zyn. In de grooten kunt gy uwe bloemen
laaten staan; maar uit de kleine moet gy ze na den winter uit haalen, en in de ope
aarde zetten, dog heel net-
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jes, zonder haare rusch of zoode die aan de wortels hangt, te breken; en dus zullen
haare bloemen te fraaijer worden, doordien ze in de volle aarde meer voedzel krygen,
dan in de potten.
Zommige planten de Anemonen en Ranonkels omtrent S. Jan, dewelke zy van ’t
voorgaande jaar bewaart hebben, en dus doende hebben ze bloemen in den herfst,
mits zy ze in goede versche aarde zetten, die een weinig gemest is, en ze dikwils in
drooge getyden begieten.
Andere planten ze veel later, namelyk in October, om ze aan te zetten tot
voortschieten, en bewaren ze in de aarde geduurende den winter; maar dan diende
het in ’t geheel niet te vriezen. De Ranonkels die gy in deezen tyd wilt planten,
moeten van ’t zelfde jaar zyn, en niet van ’t voorgaande, zoo gy het wel wilt maaken.
In Maart moet men ze nu en dan; maar in April dikwils gieten, en daar meede
aanhouden tot ze in volle bloei staan, en als deeze bloemen geheel open zyn, moet
men ze in de schaduwe zetten, en voor den regen bewaaren, op dat ze te langer duuren,
alzoo zy door den regen bedorven worden en zig weeder toe sluiten.
Het dikwils begieten van de maand April af, moet voornamelyk waargenomen
worden omtrent de Ranonkels, om ze de bloem te beter te doen uitzetten, en zoo lang
ze duuren, te onderhouden.
Deeze plant bemint de warmte en ’t vogt, gelyk de boterbloemen die in weilanden
groejen, in ’t byzonder ten tyde als de bloem komt, en wanneer zy’er is.
De Anemonen en Ranonkels moeten ook alle jaren, zoo dra het loofwerk dor is,
uit de aarde genomen, en het rotte zorgvuldig daar af geschraapt worden, met ze te
snyden tot aan het levendige van de bol toe, anders zou men ze binnen korten tyd
verliezen.
Alle de Zy-looten van de Ranonkels moeten bewaart worden, zonder daar een van
te breken; men kan ze herplanten met het oog naar boven, zoo wel als de Anemonen,
als men ze maar omtrent met eenen vinger hoog aarde bedekt.
Omtrent de aarde voor de Ranonkels en Anemonen, zyn’er zommige die zwaare
aarde nemen, en ze eenen winter over in de ope lugt laaten leggen, zeggende dat zy
zig wel daar by bevinden en wonder veel daar by uitwinnen; ’t welk de waarheit is.
Men moet niet meer dan twee of drie steelen van Ranonkels of Anemonen in ieder
grooten pot zetten.
De bollen van de Anemonen kan men twee of drie jaaren bewaaren, zonder ze te
verplanten, maar men houd ze in een dooge plaats. En de Ranonkels kunnen van ’t
eene jaar tot het andere bewaard worden.
Als gy Anemonen of Ranonkels in Maart plant, zult gy omtrent Sint Jan daar aan
volgende bloemen hebben, mits ze behandelt worden, als gezegt is.
Door het zelve middel kunt gy’er ook nog bloemen af hebben in alle maanden van
de Lente, Zomer, en een gedeelte van den Herfst, vooral van de Anemonen: want
men heeft’er maar alle maanden van het voorjaar te planten, om ze zoo veel maanden
daar na te hebben, gelyk reets te voren aangetoont is.

Andere kweking der Anemonen.
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De enkelde zyn van weinig waarde, ten zy ze ten minsten bont zyn; want dan zyn ze
heel schoon en zeldzaam.
Daar is een groot getal dubbelde, die allerhande namen hebben, als: de roode
gepluisde, de vioolkleurde, de paarsche, de gevlamde, de drie-kleur, de calcedoonsche,
de orbat, de regale de lyre, en de vuurkleurde. Alle vereischen ze in ’t algemeen
twee dingen; het eerste is de zagtste en ligtste aarde die’er te vinden is; en dan de
warmte, als de bloem begint af te gaan. Men moet ze opnemen, ten einde ze niet
verrotten. De drooge gronden met wat bereide aarde zyn de beste. Zy willen nooit
ter deeg voort in eene vogtige plaats; al wat men daar tegen doen kan, is, dat men ze
alleen in het voorjaar in de vogtige gronden plant, by voorbeeld in February, omtrent
de volle Maan, dan vergenoegen zy zig nog niet met die vogtigheit, maar willen zelfs
voor de zwaarste Zon gedekt, en ’s morgens en ’s avonds gegoten zyn. Men kan ze
byna het heele jaar door hebben, naar dat men ze vroeg of laat plant; ook moet men
groote voorzorg aanwenden om ze van alle onkruid bevryd te houden, zelfs om ze
te doen vermeerderen, als men ze niet gedenkt op te nemen, en weder te verplanten.
Insgelyks moet men ze, eer ze afzetzels maken, ’t welk in ’t laatst van Augustus
geschied, met eenen goeden vinger hoog ligte aarde bedekken, en ter deeg schoon
maken. Vooral moet men ze niet planten in een plaats, daar andere planten zyn,
dewelke groote wortels maken, alzoo zulks haar het voedzel beneemt, en dood doet
gaan.
Om de bloem fraai en groot te doen worden, is ’t heel dienstig dat men ze gedurende
den winter dekt, en by zagt weêr wederom open zet. Voor ’t tweede: Zoo dra ze
beginnen te knoppen, moet men ze gieten, en gedurende de zwaarste zon toedekken,
van ’s morgens ten agt of negen uren, tot ’s avonds toe.
Wil men ze weder planten, zoo is de bekwaamste tyd in ’t gemeen tegens de
Volle-maan van September, ten ware gy een gedeelte daar van wilde uitstellen tot
in ’t voorjaar, om redenen boven vermeld, en dan moet men twee zaken waarnemen.
De eerste is, dat men ze met verstand breke of verdeele, met de einden daar af te
doen, die zig ligt met de hand laten breken; want schoon ze klein schynen, zyn ’t
egter de grootste en fraaiste voor ’t volgende jaar; behalven dat ze eens zoo ligt
verrotten, als ze, zonder het overtollige daar af te breken, in ’t geheel verplant worden.
De tweede zaak die men in acht moet nemen, is het gedeelte dat om-hoog, en het
gedeelte dat omlaag moet staan, ’t geen men onderkent aan het kleine oog, of rond,
by wyze van een knoop, en puntig; want als men anders doet, schieten ze teveel
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uit onder de aarde, ’t welk haar veel veragtert, en gevaar doet loopen van niet te
dragen of te verrotten. Om ze te planten na dat de aarde wel bereid is, moet men
alvorens strepen maken, ter diepte van twee vingeren, en ze dan een vinger van
malkanderen afzetten, tusschen elke twee groote een of twee kleine invoegen, en dan
met den duim ruim een paar vingers diep in den grond duwen, en zagtjens weder toe
dekken. Zoo wanneer men ze tydig in September geplant heeft, zal ’t nuttig zyn, dat
men de aarde een of twee malen besproeije, zoo het droog weêr is; als’er een uit de
grond uitvalt, om dat ze niet wel gedekt is geweest, moet men ze weder induwen, en
eene goede hand vol aarde daar op smyten.

Manier om de Anemonen te planten, en de aarde te bereiden die voor haar
bekwaam is.
Men moet vyf even grote heuvels van geel zand maken, dan drie hoopen gemeene
tuinaarde van dezelve grootte; nog vier andere van dezelve zwaarte, bak-aarde, of
wel toegemaakte bed-aarde. Men mengt zoo veel van deze aarde als men van noden
heeft, maar het moet een maand te voren geschieden eer men ze gebruikt. Men moet
alles ter deeg door-een mengen met schoppen en kragt der armen; dan door een zift
slaan.
Dit gedaan zynde, plaatst uw mengzel op de zelfde wydte, en in de gaten die gy
in het Plantbedde gemaakt zult hebben. Men plant ze in dubbelde ryen op de wyze
van een Schaakbord, drie vingers diep in de aarde, niet alleen in de ope grond, maar
ook in potten, een of twee klompen in ieder.

Hoedanigheit en Eigenschappen der Anemonen.
Zy zyn alle zoodanig scherp, dat het zap van hare wortel in de neus gesnoven, het
hoofd zuivert; en de wortel gekauwt wordende, doet kwylen, en zuivert de taaije
vogten en fluimen. Ze is ook dienstig om stinkende zweeren te zuiveren, enz. zie
Dalechamp en andere Schryvers. De Hr. Du Renou zegt ook dat alle de Anemonen
een scherpe hoedanigheit hebben, en zuiverende, aantrekkende en losmakende zyn.
Galenus spreekt’er aldus van: Alle zoorten van Anemone hebben een scherpe,
afvegende, aantrekkende, en losmakende kragt; hare wortel dan gekauwt zynde,
reinigt de herssenen van ’t overtollige vogt, ’t geen haar zap, door de neus gehaalt,
insgelyks doet; en ook de lidtekenen op de oogen verdunt. Daarenboven zuivert de
Anemone niet alleen alderhande oude en stinkende gezweeren, maar ook de
schurfdigheit en krauwagie; en opgeslagen zynde, verwekt ze de maandstonden aan
de vrouwen, en doet de melk in overvloed voortkomen.
Matthiolus maakt gewag van vyfderhande zoort van Anemonen, verschillende in
bladeren en bloemen, maar elkanderen gelyk in hoedanigheit, en genezende kragt,
om dat ze alle sterk en scherp zyn, en om die reden (zegt hy) zuiveren ze de herssens,
als men het zap of poejer daar van door de neus ophaalt; en de wortel gekauwt zynde,
trekt de Waterzugten uit. In oude Wyn gekookt, en als een zalf van buiten opgeslagen,
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geneest ze de ontstekingen, de zwakheit en lidtekenen der oogen, en zuivert de
rottigheit der gezwellen.
De steel en bladeren in een drank gekookt, en met vleesch gegeten, doet de Minnen
melk in overvloed komen. Men maakt’er ook een pleister af, dat het schurft en erf
geneest, (zynde de Anemone in dezelve hoedanigheden al zoo sterk als de Saffraan.)
Ook neemt ze de Uitwassen en Zweeren van de oogen wech. De bladeren tot een
pleister gemaakt, verzagten de ontstekingen.
angelica. Deze plant groeit omtrent ter hoogte van eenen elleboog, of wat hooger;
zy begint hare takken van onderen af te schieten, die geknopt en met verscheide
holtens en zyspruitjes voorzien zyn; hare bladeren staan op een lange steel, en wat
van elkander af, zynde rondom met tandjes gekorven, wat bruinachtig of donkergroen
van kleur. Hare toppen zyn voorzien met een witte bloem, en haar zaad glad als een
Linze. De wortel is zoo dik als radys, en heeft verscheide schoten en zy-takken. Ze
heeft eenen scherpen smaak, en een voortreffelyken reuk. Ze groeit van zelfs op het
gebergte. Bloeit in de Hooi- en Zomer-maand, en is openende, verdunnende, en
oplossende; maar voornamentlyk uitstekende tegens het vergift en besmetting. Des
zy by wyze van een Drank of Zap gebruikt, of dikwils gekauwt wordende tot een
tegengift tegens de pest dienstig is. Het poeder van de wortel is uitnemende voor de
hart-flauwtens.
Deze plant is niet alleen Angelica, maar (in Vrankryk) ook heilige geest wortel
genaamt, wegens de wonderlyke eigenschappen die ze heeft tegens zeer kwade
ziektens en vergiften, behalven de schoone reuk die ze van zig geeft. Daar zyn drie
zoorten van Angelica; maar die, van dewelke wy spreken, is de grootste, heeft breede
bladeren, rondom gekorven en gemengelt met eene bleekgroene kleur. Hare stam is
twee of drie voet hoog, hol en geribt, (als met gooten uitgeholt.) De gedaante van
hare bloem is kroonachtig (umbellata,) gelykende na die van de Fenkool; de bloemen
zyn geel, het zaad rond, plat en witachtig, scherp van smaak; maar aangenaam van
reuk. Deze wortel enkelyk in den mond gehouden, bewaart ons voor de kwade lucht
en pest; en gegeten zynde, dryft ze het vergift door het water af, of door het zweet;
verteert de wateragtige vogten en slym; stuit den hoest, verdeelt de dikgeworde melk
der vrouwen, versterkt de maag, vervrolykt het hert, herstelt de eetlust, geneest de
beten van dolle honden, en dood de onkuisheit. Gekauwt zynde beneemt ze den
stinkenden adem. Ze komt ook in de Theriakel en Orvietaan; ze verwarmt en droogt
op in den tweeden graad. Daar is nog een andere plant die zeer wel naar Angelica
gelykt, dewelke men imperiale noemt, en dezelve deugden heeft; daarom kan men
by gebrek van de eene, de andere in hare plaats nemen.
Daerenboven is hare wortel een onfeilbaar middel tegens de pest en alle zoort van
vergift, als men
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maar een klein stukje daar van in den mond houd, of des winters in de morgenstond
maar twee vingeren hoog Wyn en Rozewater drinkt, daar zy in getrokken is, zoo zal
men den heelen dag beveiligt zyn voor de besmetting van de kwade lugt. De
Engelschen gebruiken de bladeren en wortels van dit kruid in de saus van hun vleesch,
te meer om dat zy de grove vogten verbeteren, den stinkenden adem beletten, en de
verduwing van de maag bevorderen. De bladen van Angelica gestooten met bladeren
van Wynruit en honing, en als een opslag omgebonden, genezen de beten van een
dollen hond, en de steken der slangen. Als men ze op het hoofd van iemand legt, die
de koorts heeft, trekken ze alle de hette der koorts aan zig.

Om het water van Angelica te maken.
Neemt een loot Angelica, zoo veel Kaneel, een half loot Kruidnagels, zoo veel Mastix,
Koriander, en groenen Anys, een loot Cederhout, alles gestooten in een vyzel, en op
een kan Brandewyn gezet, en van ’s avonds tot ’s morgens hebbende staan trekken,
in een glaze Kolf gedaan, en in het water gedistilleert, en van deze overgehaalde
essentie op een kan Brandewyn gedaan van een af tot drie oncen toe, naar believen,
dan wat Amber, Muskus, en Cibet daar by, zoo veel als betamelyk is.

Andere essentie van Angelica.
Neemt water daar een once salpeter (of nitrum fixum) in gesmolten is, of anders zoo
veel zout van wynsteen, alwaar gy dan agt oncen wortel van Angelica op moet zetten
om te trekken, of andere wortel, die gy wilt uittrekken; invoegen dat’er een agtstedeel
salpeter zy, ten opzigt van de wortelen. Laat het water met de wortel en den salpeter
allengskens koken, om de kragt daar uit te trekken; slaat het dan door eenen doek,
en laat het, met zagtjes over een klein vuur uit te laten waassemen, zoo dik als honing
worden; zet het dan op zes deelen Brandewyn, om ’t tot een essentie te maken, of
tot een extract, met den Brandewyn daar wederom door een Distilleerkolf af te halen.
Op deze wyze kan men uit alle zoorten van gewassen extracten maken, dewelke
met water willen opgelost zyn. Maar ten opzichte van de harstachtige planten en
gommen, op dewelke het water niet werkt, moet men zig van Brandewyn met zout
van Wynsteen bedienen. De rede waarom men den Brandewyn met Wynsteen aanzet,
is, om dat het vaste zout van den Wynsteen het zamenstel van de harstagtige en taaje
deelen der gewassen ontbint en opent, dat zig anders in de maag zou afscheiden, en
in zyne plooijen blyven vastzitten. Deze essentien aldus bereid, laten zich in een
waterig byvoegzel oplossen, zonder eenige schifting, alzoo het vaste zout, en de
aarde van de plant, door den Brandewyn niet aangedaan is.
angelier, in ’t Latyn Caryophyllum hortense. Hier van zyn vele zoorten; maar men
onderscheid ze gemeenlyk in enkelde en dubbelde.
Beschryving. Het is een plantgewas, wiens bladen, spruitende uit de wortel, lang,
hard, groen en smal zyn. Uit het midden der bladen ontstaat een sterre van verscheiden
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hoogte, dragende in ’t rond fraaie bloemen, die uit vele bladen bestaan. Naast aan
de bloem volgt een langwerpig ronde bast, vol platte zaaden. De bloem is verscheiden
van kleur, en zeer aangenaam voor ’t gezigt. De reuk is zeer geurig, en eenigzins
gelyk aan die van een kruidnagel.
Plaats. De enkelde Angelier groeit op ’t veld, en op heuvelen, in warme landen;
maar de dubbelde worden met veel zorgvuldigheid in de hoven gequeekt.
Eigenschappen. De Angelier is een goed middel voor beroertheid, duizeling, en
vallende ziekte; zy maakt een doorstraaling, en wederstaat de kragt van fenyn. Met
een woord, zy is hartsterkend, ende een hulpmiddel tegen hoofdpyn. Men gebruikt
de enkelde Angelieren, en onder die de roode, in de Medicyne.
Het Zaad, Bloem, en ’t geheel gewas is goed voor de steeken van een Scorpioen;
zynde van die kragt, dat zelfs het loof van een Angelier, voor een Scorpioen geworpen,
al zyne kragt kan ontneemen, en beletten den mensch te beschadigen.
Twee drachmen van het zaad ingenomen, neemen de heete en galagtige vogten
wech.

Angelier-queekery.
De Angelieren worden gequeekt, of door het zaad, of door het afleggen der looten.
Het zaad der Angelieren word gezaait of in de maand van Mey, of van October;
het zy op beddekens, het zy in potten. Ingevalle men ze op beddekens zaait, moet
men’er een duimdik aarde op stroojen; zoo men ze in potten of elders zaait, moet het
half mist-aarde, half wel doorgezifte tuinaarde zyn; en deze zamen moeten met een
duimdik mist-aarde boven het gezaaide bedekt worden. Hoewel zommigen enkelde
welgezifte tuin-aarde gebruiken.
Als men de moeite wil nemen, om de Angelieren te zaaijen, zoo moet men het in
een groote meenigte doen, aangezien onder vele duizend stammen zeer weinige zyn,
die verdienen bewaart te worden. Voorts moet men het gezaaide Angelier-zaad een
goede lugt geven.
De Angelieren in October gezaait moeten in ’t einde van April, of het begin van
Maart; maar die in Maart gezaait zyn, moeten in de maand van Juny verplant worden.
Zy worden op wel bearbeide en gemeste beddekens geplant. Men plant ze op een ry,
de eene vier duim van de andere; want dus geplant zynde blyven ze tot het volgende
jaar in de aarde, zonder bloemen te dragen.

Angelier-looten, in potten of op tuinbeddekens; der zelver planten,
besproeijen, en bereiden der aarde.
In de lente, en in het begin van April moet men
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ze verplaatzen, in nieuwe aarde, bestaande uit twee derde deelen van verrotte
Koei-mist, de helfte zwart en vet zand, en een ander derde deel gemeene tuin-aarde.
Men moet maar een halve duimbreed aarde boven de wortel der looten leggen, als
men dezelve verplant; voorts dezelve besproeijen, en vyf of zes dagen in de schaduwe
laten, zoo ze in potten zyn afgelegt; anderzins moet men ze zoo lang bedekken.
Men kan de Angelier-looten agt duim diep in de grond leggen, ter plaatze, daar
men wil in den tuin; ten zy men liever ronde kuilen van zes duim diep, en agt duim
breed wil maken; of wel in ’t vierkant, ter lengte van een dak-pan; welke kuilen men
en rondom, en in de grond met diergelyke pannen kan beleggen, en zoo met de
bovengemelde aarde vullen, en’er dus de Angelier-looten in planten, als wanneer ze
zoo wel, of misschien beter, als in de potten zullen groeijen.
Daar zyn’er die staande houden, dat de Angelier-potten niet dieper als van vyf of
zes duim moeten zyn, en boven in den ommetrek niet meer dan van zeven of agt
duim. Want ze beweren, dat dus doende de wortelen der Angelieren niet dieper gaande
al haar voedzel aan de steel mededelen, en dat bygevolg de bloemen dieste grooter
en breeder worden. Men kan’er een proef van nemen.
Maar men kan in plaats van dat meer Anjelier-stammen in een en dezelve pot
zetten, en ze zullen zoo veel voedzel niet na zig trekken dan of’er maar eene stam
in geplant was, of men kan in de groote potten nog een tweede grond maken, te weten
met een rond gemaakte pan; en door dit middel worden de potten zoo ondiep, als
men zelfs wil. Dit geschied zynde vervult men ze boorde vol met aarde.
Om nu van zodanige aarde, als wy boven gezegt hebben, voorzien te zyn, moet
men een gragt in den tuin maken, en dezelve daar meê vervullen, latende dezelve
geduurende den winter aldaar blyven, om’er in ’t voorjaar van te nemen, en de potten
te vullen, en de looten gelyk gezegt is, daarin te leggen. In de herfst legt men de
potten in de voornoemde gragt, en vult ze wederom met andere aarde, insgelyk daar
uit genomen. En dus doet men jaarlyks in de lente en herfst.
Daar zyn’er, die de Angelier-looten in aarde van oude wilgen leggen, namentlyk
voor drie vierdendeel, ende een vierdendeel vet zand. Deze grond is zeer goed; als
mede zuivere paardemist, in de open lucht verrot, en vyf of zes jaren lang gelegen;
insgelyks menschen-drek uit de secreten gehaalt, en even zoo lang stil gelegen. Door
dezen drek en mist word de aarde ligt en beweegbaar gehouden, en de helft water,
waar mede ze besproeit word, trekt’er in, gelyk in een spons, waar door de Angelieren
een aangenaame verversching ontfangen, en groeijen. In plaats van de voornoemde
drek of mist neemt men nu doorgaans zaagmolm, het zy men Angelieren, Ranonkels,
Anemonen, of andere bloemen in potten zet.

Van het Besproeijen der Angelieren.
Daar is een algemeene Besproeijing, die voorzigtig moet geschieden, namentlyk
twee of drie maal ieder weeke, maar telkens met klaar, en in de zon verwarmt water.
Daar is nog een byzonder Besproeijing, die geschied, zoo dra de Angelieren het
beginnen te konnen verdragen. Om die reden moet men de mist van Koejen of
paarden, zynde twee of drie maanden lang gedroogt, klein wryven, en de aarde der
Angelieren alvorens eenigzins bewerken, en ze dus eenen dag lang aan de Zon laten
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droogen, maar aan den avond van de gedroogde mist ter dikte van een duim, daar
boven op werpen, en ze dus dagelyks besproeijen. Voorts moet men de kleine
knoppen, die aan de zyde der groote uitbersten, en derzelver voedzel wechnemen,
afknypen.
Ter zelver tyd moet de helfte der looten wechgeworpen, en de andere helfte afgezet
worden. Men snydt ze voorzigtig, en naast aan den stam af. Dit afsnyden der looten
geeft noodtzakelyk voedzel aan de bloemen. Nauwkeurige liefhebbers laten maar
drie of vier op een stam, om ze buiten gewoon groot te hebben.
De fraaiheid der Angelieren bestaat niet alleen in de verscheidenheid der kleuren,
gelyk zomige meenen, maar ook in de grootte. Deze moet ten minsten drie duimen
diameter, dat is, negen duim in ’t rond zyn. Zomwylen worden ze zoo groot, dat men
genootzaakt is, dezelve met een mesje te openen, om daar door te beletten, dat ze
niet bersten.
Zoo des niet tegenstaande de Angelieren schynen te willen bersten, het gene ligt
geschieden kan, moet men een kooper- of yzer-draad rondom den bast binden; of
men snydt een groene boon door midden, en haalt’er die rondom.
Maar om de Angelieren nog dikker en breeder te doen worden, moet men de
bovenste toppen van den bast voorzigtig afsnyden, waar door de bladen ruimte
ontfangen, om zig uit te breiden. Dog de Angelier moet van onderen door een rond,
en in ’t midden uitgesneden kaarteblad vast gehouden worden, om de bloem regt op
te doen staan.
Daar zyn plaatzen, alwaar de Bloemisten hunne Angelieren altyd in dezelve potten
laten blyven, zonder dezelve van aarde te ververschen, of die aarde te bearbeiden.
Zy menen, dat dus doende de Angelieren meer en beter wortelen schietende, de
stammen en bloemen meer voedzel trekken, en by gevolg grooter en fraaier worden.
Hier van kan men ligtelyk een proef nemen.
Men moet de Angelierstammen, als ze nu in haren hloessem staan, in de schaduwe
van een muur tegen het zuiden zetten. Dus zullen ze langer duuren, en grooter worden.
Zy moeten in het byzonder voor een zwaaren regen bedekt worden; om niet schielyk
te verflensen.
Geduurende de winter kan men de looten, die in den herfst afgelegt zyn, en in de
potten staan, in de open lugt laten, of in een Kagchel zetten. Men besproeit ze twee
of driemaal ’s winters, en

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

46
zetze uit de kagchel of oranjery niet in de lucht, ten zy by goed weêr in Maart. Zoo
het in ’t geheel niet regent, moet men ze een weinig besproeijen; gelyk ook die, welke
in de open lucht en in de aarde staan.
De Angelieren, welke men ’s winters onder dak zet, worden veelzins van de muizen
opgegeten; het welk zorgvuldig moet belet worden. Die in de open lucht blyven,
hebben’er minder noodt van, en blyven ruim zoo wel, als die geborgen worden.
Koude nog sneeuw doet hen geen nadeel. Alleenlyk lopen ze gevaar, van door de
mollen beschadigt te worden.
De beste zon voor de Angelieren is van vyf of zes tot tien of elf uur voor de middag.
Zy groeijen overal wel, maar moeten zorgvuldig voor de oorwormen bewaart worden;
welke men in een glas, of hoorn, aan de stokken, daar de Angelier-stammen aan vast
gebonden zyn, gehegt zynde vangen kan.
Wil men zeldzame en buiten gewoone Angelieren aanqueeken, men moet ze
jaarlyks zaaijen, en zy zullen het volgende jaar alle opkomen. Dus kan men’er de
beste uitkiezen, en de slegtste wechwerpen.
De groote liefhebbers van Angelieren zyn’er zeer kies omtrent; en zoo dra deze
of gene Angelier meer dan twee jaaren agter een in een tuin gezien is, agten ze dezelve
weinig; en daar moet aanstonts een ander zoort in hare plaats gezet worden.
Potten van een rand anderhalve duim breedt, ende in het midden een duim diep
uitgeholt, ende met water gevult, belet de oorwormen by de Angelieren te komen.

Middel, om dubbelde Angelieren van allerlei zaaden aan te queeken.
Neemt een holle boon; doet’er een zaadje van een Angelier in, stopt het met wasch
toe, en legt het in de aarde; de Angelier zal onfeilbaar dubbeld en buiten gewoon
groot zyn.
Ook leert de ondervinding; dat een Anjelierplantje in de heete Zonnenschyn gezet,
en dagelyks besproeit, in den tyd van agt dagen meer groeit, dan anderzins in twee
maanden. Maar als men verzuimt het te besproeijen, en nogtans twee of drie dagen
lang in de voornoemde zonneschyn laat, zal het plantje onfeilbaar verdorren.
Zy moeten besproeit worden met rivier-water, fontein-water, of put-water, het
welke met een vat zynde geschept alvorens door de zon moet verwarmt worden.
Onder het rykelyk besproeijen moet men zig wagten; dat men de bloem niet nat
maakt, want die anderzins van kleur zou veranderen en naar den geelen trekken.
De potten der Angelieren moeten in de grond twee of drie gaten hebben, ten einde
het overvloedig vogt daar uit lope. Maar wil men de Angelieren gelyk als onthalen,
men giet’er het vogt van koeimist op; als wanneer ze wonderlyk wel groeijen.
Wat de Angelier-looten in bakken of potten’s winters aangaat, ingeval men dezelve
in dat ruwe saizoen wil bewaren, moet men ze in geen Kelder, of eenige onderaardsche
plaats zetten; ook niet in een warme plaats; nogte daar vuur byvoegen, zelfs in de
felste koude niet; want hier door zouden ze uitspruiten, en bloessem zetten, die met
de minste koude lugt gevaar lopen, van wederom te verflensen.
Het is genoeg, dezelve in een vertrek te zetten, met opene vensters, zoo lang de
koude niet ongemeen groot is. Bemerkt men dat haare aarde begint te verdrogen,
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kan men ze eenigzins besproeijen. Want de planten, welke reets hebben gedragen,
moeten voedzel hebben, het welk in een getemperd vogt bestaat.
Als’er een warme regen valt, gelyk doorgaans met een Zuidewind geschiedt, moet
men ze buiten zetten, om versche lugt te ontfangen. Door het een en het ander worden
ze wonderlyk verkwikt en gesterkt. Maar men moet ze ’s nagts wederom binnen
zetten, uit vreze van koude; want zoo dra de gemelde regen ophoud en de lugt helder
word, verandert doorgaans ook de wind.

Conserf van Angelieren.
Neemt Karmozyn-roode Angelieren, snydt ze dus, dat’er geen wit aan blyft; weegt’er
een vierendeel af, en stampt het in een marmere vyzel zoo lang, tot dat het de gedaante
van bladen verliest. Kookt voorts een pond Zuiker, zoo als men doet, om conserven
te maken. De Siroop dus gekookt zynde, moet men dezelve van het vuur nemen,
en’er de Angelier-bloessem gestampt zynde, allengskens onder een geduurig omroeren
in doen. En zoo dra het gestolt en koud geworden is, moet gy het by kleine stukjes
op papier leggen.

Indiaansche Angelieren.
Van deze heeft men veelderlei zoorten, dog voornamentlyk tweederlei, van welke
de eene genaamt wordt de groote, en de andere de kleine Indiaansche Angelier.

Beschryving van de groote Indiaansche Angelier.
De stam van deze is omtrent drie voet hoog, ende een duim dik. De bladen zyn
rondom gekartelt; de bloem is gestreept, rond, en groeijende als een tros, van kleur
goud-geel. Na de bloessem volgen zwarte graanen, zynde hoekagtig. De wortelen
zyn niet anders, als losse vezelen.
Plaatze. Dit plantgewas groeit in Barbarye, Vrankryk, Italien en Duitschland. Men
queekt ze in de hoven.
Eigenschappen. Zommigen geloven, dat de Indiaansche Angelier een vergiftige
plant is. Anderen beweren, dat het zap der bladen een middel voor de koude Koorts
is, als men zig een weinig voor de verheffing met de zelve wryft; voorts een middel
voor
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stuipen, zoo genaamde groene ziekte en waterzugt. In plaats van het zap gebruikt
men ook de bladen, verplettert en op wyn of water gezet.

Beschryving van de kleine Indiaansche Angelieren.
Deze heeft een stam gelyk die van de groote. Dus is ook de bloessem, bladen en
granen, behalven dat deze alle kleiner zyn. De stam is maar een voet hoog. De bloem
is van een saffraan-geele kleur. Deze Angelier groeit ook in de voornoemde landen,
en word insgelyks in de hoven gequeekt. Zy bloeit in Mey, en voorts de gehele Zomer;
en heeft insgelyks de eigenschappen van de groote Indiaansche Angelieren.
angelot. Dit is een goude munt, in Engeland geslagen, alwaar men’er nog eenige
vindt. Zy heeft den name van Angelot, om dat’er het beeltenis van een Engel op
geprent staat. Zy heeft de waardy van een ryxdaler, en doet drie en twintig Karaten,
en drie vierendeel fyn goud. In Vrankryk is ook een Angelot geslagen, met het
beeltenis van S. Michaël, houdende het Zwaard in zyne rechterhand, en met de slinker
hand een Schild met drie Leliën, ende een Slang onder zyne voeten.
De zilvere Angelots, die de Engelschen, Parys in hunne magt hebbende, in het
einde der regering van Koning Carel deVI. en het begin van Carel de VII. aldaar
lieten slaan, hadden insgelyks het beeld van een Engel, maar met de Wapens van
Vrankryk en Engeland; waar mede Henrik de VI. te kennen gaf, dat hy Koning van
beide die Koningryken was. Deze zilvere Angelot dede vyftien stuivers.
anil. Dit is een plantgewas, wiens takken en bladen dienen tot de vermaarde drogery,
genaamt Indigo, met dewelke de verwers zoo veel ophebben.
aninga. Dit is een Wortel, die in de Antillische Eilanden groeit. Men gebruikt
tegenwoordig het afziedzel daar van in de zuiker-raffinaderyen, als zynde veel veiliger,
dan gelyk men eertyts het sublimaat en Arsenicum daar toe gebruikte, wanneer deze
kragt van de Aninga nog niet bekent en was.
anonis. Dit iseen plantgewas, waar van men twee zoorten heeft. De eerste maakt
veel takken, ter hoogte van anderthalve voet, rank, rond, roodagtig en taai, voorzien
met lange en harde doornen. De bladen zyn langwerpig, trekkende na den zwarten,
rondom gekartelt, en kleefagtig in ’t aanraken; onaangenaam van reuk. De smaak is
gelyk die van peulvrugten; dus is ook de bloessem, purperagtig, of roozenrood, zelden
wit; zittende in een gekartelde kelk. Op de bloessem volgt een kleine bast, vol van
zaaden, in gedaante gelyk een niertje, van smaak gelyk graauwe erten. De wortel is
lang, houtig, vezelagtig, wit, zig verre in ’t rond verspreidende, en zeer taai en hard,
zoo dat ze zomwylen het ploegen belemmert. Dit plantgewas groeit overal op de
velden, en langs de wegen.
De tweede zoort maakt nog meer takken, een voet of anderthalf hoog, rond, getakt,
en zonder doornen. De bladen zyn gelyk aan die van de eerste zoort, hoewel bleeker.
De bloessem is mede gelyk die van peulvruchten, geel, en zwemende na die van
brem, zittende op lange steelen. Op de bloessem volgt een langer en ranker bast, als
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die van de eerste zoort, haairig, en kleefagtig in ’t aanraken, meer dan de eerste zoort.
Het zaad, daarin beslooten, is zwartagtig, en in de gedaante van niertjes. De gehele
plant is ruig en kleverig in het aanraken, sterk van reuk. Zy bemint een warme grond.
Deze plant is een goed middel om te openen; nochtans moet men ze niet onder de
pisdryvende middelen tellen; want zoo iemand met den steen gequelt is, zal hen niets
meer pyn verwekken, als deze plant. Men dient derhalven wel nauwkeurig te
onderzoeken, voor al eer men het gebruik daar van ordonneert, of nieren en blaas in
zulk een geval ook pyn gevoelen. Zoo niet, is’er geen beter middel voor de steen als
de plant van Anonis.
Men ordonneert de wortel van Anonis in gerstendrank, apozema, en vleeschnat.
Men distilleert water van de gehele plant, als ze in haar bloei staat; en gebruikt het
als een souverain middel voor het graveel, geelzugt, opstopping der maandstonden,
en ontsteeking der Aambyen. Men beweert, dat een vierendeel poeder van deze wortel
met vleeschnat ingenomen een beproefd middel voor de uitwassing van vleesch is.
Matthiolus en zommigen met hem pryzen het als een middel voor een vleeschbreuk.
Het afkookzel der Anonis is zeer zuiverend, ende een goed middel voor de scheurbuik,
als’er mond en tanden meê gewasschen worden.
anodinum. Pynstillend, zagt en veilig middel. Neemt een half pond vitriool tot witte
kalk gebrand in een zacht vuur, stampt het tot een poeijer, giet’er dertig oncen
brandewyn op, zet het een maand lang onder eenen misthoop, giet het klaar af, en
haalt het dan over door ’t Balneum Mariae, tot dat gy op den grondt van ’t vet een
olyachtig en geel vocht ziet, het welk gy moet bewaren. Van ’t zelve neemt men
twalf droppels in eenig bekwaam vocht.

Anodinum van den Koning van Engelandt.
Neemt anderhalf oncen wel uitgezogte opium, snyd het in kleine schyfjes, bast van
vlier-hout, schors van sassefras, elks eene halve once; maakt het tot een poeijer, doet
’t in eene glaze fles, en giet’er een pondt brandewyn over, stopt het met een grauw
papier toe, dat eenige reizen dubbeld gevouwen zy, in ’t welk gy met eene spelde
verscheide gaatjes moet steken, en by ’t vuur zetten op eene bekwame tusschenwydte,
of in de zon, als zy op hare kragt is, laat ’t vyf dagen staan trekken, met het nu en
dan eens om te schudden, daar na laat het door eenen trechter met zuigpapier voorzien
loopen, en bewaart het. Dit watertje stilt de hevigste pynen in de heete koortsen,
slapeloosheit, borstpyn, scheel-hoofdzweer, hoest, kolyk, jigt, hevig voeteuvel,
smertelyke wonden, en al wat den slaap belet, dog niet in de beroerte.
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De maat is vyftien tot zestien druppels in Spaansche Wyn genomen, of eenig water,
als dat van schorsonnere, melisse, klaproozen enz. Als het middel geene uitwerking
doet, moet men ’t na verloop van vierentwintig uuren nog eens nemen, en de maat
met twee of drie druppels vergrooten, twee of drie uuren voor of na den eten, dog
de avond is de bekwaamste tyd, ten ware de nood het anders vereischte, dan geeft
men ten aller uure, mits drie uuren van het maal afblyvende. Als de quaal niet ophoud,
kan men opklimmen tot veertig druppels toe, dog niet meer dan telkens met twee of
drie druppels teffens op te klimmen, binnen den tyd van vier en twintig uuren.
antihecticum poterii. Neemt antimonium twee deelen, vylzel van yzer een deel,
salpeter, witte wynsteen, van elk anderhalf deelen, doet het stof van ’t yzer in eenen
kroes gloeijen, in voegen dat de kroes maar voor ’t vierde deel vol zy, en wel op een
zeer sterk vuur; daar na doet’er de Antimonie ook in, en smelt het alles; wanneer het
dan helder is, zoo werpt’er een lepel vol van uwen gemengden wynsteen en salpeter
in, en dekt de kroes terstond toe; als het opbruizen der dampen gedaan is, gooit’er
al weder zoo veel in, als de eerste reis, en doet zoo vervolgens, tot dat al uw mengsel
daar in is; stookt dan het vuur heftig aan, en als het wel aan ’t vloeijen is, zoo giet ’t
uit in een yzere kroes, volgens de kunst. Is uw regulus dan niet gekristallizeert als
het behoort, hersmelt en zuivert hem met salpeter en wynsteen. Anders kunt gy hem
ten eersten schoon krygen, als gy in plaats van salpeter en wynsteen, potasch neemt.
Neemt van dezen regulus twee oncen, Engelsch tin vier oncen. Als het gesmolten
is, giet ’t in den yzeren kroes of vyzel, stampt het dan tot poeijer, doet’er drie maal
zoo veel zuivere Salpelter by, laat het met lepels vol weder op ploffen (fulmineren)
naar de kunst, latende de dampen na elke inwerping voor by gaan, en gesmolten
zynde; laat het drie uuren lang dus in de vloeijing staan op een matig vuur, op dat
het niet weder tot een regulus worde, en al uwe arbeid verloren zy; na verloop van
deze drie uuren stort het uit in een marmere vyzel, stoot het en ziet het af met warm
water, filtreert het door zuig-papier, maakt het papier droog, doet’er eens zo veel
Salpeter by, en laat het Fulmineren of ontploffen als te voren, het geen gy nog eens
moet herhalen, dan weder afzoeten met water, drogen en bewaren; de dosis is van
een halve scrupel tot een hele toe, dat is, tot twintig grein.
Insgelyks. Neemt zestien grein van dit antihecticum; twintig grein sal armoniac;
dit gemengt en in stroop van aardveil, (hedera terrestris) in gegeven, is een kragtig
middel tegens de teering-koorts, (anders de hectica genaamt.) Deze dosis deelt men
in tween, d’eene des ochtens, de andere des avonds. En dus voort gevaren.
antimonie of Spiegelglas. Is eene bergstoffe, zeer na bykomende de natuur der
metallen; ze is blinkende, zwaar, zwartagtig, en met streepen zaam gestelt als lange
naalden. Men vind ze omtrent de Metaal-groeven, en die van Hongarye is wel de
beste, dog wat schaars, alzoo’er ook Mynen van zyn in Vrankryk, by voorbeeld in
Poitou en Auvergne.
Het afkookzel van rauwe Antimonie is zweet-dryvend; maar men kan ze toebereiden
tot purgeren en braken. De dosis van de Antimonie is van twaalf tot dertig grein;
alzoo men moet letten op de sterkte of zwakheid der genen, aan wien men ze geeft.
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Zuivering van de Antimonie.
De rauwe Antimonie is diegeene dewelke men in langwerpige klompen overbrengt,
en die al eens door het vuur is gehaalt. Men zet ze te smelten in potten of kroezen,
en laatze door een schuim-lepel loopen, en giet ze in andere potten over, om de
aard-agtige aardagtige vuiligheid daar af te krygen. Daar na slaat men de potten aan
stukken, en als’t koud geworden is, kiest men die de blinkenste vezels heeft, en die
zig ligt laat aan stukken breken. De rauwe Antimonie purgeert de paerden door zweet,
en afgang; men geeft hen van een vierdendeel loots, tot een half loot toe.

Verscheide toebereidingen van d’Antimonie.
Bereide Antimonie is die, dewelke door de Chimisten bewerkt is. Zy hebben ze in
verscheide gedaantens, en onder verscheide namen, verandert, als die van crocus
metallorum, (dat is Saffraan der metalen,) Butyrum boter, Flores bloemen, Vitrum
glas, Regulus koningsken, Calx kalk, Oleum olie, Sulphur auratum gulde zwavel,
Bezoardicum minerale, Mercurius vitae, en pulvis algaroth.
Een Duitsche monnik, met name Basilius Valentinus, die den steen der Wysgeeren
zogt, bediende zig van dit mineraal om de metalen te beter te leeren smelten. Hy
smeet’er wat voor de verkens, die’er van gegeten hebbende hevig afgongen en daar
na veel vetter wierden. Waar door hy van gedagten wierd, dat zyne medebroeders
op dezelve wys gereinigt zynde, te beter zouden varen. Maar men zegt dat die proef
heel kwalyk uitviel, en dat de Monniken al te maal stierven; daar van daan zoude het
mineraal den naam van Antimonium in ’t Latyn gekregen hebben, dewelke beteekent,
tegenstrydig tegen de Monniken. En de Franschen schynen dezelve betekenis al zoo
klaar uit te drukken, met te zeggen, Antimoine. Wat’er van zy, het was Basilius
Valentinus die het geheim vond om de schadelyke hoedanigheden van dit mineraal
wech te nemen, en staande te houden, dat het een uitnemend middel tegen allerhande
kwalen was. Egter is het niet in een algemeen gebruik geraakt, dan driehondert jaren
daar na, namentlyk in de voorlede eeuw, en toen nog met veel tegenstribbeling. Maar
hedendaags word het als een kragtig en byna algemeen middel aangemerkt.

Saffraan van Antimonie.
Dit is een van de sterkste braak-middelen in de ge-
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neeskunde bekend, en heeft dezelve kracht als zyn olie. Het is een zuiverend middel,
genezende de koortzen en pleuris, als men zes grein by ’t aankomen van de koorts
geeft, het zy getrokken, of het poeijer zelfs; dog moet men telkens letten op den
ouderdom en krachten; zyn zweet dryvend bezoar wederstaat kragtelyk de
bedorventheid der Zappen.

Manier, om de Antimonie te bereiden.
Men stoot ze grof, en doet ze by pozen in een gloeijende kroes, met zoo veel Salpeter,
gedurig roerende met een yzere stokje; daarna giet men het uit. Als de kroes koud
is, neemt men dat daar onderin is; is de kleur geel, is’t een teken dat zy wel bereid
is. Het bovenste is goet om te doen wateren, van twee tot vier grein ingegeven, of
getrokken zynde van vyf tot tien grein; is goed vooor alle tusschenpozende koortzen,
in een doojer van een ey ingenomen, en een half glas wyn daarop gedronken, of wat
vleeschnat; en als men twee of drie maal heeft overgegeven, weder wat dun nat
gedronken, om de braking te gemakkelyker te maken. Men moet zig egter wachten
van het te geven, aan de gene die bloedt gespogen hebben, of aan zwakke menschen,
of die heel moeijelyk aan’t braken zyn te-krygen. De tyd om het te nemen, is des
ochtens nugteren, of zes uuren na den eten, of in ’t aankomen van de koorts. Het is
een algemeen middel voor alle verstoppingen, maag-euvel en mild-ziekte, voor de
vallende ziekte, beroerte, dulligheid, pest, kinderpokken, en andere diergelyke
ongemakken. Zommigen mengen ’t met gelyke deelen van kwik, gevende, twee grein
van ieder.
De kwik word toebereid, nemende tweemaal zoo veel sterk water en het tot kalk
brandende. Als de oplossing gedaan is, giet men’er zoo veel zout water als sterk
water op, waar na men alles t’zamen in eene groote aarde, niet verglaasde pot of pan
uitgiet, of liever in eene groote glaze vles; zoo zakt alles op de grondt als gekarreld;
na verloop van twee of drie uuren giet men ’t water met de vles over te hellen; of,
dan giet men’er weder ander water op, en herhaalt het aldus tot drie of vier maal; na
dat men’t dan gedroogt heeft, bevochtigt men ’t al roerende met rozen-water, en
droogt ’t dan wederom. De dosis daar van is als die van de Antimonie, tegens
alderhande ziektens voortkomende van verrotte vogten; als schurft, waterzucht,
vetzweeringen en Venus-ziektens.

Andere bereiding van d’Antimonie.
Neemt twee of drie pondt geraffineerde Salpeter, doet het in een groote kroes, en zet
’t op kolen, het vuur langzamer hand vergrootende; en dat de kroes een dekzel hebbe,
dat men met de tang daaraf kan nemen. Als de Salpeter gesmolten en vloeijend is,
ligt het dekzel op, en goeit’er een paar vingervol gestampte houts koolen in, (zynde
die van wilgen de beste,) doet dan het dekzel terstont weder toe, en herhaalt het zelve
zoo lang, tot de kolen niet meer in brand vliegen; maar op den Salpeter leggen blyven,
zonder te branden, ’t geen binnen den tyd van vier uuren geschied.
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Neemt dan dit vaste zout, doet het in warm water, ’t welk gy moet door een
zuig-papier laten lopen, en door een linnen doek teffens. In dit zoute doet fyn gestote
Antimonie, ter helfte van ’t gewigt des zouts; doet het t’zamen koken, in eene wel
gezuiverde yzere pan, en laat al het water afroken, zoo zal uwe Antimonie met het
vaste zout overblyven; ’t welk gy in een smeltkroes tusschen gloeijende kolen moet
zetten, en omtrent twee uuren in ’t vuur houden, van tyd tot tyd met een yzere stafje
omroerende; daar na neemt deze geheele stof in een fyn poeijer en laat ze koken in
dezelve pan of ketel, met water dat op levende kalk, die heel klaar is, gestaan heeft,
zoo zal ’t eene rode loog worden; filtreert deze loog door een zuig-papier, in een
schonen aarden pot, stort’er dan wat azyn in, zoo zal de poeijer van de Antimonie op
den grond vallen, zoo rood als bloed. Gaat voort met dus te koken in het voorzegde
kalkwater, zoo lang als gy eenige rode kleur uit het overblyfzel van deze massa kunt
trekken; giet dan op het nedergedaalde poeijer eene groote menigte gemeen water,
om het verscheide reizen af te wasschen, en de reuk van den zwavel en Antimonie
daaraf te krygen; daarna droogt het gemelde poeijer in de zon.
De dosis is van twee of vertien grein, ja tot dertig in tyd van noodzakelykheit, met
wat zuiker, wyn, of nat ingenomen, of ook met conzerf van rozen. Het is goed voor
het voet-euvel, graveel, waterzucht, vallende ziekte, pest, alle zoorten van koortzen,
en vooral de derdendaagsche. Men kan wat vleeschnat nuttigen, zoo dra men dit
middel heeft ingenomen, maar daarna moet men vier uuren zonder eten blyven.

Bereiding van de zweetdryvende Antimonie.
Neemt vier oncen rauwe Antimonie, en twaalf oncen fyne Salpeter, wel gekristallizeert,
van het derde water; dat is te zeggen, dat men tegens een deel Antimonie drie deelen
Salpeter moet nemen.
Stampt en wryft de Antimonie tot een uitnemend fyn poeijer, en dat’er niets
blinkends meer in blyve; dan stoot ook uwen salpeter klein, tot een heel fyn poeijer;
mengt dan beide die poeijers in eenen vyzel zoo wel, dat alles overal even zwart
schynt.
Dit gedaan zynde, zet eenen smeltkroes in een koolvuur te gloeijen, dekt hem met
een tegel in dier voegen, dat gy het dekzel met de tang ligtelyk daaraf kunt ligten,
en weder toe doen; zet uwen kroes zoo vast in de kolen, dat hy zonder vrees van
omver te raken, daarin kan blyven staan.
Als de kroes heel gloeijende is, neemt dan een lepel vol van uw poeijer, ontdekt
den kroes met de tang, goeit het daarin, en sluit den kroes met der haast weder toe,
dewelke toe moet blyven, totdat hy ganseh gloeijende is.
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Ziet gy dan, dat het poeijer geheel rood is, werpt’er dan weder eenen lepel vol in,
als te voren, en is deze twede lepel insgelyks gloeijende, zoo doet’er de derde in, en
vervolgt aldus tot den laatsten toe, tot al het poeijer daar in is.
Als gy dan gedaan hebt met uwe stoffe dus te laten oplossen, laat uwen kroes
begraven in de kolen, tot dat de kolen alle vergaan en verbrand zyn, en roert de stoffe
nu en dan eens om, om ze op den bodem van den kroes te doen zakken; en om ze te
gemakkelyker om te roeren, dient men een yzere stafje te hebben, als een leuwerke
spit gemaakt.
Wanneer het vuur uit is, en de kroes nog heel heet is, doet dan wat pompwater
koken, waarin gy uwen kroes moet zetten, tot dat de stof geheel opgelost en tot een
poeijer geworden is; stort ze dan uit in het zelve water, en laat het nog wat koken.
Als dit gedaan is, neemt den kroes uit het water en laat hem droog worden, om hem
op een’ anderen tyd weder te gebruiken.
Om nu uw poeijer daar uit te krygen, als het in ’t heete water geheel opgelost is,
moet gy eene heel schone pan hebben, om het water, dat wit van poeijer is, daar in
te gieten, en ten dien einde roert het poeijer en ’t water met eenen stok in de pan
daarin gy ze eerst gekookt hebt, giet het dan terstond t’zamen over in de andere ledige
aarde pan; en blyft’er wat van ’t poeijer te rug in de eerste pan, gebruikt het niet; of
zoo gy niets wilt verliezen, zoo bewaart het om u daarvan op een ander tyd te
bedienen, als gy het zelve poeijer weder maakt, om het dan te herkoken.
Vervolgens laat het witte water, dat gy dus overgegoten hebt, in de tweede pot
wat rusten, en dus vier en twintig uuren geheel stil gestaan hebbende, giet het klaar
water heel zachtjes ombuigende daaraf, wachtende u zoo veel doenlyk voor schudden
en stoten; en zoo dra gy ziet, dat het poeijer mede over wil vallen, zoo houd op met
uitgieten.
Dan moet men weder heet pompwater hebben, het zelve op het poeijer gieten, dat
in de aarde pot gebleven is, dan met een houtje omroeren, en weder 24. uuren laten
stil staan, daarna het water zachtjens afgieten, zoo als van te voren geschiedt is.
Dit afwasschen met water, moet drie of viermaal geschieden, ja zelfs meermalen,
tot dat het laatste daaraf lopende water geen de minste leelyke of salpeteragtige smaak
meer hebbe.
Alsdan giet het poeijer met het weinige water, dat’er nog op mogte staan, (want
het is onmogelyk het water zoo geheel daaraf te gieten, dat’er niet het minste op zou
blyven) op een grauw papier, uitgespreid over een hordeken of roostertjen, nogtans
eenen dunnen linnen doek onder het papier leggende, op dat het papier niet aan
stukken berste, en als het water geheel in ’t papier en linnen getrokken is, moet gy
’t poejer doen dragen, zonder het van ’t papier af te nemen, op een hoop asche,
dewelke gy alvoorens door een haire zift zult geslagen, en op eene plant wat plat
gemaakt, en naar de grootte van ’t papier geschikt hebben. Want de asch zal de
vochtigheid van ’t poeijer in papier allengskens inzuigen.
Na dat het poeijer dus bereid is, moet men ’t in eene aarde schotel doen, en’er
goeden brandewyn opgieten, te weten dubbeld overgehaalde brandewyn, invoegen
dat hy eenen vinger breed over het poeijer heen sta. Daar na moet men’er vuur onder
doen, en met een stokje omroeren, zoo lang tot het ophoude met branden, vervolgens
het poeijer in dezelve schotel zachtjens gedroogt op heete asch, tot dat’er geene de
minste vochtigheid meer overig zy.
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Dit is het ware Antimonium diaphoreticum of zweetdryvende poeijer van Antimonie,
dat is, zeer bekwaam om de zweetgaten te openen, de uitwaasseming voort te zetten,
op de beste wyze bereid.
Men kan’er alle morgen twintig of meer grein van nemen in wat wyn, of koffy,
voor de waterziekte of andere verouderde kwalen. Zelfs in kwaataardige koortzen;
om de uitdryving van ’t fenyn door de zweet-gaten te bevorderen, dewelke door dit
heerlyk middel geopent worden.
Maar zoo men in verkoudheit of andere schielyke overvallen van buikloop,
hoofdpyn, en diergelyke wel wil zweeten, neemt men het ’s avondts naar bedde
gaande, en drinkt’er wat warmen wyn op.
Tot vyf of zes grein, met zoo veel kreeft-oogen gemengt, mag men aan kleine
kinderen in geven, zynde dus een heerlyk middel voor de buikpyn en. al te sterke
afgang.
anys. Is eene plant die zeer wel naar de Fenkool gelykt. Men queekt ze in de tuinen.
Haar zaad dat van een scherpe smaak is, verdryft de winden, dryft het water, verwekt
de melk der minnen, verzagt den huig, en helpt de koking van de maag.
Anys. Is eene plante met eene kroon, die een holle steel schiet, ter hoogte van
omtrent drie voet. Hare bladeren die een sterke reuk hebben, zyn diep gekorven, en
gelyk aan die van pieterzelie. Het zaad, dat op de kleine witte bloessem volgt, is ook
heel klein, grys van kleur in ’t groen, en zoet van smaak en reuk, dog met eene
scherpigheid vermengt. Men noemt dit zaad groenen Anys, om ze te onderscheiden
van een bastard zoort van Anys, dat ook een Anys-kooren in heeft, en by de Franschen
Anys van Verdun, of Anys van de Koninginge genaamt word.
In de geneeskunst gebruikt men niet anders dan het zaad dezer plante. De beste
komt van Maltha of Spanjen, en is gryzer en grooter dan die van Touraine komt,
daar ze in grooten overvloed groeit. Men moet de dikste, zuiverste, en vetste uitkiezen.
En zy moet versch gedroogt, aangenaam van reuk, en zoet van smaak, maar wat
stekende op de tong zyn. Maar de bittere moet men niet nemen.
d’Anys heeft de kragt om de winden, krimpingen en snydingen in den buik te
stillen, insgelyks het braken en hikken te stuiten; ze dryft het water,
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en verwekt de melk van Minnen, helpt de koking der magen, en doet alderhande
gezwellen ryp worden. Elk een weet hoe gezond het is, als men dit zaad des morgens
eet, voor de geene die aan krimpingen van de maag en ingewanden onderhevig zyn,
als mede voor die eenen stinkenden adem hebben, en die graag een wit vel hadden;
na den eten genomen bevordert ze ook de verduwing der spyze.

Essentie en geest van Anys.
Men moet een pond, of vyf vierendeel goede Spaansche groene Anys nemen, want
dit is de beste; doet ze in een kolf van negen of tien pinten groot, giet’er zes pinten
goede brandewyn op, zet het des avonds te trekken op heete asche, en dekt het wel
toe; dan moet gy het des ochtens overhalen op een Fornuis, Komfoor, of drievoet,
met een zacht en altyd evenredig vuur; altyd zorgdragende, dat gy dezelve warmte
onderhoud, zonder ’t te heet of te koud te laten worden, en dat het waterige vocht
niet in den helm overga. Dus kunt gy drie pinten goede essentie, van deze zes
overhalen, of daar omtrent. Maar zoo dra gy ziet, dat de witte druppels beginnen te
komen, moet gy ze van het vuur afnemen, alzoo het anders een branderige reuk en
smaak zou krygen.
d’anys van China en Siberien, is een zaad, hebbende de gedaante en grootte van de
koloquint. De Oostersche volkeren en de Hollanders, het voorbeeld der Chinezen
navolgende, doen’er wat van in hun drank, (by hen sorbet genaamt) insgelyk onder
Theé, om het een aangename smaak te geven. Het hout daarvan, dat ons uit China
in groote gryze stukken overgebragt word, heeft de reuk van Anys, en word alleen
van de kassenmakers en ebbenhoud-werkers gebruikt.
apocynum. Dit is een plantgewas, groejende gelyk een heester, met regt opgaande
reiskens, omtrent drie voet hoog. Het blad is lang, breed en dik, gelyk van een Aloë,
witagtig, en van een wit zap, gelyk melk, maar bitter en scherp. Zoo is ook het zap
van het gansche gewas. De bloessem groeit boven op de takjes, in de gedaante van
aayren, groeijende in kelkjes, gekorven en geel. Als de bloessem voorby is, volgt’er
een vrugt, als een vuist, dog langwerpig, hangende twee aan twee, aan een dikke en
harde steel. De buitenste is vliesagtig en groen; de binnenste is gelyk een dun velletje,
van een Saffraan-kleur. Deze schillen behelzen een vezelagtige stoffe, gelyk
boommos, binnen welke een zoort van fyn Cattoen beslooten is, zynde uitnemend
zagt en wit, Houatte genaamt. In dit Cattoen vind men een zaad gelyk dat van een
kauwoerde, maar wel de helfte kleiner, roodagtig, en vervult met een vleesch,
trekkende na den witten, zynde bitter van smaak. De wortel is lang, sterk, en met
vezelen bezet. Dit plantgewas is schoon voor ’t gezigt; de stam en bladen zyn gelyk
als met wol bedekt, en behelzen een zoort van melk. Het groeit in Egypten en omtrent
Alexandrie; de Egyptenaars noemen ’t Ossar. En hier van daan is de naam der vrucht
Beidelsar, voor Beidel Ossar, dat is in de Arabische taal, het Ey van Ossar. De bladen
gestampt en als een pap toebereid, zyn een beproeft middel voor een kwaad gezwel.
Het zap doet het haair uitvallen, en geneest van buiten zynde geappliceert, de
schurfdigheid der huid; maar het is een vergift, voor die genen, die het inwendig
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gebruiken; want het zuivert zoo sterk, dat’er een dodelyke buikloop op volgt. Het
Cattoen Houatte genaamt, word tot het stoffeeren van klederen gebruikt. De
inwoonderen des lands bezigen het, om hunne bedde-dekens te vullen.
apoplexie. Zie beroertheid.
aposteem. Groot gezwel, dat men kan doen uitzweren of verdwynen.

Middel voor een Aposteem in ’s menschen lighaam.
Zoo’er een Aposteem in ’s menschen lighaam is, daar de heelmeesters geene opening
in maken, neemt vier oncen wondt-kruiden (als citroen kruidt, kervel, sanikel, duizend
gulde kruidt, gulde roede, pimpernel, weegbree, eerenprys, en meer andere diergelyke)
van wat zoort gy best kunt krygen; zet ze op eene kan witte wyn, (hoe ouder wyn,
hoe beter) geduurende agtien uuren, laat de zieke ’s morgens ten zeven uur daar een
glas vol van drinken, en dus des anderen daags wederom. Een uur daarna laat hem
vleeschnat nuttigen; doet dat twaalf of 14. dagen agter een, ten ware het gezwel
eerder ophield met zien te ontlasten; want van ’t begin af kan men zien, of het open
gegaan is, als de etter zig door den stoelgang ontlast.
Aposteem aan hoenderen, schapen enz. Zie op zyne plaats.
aposteem. Behalven het geen wy hier daarvan zeggen, zie ook wat’er gezegt is op
het woord gezwel en verzweering in ’t algemeen.

Om een Aposteem te doen rypen en doorgaan.
Legt daarop den drek van eene gans, die men drie heele dagen hebbe laten vasten,
daarna gevoed met gekurve stukjens van een versch gedooden aal. Het is ook goed
als men’er wat rauwe tarwe oplegt, lang gekaauwt, of een opslag gemaakt van
bladeren en wortelen van maluwe en witte maluwe bollen, van lelien, kruim van
wittebrood, alles zamen gekookt, dan doorgeslagen, en een dooijer van een ey daarin
gedaan, en een heel klein beetje Saffraan. En zoo het gezwel heel koud is, kan men
by de afkooking van dezen opslag bydoen, wortel van hadich, van wilde vlier, lelien,
en van slangen-kruid, bloemen van kamillen, en meloten, en ajuin, met wat
zuurdeessem van tarwen meel. Om een bloedzweer te doen rypen, neemt rauwe
tarwe, lang gekaauwt, of tarwen meel, geel van een ey, honing, en verkens reuzel,
maakt het dan zamen warm, en vervaar-
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digt’er een pleister af, om op het zweer te leggen, of legt’er op schapekeutels met
azyn doormengt, in geval gy het week wilt maken, of doen verdwynen.

Gulde zalf voor de Aposteemen.
Neemt slangen-ongel, versch wasch, hars, olie van olyven, honing, terpentyn, van
elkx evenveel. Doet den ongel eerst smelten, daarna het wasch by kleine stukken;
als alles dan gesmolten is, doet’er den olie in met den honing en terpentyn; laat alles
door eenen doek loopen; roert het dan gestadig om, tot het koudt word.
Deze zalf is zeer goed voor de Aposteemen, ze trekt, zuivert, en doet de wonde
weder toegroeijen.
apotheker. Deszelfs kunst bestaat in het mengen en gereedmaken der geneesmiddelen.
In Parys maken de Apothekers een lighaam met de Specery-verkoopers, zynde het
tweede van de zes lighamen der kooplieden. In Holland maken ze een afzonderlyk
lighaam uit, afhankelyk van het Collegie der Genees-heeren, daar ook eenige
Apothekers in komen.
By een ordonnantie van den 15 October 1631. word het den Apothekeren van Parys
verboden, den zieken eenige geneesmiddelen te geven, buiten uitdrukkelyk bevel en
toestemming van een Geneesheer. En het ware te wenschen, dat in Holland een
diergelyk Reglement wierd gemaakt, ten einde aldaar niet een meenigte onervare
Apothekers wierd gezien, en zieken bezoeken, en Geneesmiddelen ordonneren,
waarvan men de deerlyke gevolgen maar alteveel bespeurt. Daar zyn’er dog niet
weinige onder, wier gehele wetenschap bestaat in een deel bastaart-woorden van zoo
genaamt potjes-Latyn te verstaan, en als exters te konnen klappen; konnende voorts
ter nauwer nood een Recept van een ervaren Genees-heer lezen, of het zelve gereed
maken. Hierby komt een weinig kennis van de drogeryen, die hen aan de vyzel
staande en stampende met het opvliegende stof schynt aangewaait te zyn. En nogtans
ziet men, dat ook zulke de onbeschaamtheid hebben, om zig by de Universiteyten
aan te melden, verzoekende, als Genees-heeren gepromoveert te worden.
Om te Parys Apotheker te worden, moet iemand vier jaren lang als leer-jongen in
een winkel van een ervaren Apotheker hebben gestaan, en vervolgens nog zes jaren
als knecht of Apothekers-gezel; en dus moet hy zig tien jaren lang in die kunst hebben
geoeffent. In Amsterdam in tegendeel is het genoeg als iemand vier jaar by een
meester geweest is; als wanneer men hem een meesterstuk, bestaande in zekere
compositien, laat maken, om hem Meester in de kunst te verklaren. Te Parys word
ieder derde jaar door drie oude Genees-heeren, in gezelschap der Hofdlieden van de
Apothekers, nevens den Lieutenant Generaal der policie, en ’s Konings Procureur,
een bepaalde prys op de Geneesmiddelen, zoo als die in de Apothekers winkels
verkogt worden, gezet. En van deze taxatie word een Lyst na de Apothekers gezonden.
Welke loffelyke gewoonte indien ze ook in Holland plaats had, men zou de Apothekers
geen schelling zien eischen voor het geen hen geen stuiver kost.
apozeem, afziedzel, kookzel, drankje, is anders niet dan eene afkoking van wortelen,
hout, schors en schillen, bladeren, bloemen, zaaden en andere deelen der planten,
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om de vochten te bereiden tot zuivering, en zomtyds tot ontlasting. Altoos het is een
genees-drank om in te nemen tegens alderhande ongemakken.
Al het onderscheid dat’er is, tusschen het Apozeem en Julep, is, dat een Apozeem
nooit gemaakt word met gebrande wateren, gelyk de julepjes; maar alleen met de
afkooking naar de hoedanigheid die ze hebben. Daar zyn’er van twederhande zoorten,
altererende (veranderende) en purgerende. En na de deelen daar ze toe geschikt zyn,
zyn’er ook zoo vele zoorten als’er voorname deelen zyn in ’t menschelyk lighaam;
als voor ’t hoofd, lever, milt, enz.
appelboom. Men onderscheid de Appelboomen in Wilde en Tamme.

Beschryving van de Wilde Appelboom.
Deze is kort getakt, en bogtig. Zyne bladeren zyn gelyk die van een Tamme
Appelboom, hoewel kleiner; de bloessem is schoon en roodagtig, en aangenaam van
reuk. Maar de vrucht is bitter, en niet bekwaam om te nuttigen.
Plaatze. Deze boom groeit in de bosschen en op bergen. Men beplant’er laanen
en toegangen tot een huis of stad mêe; ook langs de gragten, om schaduwe aan het
vee te geven.
Eigenschappen. De bloessem der wilde Appelboomen verschaft honing voor de
byen. De Appelen dienen om verjuis in de maand van October te maken. En als men
ze tot het einde van December bewaart, kan men’er aangename Appeldrank van
maken.

Beschryving van de Tamme Appelboom.
Dezelve heeft doorgaans maar eene stam, welke met dezelve dikte onder en boven
opgroeit. Zyn bast is dik, veelzints met mos bezet, wit of aschgrauw van buiten, maar
geel van binnen. De bladen zyn middelmatig van grootte, rondom eenigzins gekartelt.
De bloessem is wit of roozenrood; gelyk ook telkens vyf blaadjes een roosje
vertoonen; zynde aangenaam van reuk. Op de bloessem volgt een vleessige vrugt,
die men Appel noemt, en waarvan veelderlei zoorten gevonden worden, zoo ten
opzigt van de smaak, als van grootte, of gedaante.
Plaats. Men plant Appelboomen overal, daar een goede grond is. Zy bloeijen in
April en Mey.
Eigenschappen. De Appelen zyn gezond, en hebben een openende kragt, als ze
volkomen ryp en overwintert zyn. Ook zyn ze een goed middel voor den brand,
wanneer ze als een pleister daarop gelegt worden. Appel-Siroop is een hartstekend
middel.
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Gekookte Appelen zyn gezonder, als rauwe; ook zyn ze gezonder, die ’s winters, als
die vroeger gegeten worden. De goudgeele zyn de gezondste.
Onrype Appelen genuttigt verwekken kwaade zappen in het lighaam, onder anderen
ook galagtige, en voorts verscheide ziekten. Zy veroorzaken huivering als van een
koorts. Maar rype appelen zyn beter om te nuttigen, en maken een gezonder voedzel;
want om dat ze zoo rauw nog scherp niet zyn, maken ze den afgang gemakkelyker.
De zuure appelen veroorzaken ook kwade zappen, en zyn zamentrekkend. En om
het met een woord te zeggen, men moet de appelen matig gebruiken, naar maat dat
men uit de smaak hare natuur en eigenschappen leert kennen.
Men kan zuure appelen nuttigen, wanneer de maag verzwakt is, het zy van een al
te groote hitte, of door al te veel vogt. Maar de appelen, die den winter door tot aan
de zomer zyn bewaart, zyn wel veel nuttiger voor zieken; maar zy moeten met meel,
in water nat gemaakt en gekneed, gedekt, ende in een oven of onder heeten asch
gebraden worden. Ook kan men ze alvoorens door den waassem van heet water
enigszins temperen. Het is best, onmiddelyk na de maaltyd appelen te eeten. Men
eet ze ook zomwylen met brood, om de maag te versterken, voornamentlyk als men
den appetyt verloren heeft, of vleesch bezwaarlyk kan verduwen, of ook al te veel
genegen is om te braken, of eindelyk als men den buikloop heeft, het zy met, het zy
zonder bloed. Want als de appelen op de gemelde wyze toegemaakt zyn, zal men
bevinden, dat ze middelmatig zamentrekkende zyn.

Schalei van Appelen.
Neemt een dozyn Vransche Renetten, snydt ze in kleine stukken, giet’er drie of vier
pinten water op, en kookt ze op twee pinten af. Drukt ze vervolgens door een linnen
doek, om’er al het zap uit te perssen. Weegt dan by die twee pinten zap vier pond
zuiker; laat het malkander kooken, tot dat’er een schalei van wordt. Maar om’er een
aangenaame smaak aan te geven, kan men’er een citroen in uitdrukken. Men gebruikt
zodanige schalei van appelen, om met de zelve allerlei witte confituren te dekken
en te bewaren.
appel-drank. Men kan niet geringer drinken, dan water, Dit heeft de menschen
genootzaakt, behalven den wyn, nog verscheide andere zoorten van drank uit te
vinden. Onder welke naast den wyn de appeldrank de voornaamste is.
De uitvinding van den appeldrank word den Normannen gemeenlyk toegeschreven.
Want deze volkeren ziende, dat de luchtstreek, waarin zy woonden, al te koud was,
om wynstokken te planten, wierden te rade, om geen enkel water te drinken, of de
wynen op al te zwaare onkosten van elders te ontbieden, appelboomen te planten,
en door een zeker middel, door hen bedagt, het zap uit de appelen te perssen, en dus
den appeldrank, ook cidre genaamt, te maken.
De beste en sterkste appeldrank word van de zoetste appelen gemaakt, ja van
zulke, die wegens hunne malsche zoetigheid smakeloos zyn. Maar om den appeldrank
volmaakt te hebben, behoort men de appelen volkomen ryp te laten worden. Daar
men ze gemeenlyk omtrent S. Michiel, als zynde de gewoone tyd, afplukt, al is het,
dat ze in zommige jaren laater ryp worden.
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Wat aangaat de appelen, die in het gemelde Saizoen ryp zyn, men gebruikt dezelve
aanstonts, om’er appeldrank van te maken. Zoo ze langer, als tot Paaschen, bewaart
worden, zyn ze buiten staat, om’er iets goeds van te maken. En die al te ryp zyn
geworden, zyn’er even onbekwaam toe.
Om nu tot het maken van appeldrank te komen, verzamelt men dezelve in een
ronde houte bak, en stampt ze in een moolen, die door een paard word omgetrokken.
Onder het maalen worden de appelen geduurig omgeroert, naar mate dat ze gestampt
zyn. En men giet’er water onder, min of meer, naar maate dat men den appeldrank
sterk of slap wil hebben.
Als de appelen behoorlyk gestampt zyn, worden ze na de pers gebragt, om’er al
het zap uit te halen. Zie verder beneden op peeredrank.
appetyt. Zie eetlust.
appios. Dus noemt men een Zaad van een Levantsch plantgewas, in het byzonder
van het eiland Candia. Deszelfs takken zyn rank en roodagtig. De bloessem is gelyk
die van wynruit. Het zaad, zynde zeer klein, word by de Drogisten in ’t gros verkogt.
april. Zie grasmaand.
aquilegium. Anders akeley genaamt. Hier van zyn twee zoorten; welke beide bloemen
van verscheide kleuren dragen, namentlyk witte, vleesch-kleur, violet, en van wit en
blauw gemengelt. Daar is ook een gemeene zoort, onder welke de half witte en half
hemels blauwe zeer aangenaam is.

De Akeley-Queekerey.
Men zaait ze op broeibakken, het zy voor, of na de winter; dog als men vroeg zaad
heeft, moet men het voor den winter zaaijen. Dus kan men een jaar uitwinnen; want
als ze in de lente gezaait word, schiet ze in dat jaar niet op. Men moet ze op vierkante
beddekens met een zekere evenredigheid zetten, om ze niet weder om te wroeten;
want de akeley vreest niet voor de vorst, en gaat zelden uit.
Ze groeit beter, als ze weinig zon heeft, dan wanneer ze in een blakende hitte staat,
ende een drooge grond heeft. Men kan een plant scheuren, en verplanten, en men zal
ondervinden, dat ieder afgescheurt deel wortel vat, al is het dat het zonder wortel
word afgescheurt; als het maar versch
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en zappig is. Het zaad is verscheiden van kleur, gelyk de plante; anderzins zwart en
driekhoekig.
Men plukt ze, wanneer de plant begint droog te worden, en vooral eer ze nedervalt;
want men moet wel agt geven, dat’er gene zaaden uitvallen.
aranea. Dit is een bergstof van zilver, die men nergens anders, dan in de mynen van
Potosi en Catamito vind. Zy heeft den naam van de gelykheid, die’er tusschen deze
bergstof ende een spinneweb, by de Latynen Aranea genaamt, gevonden word. Het
bestaat uit fyne zilvere draaden, hebbende de gedaante van een zilveren galon of
boordzel, dat uitgebrand is. Het is eene der rykste Mineralen.
arbeid van een kraamvrouwe. Zie barensnood.
arbor Judae. Deze boom bloeit in het begin der Lente. De bloessem is van een
violet-kleur, trekkende naar den rooden, gelyk de Indiaansche Saffraan. Hy word
door zyne takken voortgeplant, die ligtelyk wêer inwortelen. Edog om het zekerder
te nemen, moet men de takken inkerven, onder de aarde leggen, en dus doen wortel
schieten.
arbre nain. Zie dwerg-boompje.
arcancon. Dit is een zoort van zwart pek, dat op de grond van een distilleer-ketel
blyft zitten, na dat men door de distilleer-kunst den Olie uit het Terpentyn getrokken
heeft. Men brengt dit pek uit Vrankryk, in het byzonder uit Provence en Gaskonje;
want in zommige plaatzen van Marseille word sterk gedistilleert; gelyk ook omtrent
Bourdeaux, en elders. Maar men moet geenzins geloven, dat ze van het beste
Terpentyn daar toe gebruiken, want dan zouden ze het gedistilleerde zoo goed koop
niet konnen geven.
De gedistilleerde geesten moeten zoo helder zyn, als water, maar van een sterken
en onaangenamen reuk; voorts van een afzettende, ontlossende, doorsnydende,
verdunnende en zenuw-versterkende kragt. Men moet’er zig uitwendig van bedienen.
arcanum duplicatum. Of Verdubbeld Geheim. Dit middel als het geduurig aan in
’t begin gebruikt word, geneest alle koortzen, zelfs die uit een scheurbuik ontstaan.
Zoo gy het niet hebt, kunt gy het ligtelyk maken, op deze wyze: Neemt koperroot,
laat het ontbinden in water, en dan kleinst het door graauw papier. Naderhand giet’er
by druppelen op het water van Salpeter, onvlugtig gemaakt door hout-kool. Dan
krygt gy een stremzel, dat gy in een smeltkroes moet doen smelten; en daar mede is
het klaar. De maat of dosis daarvan is een scrupel.
argemone, zekere bloem. Zie anemone of klapperroos.
argemone, zeker kruidt, anders agrimonie; zie zilverkruidt.
argentilla. Zie zilverkruidt.
argentina. Zie zilverkruidt.
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arindrato. Deze boom groeit op verscheide plaatzen van het eiland Madagascar.
Het hout, als het verrot is, geeft een zeer aangename geur, zoo dra men het op het
vuur legt. Wanneer eertyts de Vranschen hunne Colonien aldaar nog hadden, wierd’er
veel van dit hout in Vrankryk gebragt; en men heeft alstoen by de ondervinding
gleert, dat geenderlei Indiaansch hout, het zy uit Oost- of Westindien, bekwamer is
tot reukwerken, als de Arindrato.
arisarum. Is eene plant, die groene puntige bladeren voortbrengt, hangende aan
lange steelen. Tusschen beiden komt uitsteken een stronk, geteikent met roode
vlakken, en dragende om hoog een bloem, van gedaante als een monnikskap. De
vrucht daarvan zyn roode beziën. Haar wortel is omtrent zoo dik als een Olyf, maar
veel zuurder en sterker dan de Aronwortel of kalfsvoet. Haar bladen gelyken naar
dit kruidt, behalven, dat ze wat kleinder zyn. De stam is dun, boven op welken een
klein graan zit, van eene kant open, waaruit een tongetje bleek van kleur voortkomt.
Zy groeit in Portugal, Andalousie, op heuvels, zandige plaatzen, en langs
doorenheggens en groote wegen. Zy bloeit in de maand November, December,
January en Febr. en prikkelt merkelyk meer dan de kalfsvoet. Als’er een pleister van
gemaakt en op de teelleden van eenig dier of mensch gelegt word, bederft zy ze, en
maakt ze onbruikbaar. Ook doet ze de opvretende zweeren ophouden. Men maakt’er
insgelyks heerlyke zalf van, voor de fistelen van de oogen.
aristolochia. Zie baarwortel.
arithmetica. Zie rekenkunst.
armand. Dit is een kunstwoord van het Ryschool. Men verstaat’er door een zoort
van kookzel, of geneesmiddel voor een paard; dat men het zelve in ’t keelgat giet,
om appetyt te verwekken, en sterkte te geven. Het word op de navolgende wyze
bereid: Men neemt een schootel vol gekruimelt brood, en weikt het in verjuis, of by
gebrek van verjuis, mengt men het met een weinig zout, of wyn-azyn en honing. Dus
zet men het een vierendeel uur lang op ’t vuur; vervolgens doet men’er twee vierendeel
loots gestooten kaneel by, nevens anderhalf douzain gestoote kruidnagelen, een
geraspte noote muskaat, ende een half pond bruine zuiker. Men zet het een vierendeel
uurs op een zagt vuur, en roert het geduurig om. Dit geschiedt zynde, neemt men
een bullepees, en laat dezelve vier of vyf uuren lang in water weiken, en ze dus van
het paard plat kauwen, of men slaat ze zelf met een hamer plat. Men legt’er van het
Armand een stukje, ter grootte van een noot op; men opent den bek van het paard;
men houd de tong vast, en steekt’er den bullepees zoo diep in, als mogelyk is. Daarna
laat men de tong los, en laat het paard
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een oogenblik tyds op de bullepees, en Armand kauwen. Dit gedaan zynde trekt men
de bullepees te rug, en doet’er wederom van het zelve Armand op. Dit geschiedt vyf
of zes maal, telkens na verloop van drie uuren.
armenius lapis. Dus noemt men een zeker steen, met groen gemengeld, maar zonder
eenige goud-ader. Deze steen, welke men onder de Edelgesteenten telt, word gevonden
in Tirol, Hongarye, en Zevenbergen. Men zegt, dat hy een zekere genezende kragt
heeft.
armozyn. Dit is een zyde stoffe, of een zoort van taft, en word te Lion, en in
verscheide Italiaansche steden gemaakt. Daar is ook een slegte, demi-Armoisin
genaamt, het welk te Avignon bereidt word, maar van minder waardy is. Men brengt
ook Armozyn van allerlei kleuren uit Oost-Indie, in het byzonder uit Callombazard,
over Bengale. Men meent, dat het zyne benaming heeft van het Italiaansch Armesino.
De Oost-indische Armozynen zyn min sterk, en bygevolg van minder waardy, als
die in Europa gemaakt worden. De kleuren, voornamentlyk karmozyn en rood, zyn
doorgaans valsch. Ook hebben ze minder glans. Van deze stoffen zyn zommige effen,
andere gestreept of met ruitjes, wederom andere gebloemt. Het stuk is van zeven tot
vierentwintig ellen lang; maar zeven en een zestiende, tot vyf en een zesde breed.
aroughcun. Dus noemt men zeker dier in Virginie, in alles gelyk aan een Bever,
behalven dat het als een inkhoorntje op de boomen springt, en aldaar zyn voedzel
zoekt. De Engelschen hebben met het bontwerk van dit dier veel op; en het zelve
maakt een groot gedeelte der koopmanschap tusschen hen en de wilden, die op de
grenzen hunner colonie gevonden worden.
arsenicum. Zie rottekruid.
artemisia. Zie byvoet.
arterie. Zie slagader.
artischok. Zeker eetbaar distelkruidt. Het schiet uit zyn wortelen bladen voort, die
een of anderhalf voet lang, breed en diep ingesneden zyn, van een groene aschverwige
of witagtige kleur; zy hebben nog punten nog doornen. In ’t midden van deze bladen
komt een dikke stam uit, tot de hoogte van twee voet omtrent, die geribt, voos, en
zagt is van binnen. Hy schiet verscheide takken, die om hoog een schobagtig en
doornig hoofd uitmaken. Dit is het, dat men doorgaans de Artischok of appel noemt,
en toebereidt om te eten. Het draagt een groote bloem, van gedaante, als een bosje
van een menigte purpuragtige bloemtjes zaam gebonden, die boven uitgezet, en als
riemtjes of draatkens gesneden zyn. Als de bloemen afgevallen zyn, komen’er
langagtige graanen in de plaats, alle met een witte kuif of pluim verziert. De wortel
is middelmatig lang, maar dik.
Men onderscheidt de Artischokken in twederlei zoorten. Van ’t eerste zoort hebben
we boven de beschryving gedaan: Het tweede verschilt alleenlyk daarin, dat de
Bladeren voorzien zyn met Doornen, en dat de schobben van ’t hooft vry harder en
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stekeliger zyn. Men kweekt ze beide in de tuinen. Dog is het eerste slag gemener en
in de keukens bekender.

Deugd der Artischokken.
Zy zyn hartsterkende, zweet-verwekkende, openende, herstellende, voedende en
bekwaam om ’t bloed te reinigen. De wortel daarvan in wyn gekookt en gedronken,
is onfeilbaar tegen de moeite van wateren, tegen den stank der Oxelen, ende een
middel voor de Waterzuchtigen.

Voorplanting derzelver.
De Artischokken planten zig voort van de uitspruitzelen, die ieder voet doorgaans
jaarlyks in de Lente rondom de oude wortel voortschiet, en die zoo dra ze sterk
genoeg zyn, wechgenomen moeten worden; zoo dat men op ieder plaats maar drie
van de beste en ’t verste van een staande, laat blyven. Om ze te planten, maakt men
doorgaans kleine kuilen van een halven voet, drie voet van elkanderen, en vult ze
met mist uit een oude Zaai-bak. Op ieder bedt, dat goede vier voet breed, en door
een padt van ruim een voet afgescheiden moet wezen, maakt men doorgaans aan
weerskanten twee lynregte rijen, en de kuilen een halven voet van den kant eens
beds, en in ’t verband ruitsgewyze. Men legt twee van die Uitspruitzels in een rechte
lyn, en omtrent 9. tot 10. duim van den anderen. Alle drie Jaren moeten ze vernieuwt,
ten minsten van hunne Bladen ontdaan worden met het begin van den Winter, en
dan gedekt met groven drogen Mist, gedurende de groote koude, tot op het einde van
Maart; Waarop men ze ontdekt, en de uitspruitzels, zoo ze sterk genoeg zyn, afzet,
of anders daarmeê drie weken of een maand wagt; dan dient ze wel bearbeid en
gemist te worden met het gene ’t meest verrot is van die Mist, waar ze meê gedekt
waren. Men begiet ze matig een of tweemaal in de Week, tot op het einde van
Mey-maand, wanneer de Appelen beginnen uit te komen, en na dien tyd moeten ze
wakker begoten worden, twee of driemaal ter Week, den ganschen Zomer door, voor
ieder stam omtrent een halve kruik met water, vooral in een grond, die van natuur
droog is. Die in ’t Voorjaar geplant zyn, moeten in den volgenden Herfst vrucht
dragen, zoo ze wel begoten zyn; en zoo ze dan niet dragen, komen’er eerst Appelen
van in de Lente daar na, zoo ze sterk genoeg zyn om ’s Winters de koude uit te staan.
De Artischokken hebben niet alleen voor de groote vorst en groote vochtigheit te
vreezen, maar ook voor de Veltmuizen, die ’s Winters haar wortelen opeten, alzo ze
dan in de Tuinen niet beters vinden. Daarom is het raadzaam, tusschen twee rijen
Artischokken eene ry Beet-distelen te planten, ten einde de mui-
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zen deze hare wortelen zafter vindende, zig liever daar aan houden, dat niet mist.
Daar zyn drie zoorten van, groene of anders witte, die de vroegtydigste zyn; Violette,
welker appel iets naar een Pyramide lykent, en Roode, die platte en breede appelen
dragen. Maar de Witte en de twee laatste zoorten zyn de lekkerste.
Als de koude volkomen voorby is, in de maand van Mey, moet men die Loten of
Uitspruitzels planten, na ze van den Moeder-stam afgezet te hebben, met zoo veel
van de wortel als ’t wezen kan, op dat ze te gemakkelyker voortschieten; en zoo ze
sterk genoeg zyn, zullenze in den volgenden Herfst al Vrugt dragen.
Gy moet ze, naar dat het Lant goed is, vier of vyf voet van een planten. Want zoo
het zandachtig en mager is, moeten ze digter staan. Is het vet en zwaar, gelyk dan de
bladen veel grooter en de Vrucht veel dikker worden, en’er ook meer afzetsels van
komen, zoo moeten ze ook verder van een staan.
Zy behoeven ’s winters niet anders bearbeid, dan zomwylen gewied te worden,
om het gras en onkruid te beletten.
’s Winters moet men ze dekken, om ze voor de vorst te schutten. Om dat te doen,
zyn’er verscheide middelen toe. Eenige, na dat zy alle planten tot op een voet na by
den grond afgesneden, en de rest van bladen zaamgebonden hebben, gelyk men met
de Sichorie doet, om ze blank te maken, vergenoegen zig, van’er aarde, als of ’t een
groote molhoop was, op te brengen; zoo dat’er de bladen maar omtrent twee vingers
uitkyken, om de plant niet ten helen te verstikken, en leggen’er groven mist boven
op, waardoor ze voor de koude en ’t regen-water gedekt zyn.
Andere maken tusschen ieder rye groeven, en werpen de aarde daar van op de
planten in de gedaante van een Ezels-rug, om ’t water aan weerskanten te doen
afwateren, en dekken ze op twee vingeren na, als boven.
Zommige leggen niet dan grote misthopen rondom ieder Artischok, en laten ze
evenwel den Winter zonder gevaar overbrengen. Deze drie manieren zyn alle zeer
goed, en hebben hare reden, waarom.
Men moet ze niet te vroeg dekken, uit vreze, dat ze mogten verrotten. Dog zoo
gy’er een menigte van hebt waar te nemen, draagt zorg, dat u niet eenige groote vorst
overvalle. Zoo gy’er in den Herfst vrugt van wilt hebben, moet gy niet anders doen,
dan den stam van de eerste afsnyden, die in ’t Voor-jaar hebben gedragen, om te
beletten, dat ze geene afzetzels schieten. Deze voeten of wortels zullen niet missen,
van in den Herfst goede en schone koppen te krygen, mits dat gy ze wel bearbeid,
en als ’t nodig is, begiet, ook alle de uitspruitzelen ter zyde wech neemt, die anders
het voedzel aan de plant zouden onttrekken.
De Winter om zynde, ontdekt men de Artischokken niet schielyk op eene reis,
maar langzamer hand, uit vrees, dat de koude hen ’s nagts bederve; wegens de teerheit,
die ze hebben, van in de aarde zoo lang gedekt te zyn geweest. Gy moet’er u driemaal
om de vier dagen toe zetten, na dewelke gy ze wel bearbeiden en ontdekken moet,
en ze ontdoen van vele kleine afzetzelen, latende maar drie van de beste aan ieder
plant blyven, om weêr vrugt te dragen. Om kaarden van Artischokken te krygen,
moet gy’er de oude stalplanten, die gy wilt uitroeijen, toe nemen. Want het is best,
alle vyf Jaren een nieuw verband van Artischokken te planten, dewyl de ouden
uitgedient en de aarde onvrugtbaar gemaakt hebbende, niet dan kleine appelen voort
brengen.
Wanneer gy de eerste vrugten geplukt hebt, moet gy de planten tot op een halven
voet na laag by den grond besnoeijen, en den stam zoo kort als gy kunt, afsnyden.
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De afzetsels zullen dan met groote kragt uitschieten, en wanneer ze drie voet of daar
omtrent hoog zyn, bind ze met groot stroo, zonder haar veel te dekken. Daarop legt’er
groven mist rondom, om ze blank te doen worden.
Gy kunt ze zoo laten leggen, tot’er groote koude opkomt, dan pluktze af, en sluitze
in een kelder, of andere plaatzen op, die vry zyn van de vorst.

Verscheide wyzen om de Artischokken klaar te maken.
Artischokken met een zuure Peper-saus.
Neemt teêre en malsche Artischokken, snyd ze in vierendeels, doet’er het haair en
de kleine bladen af, schilt het bovenste, en laat’er niet aan dan de groote bladen; en
zoo dra gy’er een geschilt hebt, gooit ze in versch water, om voor te komen, dat ze
niet zwart en bitter worden. En wanneer gy ze wilt opdisschen, legt ze op een schotel
of tafelbort, in de gedaante van een Pyramide, en besprenkelt ze met water. Op de
rand van de schotel legt wat peper en zout zamen klein gestoten.

Gebakke Artischokken.
Snydt de groote steelen van Artischokken in vierendeels, en na ze boven tot op het
wit gepelt te hebben, maakt de stukken omtrent een duim dik. Doet’er het haair af,
en besnoeit de punten van de bladen; dan gooit die stukken in ’t water, tot dat gy ze
wilt bakken. Neemt ze dan uit het water, bestrooit ze met meel, en snerkt ze in heten
reuzel of goede olie, of gebrade en heel heete boter, zoo dat, als gy’er een stuk in
doet, het groen terstont opdroogt. Als ze genoeg gesnerkt, dog niet verbrand zyn,
legt ze droog, bestrooit ze met fyn zout, doet’er wat azyn op, en wat veel pieterzelie,
die middelmatig in een braad-pannetje gesnerkt is.
Hier toe is ’t nodig, dat de pieterzelie heel blyve, wel gewasschen en droog zy.
Dan werpt ze met een ligte hand, zonder drukken, in ’t pannetje, en haalt ze’er
aanstonts met een schuim-lepel uit, laat ze afdruppen, en strooit ze op de Artischokken.
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Gestoofde Artischokken.
Neemt de steelen van de Artischokken, ontdoetze van ’t hair en van de bladen, snydt
ze in stukken of in vieren, van een middelmatige dikte; maakt ze blank, dat is, men
moet ze eerst wat op koken, en ze half gaar laten koken in zuiver water, met een
weinig zout, keul of zatury en wat prei. Daarop laat ze weêr droog worden, en stooft
ze dan in half-gesmolte boter, doet’er wat zout en kampernoelje by, zoo gy ze hebt.
Laat ze wel stoven, en ten laatsten doet’er wat verjuis of azyn by, of een witte saus
van eieren en azyn. Een weinig daarna schept ze op, en raspt’er wat neut over.

Anders.
Neemt de stoelen, doet’er ’t hair en de bladen en al wat groen is, af. Gooit ze in
schoon water, laat ze’er een quartier uurs in weiken, en verandert ze eens of tweemaal
van water. Zoo ze te hard zyn, moet men ze effentjes laten opkoken met wat zout;
maar dan zullen ze wat van haar smaak verliezen. Daar op stooft de Artischokken in
een aarde schotel met boter, zout en een of twee kruinagels; houd ze toegedekt, tot
dat zy half gaar zyn. Dan doet’er een weinig verjuis of azyn by, waarvoor zommige
wyn nemen, en een weinig korst van geraspt brood. En als ze gaar zyn, raspt’er wat
neut by.

Nog op een andere wyze.
Men weet, dat men de Artischokken, om ze klaar te maken, eerst in water opkookt,
en dan laat uit druppen, het gat om hoog houdende. En wanneer ze een weinig koud
en handelbaar zyn, zonder zig te branden, doet men ze open, om’er ’t hair van binnen
uit te halen. Daar op discht men zo op met een zaus van boter, azyn, zout en noot.

Gekonfyte Artischokken.
Schilt de stoelen, en laat’er hooi nog bladen aan. Legt ze in versch water; neemt ze’er
een weinig daar na uit, en laat ze eens of meer opwellen, tot dat gy’er ’t hooi
gemakkelyk van kunt krygen; ’t welk geschied zynde, legt ze in een aarde pot, en
giet’er heel zout water over, dat’er drie vingers boven moet staan. Andere nemen de
helfte water en de helfte azyn. Doet’er nog twee vingers hoog goede olie by, of
gesmolten boter, die niet al te warm moet wezen. Stelt de pot zoo in de kelder op
een plank, en dekt ze met een dubbelt linnedoek. Als gy van deze stoelen wilt eten,
moet gy ze’er met een stokje uit nemen, en niet met den vinger in ’t pekel komen.
Laat ze weiken van ’s avonds tot ’s anderen morgens, om’er ’t zout uit te krygen. En
maakt ze klaar, als stoelen, die reets gezouten zyn.
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Andere manier, om de stoelen van Artischokken te bewaren.
Na dat gy ze uit het water hebt genomen, legt ze tusschen twee servetten, om ze heel
droog te maken; doet ze dan in een pot, met zoo veel azyn of verjuis, dat het’er twee
of drie vingeren boven op zwemt; dan doet’er wat zout by, en ’s anderen daags wat
olie, en zet ze dus in de kelder. Dog zulke Artischokken hebben byna geen smaak,
dewyl zy hem in den azyn verloren hebben.
De Artischokken kunnen zig wel 14. dagen of meer goed houden, als ze in schoon
water met zout en boter gekookt worden, die’er een duim boven moet staan. Men
hoeft ze maar 5. of 6. reizen te laten opwellen, en ze dus in de boter bewaren.
Men kan op dezelve wyze konfyten en goed houden de stekelige blanke
Artischokken, als ook de spersjes. By voorbeeld: Laat de spersjes half gaar koken;
legt ze in de lengte in eenig vaat-werk, doet’er boter by, die twee vingeren boven op
dryve. Men kan ze ook rauw vyf of zes dagen laten leggen, dat ze verwelken; dan
legt men ze, als boven, in de lengte, dekt ze met pekel, olie of boter, omze dus te
bewaren.
Men legt ook op deze wyze Komkommers in, twee of drie dagen na dat ze geplukt
zyn. Men kan’er een of twee neuten, eenige kruidnagels en wat hele peper bydoen.
Maar het is zoo nootzakelyk niet, dat men olie boven ’t pekel giete.

Gestoofde Kaarden van Artischokken.
Men maakt ze klaar, met ze wel te pluizen, en’er niets dan dat goed is aan te laten.
Daarop snyd men ze in stukken, en wanneer ze wel gewaschen en blank geworden
zyn in zuiver water met zout, peper en eenige stukjes spek, haalt men ze’er uit, om
op tafel te zetten met een gebonde zaus van boter en meel, zout en azyn; of men
neemt schape-nat, waarmeê men ze in een stoof-schoteltje legt, met gehakte kruiden
en runder-merg; alles met zout en peper toe gemaakt. Als ze gaar zyn, doet men ze
op in een schotel, en giet’er een scheutje azyn over.

Anders.
Neemt heel witte stoelen, snydt ze in stukken van een hand lengte of daar omtrent,
doet’er de binnenste en buitenste draden af, en wanneer gyze gewasschen hebt, dan
bind haar in kleine bosjes, en laat ze in een pot koken met water, zout, wat kruim
van brood, en een klomp boter; op dat ze te witter en beter van smaak worden.
Wanneer ze regt gaar en uitgedrupt zyn, legt men ze doorgaans in een zaus van boter
met wat zout, azyn en neuten. Men doet’er ook wel wat geroost korst van brood, en
zomwylen wat Milaansche kaas by, en zoo laat men ze opkoken.
asch. De Asch komt van hout, of andere brandbare stoffe, die geheel en al door het
vuur verteert is. Men gebruikt ze in plaats van mist, om weiland, bouwland, en tuinen
te misten. Men legt ze aan den stam van den vygen-boom. Zoo’er nog geen loog van
gemaakt is, en ze nog nergens anders toe is gebruikt, heeft ze een wonder-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

58
lyke kragt. En al is het, dat ze tot loog reets gebruikt is, en dus de geesten verloren
heeft, zoo ze maar voor den regen wordt gedekt, en van tydt tot tydt omgeroert, zal
ze evenwel weder gelyk als bezielt worden; gelyk men ziet omtrent de aarde, waaruit
door middel van loog de zalpeter gehaalt is, ofschoon ze een doodt ligchaam schynt
te zyn, dat ze nogtans wederom een nieuw zout ontfangt.
aspersie. Deze plant wort onder de moeskruiden gerekent, komt uit in de Lente, en
is by de hele wereld bekend. Zy begint hard te worden, zoodra ’t hooft aanvangt te
ontluiken. Een vlytig tuinder kan ze ook in den Winter uitbroeijen, door nieuwen
paarde-mist.
De Aspersies, als ze geplant zyn, schieten een stam, die een dikken en
spits-toelopenden kruin krygt, welke open gaat en een menigte takjes voortbrengt,
met dunne bladen als de venkel, maar korter. Uit deze komen kleine bloemtjes, en
daar na ronde korlen als paarlen, die eerst groen, naderhand rood zyn, en ’t zaad in
hebben. De wortel is sponsagtig, en vol hairen of vezels, gelyk aan ’t nies-kruid. De
Berg-Aspersies en die in ’t moeras groeijen, verschillen niets van de geplante. Zy
wassen in alle tuinen.

Aankweking van de Aspersies.
Men zaait ze in ’t begin van de Lente, als ander zaad; dat is, in eenige wel bereide
bedden, wat dunnetjes, en om ze met aarde te dekken, egt men ze met een vork van
yzer. Een jaar daarna, indien ze sterk genoeg van stengel zyn, dat niet missen kan,
zoo de aarde goed en wel bereidt is, of ten minsten twee jaren daarna, moet men ze
in ’t laatst van Maart, en zelfs de gansche maand van April door, verplanten, en daar
toe bedden maken, van drie of vier voeten breed, en van den anderen afgescheiden.
Wanneer het maar gemene aarde is, zoo spit men het bed ruim een voet diep uit, en
smyt het geen’er van komt, in de paden. Maar is de aarde vet en vochtig, zoo is het
best de bedden niet uit te graven, maar ze in tegendeel wat hooger te laten, dan de
paden zyn, want al te groote vochtigheit is haar doodelyk.
De Aspersies dus gezaait, maken wortel-kuiven, rondom het oog, dat is, ter plaatze,
daar de stam staat uit te komen. Deze wortels spreiden zig tusschen twee gronden,
en om ze te verplanten, het zy op een hol of verheven bedt, graaft men de aarde wel
om. Zoo dezelve niet al te goed is, doet men’er wat mest by. Vervolgens legt men
2. tot 3. voeten van de jonge plant nog wat mist, en men zet ze rygs-wyze net boven
op het bedde, zonder het uiterste van de wortelen te korten, of zeer weinig. Indien
het oogmerk is deze Aspersies uit te graven, wanneer ze sterk genoeg zyn, zoo zet
men die maar een voet van den anderen; dog zoo ze zullen blyven staan, ander half
voet van een, in ’t verband ruits-wyze. Dus geplaatst, overdekt men haar met 2. tot
3. duimen aarde; en als ze in een maand of twee niet uitschieten, kan men ze weêr
stofferen en opmaken, even eens als men de andere geplant heeft, alleen zorg
dragende, ten opzichte van de nieuw geplante, om ze nu en dan gedurende de groote
hitte te begieten, en altoos wel van onkruid te wieden, ook de aarde rondom met een
truffel geroert te houden. Of men teikent de ontbloote plaatzen met kleine stokjes,
en wagt tot het volgende voorjaar, om ze te stofferen. Men dekt alle jaren het gansche
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bedde, met een weinig aarde, die men uit het pad neemt, dewyl dat in stede van te
zinken allengskens hooger word. Om de twee jaren mest men ze redelyk, en laat ze
de eerste drie of vier jaren in ’t zaad schieten, zonder haar te snyden, tot dat men
ziet, dat ze dik beginnen te worden, als wanneer men de bedden, zoo men wil, weder
kan herschoeijen; of ze anders beginnen te snyden, dat vyftien jaren kan duren, zonder
haar te vernieuwen; want alle jaren snydt men alle de stelen, waar van ieder stalp
land verscheide voortschiet, af, en dat in November omtrent Sint Maarten. Men neemt
het zaad van de beste, om ze te zaaijen, zoo men wil op de voorgemelde tydt. Om
ze van het plant-bedde uit te rukken, bedient men zig van een yzere vork, dewyl een
spade te gevaarlyk is, om dit werk te doen, want die zou de planten ligt kunnen
kwetzen, en zelfs van haar wortel af steken.
Men moet niet verzuimen alle jaren in ’t einde van Maart of ’t begin van April,
dat is een weinig eer dan de Aspersies natuurlyk uitschieten, de aarde ter diepte van
drie tot vier duimen, om te spitten op ieder bedde, en zoodanig dat de spade de planten
niet kwetst; ’t welk dient om het onkruid te doen versterven, en ’t bovenste van de
aarde rul of zaft te maken, en bekwaam, om in te zuigen de voedzame regen van
April, en den dauw van Mey-maand, waardoor de Stal-plant gevoed word, en de
Aspersies beter uitkomen.
De eigentlyke en gevaarlyke vyanden der Aspersies zyn kleine vloojen, die zig
aan de stelen hechten, en beletten vrucht te dragen of te groeijen, en voornamelyk
in droge en zeer heete jaren; want in andere jaren verneemt men die niet, en tegen
dit kwaad is als nog geen hulp-middel uitgevonden.

Deugd en eigenschap van de Aspersies.
Zy zyn zuiverende en openende, en over zulx goed tegen de verstopping van de Lever
en de Nieren. Ze maken den buik week en los, zuiveren de borst, bevorderen ’t
watermaken; vermeerderen het zaad, voornamelyk als men ze warm eet met boter.
Zy geven het ligchaam een goede reuk, maar maken het water stinkend; en zoo men
ze te veel eet, verwekken ze onvruchtbaarheid; ook zal’er de blaas van zweren kunnen
krygen. Dog genezen egter de Geelzugt en stillen de pyn van de Jicht. De wortel doet
het zelve; maar het afziedsel daar van gedronken, belet het ontfangen en voorttelen.
Het zaad bevordert mede het wateren, en doet den buikloop ophouden. Indien de
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honden van ’t afziedsel drinken, moeten ze sterven.
De Aspersies zyn een lekker gewas, en gezond voor een ieder, vooral zoo ze dik,
murf, zoet en niet al te gaar gekookt zyn. Ze doen den zieken honger en smaak krygen.
De wortel op de tanden gelegt neemt de pyn wech, en maakt de losse tanden vast.
Het kookzel daarvan dikwils gedronken, breekt den steen, dryft het graveel af, en
geeft het aangezigt een gezonde verwe.

Gestoofde Aspersies.
Om ze te eeten, laat men dezelve in water koken, verzygt, en bestrooit ze met wat
fyn zout, waarna men die met de hoofden binnewaarts in een schotel legt, en opdischt
met een saus van boter, azyn, zout en neutemuskaat wel gebonden, of met boter
alleen, daar men een Citroen in kan drukken.

Aspersies op de wyze van kleine Erweten toebereidt.
Snydt ze in kleine stukken, laat ze in kokend water blank koken, stooft ze met boter
in een schootel; daarna doet’er wat melk en room by, maakt ze smakelyk met zout,
peper en fyne kruiden; en zoo dra gy meent, dat het stoofzel gaar is, beslaat twee
eierdojers met room, en doet het by de Aspersies; en zoo dra uwe zaus gebonden is,
kunt gy ze op scheppen.
Men gebruikt de Aspersies ook, om soepen te stoffeeren, ’t zy ze vet zyn of mager.

Ingezulte Aspersies.
Neemt de kleinsten, snydtze klein, en besprengt ze met grof gestoote kruinagelen en
zout. Doet ze in een geloodde aarde pot, dan een laag zout, dan een laag Asierpes,
tot boven aan. De eerste en laatste laag moet van zout wezen. Dan giet de pot vol
goeden azyn, en doet hem dicht toe. Zoo gy’er eenige wilt uithalen, bedienr u van
een zilveren of houten, maar geen yzeren lepel. Draagt ook zorg, dat uw hand den
azyn niet beroere.
astragalus. Dit plant-gewas, by de Nederlanders Wilde Sisers genaamt, maakt kleine
takjes, nauwlyks een hand hoog, enkel, hol, trekkende na den rooden, aan beide
zyden bezet met vele kleine bloempjes, zynde kort en spits, haairig, eenigzins bitter,
staande de eene tegen over de andere, of twee aan twee aan eene zynde, eindigende
met een enkel blad. De toppen zyn bezet met een menigte van bloessem, gelyk die
van peulvrugten, purperverwig of wit, dicht op malkander gepakt. Op de bloessem
volgen kleine basten, langwerpig rond, roodagtig, en vol zaaden, in de gedaante van
kleine niertjes. De wortel is omtrent anderhalve voet lang, ten minsten een duim dik,
hard, houtagtig, met een dikke bruine Schors, maar van binnen wit, en zoet van
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smaak. Deze wortel verdeelt zig om hoog in verscheide takken, drie of vier duim
lang, hebbende de gedaante, als of ze wortelen van verscheide planten waren.
En Wortel, en Zaad stoppen den buikloop, en zetten het water af, als’er een
afkookzel van gemaakt word. Uitwendig zyn zy goed, om Wonden te zuiveren.
astringens. Zie zamentrekkend middel.
astrologie. Zie sterrewaan.
astronomie. Zie sterrekunde.
athanor. Zie luye henrik.
atriplex. Zie melde.
attrahens. Zie uittrekkend middel.
avanturine. Dit is een roodagtige Steen, of trekkende na den geelen, doorzaijd met
goude stipjes, zeer fraai en aangenaam voor het gezigt. Men vind’er twee zoorten
van, een natuurlyke, en een door kunst gemaakte. De natuurlyke wordt op verscheide
plaatzen van Vrankryk gevonden. Men mengt’er iets van onder het stof, het welk op
het Papier gestrooit wordt, om het te doen glinsteren.
De door kunst gemaakte is een zoort van Glas-wording, of een mengzel van koopere
Hamerslag gemaakt, geduurende de smelting van ’t glas over ’t Vuur. Hy word
Avanturine genaamt, om dat hy by Avontuur of geval is ontdekt uit het kooper
Vylzelstof, dat by geval in het gesmolten glas viel. Die met Brand-verwe schilderen,
gebruiken de Avanturine. Dezelve laat zig gemakkelyk polysten, maar is zeer bros.
Men gebruikt ze tot allerlei fraijigheden, als Tabaks-doozen, Horologie-kastjes, enz.
De natuurlyke Avanturine wordt by groote stukken in Bohemen en Silezie gevoden.
aubours. Dit is een Boom van een middelmatige hoogte, gelyk de Anagyris, maar
stinkt zoo niet. De stam is niet zeer dik; het hout is hard, de takken wyd uitgestrekt,
hebbende een groene Schors. De Bladen zitten drie aan drie zamen, zynde groot,
spits, boven groen, onder bleek-groen en haarig, hangende aan een klein steeltje. De
bloessem zit op een dunne pees, meer dan een voet lang, ook dun, rond, haairig, en
trekkende na den witten, gelyk die van brem. Na het afvallen van de bloessem volgt’er
een bast, niet ongelyk aan die van Erten, vol Zaad, gelyk Linzen.
Deze Boom groeit op heete, drooge en bergagtige plaatzen. De Bladen hebben
een verduwende en ontlossende kragt (zyn voorts een goed middel voor
Aamborstigheid, en om de Maand-stonden der Vrouwen te bevorderen.
averoone. Van dit Plant-gewas heeft men tweederlei Zoorten, het Mannetje en het
Wyf-
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je genaamt. De eerst-gemelde Zoort maakt verscheide stammen, roodagtig, hard,
bros, en vol takken, vol van wit merg. De hoogte is van vier of vyf voet. De Bladen
zyn smal, en eenigzins gekartelt, geurig van reuk, bitter van smaak en scherp. De
Bloessem en Zaad zyn gelyk die van Alsem, dog eenigzins meer na den geelen
trekkende; de Wortel is houtagtig. Men queekt dit Plantgewas in de hoven.
Het is van een inbytende, zuiverende, openende en verdunnende kragt; voorts
Wondheelend en afzettend. Het bevordert de Maand-stonden, doodt de Wormen,
wederstaat het fenyn, breekt de Winden, en op het Hoofd gestrooit zynde, bevordert
het een groei der Haaijren.
augustus. of Oogst-maand, is de agtste Maand van ’t Jaar. Heeft een en dertig Dagen;
de Maan negen en twintig. De Zon treed in het Hemels-teken van de Maagd op den
23. derzelver Maand. Hiervan daan is het woort Oogst by verkorting gemaakt, om
dat men in deze Maand de meeste Granen maait en inzamelt; hoewel ’t in zommige
Landen ook in July geschied.

Tuin-werk in Oogst-Maand.
In ’t begin deze Maand zaait men het Zaad van Anemiens of Anemonen, het zelve
losjens met wat aarde overdekkende, en in de Schaduwe houdende en dikwils
begietende, op dat de aarde niet droog worde.
Men plant ook de enkele Anemonen om’er in den Herfst en den ganschen Winter
door Bloemen van te hebben.
Dit is ook het Saisoen om de Narcissen en Oostersche Hyacinthen te zaijen.
In ’t begin van deze Maand dunt men de Ajuin en de bladen van de Beet,
Rommelas, roode Beetwortels, Pastenaken (of Witte peen) en diergelyke, dat is, men
trekt de bladen daar af, om de wortel in den grond te dikker te doen worden, want
dus belet men dat het Sap niet naar buiten trekt; In dezelve Maand begint men ook
de Nagel-bloemen af te zetten.
De Chalotten zamelt men in ’t begin dezer maand in, en haalt de Ajuin uit de aarde.
Tegens het midden van Oogst-maand begint men de Spinagie te zaijen, als mede
het dunsel voor de Winter-Saladen, en de Krop-Salade, om’er kroppen in den Herfst
van te hebben, en in den Winter; men herplant de Aardbezien op een bedde met
hoopjens aarde kluitwyze opgehoogt.
Men gadert het zaad van Latouw en Radyzen, zoo dra een gedeelte der zaad-huisjes
droog zyn; vervolgens haalt men ze met de wortel uit den grond, en legt ze te drogen.
Insgelyx gadert men op het zaad van Kervel, Knoplook, Look, Zibollen, of kleinen
Ajuin, Chalotten, Ajuin en Rocambolen. Men zaait de Radyzen in de opene grond,
om ze in den Herfst te hebben, tegens ’t einde van deze maand; men zaait op eene
luchtige en in de Zon liggende plaats, de Koolkoppen, om ze naderhand te verplanten
in reijen en in eenen zoelen hoek; daar ze den Winter over kunnen staan, en weder
verplant worden in het Voorjaar; ondertusschen mag men gedurende deze gansche
Maand de Krop-saladen zaijen in eene luchtige en zonnige plaats, zoo wel om ze in
September te verplanten, of ook wel in Herfst-maand, het zy op de vlakte of in de
lommer, om ze geheel hard te hebben in den Winter, en weder te kunnen verplanten
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na den Winter, het zy in de ope Lucht in Maart, of in bakken, met het begin van
Sprokkel-maand, en zoo de Winter heel koud is, moet men ze met stroo of matten
een weinig dekken. Men kan ook eenige Ajuin zaijen, om’er in ’t volgende Jaar hele
schone te hebben met het begin van Julius. En deze kan men gevoeglyk weder in de
volgende Maart verplanten. Men moet veel gieten.
Nog verpoot men de Cichory, de eene een voet ver van de andere, zelfs ook de
dus genaamde Koning Zalade, en de Perpignaansche, die heel goed zyn in den Winter
en Herfst.
Men zaait dunsel voor de Vasten.
Vorders verpoot men ook de Winter-Kool.
Men scheert de Heggens voor de tweede maal.
Men eindigt de Boomen tegen een muur te leggen, en begint de Vruchten
allengskens te ontdekken, die men hoog gekleurt wil hebben, te weten de Persiken,
enz.
De Cichory bind men met een, of met twee banden, of wel met drie, zoo ze heel
groot is. De bovenste moet egter altyd veel ruimer zyn dan de anderen, anders berst
ze ter zyden, terwyl ze ryp word.
Met het midden van Oogst-maand begint men de Zuring met aarde te bedekken,
na dat men ze gelyx den grond afgesneden heeft, om ze weder te sterker te doen
aangroeijen; het is genoeg als men’er een duim breed aarde over doet, want zoo men
ze te diep daaronder begroef, zou ze gevaar lopen van te verrotten.
Vorders zaait men ook de Zuring, Kervel en kleine Ajuin.
Men plukt de draden van ’t Aardbezien-kruid af, om de oude planten te weeldiger
te doen groeijen, en als’er geen Vrucht meer aan is, ’t welk in ’t laatst van Julius
geschied, dan snydt men de oude scheuten en alle oude bladen daar uit, op dat ze
nieuwe maken.
Insgelyx snydt men alle oude stelen van de Artischokken uit, als de koppen daaraf
zyn.
Voorts zaait men nog Spinagie in het einde van deze Maand, om ze in het begin
van den Winter te hebben.
Men neemt de Ajuin uit den grond, wanneer de stelen beginnen te drogen, eer men
ze op Zolder of andere droge plaatzen legt, of aan rispen hegt, anders broeijen ze,
zoo ze op elkanderen leggen eer ze droog zyn, en dus rotten ze.
In ’t laatst van Oogstmaand leggen de Bloemisten hunne Hyacinth-bollen in den
grond, als mede hunne beste Anemiens, Ranonkels, Jonkiljes, Imperialen, enz.
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Men verdryft de gemeene Vliegen, en Wespen, die de Vygen en andere vrugten
opeten; ten dien einde hangt men aan de takken van de bomen eenige fleschen vol
Water met wat Honing zoet gemaakt; zoo zullen die Vliegen, door het zoet gelokt,
in den hals dier fleschen inkruipen, en verzuipen; zoo dra zulk een glas dan vol van
dat gedierte is, moet men’er weder ander water indoen.

Voordeel in Oogstmaand te doen.
Van ’t begin dezer Maand tot den vyftienden, zal men de Eieren verkoopen; maar
van ’t midden van Augustus, tot op Lieve Vrouwen Dag in September, zal men ze
alle bewaren, zoo veel’er de Hoenderen leggen; om dat, zoo men zegt, de eieren
tusschen de twee Lieve Vrouwe Dagen gelegt, zig best bewaren; altoos het is eene
gewoonte by den Landman in gebruik.
Ook zal men geene Boter verkoopen die in dien zelven tyd gemaakt is; in tegendeel
zal men ze inzouten, of smelten, alzoo ze zich wel houd; de Kazen zal men van gelyks
op de kaas-plank laten drogen.
Hoewel het Vee in dien tyd begint vet gezet te hebben, en by gevolge wat goed
koop word, stoort u daar niet te zeer aan; maar verkoopt al wech wat gy missen kunt;
al het vette Vee is maar onnut goed voor ’t huis.
Verkoopt mede de Kalveren die in staat zyn, om in deze Maand geslacht te worden;
zy beginnen raar te zyn.
Trek alle voordeel die gy kunt, van het Duifhuis; de Duiven zyn’er in menigte in
dezen tyd.
Daar zyn al te veel Vruchten om in dezen tyd te verkoopen, daarom zullen wy ze
hier niet optellen; doet u best om Kooplieden aan te lokken, en met hen over een te
komen, mits uwen voorraad te rug houdende, om uwe Huisgenoten van ’t gemeenste
te onderhouden, en de Verkens te mesten met de verdorvene of verrotte Vrugten.
De Peer is eene lekkere en wel gewilde vrucht, daarom moet gy zorg dragen, dat
gy’er Geld van maakt.
De Pruimen insgelyks, daar gy een goed gedeelte van moet drogen, van de geene
die in deze Maand ryp worden.
Gelyk deze Maand veele Vruchten voortbrengt, dus moet men zorg dragen, dat
men’er eenen goeden voorraad van in den Oven droge, op verscheide manieren. Het
vertier dat men daar van heeft, als de Vasten aankomt, is groot genoeg om dezelve
niet te vergeten; vooral moet men hier op toe leggen, als de groote overvloed van
vruchten de groente goed koop gemaakt heeft.

Peeren die in Oogstmaand ryp zyn.
(Wy behouden hier meest de Fransche Namen, om dat ze hier te lande ook dus
genaamt worden, en meest vreemde Vruchten zyn:)
De Peer genaamd gros en petit rousselet, is heerlyk, om in Oogstmaand te eten.
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Insgelyks de Robine, (of Rubine) eene zeer goede Vrucht, die gezogt word, om in
Augustus op te dischen.
De Orange verte.
Cassolette, ook wel genaamt, de Poire de leschefrion, of Muskus Peer.
De Oranje bruin: Orange brune, anders genaamt Poire de Monsieur, goed om in
Augustus en September te eten.
De Zoomer bon-Chrétien, anders genaamd graccioli.
De Crapaudine, anders graauwe peer, of Zoomer Ambrette.
Jasmyn-Peer of Tranchipane, schoon wat steenagtig, egter zeer goed.
Die van Cailllot-rozar in August. en Septemb.
Roose-peer, wat hard van vleesch, echter goed om in Oogstmaand te nuttigen.
De Peer van Milane, Beurierre, of Zoomer Bergamot, goed in half Augustus.
Brutte bonne of Pape peer, heerlyk om op te disschen, tegens den twintigsten van
Oogstmaand.
Poire de finor d’Orleans, eene goede Vrucht, mits men ze wat groen inzamelt,
om te zappiger te worden, en in Augustus te eten.
De witte Beurrè kan insgelyks in August gegeten worden.
Zoomer Jargonelle, passelyk, daarom met men’er weinig van hebben, en ze in
Oogstmaand verteeren.
(Voorts kan men tot de Peeren dezer Maand byvoegen: De grauwe Zuiker-peer,
Hippocras-peer, Fransche Keizerin, of St. Magdalene, de zoete Keizerin, Spaansche
Peer, Saffraan Peer, of Gratiosa di Napoli. De Goud peer, Tafel peer, Bloed peer,
Zuikerkandy peer, Konings peer, dubbele Fransche Kaneel peer, of dubbele
Kruidkanjuweel. Geld-peer van Baarsen, Florentina en de langhalzige Spuit peer:

Wat de Bouman in de Oogstmaand doen moet.
Zoo dra de Augustus gekomen is, plukt men het Vlas, Hennip, en maait het Graan
met alle macht, en in de Landen daar Wijn wast, doet men eenen voorraad van
Vaatwerk op, stelt ze in order, en houd ze schoon en klaar, om’er den Wijn in te
kunnen doen. Men bezigtigt de Pers, of’er ook ietwes aan gebroken is; als mede zyne
Kuipen, om te zien of ze den Kuiper ook van noden hebben.
Alle Bouwlieden geven in deze Maand de derde gedaante aan hun Land, en
beginnen tegens het einde het Koorn uit te dorschen, dat weder gezaait moet worden.
azarolus. Zie mispelboom.
azyn. Een gezegende Azyn voor zinkingagtige Toevallen, Slaap-ziekte, en
Moeder-kwaal. Neemt Koper-rood (Vitriool) brand het zagtjes in een Smelt-kroes,
tot al het vocht uitgewaassemt is; legt dan een dekzel op den kroes, en bedekt hem

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

62
met gloeijende Kolen, zoodanig dat hy binnen een kwartier-uurs door en door
gloeijende word; stoot dat Poejer dan en zift het; neemt daarna uitgebrande kolen
van beuken-hout, die ook door een zift gedaan, die met het poejer van Vitriool (dat
men Colcotar noemt) gemengt, te weten van elk twee Oncen. Gemengt zynde doet
het in eene aarde schotel die het vuur kan verdragen, zet die op eenen Wind-oven en
brand het uit, mits gedurig roerende met een yzere stokje, zoo lang tot’er geen de
minste vonk vuur meer in voor den dag komt.
Neemt dan het Vitriool aldus bereid, giet’er zeer sterken Azyn over, laat het staan
trekken op eene warme plaats of in de Zon, als ze zeer heet schynt, gedurende vier
Dagen. Daarna laat’er tien of twaalf druppels klaar afloopen in Water van Rosmarijn
of Wijnruit, en dat ingegeven.

B.
baarensnood.

Op wat wyze men de opregte Zwavel toebereid, bekwaam voor Vrouwen in
Baarensnood, en voor alle zoorten van Kolyk.
Neemt Venetiaansche Terpentyn, en bladen van Zwavel, ieder een half pond; doet
vervolgens de Terpentyn in een dik glaze kommetje, en doet’er de bloem van Zwavel
boven op. Sluit het dus met een linnen doek toe, en zet het op heete Asche, tot dat
het eene in het andere is ingelyft; wanneer men drie droppelen daarvan in een lepel
vol Brandewyn doet innemen.

Een ander Middel, om een Zwangere Vrouw gemakkelyk te doen baaren.
Neemt roode Ajuin, en bollen van Lelien; kookt ze zamen in Olie van Olyven, ende
een weinig witte Wijn. Als nu een Zwangere Vrouw in haar negende Mand gaat,
moet ze hare Lendenen daarmede bestryken; zittende in een Badkuip. Dit zal de
Verlossing zeer gemakkelyk maken.
baar-moeder. Dit is het inwendig deel der Vrouwen, alwaar de ontfankenisse
geschied, ende het Kind tot aan zyne Geboorte gevoed word. Deze Baar-moeder is
vele ongemakken onderworpen. Wy hebben op het Artykel van opstyging der
lyf-moeder verscheide middelen voor dezelve aangehaalt, en zullen hier nog eenige
andere daarby voegen.

Middel, voor de Opstyging der Lyf-moeder.
De Opstyging is een quaal der Vrouwen, en zomwylen der jonge Dogteren. Om
dezelve voor te komen, kan men zig van het navolgende Middel bedienen.
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I. Neemt tweemaal overgehaalde Brandewyn, tot zes oncen; Roozenwater, vier
oncen; fyne Zuiker, drie oncen; fyne Kaneel, een once. De Kaneel moet in kleine
stukjes worden gesneden, en de Zuiker gepulverizeert. Vervolgens alles onder
malkander zynde gemengt, laat men het twaalf uuren staan. Dit gedaan zynde laat
men het twee tot driemaal doorzygen, bewarende het vogt in een zilvere Schaaltje,
of immers in een glas. Twee tot drie lepel vol hiervan genomen, zal het opstygen der
Lyfmoeder beletten te komen, of gekomen zynde doen ophouden.
II. Neemt Zaad van Klissen, tot twee oncen, Kaneel eene once, en drie korlen
Muscus. Pulverizeert het met elkander; zet het op vleesch-nat, of witte Wyn, en
geeft’er het gewigt van een vierendeel loots aan eene, die de opstyging der Lyfmoeder
heeft; dog niet buiten het toeval.

Middel tegen de Verzweering der Lyfmoeder.
Neemt vier hand vol Duizendblad, een half pint witte Wyn, en laat het Duizendblad
daarop vier en twintig uuren staan; distilleert het vervolgens, en bewaart het vogt in
een glaze flesch, en laat de lydende Vrouw agt dagen lang ’s morgens een lepel vol
daarvan nemen.

Middel tegen de Etterbuilen der Lyfmoeder en Mannelyke Roede.
Neemt kruimelen van Wittebrood, Melk, doojer van een Ey, Opium, Zaffraan, Olie
van Mankop, van elks een weinig; mengt het wel zamen, en laat het tot op de helft
afkooken, en legt het als een Pap op het zeer.

Voor een Wanvrugt in de Lyfmoeder.
Deze Wanvrugt is een vormelooze klomp vleesch, die in de Lyfmoeder in plaats van
een Kind groeit. Men ontdekt dezelve, om dat ze zig niet beweegt, gelyk het Kind
doet. Men moet in zulk een geval de Vrouw met verzagtende middelen koesteren,
en met zulke, die een miskraam verwekken; men moet haar doen niezen, ende een
vrouwe Zetpil geven. Alles volgens ordonnantie van Geneesheer en Chirurgyn, die
in geval de voornoemde middelen vrugtloos zyn, zyne werktuigen moet gebruiken,
om dien vleeschklomp af te halen.
baarwortel. Dit is een Plantgewas, dat vele stammen als ranken maakt, maar zwak
en buigzaam, hoog min of meer anderhalve voet, bezet by beurten met byna ronde,
ligtgroene en zagte Bladeren, bitter van smaak, groejende op korte steelen, en ten
deele zig om den stam slingerende. De Bloessem, groeijende onder de bladen, zyn
onder als pypjes, maar boven breedt en open; voorts by wyze van tongetjes gekorven,
purperverwig, maar donker. Op de bloessem volgt een vleesagtige, eyronde en groene
Vrugt; maar bruin als ze ryp is. Deze vrugt is gemeenlyk in hare lengte in zes vakjes
verdeelt, zynde vol platte en kleine Zaadjes, zwart en het een op ’t andere gepakt.
De wortel is hobbelagtig. Dit Plantgewas groeit in de Weiden, op Wynbergen, Velden,
en allerlei vette Grond.
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Daar zyn vier zoorten van Baarwortel; elk van die heeft wederom zes zoorten. De
beschryving, die wy’er van gemaakt hebben, betreft de ronde Baarwortel, die wy
onder de eerste Zoort vooraan stellen.
De Baarwortel wordt in ’t Latyn, hoewel eigentlyk met een Grieksch Woort,
Aristolochia genaamt, als bekwaam zynde, om de Nageboorte aftedryven. Ook
noemen ze het Malum terrae, om dat het naar een Appel zweemt. Men heeft van dit
Plantgewas vier Zoorten, een ronde, een lange, gerankte, en kleine. De eerste, genaamt
Aristolochia rotunda, maakt vele, maar zwakke takken, een voet hoog. De bladen
zyn rond, slap, zonder steel, en vast aan den stam. De bloessem is purperverwig,
maar donker. Het Zaad is plat en klein, beslooten in langwerpige basten, en in zes
vakjes onderscheiden. De wortel is rond, in de gedaante van een Aard-appel, van
buiten bruin, van binnen eenigzins geel; bitter en onaangenaam van smaak. Men vind
deze Baarwortel op Weiden, Velden, vette en vogtige Landen. De tweede Zoort word
genaamt Aristolochia longa. Deze maakt vele buigzame stammen, omtrent anderhalve
voet lang, kruipende langs de aarde. De bladen zyn als zeissen, spitz, en met korte
steelen aan den stam vast zittende. De bloessem is gelyk aan die van de Aristolochia
rotunda. De vrucht gelykt na kleine peertjes, behelzende kleine en platte zaadjes.
zwart van kleur. De Wortel is in lengte en dikte gelyk een arm van een Kind, van
kleur en smaak gelyk de Aristolochia rotunda. Zy groeit in Velden, Wyngaarden,
Graanen en Heggen. De derde Zoort word genaamt Aristolochia Clemantitis of
Saracenica. Deze maakt regte ranken, sterker dan de andere zoorten, omtrent twee
voet hoog. De bladen zyn gelyk aan die van klimop, rimpelig, hangende aan twee
lange steelen, de bloessem is eenigzins lang en bleek-geel. De vrucht is eenigzins
grooter, als die van de andere zoorten. De Baarwortel, zynde eyrond, en verdeelt in
zes vakjes, vol platte Zaaden. De wortel is dun, vezelagtig, en grijs. Dit Plantgewas
groeit op het Veld, Wynbergen, en in Bosschen, daar een warme grond is; daar zyn
verscheide Zoorten van. De vierde zoort word genaamt Aristolochia tenuis, anders
Pistolochia of Polyrhison.Deze maakt vele stammen, dun, zwak, en tegen de grond
leggende. Bladen en bloessem zyn gelyk met die van de andere zoorten, hoewel veel
kleiner en bleeker. De Vrugt gelykt een kleine peer, zappig, en vol Zaad. De Wortelen
zeer veezelagtig door een kleine tronk aan elkander gehegt, geel van kleur, scherp
en bitter van smaak, maar van een sterke en aangename reuk. Zy groeit op Wynbergen,
in Bosschen, en warme Plaatzen. Alle zoorten van Baarwortel hebben veel Olie en
Zout, een middelmatige vogtigheid, ende weinig aarde. Zy zyn wondheelend,
zuiverend, goed voor de opstyging der Lyfmoeder, voor de Kanker, Slym-verduwend,
en de Aamborstigheid genezend; ook zyn ze Zweet-verwekkende, en afzettende. De
twee eerste zoorten gebruikt men uitwendig. Maar de wortelen der twee laatste
zoorten worden ingenomen.
Men brengt de gedroogde Wortelen uit Languedoc, en Provence. Onder de lange
en ronde verkiest men de dikste en zwaarste, onlangs gedroogt, buiten grys, van
binnen geel, zynde zeer bitter van smaak.
De kleine Wortel moet wel doorvoed zyn, digt in malkander gevlogten, gelyk de
wortel van zwart Nieskruid, versch gedroogt, geelagtig van kleur, en wel niezend,
bitter van smaak. Deze is de beste van alle, als een ingredient van Driakel gebruikt.
bacile. Dit Plantgewas maakt stammen van omtrent anderhalf voet hoog, vol takken,
dik en houtig, kruipende doorgaans langs de aarde, maar zomwylen regt op staande.
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De bladen zyn klein en smal, sterk, drie aan drie by elkander groeijende, van reuk
gelyk eppe, maar ziltig van smaak. De bloessem groeit als Zonneschermen, elk van
vyf witte bladen, van gedaante als Roozen. Op de bloessem volgt het zaad, twee aan
twee, plat, van agteren gestreept, wit, en geurig van reuk, scherp van smaak. De
Wortel is lang, dik, houtig, getakt, en eenigzins wit.
Men zegt, dat, als men de stammen in haren groei zynde insnydt, een melkagtig
zap daaruit zypelt, zig stremmende tot roodagtige droppelen.
Eigenschappen. Dit Plantgewas is van een openende kragt, een goed middel voor
het Graveel, om den Steen der Nieren en Blaas te vergruizen; en voorts om het Water
af te zetten, en de Maandstonden te bevorderen. Het behelst veel Zout, Ollie en Vogt.
Plaats. De Bacile groeit in Sicilie am strand, en op een steenagtige grond.
badt. Men heeft twederlei Baden; de natuurlyke, en die door kunst gemaakt zyn. De
eerste bestaan uit niet anders dan uit Wyn of Bergwateren, die van zig zelve ergens
inlopen, by de Latynen Thermae geheten. De andere worden van gemeen Water
gemaakt, dat men met enige afzettende, zuiverende, zamentrekkende middelen, enz.
heeft laten koken. De kunstige Baden zyn weder twederlei: de eenen worden in ’t
Grieksch Hypokausta of Lakonika, in ’t Latyn Sudatoria geheten, welke wy doorgaans
Badstoven noemen; en de anderen worden by de Latynen Balnea of Lavacra genaamt,
waar van men gemeenlyk hoort spreken, als men eenvoudig van een Badt spreekt.
Deze worden in drie zoorten onderscheiden; ’t eerste hiet by de Latynen Caldarium,
het tweede Frigidarium, het derde Tepidarium, by ons Warm, Koud en Lauw Badt.
De twee eerste zyn schadelyk, als men ze zonder noodzaak en goeden raad gebruikt,
dewyl het eene al te warm, het andere al te koud is. Maar het laatste is het zekerste
en minst gevaarlyk; want, om dat het werkelyk verwarmt, zoo helpt het de verduwing,
kweekt de natuurlyke hitte aan, en bevordert de verdeling der verteerde Spyzen, als
het behoort. Wat meer is, het zuivert, maakt de Huid schoon, verzacht, dryft en zet
af, en opent
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de lugtgaatjes; en zoo’er van binnen iets verrot of zwart en verroet is, trekt het naar
buiten, en verfrischt dus toevalliger wyze. Behalve dit alles, verdeelt en verdryft het
de overtollige vogten, door een ongevoelige doorwaasseming; en hierom is ’t, dat
men het voor opdroogende hout; eindelyk het maakt het hele lighaam buigzaam en
doorwaassemend. Dus is het gebruik daar van zeer heilzaam voor die gene, die met
daaglyke koortzen gekwelt zyn, of met vermoeitheid en schurft. Maar de voornaamste
van de vereischte voorwaarden, om’er zig met nuttigheid van te bedienen, is, dat
men eerst vooraf den buik moet gezuivert, en de spyzen verteert hebben. Hoe ’t’er
ook meê zy, het Badt is niet goed, dan in ’t afnemen der ziekte, (wanneer het
tweederlei voordeel toebrengt: te weten, de verdryving der roetagtige vuiligheid, en
de doorwaasseming der overtollige vogten) en niet in ’t begin, wegens de rauwheid.
Ook is het Badt alleen goed voor warme en droge lieden, dewyl het hen vogtig
maakt, maar niet voor die al te vogtig zyn, want zulken is het schadelyk, vooral, zoo
ze geen los lyf hebben, en zelfs voor die al te loslyvig, of aan eenigen bloedloop
onderhevig zyn; nademaal het bloedt door het Badt gaande gemaakt, en in beweging
word gebragt; en ten laatsten voor die te zwak zyn, alzoo het de kragten aantast.

Badt tot zuivering van ’t Lighaam.
Neemt rivier-water, maakt het heet, en doet’er een goede handvol zout by; als dat
gesmolten is, dan neemt het water van het vuur, eer het begint te zieden: voorts
mengt’er zes pond witten honing onder, een pond klein gestoten witten of Engelschen
aluin, en zes pinten of meer ezelinne-melk. Men kan’er ook welriekende geuren by
doen. Alles wel onder een gemengt zynde; baad’er u in, terwyl het nog meer dan
laauw is.
badt of stoof. Een kunstwoord der scheikunde, of Chemie, dat men gebruikt van
verscheide kookingen, aftrekkingen en diergelyke werkingen, die men omtrent stoffen
doet, die bekwaam zyn om een matige warmte te onderhouden. Dus zegt men een
asch badt, als men de kolf, daar de stof in is om uitgetrokken te worden, op de asche
zet, en’er het vuur onder doet. Zandt-badt, dat men ook een scheibadt noemt.
Vylzel-badt als men’er vylzel van yzer of zand toe gebruikt. Mariaas-badt of
waterstoof, als men de kolf in warm water zet, waar door de dingen daar in besloten,
warm worden. Men heeft ook een damp-stoof, Balneum vaporatorium, die een minder
warmte geeft, en dus genoemt word, dewyl men een glazen vat met eenige stoffe
daarin, warm maakt door den waassem van heet water.
baquenaudier. Dit is een tamelyk groote boom, of een Heestergewas met vele takken,
die van binnen hol zyn, byna gelyk de vlierboom, maar harder, en zonder merg,
hebbende een dubbelde bast, van boven aschvervig, van beneden groen, en dragende
vele bladen; negen of elf aan malkander, gelyk aan die van de seneboom, witagtig
en beneden ruig, bitter van smaak. De bloessem is gelyk die van peulvrugten, geel
van kleur. Afgevallen zynde, gelykt ze naar een bast of vlies, opgeblazen als een
blaas, schitterende; en doorgaans roodagtig, bestaande uit twee schillen, in welke
het zaad in de gedaante van kleine niertjes besloten is, zynde eerst geel, maar ryp
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geworden, byna zwart; van smaak gelyk boonen of erten. De drie eerste jaren heeft
dit gewas niet meer dan eene stam, die in het vierde jaar takken maakt, ende tot een
boom word. Het zaad woord in Oogstmaand ryp.
Plaats. het groeit in menigte in het dal van Anania, en op het gebergte van Gualdo.
Het bloeit in de Meymaand. Men weikt het zaad in water, en zaait het vervolgens in
een vette grond; als wanneer het aanstonts opslaat. Voorts queekt men dezen boom
gelyk een ieben- of taxis-boom. Zoo dra het tot een tamelyke hoogte is gegroeit, en
men oordeelt, dat het bekwamelyk kan verplant worden, maakt men’er heggingen
van, die op allerlei wyze geschooren worden.
Eigenschappen. Het zaad met eenig vogt genuttigt, is een braakmiddel, ontstelt
de vogten, en quelt het lighaam. Maar omtrent de beesten heeft het die zelve
uitwerking niet, voornamentlyk omtrent de schaapen; want deze worden’er zeer vet
van.
baguenaudier. Druiveboom. Dit is een klein boompje, wiens bladen zyn gelyk die
van een vlierboom. Zyn hout is zeer bros; de bladen zyn wit, en groeijen als trossen
by malkander, zoo als de vrugt zelve, zittende in kleine roodagtige basten; binnen
in zit een steen, groenagtig, en zoet van smaak, maar doet braken. Men noemt het
een wilde pimpernoot.
Plaats. Dit gewas groeit in de bosschen, bloeit in Mey, en heeft rype vrugten in
de maand van September.
Eigenschappen De vrugt heeft byna dezelve kragt met de pimpernooten. Bladen
en schillen purgeeren; dog worden zelden tot dien einde gebruikt.
baile. Dus noemt men te Constantinopolen den Ambassadeur, van Venetie by de
Porte residerende. Behalven de staats-zaken, welke deze Minister waarneemt, is hy
ook eerste Consul der Venetiaansche natie in die hoofdstad van het Turksch gebied;
en onder hem staan alle de andere Venetiaansche Consuls in de Levant, die eigentlyk
als vice-Consuls moeten aangemerkt worden.
bak is een rond, vierkant of lang houten vat, daar een tuinder eenige byzondere
zaaden in zaait. Gemeenlyk zyn ze rond, ter grootte van twee schepelen, of daar
omtrent. Men laat’er zomwylen naar zyn eige zinnelykheid by een kuiper maken,
die’er duigen, hoepels en tenen toe nodig heeft.
bakelaar. Zie onder laurier. Dit is een verbastert word van baccae lauri.
balzamine. Deze plant maakt stammen van omtrent anderhalve voet hoog, dik, regt,
takkig, zappig, beneden zomwylen roodagtig, zig krullend door middel van zyne
rankjes, om al het gene ze bereiken kan. De bladen groeijen beurte-
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lings, zuiver en glad, in de gedaante van wyngaardbladen, dog veel kleiner, en van
een eenigzins bittere smaak. De bloessem groeit onder de bladen, aan roodagtige
steeltjes; elk is van een stuk, verdeelt in vier ongelyke blaadjes, schoon rood van
kleur. Het bovenste blad is gelyk als overwelft, en het onderste gelyk een zak om
hyppocras door te lekken. De twee op zyde staande vallen tegen malkander als een
befje, beide met een oriljet verciert. Op de bloessem volgt de vrugt, in gedaante van
een peertje, gelyk als met wratjes bezet, en ruig; eerst groen, dog ryp geworden zynde,
geel. Deze opent zig van zelve, zoo dat men het zaad kan zien, zynde rond en byna
gelyk de linzen, dog rondom gekartelt.
De Balzamine word gequeekt in hoven. Men maakt’er een Wond-balzem van, die
geprezen word als een uitnemend middel voor allerlei wonden, voornamentlyk voor
die van een pees, van een gebrand ligchaams-deel, aambeijen, gespleete borsten, en
om de lidteekenen te verdryven. De enkele Balzem word gemaakt, door de vrugt der
Balzamine in olie van olyven te doen, zoo dat de olie twee duimen boven staat; en
het vat met den olie in de zon word gezet.
Het zamen gemengde word dus bereidt: Neemt bloessem, en vrucht van Balzamine,
van ieder vier oncen; de wortel van Consolida of waal-wortel, Aristolochia rotunda,
of roode Baar-wortel, van ieder twee oncen; vaaren van ipenboomen getrokken, zap
van rivier-kreeften, bladen van Maagdepalm, van Sanikkel of beerenoor, de toppen
van duizendblad, geel Gallium of walstroo, van ieder anderhalve once, olie van
olyven vier pond. Stampt het gene dat gestampt moet worden, en doet het zamen in
een geslooten glas; zet het des zomers veertien dagen in de zon. Laat het vervolgens
afkooken; perst het uit, en mengt den gezuiverden en overgehaalden olie met een
half pond gedistilleerden olie van vernis, om den Balzem te maken.
balzem. Deze is verscheiden. De Joodsche of Palestynsche Balzem komt van een
klein boompje, het welk eertyts alleenlyk in het dal van Jericho, in de stamme van
Gilead, in het gelukkige Arabie gevonden wierdt. Maar de groote Turk, hebbende
Palestina onder zyn gebied gebragt, heeft alle de Balzem-boomen van daar in zyne
hoven van groot Cairo verplant, latende dezelve aldaar nauwkeurig door de Janitzaren
bewaren, zonder eenig Christen daar by te laten komen. Invoegen men tegenwoordig
met meer regt dezelve Balzem-boomen van Egypten of Cairo, als van Judea mag
noemen. Deze boom maakt kleine, en regte takken, bros, en vol ongelyke kwasten.
De bast is van buiten roodagtig, van binnen groenagtig. Het hout daar onder is wit
en vol merg, het welk in stukken zynde gebrooken, een lieffelyken reuk van zig geeft.
Men brengt dikwils eenige drooge takken daar van in Europa, zonder bladen; dog
deze zyn zeldzaam en zeer duur, ter oorzake dat ze zoo bezwaarlyk te bekomen zyn.
En dit is het, dat men met een Grieksche naam Xylobalsamum, dat is hout van Balzem,
noemt.

Deugd van de Palestynsche Balzem.
Deze is hoofd- en maag-sterkend. Men gebruikt de drooge bladen in aanstekende
ziekten, en tegen fenyn. In deszelfs plaats neemt men hout van Aloë.
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De bladen dezer plant komen naby die van wynruit. De bloessem is als sterretjes,
en wit. Na dat dezelve is afgevallen, volgt de vrugt, zynde een bezië, spitz eindigende,
eerst groen, maar ryp geworden zynde bruin, hangende aan een klein steeltje en
kelkje. De graanen, die droog in Europa worden gebragt, gerimpelt en zonder zap,
verwekken zaad, en sterken de levens-delen. Men gebruikt ze als een middel tegen
den beet der slangen, en andere vergiftige dieren. Men verkiest versche welriekende
en sterk van smaak. Men gebruikt in plaats van dezelve ook cubebe of steert-peper.

Witte Balzem, Syrische Balzem, of opregte Balzem, by de Latynen
Opobalsamum genaamt.
Dit is een zeker vloeibaar harst, wit en geurig van reuk, zypelende uit den stam van
den voornoemden boom, als dezelve des zomers ingekorven wordt.

Deugd van de witte Balzem.
Deze versterkt het hoofd en de maag, bevordert de uitwaasseming, inwendig gebruikt
zynde; verbetert de kwade vogten, en geneest de fenynige beeten. De dosis is een
tot vier druppelen. Is voorts een middel, om de puisten van het aangezigt te verdryven,
en verzagt de huid. Waarom de vrouwelyke Sexe zig daar meê wryven, hebbende
alvorens hare handen gewasschen. Men maakt’er ook een zoort van maagde-melk
van, met het in overgehaalde wyn of eau de la Reine te doen smelten en ontbinden.
Dit dus ontbonden zynde, mengt men met een menigte slak-water, of bloessem van
boonen, en men gebruikt het, om ’t aangezigt te wasschen.

Verkiezing van witte Balzem.
Gelykerwyze de witte Balzem zeldzaam en duur is, dus is ze ook aan vervalsching
onderworpen. Zy moet van een aangename, en te gelyk sterke reuk zyn; wit en
doorschynend van kleur, eenigzins trekkende na den geelen, scherp ende een weinig
bitter van smaak. Zy moet omtrent zoo dik en lyvig zyn als de Terpentyn. Men vind’er
veel olie, maar weinig vliegend zuuragtig zout in. Als men uit nieuwsgierigheid den
Balzem distilleerde, men zoude in de eerste plaats zeer fynen en vloeibaren olie daar
uit trekken, daarna geelen olie, en eindelyk rooden olie, gelyk als wanneer men
Terpentyn distilleert. Maar aangezien de witte Balzem van zelfs vlugtig genoeg is,
doet men wel, dat men dezelve zonder te distilleren of over te halen gebruikt.
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Om te weten, of de witte Balzem opregt en versch is, laat men een druppel in een
glas met water vallen. Versch zynde verspreid zig die droppel als een vliesje over
het water in ’t glas, dog zoo, dat men den verspreiden droppel ligtelyk met een zuiver
stokje wederom by elkander kan doen lopen. Maar de Balzem oud zynde, zal de
druppel zoodanig een vliesje niet maken, maar op de grond van ’t glas vallen, als
hebbende meer lyvigheid, dan de eerstgemelde.
balzem van Copahu, in ’t Latyn, Balsanum Copahu.
Deze Balzem zypelt uit een boompje in de West-indien, door een insnyding in het
zelve gedaan. Men brengt ze over Portugal herwaarts. Daar zyn twee zoorten van.
De eerste is zoo helder, als witten olie, en van een harstagtige reuk; de tweede is
dikker als Terpentyn, en geelagtig van kleur.

Deugd van de Balzem van Copahu.
De eene en de ander zoort zuivert, en doet de wonden genezen. Men gebruikt ze om
de zenuwen te versterken, te ontlossen, de zaadloop of druipert te stremmen. Het is
ook een goed middel voor de zinkingen, verrekkingen, en beenbreuk. Een dosis is
van twaalf tot vierentwintig druppelen, ingenomen.
balzem van Tolu. In ’t Latyn, Balsamum de Tolu.
Dit is een zoort van harst, die uit den ingekorven stam zypelt. Deze insnyding
geschied in den bast van een Westindisch boompje, genaamt Tolu. Het is een zoort
van pynboom, omtrent nieuw Carthago groeijende. Het behelst veel fynen olie en
vliegend zout, maar weinig aardsche delen. Van ligchaam of dikte is het gelyk de
Terpentyn, roodagtig van kleur, sterk van reuk, zwemende na dien van een citroen.

Deugd van de Balzem van Tolu.
Deze zuivert en doet de wonden toelopen, wederstaat dekanker, versterkt de zenuwen.
Het is een goed middel voor de zinkingen, en heupjicht, zynde uitwendig gebruikt.
Men geeft het zomwylen den Aamborstigen in. De dosis is van een tot vier droppelen.
Men gebruikt by gebrek van het zelve olie van barnsteen om inwendig; en terpentyn,
of olie van Hypericum of St. Jans blad, om uitwendig te gebruiken.
balzem van Peru, in ’t Latyn, Balsamum Peruvianum, of Indicum.
Hier van telt men drie Zoorten.
De eerste Zoort is een hard harst, roodagtig, en welriekend. Zy zypelt uit de takken
van een boom, die in menigte in Peru groeit. Men ontfangt dit zap in
kokernoots-doppen; en legt het eenige dagen lang in de zon, of eenige ander warme
plaats, om een zeker wateragtig vogt, dat’er mede vermengt is, te doen uitwaassemen,
en de harstagtige stoffe harder te doen worden. Men noemt het drooge Balzem.
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De tweede zoort is een wit vogt, harstagtig en welriekend. Deze zypelt uit den
stam, en dikke takken van dien zelven boom, zynde met een mes ingekorven. Men
noemt ze witte Balzem van Peru. Deze Zoort zweemt zeer naar Opobalsamum, of
opregte witte Balzem.
De derde zoort is lymagtig, van dikheid gelyk Terpentyn, van kleur donkerbruin,
maar aangenaam van reuk. Men kookt de bladen en takken van dien boom een tydlang
in water; en men laat het afgekookte koud worden, als wanneer de Balzem boven
dryft, en men ze daaraf schept, om in flesschen te bewaren. Dit zoort is het gemeenste
in de Apothekers winkels. De smaak is eenigzins scherp.

Deugd van de Balsem van Peru.
De drie gemelde zoorten van Balzem zyn goed tot versterking der Zenuwen en
herssenen, hert en maag; zy dienen om de verrotting te beletten, te zuiveren, en de
wonden te genezen; voorts om de koude vogten te ontlossen, ende een doorstraaling
te maken. Ook zyn ze een middel voor de scheurbuik. Als ze ingenomen worden, is
de dosis van een tot zes druppelen. Tot het inwendige gebruik neemt men by gebrek
van deze Balzem, olie van barnsteen; gelyk voor het uitwendig gebruik olie van
Hypericum, of Terpentyn.
De Indianen, na dat ze de donkerbruine Balzem uit de takken van den gemelden
boom gehaalt hebben, laten ze het afkookzel uitwaassemen, tot het de dikte van een
extract heeft; waar onder ze een weinig gom mengen, en’er een deeg van maken, die
ze tot kleine balletjes vormen; welke donkerbruin en welriekend blyven,
voornamentlyk als ze aanstonts met een weinig Balzem rondom bestreken worden.
Wy ontfangen kleine Balletjes in menigte over Spanje en Portugal.

Door konst toebereide Balzem.
Deze is een Compositie, dienende tot een Genees-middel, of om op wonden te leggen,
of om door den lieffelyken reuk te verkwikken.

Uitnemende Balzem.
Neemt Alzem, drie hand vol; Byvoet; Wynruit; rosmaryn; Saley, blad en bloessem,
van elks twee hand vol; Lauwerier-graanen, naar maate van den Balzem, dien gy
maken wilt. Maar daar word meer Alzem en wynruit vereischt, als van de andere
Kruiden. Laat het met elkander kooken in een ketel met genoegzame olie van nooten.
Deze Kruiden genoeg gekookt zynde, het welk blykt, als ze zwart zyn, moet gy ze
uit den ketel halen; en den olie zagtkens, zoo klaar als mogelyk, afgieten. Drukt dan
de Kruiden in een linnen doek uit; ja perst ze uit, om’er alle kragt uit te halen. Voegt
deze by den klaaren olie. Mengt’er onder, naar proportie van de quantiteit, een pond
teer, een half pond maagdewasch, die versch uit de byekorf komt,
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twee drachmen Venetiaanschen terpentyn, twee oncen olie van een Adder; en roert
het zamen met een houte spatel om. Alles wel door malkander gemengt zynde, zygt
het door, om het van alle vuiligheid te zuiveren. Doet vervolgens deze Balzem in een
geverniste pot; sluit die wel toe met parkement, en gevernist Leêr daar boven op.
Om deze Balzem nog beter te hebben, moet men dezelve zes weken lang onder
paarde-mist bedelven; en ze naderhand op de onderstaande wyze gebruiken. Wil
men de Balzem vloeibaar hebben, men moet’er minder teer by doen.
Eigenschappen. I. Deze Balzem geneest binnen vier en twintig uuren allerlei
versche wonden, als zy’er warm opgelegt word; en de wonden alvorens met warme
wyn gezuivert zyn.
II. Warm op den slaap van het hoofd gelegt zynde, neemt ze allerlei hoofdpyn
wech. Ook moet’er een warme linnen doek omgeslagen worden.

Balzem, voor alle zoorten van quetzuuren en Kneuzingen.
Drogeryen. Neemt een half pond noot-olie, een half pond vloeibaar Storax, ende een
half pond Elemi-gom; vier oncen Spiegelhars, vier oncen Venetiaanschen Terpentyn,
een once Adder-olie, nevens een half pond maagde-wasch.
Bereiding. Werpt dit met malkander in een schootel, laat het smelten, met
malkander kooken, onder een geduurig omroeren, tot dat het de dikte van een zalf
heeft.
Eigenschappen. Deze Balzem is zeer goed voor allerlei zoorten van quetzuren,
wonden en kneuzingen. Zy geneest de Aambeyen, en steeken van fenynige beesten.
Zy geneest de jigt, etter-gezwellen en pest-builen. Ook neemt ze allerlei pyn wech.

Balzem voor kneuzingen.
De kneuzing mag zoo groot aan eenig deel des lighaams zyn, als ze wil,
voornamentlyk zoo het een vleessig deel is, het volgende is een beproeft
genees-middel.
Neemt Roozen-olie en wyn zamen, en bestrykt’er de kneuzing mede. Dit gedaan
zynde, gebruikt het volgende Genees-middel: Neemt maagde wasch, (de geele is de
beste,) werpt dezelve in kookend water, om het gedwee te maken, en strykt het dus
als een pleister, op een linnen doek; om het op de kneuzing te leggen.
Balzem. Neemt van St. Jans kruid, hebbende geele bloessem, de knoppen; doet’er
het groene af, en legt’er een half pond van in een kom met een half pond olie van
olyven; laat het zamen dus staan en weiken, zes of zeven weken lang. Daarna moet
gy het in een schoon en nieuw linnen doen, eerst laten doorzygen, en daarna
uitdrukken, ten einde de kragt der knoppen zig met den olie vermenge. Doet
vervolgens den olie wederom in den kom, mits dezelve zuiver zy. Neemt daarenboven
een once Elemi-gom, tot stof gemaakt, werpt het in den olie; dekt den kom voorzigtig
toe met een vel, bestreken met wasch, dat’er niet de minste kragt vervliegt. Hoe deze
compositie ouder word, hoe ze beter is. Men moet ze veertien dagen lang in de Zon
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laten staan, en dagelyks omroeren, om de voornoemde gom beter met den olie te
mengen. Maar men moet zorge dragen, dat de kom niet vol olie is, maar dat zulks
wel vyf duim breed scheelt, want anderzins zou dezelve, als’er de gom in gedaan
word, bersten.
Gebruik. Deze Balzem is goed voor alle zoorten van wonden; dog meer voor
versche, als oude. Zoo’er een wiek vereischt word, die moet door en door in dien
olie geweekt zyn. Zoo zulks niet nodig is, neemt men plukzel, insgelyk dus geweekt,
en zoo heet, als men het lyden kan, op de wonde gelegt. Wil men meer van den
gemelden Balzem hebben, men neemt van het voornoemde kruid, olie en gom, naar
proportie.

Onvergelykelyke Balzem voor allerlei zoorten van quetzuuren, diep of ondiep,
kneuzingen of verrekkingen.
Drogeryen. Neemt een pint roode wyn; evenveel olie van olyven; wilde oranje
bloessem; een once wilde granaat-appel-bloessem; een halve once drooge
granaat-appel-schillen; twee drachmen storax; een halve drachme cypresse-nooten;
en drie oncen anchuza of ossetong.
Om deze Balzem gereed te maken, moet men alle deze drogeryen in een vyzel
stooten; dog niet zeer klein. Daarna werpt men ze in een pot, met olie en wyn; men
laat ze op een matig vuur kooken, tot op de helfte, dat is, tot dat de wyn geheel
verkookt is. Dit kan men weten, als men eenige druppelen op heete koolen werpt,
en die aanstonts in vlam vliegen zonder te zissen. Maar zoo die druppelen zissen,
moet men het nog langer laten kooken. Als nu de Balzem gereed is, moet de pot van
’t vuur worden genomen, ende een half quartier-uurs toe blyven; daarna zygt men
het door een linnen doek, en zet het op glaze vlesschen, als wanneer het meer dan
twee jaaren lang goed kan blyven.
Gebruik. Zoo het een kneuzing of verrekking is, smeert de plaats met dezen Balzem,
sprenkelt’er fyn gemaalen provincie-roozen op, of van myrten-bladen; en legt’er
vervolgens werk, van deze Balzem doortrokken, boven op.
Doet het zelve, in geval de voet verstuikt is, met de enklauwen te omwinden,
zonder nogtans dezelve te veel te perssen.
Is het een wonde, moet men dezelve met warme wyn afwasschen, en met een
linnen doek afdroogen; vervolgens van den Balzem daar op leggen. Dit gedaan zynde,
laat men een linnen doekje van den Balzem doortrekken, en het op de wonde leggen;
ende een blad van roode kool daar boven op; of van ander kool. Als dan verbind men
de wonde, dog zagtkens. Men verbind ze ’s daags tweemaal.
In geval de wonde eenige zenuw quetst, doet
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men een weinig terpentyn onder den Balzem, en legt het daarop zoo warm, als het
de lyder verdragen kan.
Zoo de wonde in ’t Ligchaam doordringt, of diep in de dije gaat, moet men eerst
warme Wijn daar in spuiten. Daarna spuit men’er warme Balzem in; en men legt een
Koolblad op de Opening; vervolgens een popje, doortrokken van den Balzem.
Eindelyk verbind men de Wonde, dog zagtkens.

Balzem, die beproefd is, en waarvan de eigenschappen boven reets verklaart
zyn.
Drogerijen. Neemt roode Roozen, een handvol, Pimperneel-bladen, en bladen van
Saly, Duizendblad, Munte, Marjolein, Keule, Yzop, en Perzikbladen, elks een handvol;
een pint keurlyke Wyn, en olie van Olyven; nevens een handvol Zout.
Toebereiding. Werpt het een en het ander, behalven het Zout, in een bekwaame
aarden Pot, en laat het dus kooken, tot dat de Wyn geheel en al verkookt is, en’er
niet anders als olie overblyft. Edog het moet op een matig Vuur geschieden, en
geduurig omgeroert worden, ten einde de Kruiden niet aanbranden. Byna dus
afgekookt zynde, doet men’er het Zout by. Eindelyk perst men het door een doek,
om’er alle kragt der Kruiden uit te halen.
Eigenschappen. Deze Balzem is een beproefd middel voor de Kanker, Gebrandheid,
Zwakheid der Zenuwen, Hoofdpyn, rouwigheid der Maag, Kolyk, Jigt, enz.
Men wryft’er het zwakke deel des Ligchaams mede, tot dat de Balzem geheel en
al in de huid is getrokken, En tot dien einde maakt men van tyd tot tyd de hand, met
welke men wryft, warm. Vervolgens moet men het gemelde zwakke deel des
Ligchaams met een warm linnen doek omwinden. Dog men herhaalt dit wrijven drie
of vier maal daags.
Maar zoo gy wat meer van dezen Balzem wilt maken, moet gy naar proportie meer
van de gemelde kruiden, olie, wyn en zout nemen.

Voortreffelyke Balzem voor allerlei zoorten van Wonden, Kneuzingen,
Ettergezwellen, Jicht en andere Smerten.
Neemt Lauwerbladen, ook bladen van Alse, en Wedryk, van elks twee hand vol; vier
hand vol kleine Salij; Rosmaryn met zyn bloessem, vier hand vol; Zwarte en rype
Jeneverbeziën, vier hand vol; Olie van Olyven, vier pond ende een half; een pint
witte Wyn; een pond Maagdewasch; en drie oncen Adderen-olie.
Om nu dezen Balzem te bereiden, stampt alle deze Kruiden zamen, dog niet fyn;
mengt ze onder elkander; en doet ze in een nieuwe aarde pot; giet’er de olie van
Olyven en Wyn boven op; laat het zamen twee of drie dagen weiken, het geduurig
met een houte spatel omroerende, eens of twee maal daags. Laat het vervolgens op
een matig vuur koken in een ketel, het telkens omroerende, tot dat de Wyn verkookt
is. Dan laat men het door een groven doek zygen; men perst het sterk, en wringt het
zap in een Kom. Deze kom word vervolgens op het vuur gezet, en’er kleine stukjes
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van Maagde-wasch by gedaan; deze gesmolten zynde, doet men’er olie van Adderen
by; men kookt het verder zamen, met het geduurig om te roeren. Deze Balzem word
in aarde potten bewaart.
Ingeval men dezelve nodig heeft, doet men’er van in de Ettergezwellen en Wonden;
of men strykt’er van op het pynlyk Ligchaams deel.

Balzem door kunst gemaakt voor veelderlei Ongemakken.
Neemt wortelen van Aristolochia of Baarwortel, wortelen van Lisch, en Pioene, van
elks twee oncen; bladen van Byvoet, Moederkruid, Orego, Kattekruid, Poleij, Alsem,
Wynruit, Marjolein, Munte, Zevenboom, Stoechas, Lavendelkruid, Sint Jans Kruid,
Dil, Lauwerier, Steenklaver, Kamillen en Vlier; elks een handvol; voorts Lauwrieren,
Jenever-beziën, van elks een once; het Zaad van Kuisboom, zes oncen; van Koloquint
eene once; ook Kaneel, Gember, Kruidnagelen, Nootemuscaat en Aloë, van alles
drie oncen; Euphorbium, een once; Storac, vloeibaar zynde, twee oncen; Myrrhe,
Opoponax, Bdellium, en Gom Sagapeen, elks twee oncen.
Men moet dit zamen in een genoegzame menigte olie van Olyven laten koken,
met een afgestroopten en ontweiden Vos, tot zoolang dat het vleesch smelt; vervolgens
doet men alle voornoemde drogeryen op de helfte afkoken. Dit nu genoegzaam
gekookt zynde, zygt men het door, en perst het uit.
Deze Balzem is goed voor scheele Hoofdpyn en duizelingen, als ze warm voor het
Voorhoofd word gebonden; Voorts is ’t een goed Geneesmiddel voor allerlei
zinkingen op de Borst, die met warme Balzem moet gewreven worden. Ook voor
Buikpyn, Kolyk, Winden, Graveel, opstyging der Lyfmoeder; als de Balzem warm
op de pynlyke deelen gelegt word. Om de Wormen der Kinderen te verdryven, legt
men dezen Balzem op den Navel. Voor de trekkingen der Zenuwen en Beroertheid
gebruikt men ze warm, na dat’er een sterke wryving is vooraf gegaan.
Men moet op ’t einde een pond olie van Olyven by deze Balzem voegen, nevens
vier oncen geel Wasch, met wat Terpentyn.

Balzem voor Quetzuuren.
Neemt de wortel van Kardebenedict, en Valeriana of Speerkruid, van elks een halve
once; bladen van Hypericum of Sint Janskruid, twee oncen; verbryzelt het zamen,
en giet’er witten Wyn op; laat het dus twee dagen lang staan; doet’er dan drie oncen
olie van Olyven by, nevens anderhalf oncen graanen van Tarw; laat het zoo lang
kooken, tot de Wyn verteert is. Zijgt het vervolgens

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

69
door een linnen doek, en drukt het uit. Voegt by het uitgedrukte zap negen oncen
Terpentyn, twee oncen gezifte Wierook, en laat het een walm of twee opkooken.
Doet het alsdan in een kom, en sluit die wel toe. Om dit middel te gebruiken, moet
men alvorens de Quetzuur met kouden witten wyn afwasschen; dezelve van binnen
en van buiten met dezen Balzem bestryken, en’er zelfs warm van binnen inspuiten;
daarna de Quetzuur zamen doen gaan, en’er een linnen met dien Balzem doortrokken
opleggen, zoo warm als men ’t verdragen kan. Op dit linnen legt men nog een ander
linnen, nat gemaakt in koude roode Wyn; en eindelyk verbind men het met droog
linnen. Is het een quetzuur, door een Zwaard of Mes veroorzaakt, zy zal binnen vier
en twintig Uuren genezen, en wel zoo gelukkig, dat’er niet het minste Lidt-teken
overblyft.

Balzem van Arceus, zeer dienstig tot genezing van Quetzuuren.
Neemt twee oncen Schaape-vet; Varkens Reuzel, twee oncen; Elemi-gom, en
geklaarde Terpentyn, van beide anderhalve once. Het een en het ander word ligtelyk
gemengt. Men doet het smelten, het eene voor, het ander na, tot dat het met elkander
tot een Zalve word. Men gebruikt het op de Quetzuuren, gelyk als een maagsterkend
en verteerend middel.

Voortreffelyke Balzem voor Quetzuuren.
Neemt olie van Hypericum of Sint Jans Kruid, een half pond; Venetiaansche
Terpentyn, een half pond; Elemi-gom, vier oncen; Florentynsche Lisch en Aloë, van
elks twee oncen; Mastix, Storax, Myrrhe, Drakenbloed, en Brandewyn, van elks twee
oncen.
Om deze Balzem gereed te maken, smelt men en olie, en gom, en terpentyn onder
elkander; men laat het Slangen-bloed en het overige in den Brandewyn weiken en
doortrekken. Daarna mengt men het onder elkander, en laat het op een matig Vuur
koken; of men zet het ’s Zomers een maand lang in een heete Zonneschyn.

Balzem, een middel voor verrot Tandvleesch.
Neemt Myrrhe en Kandyzuiker, van elks evenveel; vemaalt het tot stof, en doet het
in hard gekookt Eijwit; snydt het midden door, rygt het aan een draad, en hangt het
in een kelder op; Zet’er een glaze vat onder, en daar zal een vogt uitzypelen, waarmede
men dikwils ’s Daags het Tandvleesch bestryken moet.
Dog men moet weten, dat de algemeene Geneesmiddelen vooraf dienen gebruikt
te worden.
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Natuurlyke Balzem gemaakt van Olmboom-water, ten dienst der Armen.
Manier om deze Balzem te bereiden.
I. In de groente der maand Junij moet gy de wortel van den Olm- of Ipenboom kerven
en schillen, of de toppen der takken afkappen; vouwt ze, en zet’er Recipienten onder;
of plukt de blaasjes vol water, dewelke om die Boomen hangen, ter voornoemder
tyd van de groente der maand Junij; doet dit water in glaze Kommen, en laat het in
de Zon staan tot aan het einde van de Hondsdagen. Werpt een laage Zout onder in
de Kommen, om het Water klaar te doen worden; zygt het door een linnen doek, vyf
of zes maal los gemaakt, telkens om den vyfden dag, te beginnen van den dag, waarop
gy het hebt vergadert. Als het gebruikt word, brand het eenigzins, gelyk Brandewyn;
dog de pyn gaat aanstonts over. Het dringt ook door alle Verbindzelen, zoo dat men
nat linnen over de verbindzelen der gebroke leden kan doen, zonder ze los te maken;
dit tweemaal Daags geschiedende, zal de zinking, zoo zy’er op gevallen is, doen
verdwijnen. Als men het nat linnen op de huid legt, moet men, om het zelve niet af
te stroopen, een ander linnen in witten Wyn nat gemaakt, daar boven op leggen, of
warme Brandewyn. Dit Stoofzel is ook zeer goed voor zwakke Leden, of die van
een Geraaktheid en Zinking aangetast worden.
II. Als u zoodanig water van Olmboomen ontbreekt, alsdan neemt het tweede
schorsje van de Wortel, ter dikte van twee duimen; maakt het klein, zet het op drie
pint roode Wyn, Parysche maat; laat het op een matig Vuur tot twee derde afkooken,
en legt het warm op de pynlyke plaatze. Het zal omtrent dezelve werking doen, als
het water van den Olmboom, en men ziet’er door de ondervinding wonderen van
Genezing van. Een pint Parysche maat weegt 32. oncen.

Samaritaansche Balzem, waarvan men in het Evangelie leest.
Neemt gemeenen Olie, en goeden Wyn, van elks even veel; laat het zamen op een
matig vuur in een verglaasde pot, tot dat de Wyn afgekookt is; en gy zult een goede
Balzem tot uw gebruik hebben.
Men noemt het Samaritaansche Balzem, om dat de barmhertige Samaritaan,
waarvan men in de Evangelische Parabel leest, zig van geen andere Balzem in ’t
genezen van dien, die onder de Moordenaren gevallen, en dodelyk gewond was,
bedient heeft. Men kan ten allen tyden deze Balzem gereed maken. En hoewel het
een eenvoudige zoort is, heeft ze nogtans haar gebruik, als zynde een goed middel,
om enkele Wonden, in ’t byzonder versche, te genezen.

Balzem van Merveille-Appelen.
Neemt Bloessem, Bladen, en Appelen, genaamt Merveille, van elks vier oncen;
wortelen van Consolida of Waal-wortel; Serpentina of Speer-wortel; Aristolochia
of Baar-wortel; en Valerium of St. Joris Kruid, van elks twee oncen; voorts Vogel-lym
van een Olmboom; Zap van Rivier-Kreeften; bladen van Maagdepalm, en Zanikel;
de toppen der
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bloessem van Hypericum of St. Jans Kruid; geel stremsel, van elks anderhalve once;
nevens vier pond olie van Olyven. Al het gene gestampt moet worden, en gestampt
zynde, voorts in een glazen vat gedaan, en toegedekt, zet men het in een heete
Zonneschyn, twaalf dagen lang, tot dat al het vogt vergaan is, daarna perst men het
uit. De olie wel geklaart zynde, moet men’er een half pond gedistilleerden olie van
Zandrak of Jenever-gom onder mengen. En dus is de Balzem gemaakt.
Men verkiest de drogerijen tot dezen Balzem behorende, zoo goed en versch, als
men ze vinden kan; en als men in een marmere Vyzel gestampt heeft, het gene
gestampt moet worden, en voorts het een met het ander met olie in een glaze vlesche
gemengt, of in een verglaasde Pot, zynde naauw van hals, gedaan, en wel toegestopt,
zet men ’t in de Zon, twaalf dagen lang. Daarna doet men het in een Waterstoof,
waarin men distilleert of overhaalt, en men laat het kooken, tot dat het vogt der
drogerijen byna vervlogen is. Vervolgens zygt men het door, en drukt het uit. En als
den Olie behoorlyk van den hef is gescheiden, mengt men dezelve met een half pond
olie van Zandarak of Jenever-gom. Dus is de Balzem gemaakt. Men bewaart het in
een sterke glaze Vlesch, wel toegestopt.
Deze Balzem word zeer geprezen, als een beproefd middel voor allerlei Zoorten
van Quetzuuren, in het byzonder voor alle zenuwagtige delen; en om gebrande Leden
te genezen. Ook neemt deze Balzem de pyn der Aambeijen wech; geneest de spleeten
in de tepelen der Borsten, voornaamentlyk als men’er de minste Kamfer by doet;
voorts alle Lidtekens, als’er olie van een Eij onder gemengt is.

Een Balzem-Recept van den Commandeur van Parma, wiens Werking tegen
Yzer, Vuur, Bloedvloeijing, en in den Arbeid der Kraam-vrouwen uitnemend
is.
Neemt een once drooge Balzem; twee oncen droppelen van Storax; drie oncen
droppelen Benzoin; Aloë Succotrina; fyne Myrrhe; Wierook droppelen; Boheemsche
wortel van Angelica; bloessem van Hypericum, of Sint Jans Kruid, van elks een halve
once.
Deze Drogeryen moeten gekneust worden; voorts in een dubbele Schroef-flesch
gedaan, op twee pond Brandewyn; dan de flesch met een Kurk, Wasch en Parkement
toegestopt, en dagelyks met het begin tot het einde der Hondsdagen een uur na den
opgang der Zon, tot een uur voor den ondergang in de Zon gezet.
Nooit moet de flesch by vogtig Weêr in de lugt gezet worden: maar men bewaart
ze alsdan in een drooge plaats. Ook zet men ze uit de lugt, zoo dra men ziet, dat
dezelve betrekt. Na de Hondsdagen doet men deze Balzem in een ander glas, of in
verscheide kleine; dog de Droessem moet niet geroert worden.

Het gebruik van deze Balzem.
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Zoo de Wonde, door Vuur of Zwaard toegebragt, diep is, moet men dezelve met een
Veêr in den Balzem gesteken bestrijken, voorts van plukzel een Wiek maken, om
op de Wonde te leggen, vooral er menze vast bind.
Zoo de Wonde met een Been-breuk gepaart is, moet men ze maar voorzigtig
stooven, zoo van binnen, als van buiten; en ze verbinden, als vooren, wanneer de
verrotte Beenderen daar van zelfs zullen uitvallen. Een voorbeeld heeft men gezien
voor Verona in Italie aan een Vransch Ruiter, die boven aan zyne dye gequetst, en
gene afzetting doenlyk zynde, men het met deze Balzem waagde. De splinters van
het gequetste Been, hem door den Snaphan veroorzaakt, vielen’er uit, en de genezing
volgde binnen veertien dagen.
Ingeval de Slag het Vleesch quetst, moet men een insnijding maken, en met den
Balzem, gelyk boven gemeld, bestryken, enz.
Zoo het Vuur eenig Vleesch verbrand heeft, bestrykt men het bezeerde deel met
deze Balzem van binnen en van buiten. Men zal ondervinden, dat het Vleesch daardoor
gezuivert word, voorts wasdom en sterkte ontfangt.
Is het een eenvoudige Quetzuur, strijkt’er van den gemelden Balzem op, en voegt
de Wonde zamen; zy zal wel haast genezen.
Is een Vrouw in Baarens-nood, die bezwaarlyk kan verlost worden, geeft haar vier
of vyf druppelen van deze Balzem in een weinig Vleesch-nat. Dit zal de Smert
verzagten, en het Baaren gemakkelyk maken.
Geeft’er insgelyks vyf droppelen in Vleesch-nat van aan iemand die de Roode
loop heeft, met onverdraagelyke snijdingen in den Buik. Hy zal’er onfeilbaar
verligting na gevoelen.

Een andere Balzem, zeer dierbaar.
Neemt bloessem van Hypericum, droog of versch; naait ze in een doekje, en giet’er
twee pond Brandewyn op; stopt de vlesch toe met linnen, en doet’er nog een ander
in Eywit nat gemaakt boven op. Zet het vervolgens op heeten Asch; laat het daarna
door een linnen doek zijgen, en doet de nu gekleurde Brandewyn andermaal met de
Drogerijen, die volgen, in een doekje, dog zynde alvorens gepulverizeert, namentlyk:
Aloë Succotrina, een once; Benzoin, drie oncen; Muscus en Amber, van elks zes
grein; Wierook en Myrrhe, van elks een once; Storax, Kaneel, wortel van Angelica,
Rhabarber, en Gember, van elks een halve once; Balzem van Peru, twee oncen; een
vierendeel loots Foeli; stopt het toe, gelyk boven is gezegt, en zet het op een matig
Vuur vyf en twintig dagen lang; laat het vervolgens door een linnen doek zygen, en
bewaart het doorgezygde in een wel toegestopte Vlesch.
Deszelfs Kragt. Deze Balzem geneest de ongemakken en scherpigheit der Maag,
Kolyk, Tandpijn, Slapeloosheid; doet de Kinder-pokjes opko-
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men; is een Genees-middel voor ontsteking der Keel, Ettergezwel der Longpyp,
Kanker in de Mond, en Witte vloed der Vrouwen. Men neemt dit middel voor allerlei
quaalen in. De Dosis is een halve lepel vol, voor uitwendige Ongemakken. Ook
geneest het de vliegende Jigt, allerlei zoorten van Schurfdheid, kneuzingen, koude
en heete vogten, Klier-gezwellen, verouderde Zweeren, gezwollen Zaadballen, Breuk,
Brand, Lidtekens der Kinderpokjes; neemt wech de Wratten, en geneest alle
quetzuuren van Vuur en Yzer. Men heeft’er maar een weinig Kattoen, met dezen
Balzem bestreken, opteleggen. Men wryft de bezeerde delen, de verzwakte Zenuwen,
Beenen enz. Als het Kattoen droog word, bevogtigt men het wederom, zonder het
daaraf te nemen. Het komt met de natuur van den Mensch zeer wel over een,
verwarmende de koude, en verkoelende de verhitte delen; waarvan in heete Koortzen
meer dan eens een proef genomen is.

Balzem van Paracelsus.
Neemt overgehaalde Terpentyn, twee pond; hout van Aloë, anderhalf once; Myrrhe,
Bdellium, Aloë, Ammoniac-gom, Storax, Styrax calamita, droppelen van Mastix,
Wierook, Kaneel, Galiga, Gom van klimop, Kruidnagel, Nootemuscaat, Cubebe of
Steert-peper, Zedoar, van elks een once; het zap van Vygen, anderhalf once; Driakel,
een once; Lauwrierbessen, Zaffraan, van elks een once; maakt en wryft het klein,
dat ’t kan gemalen worden; zygt het door een teems; en doet het met malkander in
een kromme kolf; stopt die wel toe, en laat het agt dagen staan; distilleert het
vervolgens, en gy zult zien, dat’er een lymagtig vogt van komt, zynde Citroenagtig
en geel, dryvende boven op zyn slym; en eindelyk, een zoort van Olie, zynde de
Balzem zelf, die gy door Balzem van Peru kunt louteren en overhalen, om den
onaangenamen reuk te verdryven.

Het Vygen-Zap word dus bereid:
Neemt zoo veel versche Vygen, als het u behaagt; snyd ze in kleine stukjes, zonder
ze te stampen; doet ze in een linnen doekje, en zet ze op Brandewyn, die’er twee
duim hoog moet op dryven. Wel toegestopt zynde, zet ze agt dagen lang in de Zon;
zygt ze vervolgens door een linnen doek, en perst ze wel uit. Doet eindelyk het
uitgeperste in de Distilleer-ketel, en distilleert het tot een zekere dikte.

De Kragt van deze Balzem.
Een droppel daarvan ’s morgens en ’s avonds in ’t oor gedaan, neemt de pyn in ’t
oor, en de doofheid wech; als ook het ongemak der oogen, en opstyging der
Lyfmoeder; voorts de braaklust, pyn in de Maag, de verloore eetlust, beroertheid,
vallende ziekte, jicht; ingenomen zynde word’er de rauwheid der Maag door verbetert.
Het is een goed middel voor hertkloppingen, en aamborstigheit; het versterkt de
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maag, herstelt de borst, geneest de longeziekte, stilt den buikloop. Men mengt het
met witte Wyn, en geeft het den jonge Kinderen, voor krimpingen in de darmen;
insgelyks den Kraamvrouwen met Vleeschnat; en aan zulken, die de Kanker en
andere gevaarlyke quaalen hebben. De Dosis is van drie tot vyf droppelen. Men
ordonneert het in heete en koude Ziekten; het is een goed middel voor de Melaatsheid,
zwakke Zenuwen, Klier-gezwellen, verouderde Zweeren, Kanker, Schurfdigheid,
en voor de Wormen.

Balzem, genezende in vier en twintig Uuren allerlei Quetzuuren.
Neem de geesten van Terpentyn, van Jenever, een pond van elks; zes oncen Tabak;
laat het zamen agt dagen lang in een Mesthoop staan en uittrekken, en drukt het
vervolgens sterk uit.

Balzem van Kruidnagelen.
Neemt een pond olie van zoete Amandelen, zynde zonder Vuur uitgetrokken; een
half pond fyn gemaalde Kruidnagelen; doet het zamen in een glaze Flesche; stopt
die wel toe, en zet ze in de heete Zonneschyn, veertig Dagen en veertig Nagten lang;
drukt het vervolgens uit. Het is niet nodig, dat de flesche vol zy. Men moet het in
verscheide kleine fleschen overgieten, en die wel toestoppen. De Dosis is van tien
tot vyftien droppelen. Men schudt alvorens de flesche om, en neemt’er nugteren van
in vleeschnat, een uur voor of na den eten. Het is goed voor de rauwigheid der maag,
en voor de winden; het belet een Miskraam, helpt de Kraam-vrouwen, en versterkt
de natuur.

Uitnemende Balzem voor Quetzuuren, en allerlei uitwendige Smerten; ook
voor pyn in de Zyde.
Neemt een groote glaze flesche, en vervult ze tot twee deel met olie van Olyven,
maar het overige met de navolgende Bloemen en Kruiden, beginnende met die gene,
die eerst opkomen, tot het einde van het Saizoen.
Bloemen van Violieren, Thijm, Rosmaryn, Quendel, Kleefkruid, het kruid en
bloessem van Duizendblad, Pimpernel, Leeuwenblad, Saly-bloessem, en Roozen,
van elks een handvol; de knoppen van Hypericum twee handvol, Lavendel-knoppen,
een handvol; Wortelen van Consolida of Waalwortel, en van Schelkenskruid; van
elks een handvol. Dit moet zamen wel gestampt worden, Lauwerier-beziën, en van
klimop, van elks een handvol; breekt zoo veel kleine blaasjes, zittende op de bladen
der Kruiden, welke in Junij groeijen, als gy kunt, af; werpt’er die op, naar maate, dat
ze voortkomen; en zet dus de flesche in de heete Zon; neemt vervolgens een half
pond vet van een gelubde Bok; laat het smelten, en doet’er een vierendeel
Maagdewasch by. Hierby, insgelyks zynde
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gesmolten, voegt een pond Venetiaansche Terpentijn; mengt deze drie Drogeryen
onder elkander, dezelve geduurig met een houte spatel omroerende. Alles wel onder
malkander gemengt zynde, neemt het van ’t Vuur, en roert het zoo lange, tot het koud
word, doet’er alsdan vier oncen Brandewyn by; eene once Lavendel-olie; van
Wierook, Myrrhe en Aloë succrotina, elks een onze; een vierendeel Zaffraan. Mengt
dit zamen met het bovengemelde vet, na dat het tot stof is gestampt, zet het tot dien
einde op een matig Vuur, tot dat het behoorlyk is gesmolten; zet het zamen in een
kom in de Zon, tot het einde van de maand October. En het moet telkens zoo warm
gebruikt worden, als men het kan verdragen, behalven ingeval van Brand, als wanneer
men het koud moet gebruiken.
bamboes. Een Indiaansch Riet, groeijende zoo hoog als een boom, zomwylen als
een Populierboom, dog zomwylen ook laager: voorts regt, rond, aangenaam van
gezigt. Het hout is van binnen hol en vol merg. De takken zyn merendeels regt op
staande, dog de fraaiste en langste zyn krom gebogen, door quasten van malkander
afgescheiden. De bladen zyn gelyk die van een Olyfboom, dog veel langer, en verre
van elkander staande, en bleek van kleur. De wortel maakt veel scheuten.
De Bamboes-boomen groeijen dicht by elkander, en vermenigvuldigen dermaten,
dat ze dichte bosschen maken, door welke men bezwaarlyk reizen kan. En hoe het
hout harder is, en bezwaarlyker om door te kappen, dies te gemakkelyker het gespleten
word. Men vind dit geboomte in Malabar, na de kant van Cormandel, langs de
Rivieren: en in verscheide andere gewesten van Indien meer. Uit een ieder zyner
kwasten vloeit gemeenlyk een dik vogt, zynde wit en melkagtig: dog men kan’er
nog veel meer uit drukken. Men maakt’er door uitdamping een zoort van Zuiker van,
by de Indianen Tabaxir genaamt. Zy gebruiken dat melkagtig Zap voor veelderhande
Ziekten, gelyk de Zuiker by ons gebruikt word, om de vogten te verzagten. Maar
aangezien dat Zap niet door het Vuur is gegaan, zoo is het nog meer pynstillend, en
bevogtigend, als onze Zuiker. Men ordonneert dit Zap voor Kolyk en roode Loop.
De Indianen gebruiken het hout van Bamboes tot het bouwen van Huizen en
Schepen, ook tot allerlei Huisraad. Dit hout is zoo hard, dat twee stukken tegen
elkander zynde gewreven, vuur verwekken. Als de Inwoonders van het Land Tabak
willen rooke, en hunne pyp ontsteken, nemen ze twee stukken van een geklooft stuk
Bamboes, in een van welke beide ze een keep snyden, waarin ze het ander stuk
wryven, zonder dat het in brand geraakt of van vonken flikkert: maar zoo dra men
drooge bladen, of enige brandbare stoffe daar by houd, zie men ’t aanstonts vuur
vatten. Groote Bamboes dient om stokken te maken, waar by de Slaven de
Draagbedden optillen en dragen, die ze Palantyn noemen, en die in ’t Oosten van
een zonderling gebruik zyn. Zy maken’er ook Wateremmers van, in welke het Water
zeer versch blyft.
Men roemt dit Bamboeshout, als Zweetdryvend, maar de Wortelen, als Pisdryvende,
en om de Maandstonden te bevorderen.
bangue. Dit is een Indiaansche Plant, byna gelyk Hennip, dog maar derdehalve voet
hoog, vierkant, en niet wel om te breken: van kleur ligt-groen: niet zoo hol als Hennip,
dog de bast word ruim zoo wel tot draaden gemaakt. De bladen zyn boven gelyk die
aan groene Hennip, maar beneden ruig, witagtig en smakeloos. Het Zaad is nog
kleiner, als dat van Hennip, ook niet zoo wit.
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De Indianen eten het zaad en bladen dezer Plant, en om de lust tot Byslapen, en
om den appetyt te verwekken. Zy maken’er een Compositie van, pulverizerende het
zamen met Areca, een weinig Opium en Zuiker. Zy slikken het op, als ze gerust
willen slapen, en hun verdriet vergeten. Als ze in hun Droom allerlei zotte
verbeeldingen willen hebben, mengen zy’er Kamfer, Foeli, Kruidnagelen, en
Nootenmuscaat onder. In tegendeel, als ze vrolyke en weelderige Droomen willen
hebben, doen zy’er Amber-grys, Zuiker en Muscus by.
Clusius merkt aan, dat deze Bangue veel overeenkomst heeft met de Mallac der
Turken te Constantinopelen, waarvan ze zig tegen allerlei quaalen bedienen.
Zommigen eten ’t op, om dartele lusten te verwekken.
banilla. Dus noemen de Spaanschen een geurige en dierbare Bast, komende uit
Nieuw-Spanje, waarmede de Chocolat word toegemaakt.
bank of banco van Amsterdam, van Londen, van Venetie, enz. Om een regt begrip
van deze zaak te hebben, zullenwe haar van eenvoudige beginzelen ophalen, aldus:
In ieder Stadt kan men een zekere menigte van baar of gereed Gelt stellen, dat in
den handel als rond loopt, en van de eene hand in de andere komt, het zy in
Koopmanschappen, of in Wisselbrieven, of in gereede Penningen. By voorbeeld,
Jan is schuldig aan Piet: die wederom schuldig is aan Kornelis, en deze aan Jacob,
die het zelve wel wil leenen aan Jan voornoemd. Het Gelt zouw in det geval een
onnodigen ommeloop doen: want zoo deze Perzonen op eene plaats zamen kwamen,
en elkanderen opgaven, wat ze schuldig waren, zouden ze elkander betaalt vinden,
mits den een op den andren trekkende, dat men Assigneren noemt. Jan zou Pieter
betalen door Kornelis, die hem aangewezen is door Jacob, ’t geen op de Missen en
Jaarmarkten dikwils geschied, of by slot van Rekeningen, dat men Balans hiet, of
vereffening en afrekening.
Maar dewyl deze wyze van betaling niet altoos even gemakkelyk kan geschieden,
zoo heeft men een lichter middel uitgevonden, dat, naar ’t my voorkomt, op deze
eenvoudige onderstelling gegrond is:
Indien Jan, Piet, Kornelis en Jacob, en vervolgens alle de Inwoonders eener Stadt
niet meer dan eenen Ontfanger of Kassier hadden, die een Lyst en Boek hield voor
ieder van hen, ende deze Kassier alle hunne onderlinge betalingen moest doen, zonder
eenig gereed Gelt uit te keeren, alzoo het enkel ge-
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noeg ware, op ieders Boek den ontvangst en de uitgifte van en aan elkanderen op te
schryven, waaruit twee zaken zouden spruiten:
Vooreerst, datze ontgaan zouden niet alleen de moeite om ’t Gelt te ontfangen en
uit te tellen; maar ook de onkosten om ieder in ’t bezonder eenen Kassier en
Boekhouder te hebben.
Ten tweeden, dat de staat van dezen Kassier zeer voordelig zoude zyn, dewyl hy
zig van hun Gelt kan bedienen, zonder daarom zyne bediening en last te buiten te
gaan, of den loop der betalingen te stremmen, alzoo hy die voldoed door en in zyne
Schriften. Waaruit nog een derde voordeel zou spruiten, als deze Kassier dat Gelt
aan de voorz. Deelgenoten leende; die’er hunnen handel meê konden vermeerderen,
door het zelve by vreemdelingen, ’t zy met verwisselen of anders, te gebruiken.
Dit heeft de Republiek van Venetie gelukkig in ’t werk gestelt, door ’t invoeren
van hare Bank; want zy heeft zig voor altoos-durenden Kassier van hare Inwonderen
aangestelt. Zy nam daartoe het Gelt van den een en anderen, dat tot betaling moest
strekken van de Koopmanschappen, in groote partyen of van de Wisselbrieven.
Hierom belaste ze door een Plakkaat, dat de betaling der Wisselbrieven en groote
partyen niet mogt geschieden, dan in de Bank. Door dit middel waren alle
Schuldenaars en Eisschers, (Debiteuren en Crediteuren) genoodzaakt, de eene hun
Gelt in de Bank te brengen; en de anderen, om het daar te ontfangen, dog by enkele
overbrenging of Transport. Die in het Bankboek Schuldeisscher was, word
Schuldenaar, zoo dra hy zyn post aan een anderen overgeeft, die voor Schuldeisscher
in zyne plaats komt; en zoo vervolgens, terwyl de posten alleen van Naam veranderen,
zonder dat het daarom nodig is, dat’er een werkelyke en dadelyke Betaling geschiede.
Wel is waar, dat men het zomwylen in ’t klein en tot een byzonder gebruik van
noden heeft; vooral zyn’er gevallen, dat men gereed Gelt moet hebben voor de
Vremdelingen, die ’t willen meede nemen, als ook ten aanzien van eenige
Particulieren, die zomwylen verlangen hun goed in baar gelt te zien, en het elders
te besteden in Wisselbrieven of anders: waarom het nodig was, een Kas van gereed
Gelt te houden, die het zelve geeft aan die het wil en moet hebben: maar zulks maakt
geen aanmerkelyke vermindering in het Capitaal van de Bank; in tegendeel deze
vryheid om het gelt daaruit te halen als men wil, dient eerder om het te vermeerderen,
dan om ’t te verminderen, niet alleen om dat’er zoo dikwils gelegenheit is om’er
Geld in te brengen, als om ’t er uit te halen, maar ook om dat het zelve gelt, dat’er
uitgaat, niet dan voor eenigen tyd daaruit blyft, en’er weêr inkomt, door de gedurige
omloping van den handel: want het goed der Kooplieden is gewoon om te zwerven,
dog niet, dan om in zyn oude plaats met Winst weêr te keren, en by al dien de
Kooplieden niet doorgaan, zoo moet het zelve Capitaaal in den loop van den
Koophandel blyven, en by gevolg in de Bank.
Door dit middel heeft zig de Republyk van Venetië, zonder de vryheit van den
Handel te benadelen, volstrekt Meester gemaakt van’t Geld harer Inwoonderen, en
zonder genootzaakt te zyn, om hare Toevlucht te nemen tot buitengewone belastingen,
om den Oorlog zedert zoo langen tyd tegens den Turk te voeren, alzoo ze uit die Kas
de Gelden heeft genomen, die ze nodig had, zonder dat zulk een Lenen den Handel
harer Onderzaten heeft gekrenkt. Het zelve Capitaal bleef’er, hoewel maar in schyn
en by inbeelding, dog van dezelve Waarde als of’er gereed Geld was. Niemand agte
zig daarom minder Ryk, of schoon zyn rykdom niet dan in de Bank bestond, want
voor die Bankbriefjes kon hy Gelt hebben, als hy maar wilde. Terwyl nu de Republyk
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voor zulke middelen, die in de inbeelding bestonden, een werkelyke uitkomst vond
tot de nodige Onkosten, dat ze nooit door gene belastingen had konnen vinden; zoo
moest ze daar omtrent de gedagten der Handelaren als genezen, ’t geen ze gedaan
heeft door de goede Order, die in deze Bank gestelt is, waarvan zy Beschermster
blyft, en die bygevolg zoo duurzaam is, als de grondslag van hare Regering; als ook
met ieder een de Vryheit in schyn te geven, dat hy zyn Capitaal uit de voorz. Bank
door den weg van de Betaalkas kan krygen, welke vryheit zoo wel in de inbeelding
bestaat, als tegenwoordig het voorn. Capitaal; dewyl de Republyk altoos Meester
daarvan blyft, en men genootzaakt is de Wisselbrieven en grote partyen van
Koopmanschap in de Bank te betalen.
De Republyk in ’t hevigste van den Oorlog met de Turken, dat Capitaal hebbende
uitgeput, was genootzaakt de voorsch. Kas van betaling te sluiten, waar door de Bank
eenigzins haar Credit verloor, dog zuls brak den loop des Handels niet af; al het
kwaade bestond hier in, dat diegenen, die vreesden, altoos Menschen vonden, die
hen holpen, met hen 85 tot 90. in baar Geld te geven, voor ’t Hondert in de Bank.
Maar de Republyk eenige Jaren daarna weder Gelt muntende, opende met eenen de
Betaals-kas, waardoor de Menschen van hun kwade verbeelding genezen wierden;
zoo dat de Bank-briefjes op de oude waarde kwamen, en met baar Geld gelyk stonden,
op welken voet het zedert gebleven is.
Men houd de Boeken en Rekeningen in groote Ponden, Stuivers en Penningen.
Het Pond geld tien Dukaten Bank-gelt of 240. groote Penningen, dewyl een Dukaat
24. Penningen houd.
Door ’t Wissel-gelt verstaat men altoos Bank-dukaten, dat een ingebeelde Munt
is, waarvan hondert by opentlyke Plakaten 120. gemene Dukaten doen; met verbond
aan de Handelaars, om ze op een hooger prys te stellen.
De Bank word viermaal in’t Jaar gesloten, namelyk den 20. van Maart, Juny,
September en December, en blyft altoos 20. Dagen gesloten; in welken tusschen-tyd
men evenwel niet nalaat in Bank-briefjes en gereed Gelt te handelen, om het by de
opening te laten overschryven. Zy word

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

74
ook buitengewoonlyk gesloten de agt of tien dagen van de Vastenavond, en de Heilige
Week door, als ze niet in ’t laatste komt van de Maand Maart, wanneer ze van natuur
is gesloten. Nog sluit men haar eenen dag in de Week, om de Balans op te maken,
dat op den Vrydag geschiet, zoo’er geen Feest op valt.
De Wissel-brieven en Verwisselingen, die op de Beurs en Jaarmarkten gehandelt
worden, moeten in de Bank betaalt worden; en zoo de betaling anders geschied, gaat
ze in Regten niet door. Ook kan de Verkooper niet weigeren, als men hem zyne
koopmanschappen in Bank-brieven betaalt, zoo’er geen ander verdrag omtrent
gemaakt is.
De Wissel-brieven hebben, door een gewoonte, die tot een Wet is geworden, na
hunnen vervaldag nog zes Dagen van Respyt, en by gebrek van betaling is men niet
gehouden het Protest te doen, dan op den derden Dag, na denwelken men voor de
Penningen moet instaan.
’t Jaar begint, rakende de daagtekening der Wissel-brieven, eerst met Maart.
Zoo dra de Bank gesloten is, kan men den Schuldenaar niet noodzaken den
Wissel-brief te betalen in Geld nog op eenigerlei wyze, nog daar tegen protesteren,
dan na de opening derzelve; en volgens de gewoonte, eerst op den zesden dag,
uitgenomen in gevalle van een Bankroet, wanneer een ieder zyn best mag doen, alzoo
de gewoone of gebruikelyke tyd, Uso de Banco genaamt, voorby is.
De geëndosseerde Wissel-brieven kunnen volgens een openbare Wet niet in de
Bank betaalt worden. Aan wie de Brief luid, die moet volmacht zenden aan zynen
Vriend of Zamenhandelaar te Venetië, om ’t voor hem te ontfangen, of hy moet
maken dat de Brief aan voorz. Zamenhandelaar luide en als in de eerste hand betaalt
worde. Dit is een kunstje van de Bankhouders, om voor hun moeite loon te trekken,
dat men Provisie noemt.
Daar is geen uitdrukkelyk Bevel nopens den Koop en Verkoop, die zig alleen
schikt naar de gelegenheit van overvloed of gebrek der goederen.
Daar zyn eenige Goederen of Koopmanschappen, die gemeenlyk op een lange tyd
verkogt worden, by voorb. de Spaansche Wollen, die men in drie of vier Pajen betaalt,
met aftrekking van zes maanden, en daarenboven nog een Respyt-Jaar; en dus trekt
men voor een Jaar van twaalf Maanden negen van ’t Hondert af, ’t geen men
Rabatteren hiet. De wolle Lakenen worden op de drie of zes Maanden betaalt, en
zomwylen rekent men’er een Jaar af. De goude en zyde Lakenen worden doorgaans
voor baar Geld verkogt, en de Verkooper doet twee ten hondert goed op de maat.
Alle goederen worden met loopende Munt berekent buiten de Bank, behalven het
Kwikzilver en Olie, die men beide altoos in Bank-geld rekent. De Winkel-goederen
geven gewoonlyk na den verloop-tyd nog eenige Maanden. Dit is ook in gebruik
omtrent de Hollandsche, Hoogduitsche en andere Kramers.
Belangende de overige Waaren, die voor gereed of contant Geld verkogt worden,
zulks verstaat men van een betaling binnen een Maand of daar omtrent, volgens den
aart der Waaren en der Schuldenaren. In geval van Bankroet, gaat de eerste vervolger
voor de andere Schuldeisschers uit kragte van een algemeene Wet; de verdeelingen
geschieden gelykelyk tusschen de Vreemden en Inboorlingen; dan zulks gebeurt
zelden, want, dewyl de eerste vervolger het voorschreven voorregt heeft, zoo schiet
er voor de overige Schuldeisschers meest al niets over.
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Men is gewoon naar de Wetten en de byzondere keuren van dit Gemeenebest regt
te doen. De Hoogduitsche Natie heeft haar Foutiko of eigen byzonder Huis, en eenige
voorrechten boven andere vreemde Volkeren, vooral in de Tollen en Lasten.
De belastingen, die te voren op de Munt en ’t Geld stonden, zyn afgeschaft, maar
naderhant andere gelegt op de andere inkomsten der Republyk, waarvan men de
renten alle halve Jaren betaalt, te weten zes ten Hondert, voor de eeuwig-duurende,
maar tien ten Honderr voor de Lyfrenten.
Het handelen doet den Adel geen schaade, alzoo hy ’t vryelyk doen mag; dog
weinige daarvan leggen’er zig op toe.
bank. Behalven ’t geene wy op het Artykel van Agent of Makelaar in de Bank en
Wissel gezegt hebben, moet men nog aanmerken, dat niemand te gelyk Agent van
de Bank en Bankier, of Makelaar in de Bank en Bankhouder, kan wezen; dat is te
zeggen: dat een Makelaar zig alleen mag bemoeijen met de zaken van de Bank en
van den Wissel, tusschen de Koopluiden, Handelaars, Bankhouders, Trekkers, en
andere Perzoonen, die hem willen gebruiken; zonder middelyk of onmiddelyk voor
zyn eigen rekening in de Bank of in den Wissel te handelen.
bankbreker, achteruitvaarder, bankeroetier of faillant.

Wat’er de oorzaak van zy.
Het begin en de oorzaak van de Bankeroeten, komt meerendeels van de onervarenheit,
onvoorzichtigheit en geldgierigheit der Koopluiden, die in zin hebben om zig te
verryken, ten koste van hunne Schuldeisscheren. Zulks heeft nooit eenig eerlyk Man
voor, maar wel een Schelm en Guit, die met alle strengheit dient gestraft te worden.
Daar in tegendeel iemand, die by ongeluk door zyne verliezen en schaden, die hem
in den Handel zyn overkomen, met zachtigheit en medelyden moet gehandelt worden.
I. De onervarenheit en onkunde der Koopluiden komt, om dat zy in hunnen Handel
niet recht onderwezen zyn, of nooit by bekwaame Koopluiden in Dienst gestaan
hebben, die hen de vereischte middelen en wegen, om in den Koophandel te slagen,
hadden kunnen leeren.
II. Of dewyl zy’er niet lang genoeg onder gestaan en gedient hebben, maar datelyk
eigen Baas willen zyn.
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III. Dewylze, als men hen in ’t ligchaam der Koopluiden aanneemt, van wat zoort
het ook zy, door de Hoofdluiden niet ondervraagt worden op de voornaamste zaken
van den Handel, by voorb. op de hoedanigheden der Goederen, waarin ze willen
handelen, op de breedte, lengte en stof, die ze moeten hebben. Op de wyze om hunne
boeken te houden, zoo enkel als dubbeld; op de behandeling der Wissel-brieven en
Schuld-aanwyzingen of Assignatien; zoo dat ze dikwils voor Meesters worden
aangenomen, na hunne Leerjaren, nog even onbekwaam en onervaren om handel te
dryven, niet wetende wat te doen, maar altoos in onorder en verwarring levende, dat
doorgaans de onmydelyke klip is, daar zy Schipbreuk lyden. Want het is zeker, dat,
hoe eerlyk een Koopman is, zoo hy alle deze dingen niet grondig verstaat, en altoos
een goede order en schikking houd, dat hy altoos blind zal zyn in zyne zaken, en
dezelve niet behoorlyk behandelen, maar eindelyk, hoe gelukkig anders, zonder fout
in wanorder zal vervallen,’t geen hem ten laatsten den hals moet breken, en noodzaken
te failleren.
IV. De onvoorzigtigheit der Koopluiden brengt hen ook dikmaals in dat gevaar,
als ze zig met al te veel Goederen beladen, en boven hunne krachten, alzoo dat een
dood Capitaal is, dat niets voortbrengt, en de vervalle betaals-dagen of pajen veragtert,
om welke te verlengen zy zware renten moeten geven. Ondertusschen komen de
goederen tot niet, naar mate dat’er de mode van over gaat, zoo omtrent de koleur als
omtrent het fatzoen; of wegens het kwade overschot, dat men’er van houd; by
vooorbeeld zulke, die men stikt, als alle zyde en wolle Lakenen, gekoleurde Sergen,
Banden, Linten, enz. of die vloeibaar zyn, als de Olien, Wynen en andere; of die
opdroogen en vervliegen, als de Kruideryen en Droogeryen; voorts die bederven en
verrotten; als de Hammen, Kaazen, Olyven, Kastanien, Oranje-appels, Citroenen,
Ansjovis en duizent diergelyke waaren.
V. De Geldgierigheit der Koopluiden, en hun verlangen, om hun Fortuin in korten
tyd te maken, veroorzaken ook Bankbreuken, alzoo deze begeerte hen onvoorzigtelyk
aan ieder een dringt te leenen, vooral aan den Adel, die niet betaalt dan als ’t hem
gelegen komt, of aan jonge Luiden, die geen twintig jaar oud zyn, die meerderjaarig
geworden zig ligtelyk laten ontslaan van alle hunne verbintenissen en beloften, die
ze gedaan hadden. Zulke Schulden putten hun wezentlyk Capitaal uit, als mede dat
van hunne Vrienden, die hen leenen en toebetrouwen. Dit zet hen buiten staat om te
betalen, en bygevolg zyn ze genoodzaakt, hunne zwakheit te bekennen en een
Bankeroet te maken.
VI. Nog heeft men waargenomen, dat de ongelukken, die een Koopman overkomen,
dikwils ontstaan uit de groote onkosten en zware huishouding, die ze hebben, zoo
in de huis-huur als in ’t loon hunner Dienstboden en gemachtigden; uit de onnodige
kosten, die ze doen, met overvloedige klederen, huisraad, of Tuinen te hebben, met
gastereeren en speelen, en dikwils met vreemde Vrouluiden, die hen daar en boven
den tyd, zoo kostelyk voor de Koopluiden, ontsteelen. Door de groote en diefagtige
Rekeningen hunner bedienden, terwyl ze geen agt geven op derzelver gedrag, en
handelingen. Door de Bankeroeten, die ze krygen door hun eige schuld, als ze hunne
schulden niet innen, of de Schuldenaars in Rechten vervolgen op den tyd door de
Wetten bepaalt; door den overlast van hunne kinderen, zoo zy’er een groot getal van
hebben, en ze met te veel pragt opbrengen, en in kost en kleeren te deftig houden,
of uit eerzucht, om aan hunne kinderen een aanzienlyk Huwelyks-goed te geven,
boven hunne kragten.
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VII. Aan de Gros-handelaren gebeuren nog vele andere ongelukken, die hen den
Nek breken, vooral die over Zee handelen; alwaar ze gevaar lopen van den Vyand,
van de Rovers, van storm en onweêr; of dat hun overgemaakte Geld buitenslands
mogt gestolen worden. Ook als ze willen smokkelen, en de Tollen van de Hooge
Overheid te kort doen, als wanneer die goederen verbeurt worden verklaart, en ze
zelve zomwylen daar en boven in een zwaare Geld-boete verwezen; wyders de schade,
die ze kunnen hebben met de Wissel-brieven, die ze op de Beurs noodwendig moeten
koopen, om hunnen Handel te doen, wanneer dezelve met Protest of andere schade
te rug komen.
Alle deze kwaade hoedanigheden en voorschreve ongemakken, eenen Koopman
overkomende, zoo verliest hy wel haast zyn Credit en agting, waardoor hem nog
andere ongevallen bestormen en geheel over hoop werpen. Want om hun Credit, zoo
’t mogelyk ware, staande te houden, zoo brengen ze zig zelve om hals, met hunne
Waaren onder de Markt en schande koop aan den man te brengen, om de vervalle
Termynen en de Wissel-brieven te betalen, die men op hen trekt. Dus verre van te
winnen, vaart hy telkens agter uit, en men heeft meer dan eens waargenomen, dat
een Koopman eens ten agteren, en zyn Credit kwyt zynde, noodzaakelyk moet
verlooren gaan, ten ware hy door een groot geluk en buitengewoon geval geredt
wierd. Men heeft’er verscheide gekent, die twintig Jaren, voor dat ze Bankeroet
speelden, reets bedurven waren, en hunnen hendel niet staande hielden, dan door het
Credit, dat ze dan op eens kwyt raken. Dit zoort van Bankeroeten is zeer gevaarlyk
voor de belanghebbende, die’er meenigmaal drie vierde van hun Geld by moeten
missen.
Het goede geluk en de voortgang der Koopluiden, ontstaat meest uit de grondige
kennis, die zy hebben van den Handel, dien ze dryven, en uit de lange ervarenheit,
die ze gekregen hebben in ’t dienen by andere Koopluiden, eer ze zig zelven vesten;
uit de goede schikking en order van hunne Boeken; uit de voorzigtigheit en voor uit
gezigten, om zig met geen Goed te beladen, nog Geld op te nemen boven hunne
kragten; uit de zorg en waakzaamheit, om hunne Schulden te innen, als ook
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uit de naarstigheit, om in hunnen winkel en pakhuizen te blyven, om de handelingen
hunner dienstboden en gemachtigden gade te slaan, en om de onkosten voor hunne
Huishouding wel te reguleeren en te besnoeijen, daar ’t noodig is; uit de goede
achting, die ze hebben en moeten hebben, van eerlyke Luiden te zyn, en dat ze hun
woord houden, zoo zy ’t eens hebben gegeven, al was ’t dat ze by dien Koop of
verkoop zouden verliezen; uit de grootmoedigheit en gedult, om de ongelukken en
slagen te dragen en zoeken weêr te boven te komen, die ze niet kosten voor zien, wat
vlyt en moeite ze daar omtrent ook gedaan hebben; ’t Is zeker, byaldien een Koopman
alle de bovenstaande hoedanigheden en deugden bezit, dat hy goed huis zal kunnen
houden, hoe weinig geluk hy maar heeft; en zoo hy dan geen groote zommen overwint,
zal hy zig egter altoos in zyne agting staande houden, en met eere door de weereld
raken, ’t geene aan zyne kinderen voordeeliger is, dan of hy hun groote schatten had
naagelaten.
bankier, Bankhouder, is een Koopman in Geld, die in Wissel-brieven handelt, om
in verscheide Steden van de gansche Weerelt Geld te ontfangen of te betalen, waarvan
breder gehandelt word onder de Artykels van Agent of Makelaar in de Bank en
Wissel, als mede van wisselbrief.
Van de Amsterdamsche bank geeft de Heer Luiscius een breede onderrechting op
de letter b. die wy hier schromen uit te schryven.
barbarye of bastion de France. Van den Handel der Franschen op de Kusten van
Barbarye, op Bastion de France, op la Calle, op de Kaap de Rose, op Bonne en le
Colle; van de Goederen, die zy’er van daan halen, van de maten en munten, en van
de Koraal-Visschery.
Bastion de France is een Kasteel der Franschen in Barbarye, op de Kust van de
Middellandsche Zee, tusschen Tunis en Algiers; daar omtrent leggen ook la Calle
en de Kaap de Rose, op welke plaatsen Kapiteins en Schryvers zyn, afhangende van
den Bevelhebber op ’t Bastion, die hen zyne orders bekent maakt. Doorgaans zyn’er
vyf en veertig of vyftig Soldaten op ieder van die plaatsen, nevens zoo veel andere
Mannen, die Fregatairs of Zakkedragers genoemt worden, gestelt om de Schuiten
te laden, die het Koren en andere Goederen gaan halen. Men geeft aan dit Volk
maandelyk drie Ryxdaalders, behalven de kost.
Men heeft in Vrankryk, voornaamentlyk te Marseille, eene Maatschappy om op
alle de voornoemde plaatsen te handelen, als ook op Bonne en le Colle, en meer
andere, die haar van den Koning zyn toegestaan, nevens eenige voorrechten. Deze
Maatschappy betaalt en onderhoud de gemelde bezettingen. Zy heeft zeer zwaare
onkosten gehad om haren Handel op die Kust te bevestigen; zoo tot geschenken als
tot gebouwen voor de Prinsen, Stadhouders en Bevelhebbers in dat Land, om een
vryen en open Weg te hebben voor de Moorsche Schepen, die naar ’t Bastion toe
varen, en naar andere plaatzen, daar we boven van gesproken hebben, Koren, Leder
en ander Goed brengen, om daar te handelen, en de ongevallen, die hen zouden
kunnen overkomen, te ontgaan.
Het Bastion is de voornaamste plaats, alzoo daar de Commandant zyn verblyf
houd, die over de andere Kapiteins te zeggen heeft.
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De voornaamste Goederen, die de Franschen van die Zee-plaats krygen, zyn
Koralen, Koren, Gerst, Boonen, Giers, Wasch, Leêr en Barbaarsche Paarden. Dit
wordt meest al naar Marseille en Genua gebragt, voor al het Koren en ander Graan.
Maar dewyl de oude Maatschappyen, die opgeregt waren om op het Bastion handel
te dryven, en toen rekenden, dat de beste en voordeligste Handel, de Koraal visschery
was; zoo onderhielden ze veel Volks op die plaatze, die men Koraal-zoekers of
Visschers noemt.
Eer we van den inkoop van alle deze Goederen spreken, is het nodig, dat we iets
zeggen van de Koraalvisschery, en van de onkosten, die men daar omtrent doen
moet.

Van de Koraal-Visschery.
Deze geschied door Luiden die het kunsje kennen, en’er in bedreven zyn. Dezelve
komen op het Bastion, in een tyd als de Visschery pleegt te geschieden. Men geeft
hen een Schip voorzien met Want, Pasloot, en Touwen om de diepte te peilen, waar
van ze Rekening moeten doen, by hun te rug komst van de Visschery.
De Koraalvisschers betalen al wat ze voor hunne Kost meênemen; men geeft hen
honderd brooden voor een’ Piaster; het vleesch voor een Asper het Pont, bedragende
omtrent 15. Fr. Penningen, en den Wyn tegens twee Piasters de millerole. Men
voorziet doorgaans de Magazynen met Gaaren en Touw, om’er de Renten van te
maken, waarvan de Visschers 25. Fransche Gulden de hondert pont betalen.
Als men de Koop maakt met de Koraalvisscheren, strekt men hen doorgaans twee
hondert Piasters of zoveel Dukaten voor, met beding, dat ze geen Koraal zullen
verkoopen dan aan de Maatschappy van ’t Bastion, op ligchaams Straffe, en dat ze
hun eigen Volk zullen meêbrengen. Dit voor af betaalde Geld van twee hondert
Piasters strekt om de Menschen te betalen, die de Kapitein meê neemt, als ook de
noodige zaken te koopen tot hunnen toestel.
Als de Koraal-visscherey gedaan is, maakt men’er dertien deelen van, die dus
uitgedeelt worden: te weten, vier voor den Kapitain, twee voor de Uitrusters, vyf of
zes voor de Boots-gezellen, en een voor den Koraal-visscher zelve, makende zamen
dertien deelen.
Daar is geen Koraal-visscher, die niet alle jaren 20. tot 25. hondert pont Koraal
vischt, dat de Kapiteins gehouden zyn in de handen der Maatschappy te leveren voor
58. Fransche Stuivers, omtrent een Hollandsche Kroon het pont. Zy doen het Koraal
doorgaans in Kassen, die 130. pont, Mar-
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seiller gewicht moeten wegen, op welk Gewicht men ze daar ter plaatse verkoopt,
tegens drie hondert Piasters, naar dat het mooi is.

Van de Goederen die men in Bastion de France koopt.
Men heeft van de Mooren daar ter plaatse geen koren altoos, alzoo ’t volk hun Land
niet verder bezaait, dan om zig zelve te voeden; dan men moet hen tot vriend houden,
om de omleggende Mooren vry te doen inkomen, die arbeidzame luiden zyn, en het
Land wel bouwen, en dus naar ’t Bastion veel Rogge en ander Koren brengen, zelfs
ook een menigte Huiden en Leêr.
Men kan’er jaarlyks omtrent tien tot twaalf duizend maten Tarwe kopen. Deze
maat houd dertig Gausten of Korenschoven, kostende omtrent anderhalf tot twee
Piasters. De prijs over ’t koren word doorgaans met de Mooren gemaakt in ’t begin
van den Oogst, en men koopt het op de Genueêsche maat, twee Piasters en drie
vierde tot vierdehalf Piasters. Maar men moet weten, dat men twintig ten hondert
voordeel heeft op de Moorsche maat jegens de Genueêsche. Zy brengen’er ook Gerst
en Boonen, waar van men de maat tegen een half Piaster betaalt, zomwylen klimt
ze tot een helen Piaster. In’t Jaar kan men 2000. maat Boonen, en 4. tot 5000. maat
Gerst uit dit Lant trekken.
De Inwoonders brengen op het Bastion nog een menigte Ossehuiden, waar van de
grootste vier Realen gelden, en de mindere naar evenredigheit. Men heeft ook ander
Leêr, dat men voor zevenvierde Piaster by ’t stuk betaalt. Jaarlyks kunnen’er 3000.
Ossehuiden uit dit Gewest worden getrokken.
Daarenboven koopt men iet of wat Wasch, en men betaalt aan de Bevelhebbers
een kleine Schatting voor de vryheit van dezen Handel.
Eindelyk koopt men’er zeer fraije Barbaarsche Paarden. Men betaalt dertien
Piasters voor den uitgang van ieder Paard, te weten tien aan den Stadhouder, twee
aan den Kapitein, en een aan den Tolk, naar dat men wil, want dat hangt van de
Koopluiden af.

LA CALLE. De gelegenheit dezer Plaats en haar Koophandel.
’t Is een Haven, daar alle Schepen aankomen, dewyl’er de Ankergrond beter is dan
elders, en’er meer Koren groeit, ’t ligt in’t Land van de Nadis, die op dezelve wyze
leven als de Turken; en aan welke men Schatting betaalt, op dat ze de Mooren
ongemoeit laten handelen, die’er hunne Granen brengen van Beirraule, Gatronand
en Benimesses, dat goede Koopluiden zyn. Men kan jaarlyks van deze Mooren 30.
tot 40. duizend maat Rogge kopen, en 5. of 6000. maat Gerst; 2. tot 3000. maat
Boonen, en 5. of 6000. Ossehuiden. Alle deze Granen en Huiden worden gekogt en
verkogt op denzelven voet als op Bastion.
Men koopt’er zomwlylen ook Wolle, en Wasch, maar in een geringe menigte.
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De KAAP DE ROSE. Hare gelegenheit en Koop-waren.
Ze ligt in de Landen van Chequembargue, aan wien men insgelyks een Schatting
betaalt, om den vryen Handel te hebben. Men kan’er alle jaren drie tot vier duizend
maat Rogge, drie of vier hondert maat Boonen, omtrent duizend maat Gerst en duizend
of twaalf honderd Huiden kopen. Deze Waaren gelden omtrent zoo veel als de
voorgaande.

BONNE, en van hare Goederen.
Men koopt te Bonne tweederlei Huiden, die men Halhuiden, noemt, geldende zes
Realen, maar men ziet’er weinig, dewyl de Tagrains-Audeloux hen opkopen, en ze
bereiden ten dienste der Ingezetenen, en de overige verhandelen zy aan andere Natien,
als de Fransche. De tweede zoort hieten Berg-of vreemde Huiden, waar van de
grootste omtrent vier Realen te staan komen; en de mindere naar mate dat ze groot
zyn; hier van kan men’er by de twintig duizend krygen. Nog koopt men’er drie tot
vier hondert pond Wasch, waar van de gewoonlyke prys is zestien tot twintig Piasters
het hondert, makende te Marseille honderd en dertig pond. Wyders kan men’er 30.
tot 40. duizend pond Wolle koopen, die men Surge noemt, geldende van vier tot
zestien Piasters het honderd, insgelyks hondert en dertig pond te Marseillle.

COLLE, en wat men daar koopt.
Men krygt hier ook Huiden van daan, van dezelve trant en prys, als de voorschrevene;
dog in grooter menigte, want daar zyn jaren, als de Winter rouw is, dat men’er by
de vyftig duizend kan krygen. Men koopt’er ook een groote menigte Wasch, Gierst,
Linzen en Reuzel.
De eerste Maatschappyen, die ondernomen hebben op Bastion de France te
handelen, en op de andere Plaatzen in alle de gemelde Goederen en Waaren, hebben’er
in den beginne veel meê verloren, ’t zy wegens de groote onkosten, die ze genoodzaakt
waren te doen, om zig te vestigen; ’t zy wegens de zware Schattingen, die ze jaarlyks
betaalden aan de Stadhouders en andere Bevelhebbers dier Landen, om de Moorsche
Koopluiden in hun Land te laten komen en door trekken, brengende hunne Goederen
meê naar Bastion en de andere plaatzen, op dat hen geen overlast en moeite worde
aangedaan; ’t zy door de achteloosheit der Koopluiden, waaruit deze Maatschappyen
bestonden, die zig vergenoegden met’er hun Geld toe te schikken, en de rest aan
hunne Gemachtigden en Commisen, die zy op die plaatzen gestelt hadden, en die zig
meer gelegen lieten zyn aan hun eigen belang en byzonderen Handel, dan aan den
gemenen, om niet te zeggen, dat ze de Maatschappy mogelyk bestolen hebben; ’t zy
dat ze niet voorzigtig genoeg zyn omgegaan met de Stadhouderen en Bevelhebberen
in deze Landen, die hen overmaatige en onrechtvaardige Schattingen en andere La-
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sten hebben doen betalen; of eindelyk om dat hun de Koopmanschappen, die men
naar Vrankryk of naar Italie meende te brengen, door de Rovers van Algiers, van
Tunis en van andere Zee-plaatzen en Roofnesten zyn ontnomen, of anderzins
beschadigt.
Mogelyk zal de Nieuwe Maatschappy, voor eenige Jaren opgeregt, om den
gemelden Handel op Barbarye te dryven, daar veel by winnen, alzoo ze alle zaken
geregelt vind, en haar voordeel kan doen met de fouten, by de vorige begaan; en
vooral by die, die haar het hebbende Regt hebben afgestaan; want de voorgaande
Maatschappy betrouwde hare zaken zoodanig aan den Bevelhebber op ’t Bastion,
die’er tot zoo verre Meester van was, dat ze niet in staat was, om het uit zyne handen
te krygen, en daarom waren ze genoodzaakt hun toevlucht tot den Koning te nemen,
wanneer het nog veel moeite koste, eer hy deszelfs Bevelen naarkwam.
Men kan evenwel zeggen, dat de voorgaande Maatschappyen, zoo ze haren Handel
wel geregelt hadden, en een genoegzaam Capitaal byeengebragt, om hem staande te
houden, veel daarby zouden opgestoken hebben; want het Koraal was toen heel goed
en duur, en niemand kon het krygen, dan uit hare handen. De Handel van den Rogge,
Gerst, Boonen, Giers, enz. was ook heel goed, dewyl ze met voordeel konden vertiert
worden, zoo te Marseille, als in Italië, en voornaamentlyk te Genua. Die van het
Wasch is ingelyks voordelig. En tot slot mogen we zeggen, dat’er geen beter Handel
is in Vrankryk dan in Huiden en Leêr, alzoo men dat daar niet kan missen. Want
men dient aan te merken, dat, schoon’er in alle Landschappen van dat Koningryk
een schrik van Ossen, Koejen, Kalveren, Schapen en Geiten geslacht worden, vooral
te Parys, ’t geen by gevolg menige Huiden moet uitleveren, en schoon’er de Fransche
Koopluiden uit de Zee-steden van de Levant, van Egipten, van Barbarye, van Guinée,
van de Fransche Eilanden, van Moskovien en van Amerika, enz. laten komen; dat
echter dit alles niet genoeg is om heel Vrankryk van Leêr te voorzien; en men is nog
genoodzaakt uit Engeland jaarlyks voor een paar Millioenen Guldens toebereide
Huiden of Leêr te laten komen, waarvan alleenlyk te Parys voor eene Millioen vertiert
word; zoo dat deze Handel in Huiden alleen op de Kusten van Barbarye, veel voordeel
kan aanbrengen, zoo men hem met kennis en goed overleg dryft. De Heer Savari
spreekt’er ook met lof van, alzoo hy in allerlei Handel, die hy verstaat, niet beter
ervaren is dan in den Leêrhandel, als hebbende zedert vyftien of zestien Jaren alle
soorten van Leêr door zyn hand laten gaan, voor meer dan derde half Millioenen,
die enkel in de Stad Parys verkocht en aan den man zyn gekomen; onder welke ook
Barbaarsche Huiden waren, die door de Leêrtouwers toebereid en aan de Schoemakers
en andere Werk-bazen verkocht wierden, en daaronder eenige voor vyf en veertig
Gulden het stuk.
Men kan uit al het voorgezeide ligtelyk opmaken, zoo men ’t wel wil betrachten,
dat men grote en sterke Maatschappyen nodig heeft, om handel te dryven over Zee
in ver af gelege Landen; dat het Capitaal zwaar en aanmerkelyk moet wezen, alzoo
het Geld zoo wel de zenuwe van den Koophandel is als van den Ooorlog, zonder ’t
welk hy niet lang kan staande blyven; en om hem derhalve gelukkig en met voordeel
te dryven, zoo moet men waarnemen, wat boven herinnert is. Maar onder alle
Maaaatschappyen, die in Vrankryk zyn opgeregt, is’er gene beter in staat, om die
Regels waartenemen, dan die van ’t Bastion, want deze plaats niet heel ver van
Marseille afgelegen is; zoo dat, als een Compagnon of medegenoot dezer
Maaaschappy daar een Jaar gewoont heeft, een ander in zyne plaats kan komen voor
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denzelven tyd, om dien Handel voort te zetten, volgens de laatste Keuren en Wetten,
als het de Maatschappy goed vind.
Men heeft nog enige Regels waar te nemen omtrent den Handel op ’t Bastion, die
zekerlyk zeer gewichtig zyn, om’er wel in te slagen, waarom wy ze hier by brengen,
tot dienst van de genen, die’er zig van willen bedienen; of van de jonge Luiden,
die’er hun onderricht uit kunnen halen, zoo wel als anderen, die juist geen Koopluiden
zyn, en egter in diergelyke Maatschappyen deel nemen. Hiervoren is gezegt, dat de
voornaamste Handel op Bastion de France bestaat in driederlei Goederen, te weten
in Koraal, in Granen, in Huiden; ieder dezer stukken verdienen byzondere
opmerkingen.

Regels en Aanmerkingen over de Koraal-visschery en Handel.
’t Eenigste, dat hier omtrent staat aan te merken, is, dat het Koraal in zoo groote
waarde niet meer is by het volk, als voor dezen; zoo dat het vertier daarvan veel
minder, en de prys merkelyk gedaalt is. Als nu die Maatschappy hedendaags dezelve
gedagten maakt omtrent dien Handel, als de genen, die hem begost hebben, zoo zou
ze zig kunnen bedriegen, dewyl deze Visschery haar voornaamste oogmerk was,
dewyl het Koraal zeer geacht en gezocht wierd van het gemeen, waardoor het sterk
vertier had, en de Koopluiden veel deed winnen. Altri tempi, altre cure, zegt de
Italiaan, dat is: andere tyden, andere zorgen. Want men moet weten, dat’er goederen
zyn, die van de zinlykheit en gemeene gevoelens der Menschen afhangen, zoo dat’er
tyden zyn, dat ze achting hebben voor zaken, die ze naderhand weder verliezen. By
voorbeeld: De Barnsteen of Amber was voor dezen in Vrankryk zoo wel gezien als
het Koraal, dewyl de Paryzer Juffrouwen, zelfs die van groten stam waren, daar Halsen Armcieraden van maakten, en’er zelfs Rozekranssen van wilden hebben. Maar
zulks is nu niet meer in gebruik, zedert dat men in de Kerken de Paarlen en Diamanten
zoo wel heeft naargebootst; en een Burgersdochter van Parys zou hedendaags voor
een Handwerks-vrouw of buitenlandsche worden aangezien, zoo ze Hals- of
Armcieraden of Rozekranssen van Amber of Ko-
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raal droeg; en zelfs de Vrouwen van de andere Steden van dit Koningryk willen’er
niet meer mooi meê wezen, dewyl ze zig (zoo veel ze kunnen) naar die van Parys
schikken; zoo dat het Koraal in Vrankryk buiten gebruik is, ten zy in de
Geneesmiddelen tegen zekere Ziektens, waarvan onder ’t woort koraal.
Men zou hier tegen kunnen inbrengen, dat schoon het Koraal in Vrankryk niet
geacht word, het egter in andere Landen van Europa, als in Duitschland, Spanje,
Italie, enz. van ’t Volk tot verscheiden dingen gebruikt word; maar deze tegenwerping
beantwoorde ik met een woord, dat namentlyk schier alle Volkeren van Europa de
Mode van Vrankryk, en vooral van Parys volgen, alzoo de Vrouwen haar niet wel
meenen opgeschikt te hebben, zoo het niet is op zyn Fransch. Uit al het voorzeide
blykt, dat men den Koraal-handel niet voor den voornaamsten moet houden, die op
Bastion de France kan gedreven worden.

Regels en Aanmerkingen over den Koren-handel.
Ten aanzien van de Granen, die men op alle de voorschreve plaatzen koopt, is het
zeker, dat deze Handel in zommige tyden veel voordeel kan brengen, en zomtyds
veel nadeel; dus moet men ’ er veel omtrent in acht nemen. Want schoon men het
Koren niet kan missen, dewyl ’t het voornaamste voedzel der Menschen is, echter
is het een zeer gevaarlyke Handel, vooral zoo het de Koopluiden uit vreemde Landen
halen, om ’t in andere te verkopen; dewyl het dikwils altemaal verloren gaat, het zy
door innerlyk bederf, ’t zy door Schipbreuk of Zee-water, ’t zy dat de Schepen door
de Rovers worden genomen, het zy dat men het in een duuren tyd koopt, en naderhand
voor veel minder moet verkoopen. Echter kan deze Handel zeer voordelig zyn, zoo
men’er voorzichtig meê te werk gaat. Omtrent den Koren-handel op ’t Bastion kan
men voornaamlyk vyf dingen aanmerken:
Vooreerst, dat men een volkome kennis hebbe van de natuur en hoedanigheden
der Graanen, en van de plaatzen, daar ze groeijen of van daan komen. Want daar zyn
Landen, alwaar het Koren veel groter en dikker is, en dus meer Meel uit levert op
de Meulen, ook zig langer bewaart dan in andere; en dit word men gewaar omtrent
de Rogge, die men uit de Fransche Landschappen naar Parys brengt; want by
voorbeeld, die in Isle de France groeit, is beter en williger, dan van andere plaatzen,
waaruit de Bakkers het beste Fransche Brood bakken, dat om zyne blankheit en deugd
in gansch Europa geroemt word.
Ten tweede, dat men wel weet het onderscheid der ronde maaten tusschen de plaats,
daar men het Koren koopt, en tusschen die, daar men ’t wil verkoopen; want daar
zyn weinig Steden, al liggen ze nog zoo dicht by een, alwaar de ronde maat niet grote
of kleinder zou vallen; en men moet aanmerken, dat dit een der gewichtigste dingen
is in dezen Handel, dewyl daardoor meenig een zig mis koopt, zoo hy van dit verschil
niet weet. Men heeft te voren gezien, dat men twintig ten honderd wint by de
Moorsche maat tegen de Genueesche; maar ’t is niet genoeg, dat men dit onderscheid
alleen wete; men moet daarenboven kundig zyn in ’t verschil van die der andere
Italiaansche Steden, vooral van Rome; dewyl in die Stad dikwils groot gebrek is van
Koren, als ook van Parys, en van die der voornaamste Steden van andere Koningryken
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en Landen,waar heen de Koren-handel heel goed en voordeelig is, vooral indien’er
zedert twee of drie Jaren slechte Oogsten zyn geweest.
Ten derde, dat men bekwame en drooge plaatzen hebbe, om’er het Koren te laten,
en eenige jaren te bewaren buiten bederf. Ook is het nodig, dat men het dikwils zifte
en omroere, om te beletten, dat het niet brande, of zyn deugd verlieze door het stof,
of vol koren-wormen rake, dat kleine zwarte Beesjes zyn, die men ook Kalanders
noemt, welke het Koren doorknagen en uit vreeten; want men moet weten, dat hiervan
al het geluk of schade afhangt met het Koren; dewyl de voornaamste Regel, om daar
meê winst te doen, is, dat men tyd en gelegenheit afwagte om het te vervoeren en te
verkopen op plaatzen, daar de Oogst niet is geslaagt, alzoo de weinigheit het Koren
duur maakt, gelyk het goe-koop word door de meenigte.
Daar zyn middelen om het Koren een langen tyd goed en buiten bederf te houden.
Men heeft Koren in de Magazynen van ’t Kasteel Sedan gezien, dat veertig Jaren op
de Zolders had gelegen, en zeer goed was, dat ik op de geloofwaardigheid van iemand
verhale, die het gezien en geproeft had. En na dat hy dit Koren onderzogt, vond hy’er
een zeker kruid onder gemengt, Hadik of wilde Vlier geheten, ’t geen op de versch
geploegde Landen wast, in September en October. Men heeft my verteld, dat dit
kruid de Kalanders of Wormen daar uit hield; want zoo’er die eens in komen, is het
daarmeê gedaan; maar ’t welk vast gaat, is dat het ziften en omroeren van ’t koren
het zelve ten minsten vyf of zes jaren goed houd.
Ten vierden moet men omtrent den Koren-handel op Barbaryen in agt nemen, dat
men ’t moet kopen, als’er een ryke Oogst is, wanneer men ’t beter koop heeft, en het
kan bewaren tot dat’er gunstige tyden komen om het te vertieren. Want men moet
zig niet inbeelden, dat men grote voordeelen met dezen Handel kan doen, zoo men ’t
Koren uit de eene hand in de andere overdoed, dat is, het zoo koopt, en zoo weêr
verkoopt. Hiertoe is, als ik reets gezegt hebbe, een groot Capitaal van noden, om
dien handel te dryven, namentlyk eerst om te koopen, en het dan een geruimen tyd
te bewaren, om het by voordelige gelegenheden te vertieren.
Eindelyk ten vyfden moet men voor een stokregel houden, dat men altoos waakzaam
zy, en goede Correspondenten hebbe te Genua, te Rome en in andere Steden van
Italie, daar men voornament-
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lyk meê handelt in het Koren van deze kust komende, die dan getrouw moet berechten,
wat de prys en markt zy van het Koren, om het daar niet dan op zyn tyd te zenden.
Men moet’er zelfs te Parys hebben, om te weten, als daar koren van noden is.
Maar om dit Koren van ’t Bastion naar Italie te brengen, of naar andere plaatzen,
dat niet kan geschieden dan ter Zee, zoo moet men wel in agt nemen, om het wel in
de Schepen te laden, en daartoe de droogste en minst nat wordende plaatzen uitkiezen;
want hoe droger het Koren blyft, hoe langer het zig kan houden; en vooral moet men
bezorgen, zoo veel doenlyk iz, dat’er geen zout water by kome. Want behalven dat
het dan nat en slecht van smaak word, zoo zou het daardoor aan ’t schieten raken en
uitspruiten, dat groot verlies zou veroorzaken.

Aanmerkingen op den Leêr-handel.
Belangende de Huiden of den Leêr-handel, zoo ben ik van gedagten, dat hy wisser
winst brengt, dan het Koraal of Koren, schoon’er mogelyk minder meê te winnen is,
dewyl deze Handel een der nuttigste is in Vrankryk, daar men veel gebrek heeft aan
Leêr, vooral in Provence en Languedok, daar men weinig Horen-beesten slacht, en
zelden overvloed heeft van Koren, dewyl Vrankryk behalven het geen’er verteert
word, het overschot in de aangrenzende Landen vertiert; maar met de Huiden is het
zoo niet geschapen, waar omtrent men allenlyk twee zaken heeft waar te nemen:
Vooreerst dat de Huiden niet met gaten nog geschonden moeten wezen door de
Slagers, als ze het Beest slachten, dewyl ze daardoor veel minder in prys waard zyn.
Ten tweeden dat de Huiden heel droog moeten wezen in de Zon; want zoo ze maar
half gedroogt zyn, kunnen ze ligt bederven en rotten. Maar ik oordeele, dat deze
aanmerking weinig te pas komt, want, dewyl het in Barbaryen ongemeen heet is, zoo
kan men verzekert wezen, dat de Huiden altoos droog zyn, en hierom verkopen haar
de Mooren by ’t stuk, en niet by de ponden, gelyk in Vrankryk en andere Landen,
die vochtiger zyn, om’er dieste meer geld van te maken.
Daar is nog eene Regel waar te nemen omtrent den ganschen Handel op deze
Zee-kust, die zeer gewichtig is om hem wel te voeren, te weten, dat men altoos goede
verstandhouding zoeke met de Vorsten, Stadhouderen en andere Bevelhebberen,
door welker gebied de Mooren moeten reizen, om hunne Goederen naar ’t Bastion
te brengen, op dat zy’er vry zonder gevaar en overlast mogen komen, want daar hangt
de voortzetting van den Handel af, gelyk als gezegt is. En dewyl deze Luiden niet
dan hun eigen belang en winst zoeken, zoo staat men altoos wel met hen, als men
maar stipt de Schattingen en Regten betaalt, daar men met hen is over afgesproken,
en als men hen daarenboven nu en dan vereeringen doet. Dit is het geheim en de
regte weg om in vriend-en nabuurschap met hen te leven; anders doende zal men ze
haast verliezen, en dus dien handel kwyt raken. Daar zyn voorbeelden in de oude
Maatschappy, dat ze voornemens is geweest, deze onderneming te laten varen, enkel
om dat ze de vriendschap der Prinsen, Stadhouderen en Bevelhebberen weinig agtede,
en ophield met hen te betalen, waarover men het eens was geweest. Moogelyk was
dit de schuld van onzen Bevelhebber op ’t Bastion in een tyd, als de Maatschappy
voorhad hem daar af te jagen, of mogelyk wegens de schaarsheid van Geld, of om
dat hy zyn Beurs wilde sparen.
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barbeel. Deze Visch bemint zoet Water, en zweemt zeer naar een Karper; dog is
zeer slap van vleesch, en daarom weinig geagt. Oud zynde is hy best.
Men vind deze Visch in Rivieren en Vyvers. Hy leeft by modder en slyk; dog is
zeer greetig op Aas, en springt van zelfs over ’t Net, dat hem gespannen word, zoo
men zig niet voorzigtig komt te wagten. Hoewel men ook zegt, dat hy zoo bot is, dat
hy zyn hoofd verbergende meent veylig te zyn.
Men vangt hem met een Visch-angel. Men moet’er vele te gelyk zetten, zynde
ieder een duim lang. Deze Visch-angels moeten aan een touw van omtrent twee voet
lang vast gehegt worden. Om den Barbeel te doen aazen, maakt men’er Pieren of
kleine Vischjes aan vast. Vervolgens worden alle deze Touwen aan een lang Touw
vast gemaakt, zynde het eene touw van het ander omtrent twee voet breed
afgescheiden. Dus begeeft men zig ter plaats, alwaar veel Barbeel is. Hier gekomen
zynde, maakt men het lange Touw aan een Boom, of grooten Steen vast; en men
werpt de Vischangelen zoo verre in ’t Water, als doenlyk is, die daarop te gronde
gaan; en men laat ze dus tot ’s anderen daags vroeg blyven, wanneer men ze ophaalt,
om te zien, hoe vele Barbeelen hebben aangebeten. Dog deze Visch-angels moeten
gezet worden ter plaatze, alwaar nog Boomwortelen of Kruiden gevonden worden;
zoo men anders een gelukkige vangst wil hebben.
barensnood. Zie baarensnood.
barnetel. In’t Latyn Urtica. Men onderscheid ze in twee zoorten, het Mannetje ende
het Wyfje. Het mannetje maakt geen bloessem, maar draagt in spitze Vliesjes een
eirond graan. Het wyfje in tegendeel draagt bloessem, maar geene Vrugt.
Beschryving. De Barnetel maakt getakte steelen, omzet met doornen. De bladen
zyn rondom gekartelt, vol stekelig haair, en brandende, als men ze aanraakt. De
bloessem, groeijende boven op de steel, is gelyk Estemyn. De verscheide groote,
gevoegt by zommige andere omstandigheden, maakt, dat ze in Groote, Kleine, en
Romeinsche onderscheiden worden. Alle zyn van eenerlei hoedanigheden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

81
Plaats. De Barnetelen groeijen overal, maar voornamentlyk in Heggingen, Tuinen,
tegen de Muuren, op onbebouwde en zandige Plaatzen.
Eigenschappen. Zy hebben een bytende en openende kragt. Zy vergruizen den
Steen der Nieren en der Blaas. Verplettert zynde beletten ze den voortgang van
Kanker, als ze uitwendig daarop gelegt worden. Het water uit bladen en bloessem
in de maand van July gedistilleert, en ’s ogtens, op den middag en avond gedronken,
namentlyk drie oncen aan gewigt, is goed voor het Kolyk, Steen, Hoest, Wormen,
en Winden. Het is een uitnemend middel voor vuile Zweeren, en beet van een dollen
Hond, als het met een linnen doek op de pynlyke plaats gelegt word; ook voor de
Kanker, Fistel, Jigt, en zwellen der Voeten; het geneest Neusgezweren; en met een
linnen doek voor het Hoofd zynde gebonden, is ’t bekwaam, om het bloeden uit de
Neus te stillen.
doode netelen, in ’t Latyn, Lamium, en Galeopsis.
Beschryving. Steel en Bladen zyn gelyk die van gemeene Barnetelen, dog met
gene doornen bezet. Zy zyn stinkende van reuk, als men ze in de handen wryft of
stampt. De kleur der bladen is purperverwig. Zommige hebben een wit vlekje, als
van melk.
Plaats. Dit zoort van Netelen groeit langs de Wegen, en op de voorpleinen der
Huizen. Zy bloeijen in Juny en July.
Eigenschappen. Bladen, Steel, Zap en Zaad verdelen alle zoorten van Hardigheid,
Kanker, Ettergezwel, Kroopzweeren, en Oorklieren. Men moet ze tweemaal ’s daags
laauw gebruiken als een stoofzel of Pap, met Wynazyn doortrokken. Met Zout
opgelegt zynde, zyn ze een goed middel voor verrotte Zweeren, en ineetende Kanker.
In ’t byzonder de bladen en wortelen der doode Netelen gestampt en op de Neus
gelegt zynde, stillen het bloeden uit de Neus. Het zap daarvan voor het Voorhoofd
gestreken, doet dezelve uitwerking. Als men ze op een zelven tyd drinkt, zetten ze
het Water af. Een Smeerzalve gemaakt van doode Netelen Bladen, Zout en Olie,
bewaart de deelen des Ligchaams voor alle Koude en Huivering. Men strykt daarmede
den Ruggraad, de Voetzoolen, en gewrigten der Handen. Het zap dezer Netelen
gemengt met een weinig Zalf van Populeon, en op het gewrigt der handen gelegt,
vermindert de hitte der Koorts, al zoo wel, als de bladen vergruist en met olie van
Vioolen of Slaapbollen gemengt, en op het zelve gewrigt gelegt. De waassem van
het Decoctum neemt de verstopping der Neus wech.
barnsteen. Zie amber.
barometer. Zie luchtglas.
basilicum. Dit Plantgewas is zoo bekend, dat’er nauwlyks een beschryving van
behoeft gemaakt te worden. Men noemt het ook Ocimum, wegens deszelfs geurigen
reuk, want ζειν in ’t Griex wel-rieken betekent. Welken naam dit Kruid meer dan
eenig ander verdient.
Zommigen menen, dat het Ocimum genaamt word, om dat het zoo gemakkelyk
en schielyk groeit; want in drie dagen tyds, te rekenen, van den tyd dat het gezaait
is, en zomwylen nog vroeger, schiet het op uit de aarde. Nogtans zyn’er die geloven,
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dat het een zoort van voedzel is, gemaakt van verscheide Graanen, nog groen zynde;
het welk men als voeder van het Rundvee gebruikt.
Basilicum word het genaamt wegens zyn aangename reuk, als of men zeggen
wilde, een Koninglyke Bloem. Ook noemt men het ocimum citratum, om dat deszelfs
reuk na die van een Citroen zweemt, veel eer, dan na die van Citrago, zynde een
zoort van Melissen, gelyk zommigen gemeent hebben.
Daar zyn vier zoorten van Basilicum; drie tamme, ende een wilde, genaamt Acinos.
Onder de tamme zyn twee zoorten van breede bladen, maar de derde van kleine,
wordende daarom Basilicum minus genaamt. Het gemeen Basicilum van breede
bladen, groeit een elleboogs lengte, of de maat van anderhalve voet; zynde getakt,
en hebbende bladen gelyk aan die van Glaskruid, dog veel kleiner. De bloessem is
zomwylen wit, zomwylen naar violet trekkende; het Zaad is zwaart en zeer klein.
Fernel voegt ze by zyn Siroop van Byvoet.
Plaats. Men queekt Basilicum in de Hoven, en binnens Huis.
Eigenschappen. Dit Plantgewas is waterlaatend, wind-breekend, en vervrolykend.
Nogtans word het niet van allen even zeer geprezen; want daar zyn’er, die het
verbieden inwendig te gebruiken, bewerende, dat het alteveel vuile Zappen heeft, en
by gevolg schadelyk voor de Maag en Oogen is; ja zelfs, dat het dengenen, die het
gebruiken, van hun Verstand berooft.
bastion de France. Zie barbarye.
been. Dit is het hardste deel van het ligchaam der Menschen en Dieren, gemaakt en
bestaande uit een vergadering van op elkander gepakte vezelen. Het Been ontfangt
zyn voedzel van ’t Bloed, dat door de Aderen derwaarts, gelyk tot alle andere deelen
van ’t Ligchaam gevoert word.

Middel, om een Been week te maken.
Neemt bevroren Aluin, smelt het in Water, en doet’er een weinig Roozenwater by,
nevens een weinig fyne en doorgezifte Asch. Laat het Been of Ivoir vier en twintig
uuren lang daarin weiken, wanneer het Been week zal worden. Laat het vervolgens
in helder water kooken, en het zal tot zyn voorgaande staat wederkeren.

Een ander Geheim, om een Been week te doen worden.
Zet Radyswortelen en Andoorn op Wynedik, en doet’er het Been in; zet het zamen
onder Paardemist.
Het Been zal zeer wit worden, als men het in Kalk-water kookt, en telkens
afschuimt.
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Isabelle Cortese zegt, dat men om een Been week te maken, Kooperrood, en gemeen
Zout, van elks zoo veel als nodig is, moet nemen; het zamen stampen, en distilleeren;
voorts het water tot zyn gebruik bewaren. Zoo gy het nodig hebt, weikt het in dit
water, en het zal zagt worden.

Een geheim, om Kleur aan een Been te geven.
Neemt sterken Wyn-azyn, doet hem in een glas, en werpt’er het Been in. Doet’er een
half pond Kooper, Vitriool, Aluin, zoo veel als nodig is, by; mengt het onder
malkander, en laat het dus in zyn geheel een dag lang staan; laat het vervolgens
kooken in een pot of ketel, waarin het Been is; doet’er een weinig Aluin by, en gy
zult het een Kleur geven, die gy wilt.
Men zegt, dat het Been in Zap van Eppe en Duizendblad week word.
Een Been is aan vyf zoorten van Ziekten onderhevig, namentlyk de verstuiking,
beenbreuk, verrotting, uitwassing, en knobbels. Waarvan de genezing aan een ervaren
Heelmeester toevertrouwt word.
beeren-oor. In ’t Latyn, Auricula Ursi.
Beschryving. Het is een Plantgewas, wiens bladen, spruitende uit de wortelen, zyn
dik, zenuwagtig, ruig, en zeer zwemende naar die van het kruid Bornagie. De steel,
groeijende uit het midden der bladen, is agt of negen duim hoog, en heeft boven aan
den top blauwe bloemen, zittende op een blad, gefatzoeneerd als een rad, ende in
vyf deelen gesplitst. De vrugt besluit binnen twee vakjes kleine hoekagtige graantjes;
dezelve is eirond, ende een weinig grooter, als een Gerste-koorn.
Plaats. De Beeren-Oor groet op het gebergte, by voorbeeld op het Alpische en
Pyreneïsche Gebergte; ook op schaduwagtige en vogte plaatzen. Men teelt ze in de
Hoven.
Eigenschappen. Een Decoctum van deze plant gemaakt, heeft een openende kragt;
men gebruikt het in geval van Graveel en Steen. De Spaanschen distilleren’er een
water van, dat zy als een middel voor den Hoest gebruiken.

Queeking van Beeren-Oor.
De bloessem van deze Plante is zeer aangenaam, en komt in de Lente te voorschyn.
De aangenaamste bloemen zyn de geschakerde, fluweele, glansige, de zoogenaamde
Bizarre, de dubbele en driedubbele. Deze moet men verkiezen, als men ze aanqueeken
wil. De Beeren-Oor spruit uit zaad, of van lootjes; dog zy moeten wel toebereide
aarde hebben.

Toebereiding der Aarde, om Beeren-oor te queeken.
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Men neemt Moestuin-Aarde, wel doorzift zynde, met Mest uit Tuinbedden, van elks
even veel; en mengt het behoorlyk met malkander.

Hoe het Zaad van Beeren-oor moet gezaait worden.
Men zaait Beeren-oor in de mand September, in bakken vervult met Aarde, op de
voornoemde wyze toebereid. Men moet dezelve aanstonts besproeijen, en in de
schaduw zetten. Dit Zaad heeft ten minsten zes maanden nodig, om op te komen, ja
zomtyds komt het niet op voor de Lente van het tweede Jaar. En het is hierom, dat
men de looten nauwkeuriger moet afzetten.

Hoe men de looten van Beeren-oor moet afzetten, en wat daarby is in agt te
nemen.
Voor al eer men deze looten aflegt, moet men vier dingen in agt nemen. Als de
Beeren-oor niet dan enkele looten heeft gemaakt, is het niet de pyne waard, dezelve
af te leggen. Indien ze twee looten heeft gemaakt, het eene geschakert, maar het
andere enkel, moet het geschakeerde bewaart, en het andere wechgeworpen worden.
Zoo gy een loot wilt vernielen, plukt de bladen een voor een af. Dit gedaan zynde,
zult gy iets in de gedaante van een klein hert ontdekken; snyd dat af, mits
zorgdragende, dat gy het onderste van den stam, naast aan de wortel, niet beschadigt.
Ingeval een Beeren-oor, verkooren als de beste, vele geschakeerde looten maakt,
moet men ze niet afleggen, vooral eer de bloessem voorby is. Dan zult gy den voet
of onderstam ontdekken, met den pot te bewegen en te schudden, ende de Aarde ’t
onderste boven te keren, zynde nu tot stof gemaakt; verdeelt het vervolgens in zoo
vele deelen, als’er looten zyn. Dog zoo de looten zig niet gemakkelyk scheiden, moet
men ze met een Snoeimes afsnyden.

Hoe men de looten van Beeren-oor moet planten.
De tyd, wanneer men deze looten afzet, is, als ze in haren bloessem staan. Alle looten
zyn bekwaam, om afgezet te worden, als ze maar de minste wortel hebben. Legt ze
derhalven in de toebereide Aarde, tot boven de wortel; zoo dat’er niet dan de bladen
uitsteken. Weest niet karig in ’t besproeijen; en zet ze een maand lang in de schaduwe,
overdekt zynde met Stroo, ingeval ze niet konnen verplaatst worden; gaande
onderwylen met besproeijen voort.
Geduurende de Vorst moet men zorge dragen, dat de Beeren-oor in een
Stoof-kachel of andere warme plaats gezet worde.

Ziektens der Beeren-Oor.
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Het gebeurt zomwylen, dat dit Plantgewas de Verrotting onderhevig is; in welk geval
de verrotte bladen moeten worden afgebroken, om het overige der Plante niet te
beschadigen.

Aanmerking nopens de Beeren-Oor.
Daar zyn driederlei zoorten van Ben, waaronder de Beeren-Oor eene is. Deze drie
zoorten van plantgewassen zyn verscheiden van Bloemen, en van Queekery. Men
noemt ze Vroegtydige roode,
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Zomersche roode, en Witte. De vroegtydige bloeit zes weken voor die van den Zomer;
zy is lootverwig, ter breedte van een Anjelier. Vroeg in September verplant zynde,
maakt ze ontelbare Bloessem; zoo voorts de Plante nog voor den Winter heeft
beginnen te groeijen, en geduurende de Droogte is besproeit.
De Zomersche Ben, dus genaamt, om dat ze in ’t heetste van de Zomer bloeit, is
aan de voorgaande byna gelyk, dog een weinig meer helderrood, en breeder; ook vat
ze zoo dra geen wortel, zoo ze niet aanstonts na het verplanten is besproeit, tot dat
ze wortel heeft gevat. Zy moet half bedekt worden ter oorzake van de Zon. Het is
beter, ze te verplanten voor de Winter, als in de Lente; want ze vat eer wortel, en
draagt meer bloessem.
De Witte overtreft de twee andere zoorten, blyvende van het einde der maand Mey
tot het einde van de Herfst in den bloessem. Beter nogtans is ’t dezelve in September
te besnoeijen, en’er alle steelen, die uitgebloeit hebben, af te snyden; maar in het
snoeijen moet men agt geven, dat ze dikwils kleine grasjes, gelyk takjes maken, die
men drie duimbreed lager moet afsnyden, of afplukken, of eindelyk ter plaatze, alwaar
de Koude zoo ligtelyk niet doordringt. Zy blyft verscheide jaren lang, ingeval ze niet
verzet, of’er iets al te naby geplant word, waardoor ze verstikken kan. Om geen
gevaar te loopen van ze te verliezen, moet men jaarlyks de bovenste grasjes daaraf
plukken, zonder nogtans de wortel te quetzen; en die wederom verplanten, gelyk
men de andere doet. Alle drie zoorten hebben niet graag Zon; en men kan ze tusschen
de Tulpe-bollen zetten, ter distantie van vier duim; het welk een fraai vierkant van
een Bloemperk maakt.
beet, in ’t Latyn Beta, in ’t Frans Poirée, is een Kruid of Plant, waarvan men twee
zoorten telt, de witte en de roode Beet.

Beschryving van de witte Beet.
Uit de wortel komen groote, gladde, groene, witachtige, zomwylen bruin-groene
bladen; in welker midden een stam opschiet met vele takken, die boven aan kleine
roodagtige Bloemen krygen, waaruit een ronde Vrugt groeit, inhebbende twee of
drie lang- en roodagtige Korlen. De wortel is lang en houtagtig, en niet dikker dan
een pink.

Voortplanting van de witte Beet.
Deze Plant komt voort uit het zaad, dat men in de maand Maart zaait. Men verplant
ze, als de Planten zes bladen hebben, na alvorens de Aarde wel bearbeid en gemest
te hebben. Men zaait de Beet den ganschen Zomer door, om ze altoos jong en teder
te hebben, voor de Soepen of in gehakt Vleesch.
Zoo men ze in ’t laatst van Augustus nog heeft, laat men ze den Winter over staan,
om ze in de Lente te verplanten, en’er Kaarden van te winnen. Men is gewoon de
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Beet op bedden te zetten, ten minsten twee voet van den anderen. Dezelve
tusschen-wydte moet’er wezen ten aanzien van de ryen, daar ze in staan.

Kaarden van witte Beet.
Wil men hebben, dat de Beet schoone Kaarden voortbrenge, zoo moet men ze
zorgvuldig omspitten en wieden, ook sterk begieten, vooral in groote Hitte. Zoo men
de kaarden wil snyden, moet men het blad een weinig ter zyde trekken, om den stam
niet te kwetzen, die de andere nog moet voeden. De beste Kaarden zyn, waaraan het
blad blond is; de groene deugen niet.

Zaad van witte Beet.
Om’er Zaad van te trekken, moet men de witste in de hoogte laten schieten, zonder
een blad af te plukken. Die dan om hoog schieten, worden aan palen vast gebonden,
dat ze de Wind niet beschadige en breke. Men hoeft maar twee Stalplanten, om een
groote menigte Zaad te winnen, dat men inzamelt, als het ter degen droog en ryp is.
Het tweede zoort van Beet is weder in twee mindere verdeelt; waarvan het eerste
van de witte Beet niet verschilt, dan dat de koleur roodagtig it. Het andere zoort
noemt men Beet-wortel, roode Peen, of Kroot.

Beschryving van de BEET-WORTEL.
Hare bladen zyn kleinder en rooder, dan van de voorschreve Beet. De wortel, die
heel dik is, gelykt naar witte of geele Peen, en heeft een zap zoo rood als Bloed.

Voortplanting der Beet-wortel.
Zy komt enkel uit het zaad voort, en word zelden verplant. Men zaait ze in de maand
Maart in ’t open Veld, of langs de kanten van beddens, eenige voeten van elkanderen,
en vry duntjes. Of zoo ze te dicht op komen, dunt men ze, anders worden ze niet
schoon nog groot. Zy begeren een fyne, wel omgespitte en gemeste Aarde. Die rood
zyn van vleesch, zyn de beste, en de drooge bladen daarvan zyn mede rood. Zy zyn
niet dan op ’t einde van Herfst en den ganschen Winter door, goed om te eten.

Van ’t Zaad der Beet-wortel.
Om’er Zaad van te winnen, zoo verplant men’er eenige van ’t voorige Jaar in Maart,
die men voor ’t bevriezen heeft bewaart. Het zaad word in Augustus en September
verzamelt.
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Verfzel van de Beet-wortel.
Het Verfzel word veel gebruikt, om den Wyn, Jenever, en andere gebrande Wateren
een roode koleur te geven, en ten dien einde doet men de
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wortelen aan schyven gesneden in een ketel met half-ziedend water; en als het maar
weinig gekookt heeft, zet men de ketel van ’t Vuur, laat het een Dag en Nagt staan.
Neemt’er vervolgens de wortelen uit, en maakt met het water al rood, wat men wil,
’t zy Wyn of ander vocht.

Wyze om de Beet-wortel toe te bereiden.
Men moet ze eerst gaar maken, ’t zy in water, of wel in de oven, of onder heete
assche. Dat gedaan zynde, doet men’er het vlies af en snytze in schyven, om ze met
olie van Olyven, Azyn en Zout te eten. Of men fruit ze met Boter in een pannetje,
en doet’er een Ajuyn bij in schyfjes gesneden, die men’er nog wat onder laat stoven,
om ze dus op te dissen, na ze met wat Peper, Zout en Azyn besprengt te hebben.

Eigenschap der Beet-wortel.
Zy verdunnen en verzagten, helpen de Maag aan ’t verduwen, reinigen het Bloed,
en ontlossen den Buik; dit is hare uitwerking, als men ze eet. Maar het zap van de
witte Beet door de Neus ingesnoven met een Snuitarzeny, dient om het snot in de
Neus los te maken, om te doen niezen en de Herssenen te ontlasten.
begieten. Zie besproeijen.
bekkeneel. Het Bekkeneel van een Mensch is een goed Genees-middel voor
verouderde Gezweren. Neemt het stof van een Bekkeneel, en bedekt’er een Wonde
of een Ettergezweer mede, en gy zult vinden, dat het van een goede uitwerking is.
belleverdure. Deze Plant is enkel groen. Men noemt ze ook Bellevuë, om dat ze zeer
aangenaam en verkwikkelyk voor ’t gezigt is. Zy staat zeer fraai in een pot, en groeit
ter lengte van derdehalve voet. Daar is geen grooter cieraad voor de Tuinen. Men
kan ze planten en verplanten, zoo als men wil. Zy is in ’t byzonder goed voor
Wandelgangen en Bloemperken. Dus den ganschen Zomer den Hof hebbende verciert,
begint ze te verwelken en geel te worden; als wanneer het tyd is, om het zaad daarvan
in te zamelen, dat zig onder de drooge bladen mengt, en in menigte voortkomt, zynde
klein en smal, van kleur, gelyk Aarde. De overgebleve ryskens zyn bekaam tot
Kamer-beezemen. Deze Plante groeit overal, als ze maar een goede Grond, en Zon
heeft.
bel-roos. Zie roos.
benzoin. Dit is een Harsagtig, en zeer welriekend Gom, dat van zommigen onder de
Speceryen getelt word. Het zypelt door insnyding uit een dikke, fraaje, getakte Boom
in de Indien, Siam en Sumatra. Ook vind men het veel in ’t Koningryk van Lao,
alwaar vele Bosschen van dit Hout zyn. Dit Hout is zeer hard. De Boom zelve zweemt
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zeer naar een Amandelboom; dog de bladen zyn veel langer, en aan de toppen rond,
gelyk die van een Citroenboom, hoewel enigzins kleinder, en niet zoo groen.
Zommigen hebben verkeerdelyk gemeent, dat de Benzoin onder de verscheide zoorten
van basten is, wordende gemaakt uit een zeker olie, die de hitte der Zon verdikt.
Men brengt ons twee zoorten van Benzoin in Europa, de eene bestaande in
Droppelen, de andere in Klompen of groote stukken.
De opregte Benzoin in droppelen, die zeldzaam is, en waarvan het gevolg van het
Siamsche Gezandschap een menigte in Vrankryk bragt, is goudgeel van buiten, maar
wit van binnen; met kleine witte en roode aderen, broos, en zonder smaak, maar van
een zeer welriekende Reuk; zynde zeer verscheiden van die Benzoin in droppelen,
welke gemeenlyk hier te Lande verkogt word, als zynde helder en doorschynend,
roodagtig van kleur, doorzaait met witte vlekjes, gelyk gespleete Amandelen; waar
van daan de naame van Benzoinum Amygdaloides; zynde voorts zeer aangenaam van
Reuk, en zoet van Smaak.
Daar is nog een tweede zoort by de Drogisten, zynde zuiver, glinsterend, broos,
harsagtig, grys van kleur, tusschen geel en rood, vol witte vlekjes, gelyk het
voornoemde zoort, en zeer welriekend. De zwarte, en zonder reuk zynde, word
afgekeurt. Dog deze zoort van Benzoin kan ligtelyk door verscheide onder elkander
gesmolte Gommen vervalscht worden.
De Benzoin in droppelen word boven de andere gestelt. Maar aangezien ze
zeldzaam is, neemt men in hunne plaats de even gemelde. Deze laatste zoort word
van de Inwoonderen van Sumatra genaamt Benzoin van Boninas. De eerste zoort,
genaamt Amygdaloides, is de beste. Deze moet ligt-rood, zuiver, helder, en aangenaam
van reuk zyn, makende gebrand zynde een damp gelyk de Aloë maakt.

Eigenschappen van Benzoin.
Zy opent en verdunt; zy wederstaat het fenyn, versterkt de Herssenen, het Hert, en
de Lyfmoeder. Zy is een genees-middel der Long-gezweren, voor Aamborstigheid;
zy neemt de Sproeten uit het Aangezigt wech; geneest de Kanker, en maakt de Lugt
welriekend. Tot stof vergruist zynde word ze als Snuftabak gebruikt, om niezen te
verwekken. Met een woord het word zoo inwendig als uitwendig voor alle
ongemakken van ’t hoofd gebruikt.
Men moet aanmerken, dat de bloessem van Benzoin goed is voor Aamborstigheid.
De Reukmengers gebruiken ze tot Reukballetjes, en alle aangename Geuren. Men
trekt van de Benzoin een olie, dienende in plaats van een Balzem voor de wonden.
bernsteen. Zie amber.
bernagie. Zie ossetong.
beroerte. Is eene beroving van de dierlyke, natuurlyke en Levens-Kragten.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

85
Het is zonder tegenspraak de hevigste en gevaarlykste van alle Ziektens, alzoo ze
met eenen slag wechneemt het gevoel en beweging, ofte ook wel het Leven zelf.
Ze word verdeelt in de stoffelyke en onstoffelyke. Stoffelyk is ze, als ze veroorzaakt
word door het Bloed of Slym, of dus genaamde zwarte Gal, of door Winden, of door
overloopende Gal; dog de eerstgenoemde oorzaken zyn wel de gemeenste, en de
andere vallen zeldzamer voor. Het beledigde deel zyn de Herssenen, uit welke de
Zenuwen haren oorspronk hebben, en de doorstraling van het Zenuwzap, tot het
gevoel en beweging der Leden nodig, belet word.
Onstoffelyk is ze, als de vaten der Levens-geesten door eene andere inwendige
gesteltheid dusdanig verstopt worden, dat ze in haren omloop gestuit worden, ofte
niet naar het Hart kunnen toevloeijen; ofte als de Bloed-aderen of Slag-aderen der
Herssenen zodanig verstopt en opgespannen zyn, dat zy de herssenen drukkende,
deze doorstraling der zoogenaamde Levens-geesten of Zenuw-zappen stuiten. Zoo
dat de oorspronk van deze in het Hart gestelt word.
Vorders word de Beroerte verdeelt in de zware, kleine, en middelmatige. In de
zwaarste voelt men altoos geen Pols, ziet geene Ademhaling, bemerkt geen gevoel
nog eenige beweging.
In de kleine is de Ademhaling kort en zagt, de Pols heel zwak, en het Voedzel
word gemakkelyk doorgezwolgen.
In de middelmatige is de Ademhaling bezwaart, en afgebroken, en de Lyder snorkt
als iemand die in eenen diepen Slaap ligt; dog is de ronking dikwils zoo hevig als of
hy verstikken wilde, en van de groote persing der spieren van de Borst, komt’er
schuim uit den Mond, en al wat men ingeeft, komt ter Neus weder uit.
De voorboden van Beroerte zyn eene schielyke en groote Hoofdpyn, opzwelling
der aderen aan de Keel, flikkerende of schemerende Oogen, Handen en Voeten, koud
met klapper-tanden en trekking door alle leden des Ligchaams, groenagtig of
zwartagtig Water, en het geen zig daarin op de grond zet als stuivend Meel, dat heel
dun uitstuift.
Als de zwaarste Beroerte iemand overvalt, is zy zoo hevig, dat hy ter neder stort,
zonder het te voren te merken, en aanstonts den geest geeft.
Maar als men in de kleine Beroerte staat te vervallen, begint men in ’t gemeen een
grooten schreeuw te geven, en daarop volgen diepe Zuchten, als of men stond te
stikken; en dan is men aanstonds wech, zonder gevoel of beweging, vervolgens komt
het bruisch voor den Mond.
De tekens van de bloedige of uit het Bloed ontstaande Beroerte (apoplexia
sanguinea) zyn: Een rood Aangezigt en Oogen, dewelke allengskens door het afnemen
der natuurlyke Warmte in eene groenagtige en daarna zwarte koleur veranderen. Ook
zyn de aderen onder de Tong, die van de Keel en Voorhoofd, gespannen. Deze zoort
komt de Menschen meest over, als ze verzuimt hebben zig te doen laten op den tyd,
die ze gewoon waren; en te meer, zoo ze ondertusschen vele al te voedzame en te
veel Bloed-makende Kost gegeten hebben.
De tekens van de slymerige Beroerte zyn eene witte of bleke koleur, druipende
leep-Ogen, eene altyt snotterige Neus; zoo dat ze zig geduurig moeten snuiten, en
insgelyks veel spuwen, altyd slapen, een lui leven leiden, en veel vogte Kost eten;
vele hebben een dik en zwaar Hoofd, eenen korten Hals, en zyn onderhevig aan
Flauwens, die hen dikwils overkomen.
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Die van de zwarte Gal (of Melankoly), zyn van eene donkere koleur; het Ligchaam
is droog en hard, hardlyvig, met onderscheid van Sexe, Ouderdom, Beroep, Landstreek
en Levenswyze.
De Beroerte die van eene verzweering in de Herssenen komt, voert met zig het
toeval van eene sterke gedurige Koorts, zonder eenige tusschenpozing, en daar men
niet van opkomt.
De oude Luiden, die veel aan Draijingen of Duizelingen onderhevig zyn, sterven
in ’t gemeen aan eene Beroerte.
Als het Water van den Lyder in de Beroerte heel rood is, het is een dodelyk teken.
De Kinderen, welke binnen de zeven jaren zynde van de Beroerte aangetast worden,
sterven zelden daaraan; alzoo hare warmte in ’t gemeen sterk genoeg bevonden word,
om den slym te verteeren, warvan ze veroorzaakt word.
Van de zeven tot veertig jaren zyn de Menschen weinig aan de Beroerte onderhevig;
maar van veertig tot zestig zyn’er vele aan onderworpen.
Ook staat aantemerken, dat’er verscheide uiterlyke toevallen zyn, die de Beroerte
kunnen veroorzaken; by voorbeeld, de dampen van eenig metaal, die van doove
koolen, insgelyks die van de nieuwe Wyn, die nog niet klaar of gekookt is; als mede
de overdaad in Wyn, Brandewyn, Bier of andere sterke Dranken, ofte ook eene
buitensporige Blydschap, en onverwagte droevige lyding of schielyke Schrik, of
overhevige Gramschap.

Middelen voor de Beroerte.
Om zig te wagten voor de Beroerte van Bloedrykheid voortkomende, moet men zig
drie of vier maal in ’t Jaar doen Aderlaten, by ’t vernieuwen van de Maan, (op welke
omstandigheid anderen echter niet letten, om dat de ondervinding leert, dat de
Maanwisseling weinig verschil in het Aderlaten maakt;) dog kan men het wel meer
dan vier maal in ’t Jaar doen, als men bevind, dat het Bloed de overhand krygt. Die
geenen, wien de Speen of andere gewoone Bloedvloyjing gestremt is, moeten zig
zoo dikwils op den Voet doen laten, als zy’er verlichting van bevinden; en zullen
eene Buikzuivering nemen, het zy van Manna, of purgerende Ziroop, van Rozen, of
pillen van Aloë, of van Angelica, die ze ’s avonds voor den eeten, of by het slapen
gaan nemen, en de maat of gewigt daarvan verzwaren of verminderen, maar hunne
natuur
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hard of zagt is om te bewegen. Daarby moeten ze egter geen andere dan lugtige kost
gebruiken, die weinig Voedzel inheeft en weinig Bloed maakt: vooral niet te veel of
geen zwaren wyn drinken, zonder hem met water te vermengen. Want het is
aanmerkelyk, dat die in dit zoort van Beroerte vervallen, zelden daarvan opkomen;
daarom is het goed, dat men ze voorkome.
Die van de slymige Beroerte gedreigt worden, moeten dikwils vasten, ook niet
anders dan Spyze van weinig voedzel eten, en eerder dat gebraden, dan dat gezoden
is; zy mogen wel een matig glas Wyn drinken, dog de witte zal haar wel zoo dienstig
zyn als de roode. Zy moeten zig sterk bewegen, weinig slapen, en om kort te gaan,
zy moeten alles doen, wat wy in de hoofdpyn van kouden slym voortkomende
voorgeschreven hebben,
Aan de Melancholyken moet men eene tegenstrydige Levenswyze voorschryven,
dan aan de voorgaande; men moet ze drie of viermaal in ’t Jaar doen laten, en
insgelyks purgeren, met Senaasbladeren, Rhabarber of Agaricum, gelyk
voorgeschreven is in de Hoofdpyn, ontstaande uit Melancholy (of zwarte Gal.)
Aangaande de geene, die de Beroerte gekregen hebben, door den damp van eenig
Metaal of Kolen, of door te veel Most drinken; deze behoeft men niet te doen laten,
men zal hen maar drie of vier lepels Brandewyn laten innemen, en hen het hoofd, de
ooren en den slaap van ’t Hoofd daarmede stryken; en hen wat poejer van Betonie
in de Neus blazen, of van Kattekruid, Peper, of Gember; ook mag men hen wel een
Braak-middel geven. Twee of drie uuren daarna mag men hen een glas wyn te drinken
geven, daar men wat Notemuskaat, Kaneel, en Zuiker in te trekken heeft gezet.
Als de Beroerte komt van de overdaad van wyn of anderen drank, zoo is het
gereedste middel de Braking, en dat men ze dikwils Soepen geeft daar veel zuring,
zalade, porcelyn, zuur druiven-nat, limoen, citroen, of oranje-zap ingedaan is; of
men laat ze Cidder drinken, of limonade, of gerste-water, op schoon pomp-water,
daar men vier of vyf druppels geest van zwavel ingedropen heeft, of geest van vitriool,
ofte een vierde deel loots gebrande wynsteen, (Cremor tartari) tot een poejer gemaakt.
Indien de Beroerte van overmatige Blydschap ontstaat, of van een schielyke
droevige boodschap, of van gramschap en diergelyke toevallen, zal men deze te hulp
komen naar mate van den Ouderdom, temperament en onderscheid der kunne, het
zy door de aderlating op den arm of voet, of eenig hartsterkend middel, als Theriakel,
Rossoli, conserv van Hyacinten, Spaanschen Wyn, en door eene wyze voorzorg van
ze op een anderen tyd voor te komen.
Die van eene hevige Beroerte worden aangetast, sterven in het nedervallen.
Maar de geenen die in eene kleine of middelmatige Beroerte vallen, moet men op
eenen stoel zetten, en het Hoofd zoo hoog overeind houden als men kan, dan wat
Zout in den Mond doen, ter zelver tyd de Aderen aan beide Armen openen, vorders
eene Spaansche Vlieg agter elk Oor leggen, maar geene Koppen zetten, om dat zy
de adem-haling benaauwen; men kan hen ook een Klisteer zetten, van een afkooksel
van Salie, Betonie, Majoraan, Wynruit, Duizent gulde kruid, eene handvol witte
Nieswortel; in elke klisteer doe men smelten eene once Benedictum, twee oncen
merkurialen Honing, en zoo veel Braakwyn.
Ofte in plaats van alle deze Kruiden kan men een loot Senaasbladen koken, een
loot Agaricum, met een half loot Koloquinten, en als ze opgekookt zyn, daarin doen
smelten een half loot Aloë, twee kleine worpen Zout, of een half loot Armoniac zout,
Sal gemma, met een half loot Ossen gal, als die te krygen is; zoo niet, neemt men
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een bekwaam zout in derzelver plaats. Neemt poejer van Aloë, poejer van zwarte en
witte nieswortel, van elks een half vierdendeel loot, poejer van Koloquinten vyf of
zes grein, en mengt de voornoemde poejers met twee oncen wel gekookten honing.
Heeft men de gezegde middelen zoo vaardig niet by de hand, men mag in die
tusschentyd vast Klisteeren geven van Pis met twee of drie worpen Zout, daarenboven
kan men’er ook wat van doen innemen met een weinig Olie.
Nog kan men op den Buik leggen wat poejer van witte Nieswortel met wat honing
gemengt.
Men zal het Hoofd afscheeren en het met een Servet wryven, die men indoopt in
een kookzel van Salie, Lauwrier, Rosmaryn, Thym, en Wynruit. Deze kruiden mogen
droog of groen zyn, het is evenveel.
Insgelyks moet men wat van dit kookzel zien in de Neus te krygen, zoo niet, wat
van poejer van Ciclamen, dat is wortel van Hondsgras, of piretrum, anders Bertram
genaamt, of Nieskruid, of Euphorbium, of Peper, ofte de Neusgaten wryven met
sterken Brandewyn, daar wat Mostert-zaad ingewreven is.
Terwyl men deze middelen in ’t werk stelt, moet men twee oncen Braak-wyn
ingeven, ofte vyf of zes grein Tartarus emeticus, of agt grein gebranden Vitriool met
een paar lepels Vleeschnat gemengt.
De ondervinding heeft geleert, dat, als men eene heete Vuurpan, of Bedpan digt
over ’t hoofd van den Lyder houd, zoo dat de haairen daarvan schroejen, zulks van
eene wonderlyke uitwerking is; ofte op de kruin van ’t hoofd een Kop gezet, midden
op de naad van ’t Bekkeneel, is byna van dezelve uitwerking.
Daarenboven kan men de braking bevorderen met een half glas Zap van Porcelyn,
of kookzel van Radyzen, met anderhalf vierdendeel loot zout daarby te doen, ofte
eene Veder in Lynolie, in Narcissen- of Lelien olie te stryken, en die in den hals te
steken.
Zou de Lyder na het gebruik van alle deze middelen egter niet aan ’t niezen raakt,
en gedurig afgaat, het is een teken dat hy’er niet van opkomen zal.
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Ander Middel voor dit Kwaad.
Neemt zeven of acht druppels Essentie van Rosmaryn in een glas goeden Wyn.
Let, dat de Zieke moet overend zitten, en dat men hem de Maag moet wryven, om
het middel wel te doen doordringen; gelukt het in de eerste reis niet, het zal in de
tweede niet missen.

Ander Middel tegens de Beroerte.
Doet eene goede handvol zout smelten in een glas Azyn. Als het gesmolten is, zoo
laat het door een doek lopen, om de onreinigheid daaraf te krygen; laat de Zieke
dezen Azyn in eene, twee, of drie reizen innemen, zoo zal hy kort daarna overgeven
en een weinig tot zig zelven komen. Eene poze na de braking moet men hem doen
laten, het een of ander purgerend Klisteer zetten, en hem in allerhande manieren
kwellen met allerhand bewegingen, om hem het slapen te beletten, tot dat hy zig
ganschelyk afgemat en verzwakt bevind, en eene Koorts krygt. Deze beweging moet
men hervatten, als de Koorts ophoud, invoegen hy de Koorts ten minsten vier en
twintig uuren hebbe zonder te slapen; waarna men hem in rust mag laten, om te
kunnen slapen.
Als het toeval grooten haast vereischt, moet men den Patient de Tanden met eenen
lepel opbreken, hem den Mond vol grof Zout stoppen, en ten eersten doen Aderlaten.
Zoo dra de Lyder het Zout gevoelt, werpt hy eene menigte taaje slym uit, die het
zout hem in den Mond trekt, en ’t welk hem door zyne prikkeling wakker maakt.

Ander Middel.
Het Eau de la Reine, van een vierdendeel loot, tot een half loot toe genomen, ofte
overgehaalde Brandewyn, van een vierdendeel loot, tot drie vierdendeel toe, verlicht
mede veel. Insgelyks de Braakwyn van eene halve once, tot twee en een halve toe;
ofte tartarus emeticus solubilis, van vier tot vyftien grein.

Nog voor ’t zelfde.
Geef wat Essentie van Rosmaryn in Brandewyn, een half roemertje van elks; (of
liever maar tien, of twaalf druppels Extract van Rosmaryn, met een heelen lepel
overgehaalde Brandewyn;) vervolgens geef een Braakmiddel in Zaly-water of eenig
ander gevoeglyk vogt; zoo’er eene Koorts op volgt, het is een goed teken; men kan
het Braakmiddel twee of drie malen herhalen, en men mag ook wel het sterkste
Zweetmiddel in een half maat Zaly-water geven, om de Lammigheid voor te komen,
en dan moet men den Patient wel toedekken.
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Een ander.
Insgelyks is de geest van Zalie een groot geheim voor deze kwaal, en het Hoofd te
koppen is mede zeer dienstig.
Als mede een Pikpleister over het gansche hoofd gelegt, zoo dat het zelfs de Ooren
mede bedekke, is ook wonderbaarlyk goed.
Insgelyks, trekt Tabak met geest van Wyn, en geef’er drie gros van met Rozen
honing aan den Zieken, hy zal eene kragt van Water en Slym lossen, en genezen;
maar men moet dit twee of drie maal herhalen.

Om zig te bewaren voor de Beroerte, als men daarmede gedreigt word.
Vult een dun en fyn linnen doekje met gemeen zout, bewind den Hals daarmede eer
gy te bedde gaat, en doet dat alle Avond.

Ander middel, om zig te bewaren.
Neemt drie groote Vygen, heel klein gehakt, doet’er witte mostaart by, en het zaad
van Kattekruid, van elks twee lepels, mengt alles zamen in een vyzel met eenen lepel
vol van ’t een of ’t ander gebrand Water, van Lavendel, Lelien van den Dale, en eene
halve once Violen-zap. Daarvan neemt men alle morgens de groote van eene
Okker-noot.
Het aanhoudende gebruik van Elixir proprietatis geneest de Beroerte, Lammigheid
en Uitteering. (Dog die met Bloedvloeijingen gekwelt zyn, kunnen deze Elixir niet
wel verdragen, alzoo het langduurig gebruik der zelver de Speen verwekt.)

Ander middel, om ze voor te komen.
Neemt een pint witten Wyn, brandewyn een half pint, versche Melisse in Juny
opgedaan, hakt’er drie handvol van kort, drooge citroen schil tot een poejer gemaakt
eene once; Kruidnagelen, kaneel, elks een halve once. Alles gestoten en vier en
twintig uuren laten trekken; dan overgehaalt door een koelvat, en’er maar een half
pint van getrokken; als iemand dan het hoofd zwaar word, eenen lepel vol daarvan
genomen.
bertrams-wortel. Deze Plante zweemt zeer naar Venkel, dog heeft in de Geneeskunde
weinig gebruik, als enkel de wortel, die op de Tong dus byt, als of ze brandende was.
Door het zelve middel trekt ze veel slym en vogt uit de Herssenen. Waarom het een
beproefd middel is voor die genen, die in gevaar van een Beroerte zyn. Ook is het
een goed genees-middel voor Tandpyn, en allerlei Zinkingen. Vooral is het kragtig
tegen de vallende Ziekte, als het tot stof gemalen, en met een weinig honing gemengt
is. De dosis zyn vyftien grein teffens.
beschuit. Zie tweebak.
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besproeijen. Zie ook het woort Gieter.

Algemene Regels van ’t besproeijen.
Wanneer de Planten, die ’s Winters in een stoof of Orangery staan, noodig hebben
begoten te worden, moet dat zagtjes geschieden, twee uuren na Zonnen ondergang.
Men moet nooit de Plant nat maken. Men doet niet kwalyk, als men zig ver-
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genoegt met het onderste van de pot, omtrent drie vingeren diep in ’t water te zetten.
In den Zomer begiet men de Planten ’s Avonts, en nooit, zeggen zommigen, ’s
Morgens, uit vreze, dat de overgroote hitte het water niet al te warm, en de Planten
slap make. Egter begieten de Tuinders om Parys hunne Peul-vrugten den helen dag
door, en bevinden’er zig niet kwalyk by.
De Heer de la Quintirice verbied, ooit warm of lauw Water te gebruiken tot het
begieten. Hy geeft voor, door de ervaring geleert te hebben, dat zulk Water schadelyk
(ja doodelyk) is voor alle zoorten van Planten. Even wel zyn’er nieuwsgierigen,
die’er zig vryelyk van bedienen.
betel. Dit is een Oost-Indisch Plantgewas, makende lange takken, gelyk onze Klimop,
en die zig overal omslingeren, het zy de naast aan staande Boomen, het zy staaken,
die’er by geplant worden, om’er zig aan vast te houden. De bladen zyn gelyk die van
een Citroenboom, dog veel langer, en aan ’t einde boven smaller; hebben verscheide
aderen of ribben, van onderen tot boven in de lengte. Zy zyn bitter van smaak, en
vol roode Zap, zynde naar ’t zeggen der Oosterlingen, hertsterkende, ende goed voor
de Tanden; voorts om een aangenaamen adem te maken. De Vrugt heeft de gedaante
van een Haagdisse-staart, twee duim breed lang, bestaande uit twee langwerpig ronde
basten, als een Koord in malkander gevlogten, van een kruidigen smaak, en zeer
welriekend. Deze Plante groeit in Malacca omtrent de Zee.
De Koophandel, die met de bladen van de Betel gedreven word, is aanzienlyk, en
word zelfs van de grootste Kooplieden gedreven, byna door het gehele Oosten, alwaar
het gebruik zoo gemeen is, dat grooten en kleinen, ryken en armen zelden zonder
Betel-bladen in hunne Doozen gevonden worden. Zy bieden ze elkander aan, als de
een den anderen ontmoet. Deze plegtigheid vind men niet alleen by Mannen, maar
ook by Vrouwen, als ze malkander nodigen. Ja, men neemt het als een versmaadheid
op, of zoo het iemand niet aanbied, of zoo een ander het weigert. Het gene dezen
Handel gemakkelyk maakt, is, dat de Betel-bladen een geruimen tyd onbeschadigt
konnen blyven.
Deze Bladen verdunnen den slym der Herssenen, en versterken de Maag; ook
maken ze het Tandvleesch gezond en vast. De Indianen mengen ze met Areca,
Cardamom en Kruidnagelen, of met Oester-schulpen tot stof gemalen, om een zuiver
Mond te hebben. Dog onder het kouwen spuwen ze ’t eerste zap uit, zynde zoo rood,
als Bloed.
De Betel is goed en gezond, matig zynde gebruikt. Dog de meeste Indianen
maken’er een misbruik van, want zy hebben ze altyd in de mond, zelfs slapende,
waardoor hunne Tanden zoo zwart worden, als een Koole.
betonie. In ’t Latyn Betonica of Vetonica.

Beschryving van de Betonie.
Zy maakt een dunne steel, en vierkant, ter hogte van een elleboog, en zomwylen
hooger. De bladen zyn gelyk die van een Eikeboom; zynde zagt, welriekend, en
rondom gekartelt. Naast aan de wortel zitten de grootste. Zy schiet hare wortels in
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de gedaante van Aairen, op den top van de steel, gelyk de Satury. Men droogt de
bladen tot zyn gebruik. De wortelen zyn gelyk die van Nieskruid.
Plaats. De Betonie groeit op de Weiden, Heuvelen, en vogtige plaatzen, die
beschaduwt zyn. Zy bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De kragten der Betonie zyn wonderlyk in byna alle voorvallende
inwendige Ligchaams ongemakken, en op allerlei wyze zonder onderscheid gebruikt.
Zy is een middel voor vergift, geelzugt, vallende Ziekte, Beroertheid, en Jigt. Een
weinig Betonie in witte Wyn gedaan neemt de pyn der Nieren wech. De bladen
gestampt, en als een Pap opgelegt, genezen schielyk de Hoofd-wonden. Deze bladen
met Varkensreuzel by wyze van een Pap gemengt, doen de Bloedzweeren en andere
gezwellen etter dragen. Diezelve bladen gestampt met een weinig Zout, genezen
diepe wonden, en de Kanker.
bever. Dit is een halfslagtig Dier, dat zoo wel in ’t Water, als op de Aarde leeft. Van
het uiterste van zyn bek tot aan zyn dye gelykt hy zeer naar een Rot. Zyne voorste
pooten zyn zeer kort. Met deze houd hy vast, het geen hy knabbelt, gelyk de
Eykhoorntjes. Van de dye tot aan den staart schynt hy gelyk een Water-vogel. De
agterste pooten zyn lang, en met een vlies tusschen de klauwen, gelyk die der Ganzen
of Endten. Zyn staart is plat, hoewel zeer dik, eyrond, geschubd, en vol vet. Hy
gebruikt en pooten en staart om te zwemmen. Men mag met waarheid zeggen, dat
een Bever half Visch en half Vleesch is, diestemeer, om dat hy niet lang in ’t Water
kan zyn, zonder adem te halen, en dat hy zyn staart geduurig in ’t Water moet houden.
Zyn haair is tweederlei; lang en kort. Men gebruikt het, om Hoeden te maken, die
daarvan daan den name van Kastooren dragen.
Dit Dier is zeer schrander, bouwt zyn hutken van twee of drie verdiepingen op het
Water. Het hakt met zyne tanden dikke Boomen af, maar met de pooten beslaat het
de Aarde en Klei; zyn staart dient hem tot een troffel, klopper, en bak, om Kalk na
te slepen.
Het Mannetje kan bezwaarlyk van het Wyfje onderscheiden worden, om dat de
teelleden in de lies verborgen zyn; en zy beide maar eene opening hebben, om zig
zoo wel van pis als van drek te ontlasten. Het Wyfken heeft ondertusschen vier
borsten. De Zakjes vast aan het Os Pubis of schaambeen, besluiten het Castoreum
zoo wel by de Wyfkens als Mannetjes.
Men vind dit Dier meest in Duitschland en Polen, langs de Elbe en andere Rivieren.
Ook zegt men, dat ze in ’t Vransche Landschap Oise aan de Stranden, en aan de
Rivieren Isere en Rhone gevonden worden. Nogtans vind men ze meest in
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Canada; alwaar ze op de Rivieren een zoort van huisjes bouwen, en gelyk als een
Republyk maken.
beukenboom. Beschyving. Deze Boom is groot, hebbende hard en wit houd. De bast
is aschgrauw, digt en helder. De bladen zyn klein, donker en zagt in ’t aanraken;
voorts gelyk die aan een Jokboom, anders Booghouteboom genaamt, dog vaster. De
bloessem zit in klokjes, zynde boven gelyk als afgesneden, en digt op een in een bast
gepakt. De Vrugt is van een driehoekige gedaante, bedekt met een dunne schil, en
hebbende de kleur van een Castanje. Zy groeit van de voornoemde basten afgezondert,
en heeft rondom scherpe punten. Zy behelst twee zoorten van Nootjes, waarvan de
pit zeer aangenaam van smaak is, hoewel eenigzins zamen trekkende. Deze vrugt
word een Eikel of Aker genaamt.
Plaats. Deze Boom groeit op ’t Veld, in Bosschen, en op bergagtige en eenigzins
vogte plaatzen. Hy bloeit in April en Mey.
Eigenschappen. De bladen van den Beukenboom zyn ververschende en
zamentrekkende. Men gebruikt ze in een Gorgel-drank, voor ongemakken in de Keel
en Mond. Het afkookzel dezer bladen, als ze teder zyn, stremt den Buikloop. De
bladen gekaauwt zynde, genezen het Tandvleesch en Lippen. Als ze gestampt worden,
zyn ze een genees-middel voor verstramde Leden en ontsteeking, als zy’er op gelegt
worden. Het zaad is goed voor de ongemakken der Nieren, en bevordert het afzetten
van ’t Gruis, dat men in ’t wateren loost, en van den Steen. In den tyd van
Hongersnood maakt men’er Brood van.

Gebruik van den Beukeboom.
Deze Boom is zeer aangenaam, en word verkooren tot Bosschen en Alleeën; ook tot
Palissaden; wegens de aangenaamheid van zyn blad, dat zeer helder is, en tot een
cieraad verstrekt. Ondertusschen is het zeer voor Kevers en Rupzen bloot gestelt.
Men vind van dit zoort van Boomen genoeg in de bosschen. Dog wil iemand een
entery van Beukeboomen aanleggen, moet hy zig van het zaad voorzien.

Queekery der Beukeboomen.
De Beukeboomen zyn van die natuur, dat ze, om dus te spreken, allerlei grond
beminnen, mits dezelve wel bearbeid is. Wil men’er een entery van maken, men
heeft niets meer in agt te nemen, als omtrent ’t Land, alwaar men Eikeboomen wil
aanqueeken.
Wat de Eikelen aangaat, deze moeten in het zelfde Jaar worden uitgezogt, in welke
ze gegroeit zyn; alzoo de oude van weinig nuttigheid zyn.
Men zaait ze in Maart, gelyk de Eikels van Eikeboomen; en zoo men ze den gehelen
Winter in manden legt, zullen ze vroeger opkomen.
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Als de Beukenboom nu sterk geworden is, moet men’er niet minder de hand aan
houden, dan wanneer hy eerst begint hout te maken, en eerst op te schieten. Dus
doende zal men’er vermaak en voordeel van trekken.
beving. Dit is een ongeregelde beweging van eenig deel des Ligchaams, zig nu
uitrekkende, dan inkrimpende.
De oorzake dezer Beving is in jonge Lieden meer uitwendig, dan inwendig;
ontstaande of uit al te veel wyn drinken, of killend koud water, of door meer
Ligchaams-oeffeningen, als de jaaren en kragten kunnen verdragen. Ingeval de Pis
van kinderen, die de Koorts hebben, groen is, zullen ze of beroert worden, of in een
buitengewoon sterke Beving vallen.
Hoofd en Handen zyn de Beving meer onderworpen, dan Voeten en Dyen; ter
oorzaak dat ze nader by den oorsprong der fluimen zyn.
De Beving is menigmaal een voorboode van Beroertheid of Stuipen; naar maate
dat de stoffe dun en fyn, of grof en dik is. Is de droogte oorzaak, moet men aan de
genezing wanhopen. Wanneer de onder-lip begint te beven, is ’t een teken van een
aanstaande braaking.
In oude Lieden is de vreze een oorzaak van Beving; dog gemeenlyk de Zwakheid,
of verwydering van natuurlyke Warmte.
De Beving is ook een toeval der Koortze of andere Ziekte. Zoo ze in een
Ylhoofdigheit komt, geneest ze dezelve of ten dele, of in ’t geheel.

Middelen voor de Beroerte.
Zoo wel jonge Lieden, als die in den bloei hunner jaaren zyn, konnen van de Bevingen
genezen worden, zoo ze een goede dieet en matigheid in agt nemen, en zoo ze ’s
morgens vroeg nugteren een drachme driakel met een weinig Wyn gebruiken; of wel
met een weinig water van Buglossa; voorts zoo ze zig den Ruggraad laten bestryken
met olie uit Tigchelsteenen getrokken, anders Filosophische olie genaamt; (zynde
de Tigchelsteenen alvorens door olie van Olyven bevogtigt en doorweekt.) of met
olie van Eyeren, of met Merg-olie van een Hert; of indien ze in plaats van deze Olien
droog laten koppen, zonder insnyding in de huid te maken.
Geduurende den tyd van veertien Dagen konnen ze ook een groot glas Decoctum
van een once Gajac, en van twee oncen Salsaparil ’s morgens nugteren nemen, en
zien daarop te slapen. Maar in dien tusschentyd moeten ze zig van Wyn en Brandewyn
onthouden, drinkende niet dan Meede of Honingwater, Appel-drank, of Gerste-drank.
Oude Lieden kunnen het zelve gebruiken, zoo nogtans, dat hen de Wyn niet
volstrekt word verboden. Doet daarby, dat het bad zeer goed is voor jonge Lieden,
mits allerlei welriekende Kruiden daarin gemengt zyn, als Zali, Rosmaryn, Lavendel,
Alssem en andere, nevens twee oncen ongebrande Zwavel, een halve once Salpeter,
en zoo veel Aluin, zamen gekookt in een gedeelte van het Bad-water.
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bevogtigen. Zie besproeijen en gieter.
bezoar is een Steen, dien men in den buik vind van verscheide Oostersche Dieren,
als Geiten, Varkens, Apen. Ook vind men hem in de Galblaas. Deze Steen bestaat
uit schyven, die byna eenerlei middelpunt hebben, en op elkanderen vast liggen,
rondom een pit als een noot, zomtyds onbeweeglyk, zomtyds rammelend als men de
Bezoar schud. Deze noot altoos verschillende van het overige des Steens, is meestal
eenige Vrugt of Zaad-korrel.
Men noemt ze Bezoar, of van de Hebreeuwsche woorden Bel, Meester, en Zaard,
Vergif, als of men zeide: Meester van ’t Vergif, wegens de hartsterkende Deugden,
die deze Steen heeft; of van het Indiaansche Dier Bezard genoemt, dat dezen Steen
voortbrengt, en voor een zoort van Bokken word gehouden, doorgaans ros van koleur.
Men vind’er veele in Persien en Indien, naar ’t Landschap van China, op de Bergen.
Den Steen heeft het in de Maag of andere holligheden van ’t Ligchaam. Hy is zeer
verscheiden van koleur, dan wat donker en zwart, dan wat geelagtig en bleeker, dat
niet alleen voortkomt van de verschillende naturen der Dieren, maar ook van de
verscheide voedzelen, die ze gebruiken.
Zyn aangenaame en speceryagtige Reuk komt van de volkome vertering zyner
stof, waardoor hy teffens hartsterkende is. En gelyk hy uit de natuur der Dieren en
voedzelen zekere fyne hitte krygt, zoo is hy Zweetdryvende en Lugtmakende.
Men stelt tweederlei Bezoar ten aanzien der landen, daar hy van daan komt, te
weten de Oostersche en de Westersche; welke laatste gevonden word in den buik
van een Dier, dat al heel gelyk is aan dat in ’t Oosten, behalven dat het geene horens
heeft. Daarenboven is deze Westersche Bezoar lang zoo uitstekend niet dan de
Oostersche, dewyl deze komt van een Dier, dat zig van vele speceryagtige Kruiden
geneert.
Om dan vaste tekenen te hebben, dat die van ’t Oosten goed is, moet hy groenagtig
zwart zyn, en ganschelyk bestaan uit heel dunne en gladde schilfers, die men een na
een al brekende kan afligten, en zeer aan elkanderen gelyk moeten wezen, hebbende
van binnen eenig Stroo, Aarde, of andere vremde stof. Zoo men egter eenige Korlen
of Zaad vind, waarover de Indianen den Bezoar door Kunst maken, die moet
verworpen worden.
Maar om zyne deugdzaamheid te beproeven, kan men drie wegen inslaan.
Vooreerst, als men ongekoelden Kalk in ’t Water werpt, en’er den Steen meê wryft,
zoo moet hy geelagtig worden; ten tweeden, als men Papier met witte Kryt of Lootwit
heeft bestreken, en’er den Steen op wryft, dan moet hy groene strepen maken; ten
derden, als hy Menschen, die Vergif in hebben, van de Dood bevryd, als ze hem door
den Mond innemen, dat het zekerste teken is.
Rakende den Westerschen Bezoar, die moet zeer weinig rieken, van koleur
aschverwig en zoo blinkende niet zyn als de eerste, en dikker schilfers of schobben
hebben. Men vervalst hem van wegens zyne zeldzaamheid, eenige met Kryt, Assche,
Schulpen, opgedroogt Bloed, en kleine Bezoar steenen tot stof of gruis gemaakt, dat
men altemaal onder een mengt. Andere gebruiken berg-rood, Spiesglas en Kwikzilver,
onder een gemengt, door middel van ’t Vuur; maar dit zoort van Bezoar kan in de
Medicynen niet gebruikt worden, zonder groot gevaar, in plaats van de Zieken te
helpen en te genezen; waarom het noodzakelyk is, dat men den regten ter dege kenne.
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Aangaande de Eigenschappen van den Bezoar, zoo is boven gezegt, dat de ware
eenige fyne hitte heeft, waardoor hy lugtmakende is. Zyne deugd bestaat in de vlugtige
alkalyne zouten, waaruit hy gevoormt is; hierdoor verdryft hy het zuur, en verwekt
het zweten. Hy staat het Vergif tegen, sterkt het Hart, doodt de Wormen, maakt den
Steen klein, bevordert de Maandstonden, is goed voor de Opstyging. Hy is met een
woord zoo hartsterkende, dat alle Genees-middelen, die strydig zyn met het Vergif,
Bezoardica genaamt word. Men gebruikt hem uit- en inwendig.
Inwendig is hy goed in de zwymeling, vallende Ziekte, Flauwte, Hertklopping,
Geelzugt, Kolyk, Roo-loop, Wormen en Steen. Ook gebruikt men ze dus, om een
Kraamvrouw te doen bevallen, en de Maandstonden te bevorderen; maar in ’t
byzonder in kwaadaardige Koortzen, en Vergif. Uitwendig gebruikt men de Bezoar
voor de Kliergezwellen, zweerende Kanker, en diergelyke ongemakken.
De Dosis is van vier tot zestien greinen. Maar aangezien men in Pest-ziekten daar
niet genoeg van geeft, zoo kan de Bezoar het fenyn niet wederstaan. Want daar zyn
vermaarde Geneesheeren, (onder anderen Marcellinus Bompart, in zyn Tractaat van
de Pest) willende, dat de minste Dosis van twaalf greinen zyn moet. Men ordonneert
ze tot fyn stof gemaalen, en in een daartoe bekwaam vogt gemengt.
De zeldzaamheid en zonderlinge Kragt heeft den Bezoar zoo vermaard gemaakt.
Dog tegenwoordig begint deszelfs prys te dalen; en vele vermaarde Geneesheeren
merken het enkel aan als een Zuur-breekend middel.
Men kan zeggen, dat alle Steenen, of Gal, van wat Dier het zy, een Bezoar is,
hoewel min of meer werkzaam, naar de verscheidenheid der luchtstreeken, in welke
zy gewoont hebben. De Bezoar, die wy uit Peru ontfangen, en die uit West-indien
herwaarts word gezonden, is van minder kragt. De Dosis is van zes greinen tot twee
drachmen.
Daar zyn nog twee andere zoorten van Bezoar, die in de Genees-kunde zeer geagt
zyn; namentlyk die van een Zwyn, en van een Aap.
De Bezoar van een Zwyn, in ’t Latyn Bezoar Porci of Lapis Porcinus, in ’t Vransch
Pierre de Porc
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genaamt, is een Steen, omtrent zoo groot, als een Hazelnoot, wit van kleur, trekkende
een weinig naar groen; dog zomwylen van een andere kleur, en van een verscheide
gedaante, en van buiten zeer glad. Men vind ze in de Gal van zekere wilde Zwynen
in Malacca, en op andere plaatzen meer. De Indianen noemen het in hunne taal
Mastica de Soho, de Portugiezen Pedro de Vallar, of Piedra de Puerco, en de
Hollanders Pedro de Porco. Hy is zeer zeldzaam, en men bewert, dat hy de
Oostindische Bezoar overtreft. En als’er van deze Bezoar te Amsterdam aankomen,
het welk zelden boven het getal van vyf of zes, zelfs met de grootste Lading, is, die
uit de Oostindien komt, word het stuk voor twaalf tot vyftien hondert Gulden verkogt;
niet van de Kooplieden, om ze in de Commercie te gebruiken of Koophandel meede
te dryven, en dus winst by te doen; maar van de ryke Burgers, het zy om’er aan
Lieden van aanzien een geschenk van te doen, het zy, om ze in hunne Familie te
bewaren, als een uitnemende Schat. Die ze bezitten, sluiten ze in een goude Doos,
zynde rond en vol gaaten, met een goude Ketting daar aan vast, om ze, ingeval men
ze wil gebruiken, in een vogt op te hangen.
De Indianen zoeken de Bezoar zorgvuldig op, zoo wel als de Inwoonderen van
Malacca, daar ze meest gevonden worden; houdende dezelve voor een beproefd
Genees-middel voor een Ziekte, by hen Mordoxi genaamt, ontstaande uit een
overloping van Gal, en aan den Lyder geen minder ongemak veroorzakende, als aan
hem, die van de Pest besmet is.

Kragten van de Pedro de Porco.
Men gebruikt hem tegen Fenyn, Kinderpokjes, opstyging der Moêr, kwaadaardige
Koortzen, en opstopping der Maandstonden. Als men’er zig van bedienen wil, laat
men hem een tydlang in Water en Wyn weiken, en men neemt dezen Drank een
weinig na dat men voedzel genutigt heeft, De smaak is een weinig bitter, dog niet
onaangenaam.
De Bezoar van den Aap is zoo groot als een Hazelnoot, zwartagtig en eyrond. Men
vind ze in een zoort van Aapen op het Westindische Eiland van Macassar. Ze zit in
de Gal van den Aap. Deze Steen is zeer zeldzaam en duur. Tavernier getuigt, dat
men ze ter grootte van een Noot voor meer dan hondert Ryksdalers verkoopt.

Kragten van deze Bezoar van den Aap.
Men gelooft, dat deze Bezoar Zweetdryvende is, en meer kragt heeft, om de kwaade
Slymen en Vogten te verdunnen, als alle andere zoorten van Bezoar. Men gebruikt
ze ook tegen de Pest en andere aanstekende Ziekten. De Dosis is van twee tot zes
grein. En men kan in ’t algemeen zeggen, dat’er nauwelyks Dieren zyn, in welker
ingewanden niet een zoort van Bezoar word gevonden, aan welke men een
buitengewoone kragt pleegt toe te schryven, die ze mogelyk nooit gehad hebben. En
mogelyk is het ook zoo met verscheide andere van die Steenen, zoo by de oudheid,
als tegenwoordig.
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Men vind de Bezoar niet alleen in verre gewesten, maar ook in Europa in verscheide
Dieren. Zodanige zyn die der wilde Geiten in Duitschland, der wilde Zwynen,
Runderen en Paarden; ook die, welke der Menschen genaamt worden. Het zyn
eigentlyk Steenen, die in verscheide deelen van het Ligchaam dezer Dieren groeijen,
als in de Nieren, Blaze en Gal. Die in de Gal gevonden word, is meest in gebruik.
De Bezoar van een wilde Geit, of van Duitschland, is Zweetdryvend; en word
gebruikt voor de Pest, Kinderpokjes, en kwaadaardige Koortzen. De Dosis is van
tien greinen tot een Scrupel,
Die van een Rund is Zweetdryvende en openende, wederstaat het Fenyn, en stilt
den Buikloop. Men gebruikt ze ook in de vallende Ziekte. De Dosis is van zes grein
tot een scrupel. De Schilders in Miniatuur gebruiken ze tot geel.
Die van een Paard, Hippolite genaamt, heeft dezelve kragt met de laatstgemelde.
De Dosis is van een halve tot twee scrupels.
De Bezoar van een Mensch is Zweetdryvend.
Mineraal Bezoar, in ’t Latyn Ammites genaamt, is een zandagtige Steen, en word
gevonden op het Zwitzersche Gebergte, omtrent Bern, bestaande uit op elkander
gepakte Schubben of Schulpen, gelyk de Bezoar, wiens kleur hy ook heeft. Het is
ook een uitwaassemend Antimonie.

Hoe de Mineraal Bezoar te maken.
Neemt Antimonie of Spiesglas, met de geesten van Zalpeter, van elks even veel;
mengt het onder elkander, en gy zult vinden, dat’er zig een geelagtig stof op de grond
zet, (precipiteert) trekt het zamen af, eens en andermaal, telkens met versche geesten
van Vitriool, moetende ook telkens worden afgetrokken. Het welk driemaal geschied
zynde, word het poeijer afgezoet met warm Water; wanneer men het in een Smeltkroes
op heete Koolen zet en gloeijend laat worden, om de geesten van Zalpeter te doen
uitwaassemen.

Andere Mineraal Bezoar.
Neemt vylzel van Staal, zoo veel als gy wilt; laat het gloeijend worden in een
Smeltkroes; doet’er evenveel stof van Antimonie by, en roert het zonder ophouden
zamen om, op dat het niet vervliege.
Neemt dit schuim, en zuivert het met drie dubbeld Zalpeter; doet het gene aan de
zyden van de Smeltkroes zit, wech; en zoet het vervolgens meermaals af. De Dosis
is van vyftien grein in een groene Ziekte, (Cachexie) rooloop, enz. Het is een
uitnemend middel voor de Geelzucht, Roos, en diergelyke ongemakken.
NB. Als een uitwassemend middel gebruikt, zonder van de Zalpeter afgescheiden
te zyn, verslaat
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het den Dorst, zelfs der genen, die een brandende Koorts hebben. Men doet’er een
vierendeel loots van in een pot met Water.
bier. Bier is een drank, gemaakt van Gerst, Tarwe of Haver, waarby men de bloem
van Hoppe doet, om hem een sterken smaak als van Wyn te geven. Dit is de gemeene
Drank in de Nederlanden, Engeland en Noordsche Landen, daar men geene
Wyn-gaardens heeft.
In ’t algemeen zyn’er twee zoorten van Bier, wit en bruin Bier. Het laatste verschilt
enkel van het eerste hierin, dat’er meer Hop toegenomen is. Men maakt de Bier en
ook meer of minder sterk, naar dat’er meer of minder Toebereidzelen toe gebezigt
worden. Het sterke Bier hiet dubbel, en het mindere enkel.

De wyze, om Bier te maken.
De Brouwers zyn gewoon, het Koren, daar ze Bier uit willen maken, eerst wat te
laten schieten, naderhand te droogen en grof te malen, op dat het des te beter zyn
kragt aan ’t Water moge meededeelen. Daarop mengen ze’er de bloem van Hop
onder, om het Bier de sterkte en smaak te geven. Na deze toebereiding doen ze’er
nog driemaal zoo veel ongeschoten en mede grof gemalen Koren by. Zy gieten op
dit alles eerst half ziedend, naderhand koud Water, of anders laten ze ’t een en ’t
ander in Water koken. Zy doen’er zoo veel Zuurdeessem by, als’er toe noodig is,
roeren alles een geruimen tyd heel sterk met bekwame werktuigen, en gieten het
terwyl ’t nog heet is, in verscheide Vaten over en weêr. Eindelyk stoppen ze
zorgvuldig deze Vaten vier of vyf dagen lang, of liever tot dat de waassem, die’er
uit opkomt, de Neus prikkelt, en een fynen, doordringenden, wynagtigen Geur van
zig geeft. Dan is het Bier klaar, en men bewaart het in de Kelders in Tonnen.
Zoo men een bitteren en kruidigen smaak aan ’t Bier wil geven, moet men op de
Tonnen, of anders in Flesschen (daar men het eerst in aftapt) wat Kaneel, Kruidnagels,
Alsem, Koriander, Sassefras doen. Zoo doen de Engelschen. De Vlaamschen doen’er
Honing, Zuiker en Speceryen in. Kortom, men geeft aan ’t Bier zulk eenen smaak,
als men wil. Dolik, dat anders Havik of Dronkaart genoemt word, daartoe gebruikt
wordende, maakt het al te sterk en ongezond. Alle wateren zyn niet goed, om Bier
te maken. Men houd het Put- en Fontein-water voor ’t beste, dat levend, helder en
koud is.
Alle tyd is ook niet even goed om te brouwen, schoon’er weinig opgelet word.
Het begin of ’t einde van den Winter is de bekwaamste tyd. Het Bier dat in de maand
van Maart gebrouwt word, is het allerbeste, en daarna dat van November. Het eerste
houd zich het gansche Jaar door. Bier dat men in heete Landen wilde maken, zou ras
bederven, dewyl het te ras aan ’t gisten zou raken.

BIER. Als het Vat vuil smaakt, zynen kwaden Smaak te benemen.
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Men hangt daar een warm witte Brood in, als het uit den Oven komt. Insgelyk zal
het den vatvuilen smaak verliezen, wanneer men op het Spongat van de Ton een
warm opgespleten Garsten Brood legt. Men kan het zelve doen door middel van eene
handvol gestoten Jenever-Beziën, Hop, Alsem, of eenige Speceryen daarin te werpen.
Als het Bier begint zuur te worden, kan men het weder goed, en zagt maken, door
Asche van Byvoet, of Beuken houd, in het Vat te werpen, ofte met een weinig Potasch
daarin te goojen; of men hangt’er Irias-wortel, Gember, of Nooten-muskaat, of wortels
van gezegenden Distel in, of men brand Kryt en Zout tot Kalk, stoot het fyn, en mengt
het met Fontein-water, en giet het in ’t Bier.
bietwortel. Zie beet, en beetwortel.
bingelkruid. In de Apotheken met den Latynschen naam Mercurialis bekend, is
eene Plant, wier voornaamste zoorten in de Geneeskunde gebruikelyk, zyn het
Mannetje en het Wyfje.
Beschryving. Het Wyfje van Bingelkruid, ’t welk wel ’t meeste gebruikt word,
schiet eene spruit ter hoogte van een Elleboog, is zeer takagtig in zynen top, en heeft
vele knoppen. Zyne bladen gelyken naar die van Basilicum. Het zaad volgt op de
knoppen in groote menigte, in gedaante van eene regte Air. De bladen van ’t Wyfje
zyn veel witter dan die van het Mannetje. De wortel is dun, en van geen gebruik.
Plaats. Dit Kruid groeit in de Velden, ongebouwde Landen, en in de Tuinen. Het
bloeit in Junius.
Eigenschappen. Men eet beide de zoorten onder andere Moeskruiden, om afgang
te verwekken; men gebruikt het afziedsel daarvan ook in klisteren, en het blad van
beiden heeft dezelve uitwerking als de Sena-bladeren; en opgekookt in het nat van
Hoenderen of Kapoenen, is het een Genees-middel in Koortzen en de Geluwe. Indien
men het tot een poejer gemaakt, door de Neus opsnuft, reinigt het de Herssenen; het
verwekt de Maandstonden by de Vrouwen. En men brand van beide zoorten een
Water in ’t begin van Junius, dat men tot gebruik van alle voornoemde voorvallen
bewaart.
blaarmakende. Zie trekkende.
blaas. De Blaas is de bewaarplaats van alle weyagtige en wateragtige deelen, die
van de Nieren nederdalen, en vervolgens door het daartoe geschikt Canaal geloost
worden. By de Mannen zit de Blaas in den onderbuik boven den Endeldarm; maar
by de Vrouwen zit ze tusschen de Lyfmoeder en het Os Pubis of Schaam-been. Zy
is langwerpig rond, hebbende een pyp of doorloop, waardoor het Water geloost word.
Haar wezen is vliesagtig, om zig te kunnen uitrekken, en naar vereisch weder
intrekken. Zy bestaat uit
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twee vliezen; het buitenste neemt zynen oorsprong van den Pens-Zak; het binnenste,
zynde zeer dik, is met drie zoorten van Vezelen voorzien, van welke de binnenste
regt, de buitenste dwars, en de andere Slangswyze lopen. Ook heeft de Blaas vele
Aderen, die zig door dezelve verspreiden, nevens twee Zenuwen, van welke de eene
van het zesde paar, de andere van het uiterste van den Ruggegraad ontstaat. Zy heeft
een Spier, die rondom den hals omringt, en vast houd, om te beletten, dat de Pis niet
zonder noodzakelykheid daaruit loopt. De hals der Blaas is vleessiger, dan het overige;
ook langer en wyder by Mannen, dan by Vrouwen, hebbende boven twee kleine
klieren, Prostatae genaamt, daar de Zaadvaaten aan palen.

Van de Ziekten der Blaas.
De Blaas is onderworpen aan de Steen, en verzweering, die een zwakheid of
opstopping van het Water, met of zonder pyn, veroorzaakt.

Van de Steen in de Blaas.
De Steen in de Blaas komt zomwylen van de Nieren door de Waterpeezen; of hy
word aldaar geteelt van een grof Zap, en zeer rauw, met het Water van de Aderen
afdruipende; welk zap door de warmte der Blaas droog en hard word.

Tekenen van een Steen in de Blaas.
De zekerste tekenen zyn de smerten aan den hals van de Blaas, welke in het
Watermaken vermeerderen; en groote jeukte aan ’t einde der roede; nevens een
zwaarte rondom de Schaamte; ende een begeerte, om te wateren en af te gaan, zonder
nogtans iets quyt te kunnen raken. Voegt hierby, dat men het niet op de Beenen kan
houden, nog zitten, nog leggen, nog wandelen, nog eindelyk te Paard ryden, zonder
de uiterste pyn te gevoelen.

Middelen voor de Steen in de Blaas.
De Genees-middelen voor de ziekte der Nieren, zyn ook voor de Blaas goed. Men
moet ondertusschen aanmerken, dat, ingeval men de Steen der Blaas wil loozen, men
eerst met een ligt openend Gersten-water moet beginnen. Dog dit moet nugteren, of
vier uuren na de Maaltyd geschieden.
Ziet hier eenige Genees-middelen, die men met een volkome zekerheid kan
gebruiken:
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I. Neemt twee drachmen poeijer van Duizendbeen; een once Brandewyn; een halve
pint afkookzel (Decoctum) van Wikken. Verdeelt dit zamen in twee deelen, en geeft’er
tweemaal ’s ogtens nugteren van.
II. Neemt twee drachmen poeijer van Duizendbeen; een halve drachme versche
Eyerschalen. Mengt het zamen in een glas witte Wyn, en doet’er een lepel vol zap
van witte Uijen by.
III. Laat den lyder zes weken lang ’s Morgens nugteren een glas gedistilleerd water
van witte Wyn drinken.
IV. Neemt twee oncen wortelen van Goud-wortel, anders Schelkruid genaamt,
zynde wel afgesneden; zet ze op een half pint witte Wyn; en geeft’er ’s ogtens
nugteren een half glas vol van. Hoe meer deze drank gebruikt word, hoe meer
verligting de Lyder zal gevoelen.
Ingeval alle deze Genees-middelen geen baat bybrengen, moet men de Steen laten
snyden; waarvoor men dies te minder heeft te schrikken, om dat’er nu verscheide
bekwame Meesters gevonden worden.

Gezweer in de Blaas.
Zoo het Gezweer op de grond der Blaas, of aan den doorgang van het Water is, zal
men de pyn rondom de Schaamte gevoelen; en men zal nooit zoo wel kunnen wateren,
nog ook zoo sterk, ten zy men een pypje door de opening van den Schaft steke.
Zoo het aan den hals van de Blaas is, zal men aan het einde van de Schaft jeukte
gevoelen, en pyn in ’t Water-maken; en zoo het Water sterk perst, zal men behalven
de hevige pyn zig nog leggende, nog overeind kunnen houden. De Lyder zal dan
eens van de Koorts aangetast, dan eens door Slaaploosheid afgemat worden. Met
een woord, het Gezweer zitte in de Blaas, waar het zitte, de Lyder loopt gevaar van
Waterzugt, of Cachexie, zynde een ongedaantheid van het gehele Ligchaam.
Zodanig een Gezweer in de Blaas is bezwaarlyker te genezen, als dat van de Nieren,
als zynde vleessig, maar de Blaas schraal en Zenuwagtig. Het Gezweer openbaart
zig ook door het stinkend Water, gemengt met afschrapzel, en etteragtige materie.
Ingeval het Gezweer door de Gal begint, zal het Water gezond zyn; maar ingeval
het uit een vuile slym ontstaat, dan zal het bleek-wit van kleur zyn.
Onder alle enkele ongemakken, die een schielyke hulp vereischen, is ook het
gezweer der blaas; want zoo het maar het minste verzuimt is, word het ongeneeslyk;
waarom men wel doet, zoo dra men dit ongemaak gevoelt, dat men zig onthoud van
Wyn, van iets kouds te drinken, van gezonten Vleesch, of dat met Speceryen en
Zuiker is toegemaakt; voorts van een Opstoofzel (ragout) met Look, Ajuin; van
Verjuis en Wynazyn. In tegendeel moet men het met Melk houden, het zy dezelve
rauw, het zy ze gekookt zy. Men moet zig eens en andermaal doen Aderlaten. Men
moet dikwils een Klisteer nemen, met afgekookt nat van Darmen, en dooir van een
Ey; eens of tweemaal ’s Maands met zuivere Kassie, het zy by wyze van een bolus,
of brok genomen, het zy in een weinig Melk ontlaaten; of een once dubbele
Catholicum, in een glas water van Zuikery geweekt.
Zoo lang als men de boven gemelde Geneesmiddelen gebruikt, moet men deze
navolgende Spuit-middelen aanwenden:
I. Neemt het wit van vier ongekookte Eyeren; klutst het met twee oncen zog van
een Vrouw; twee oncen slym van Quee-appelen-zaad, of Vloo-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

94
kruid; een halve once Bolus van Armenische Aarde (zynde roodaarde,) die de
Vergulders gebruiken; en even zoo veel Draken-bloed. Mengt dit onder malkander,
en spuit het in den Schaft.
II. Neemt een vingergreep zaad van Quee-peeren; even zoo veel van witte Maluwe,
en Lynzaad; doet het zamen in een half pint Water; zet het op heeten Asch; voegt by
ieder twee oncen van dit vogt, dat gy door een linnen doek moet zygen, een once
Nenufar-olie, zynde olie van Water-roozen; voorts twee grein Zaffraan, ende een
grein Opium. Het moet enigzins warm gemaakt zyn, vooral eer men het gebruikt om
in te spuiten.
III. Neemt een once versche Booter; laat die in een pintje Melk smelten; doet’er
een halve lepel vol Honig by, met drie grein poeijer van Zaffraan. Dit moet eenigzins
warm gemaakt zynde drie of viermaal ’s daags ingespuit worden.
IV. Mengt een halve drachme Aloë, en tien grein Campher in vier oncen nat van
Smeer-wortel, en zoo veel van Weegbree, en gebruikt het om te spuiten, gelyk boven
gezegt is.
V. Ingeval met het Gezweer de koude Pis gepaart is, neemt vier oncen Born-water,
twee oncen Weegbree-water, evenveel Roozen-water, een halve once gewasschen
Loot-wit; een drachme Campher; mengt het onder malkander, en gebruikt het dikwils
om te spuiten.
VI. Of wel, neemt een pintje Melk; doet’er een halve once Komkommer-zaad in
doorslaan, of het zaad van een Kauwoerde, of van Meloenen; met even zoo veel
Mankop-zaad; het wit van twee Eyeren. Gebruikt dit om in te spuiten.

Aanmerkingen.
I. Zoo de pyn op zyn hoogste is, kan men het Bad gebruiken; of anderzins op de
lydende partyen een stooving leggen. Namentlyk, neemt het wit van vier versche
Eyeren; drie lepel vol Wynazyn; een pint Water; een halve drachme Campher. Klutst
het zamen, en doet het enigzins lauw worden; doopt’er een linnen doek in, en legt
die in de Liezen.
II. Men kan zig ook bedienen van deze koekjes, zynde beproefd wegens hun
langduurig gebruik. Neemt van de vier verkoelende Zaaden, het zaad van Mankop,
Maluwe, Kattoen, Porcelein, Quee-peeren, Myrthus-zaad, Dragant-gom, Arabische
gom, Pyn-appelen, Pimpernootjes, Zoet-hout, Zoete Amandelen, en gepelde Gerst;
van elks twee drachmen; Armenisch Bolus, Draken-bloed, grauwe Tutia, of Spodium,
roode Roozen, Myrrhe, van elks een halve once; Slym van Vlookruid, twee drachmen.
Maakt het zamen tot een poeijer, en maakt’er koekjes van. De Dosis is van twee
drachmen, ’s ogtens nugteren genomen.
III. Deze Genees-middelen moeten niet alleen gepaart gaan met een goede Eetregel
(Dieet), maar men moet zig ook wagten voor Dorst, Honger, Vermoeitheid, onmatige
bewegingen, bekommernis, lang waaken, en lang slapen.

Van de Koude Pis.
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De Koude Pis is een ontlooping van ’t water, die druppelswyze geschied, zomwylen
met pyn, zomwylen zonder pyn. Zy ontstaat of uit de scherpigheid der Pis, of door
het altelang ophouden van zyn Water, of ook uit een gezweer van de Blaas, of uit
een gezwel van den Endeldarm, of Lyfmoeder, waardoor het een en het ander
toegedrukt word, of door een menigte weiagtige deelen en scherpigheden, die van
de Nieren afvloeijen.
De Koude Pis ontstaat by jonge Lieden, door de zwakheid van dat deel, het welk
de Pis moet ophouden, of uitwerpen; of door een verslapping van de Spier der Blaas,
genaamt Sphincter.
By bejaarde Menschen valt de Koude Pis bezwaarlyk te genezen, volgens de
hoedanigheid hunner vogten, in Ligchaams gesteltheid of Temperament. By
Stokouden is ze volslagen ongeneeslyk. En ingeval een zwangere Vrouw’er mede
behebt is, moet ze daarvoor niets gebruiken, voor dat ze bevallen is.

Van de Ischuria, of Pis-opstopping.
Deze opstopping van ’t Water ontstaat of uit een natuurlyk ongemak der Blaas, door
ontsteking; of uit een gebrek der Water-leiding, of eindelyk der Pis-buizen, als ze
verstopt zyn.

Van de Pis-opstopping wegens ongemak der Blaas.
Zoo ’t is wegens zwakheid, geeft ze haar ongesteltheid te kennen door hare
uitspanning; De hoedanigheid van het Water door de ontsteking; hare volheid door
het niet gevoelen, dat de Ruggraad gequetst is, of dat’er een Wervelbeen los is geraakt.

Van de Pis-opstopping uit ongemak der Water-leiding.
Het gebeurt, dat deze verstopt is, het zy door de Steen, het zy door gruis van Zand,
of door een dik en taai Vogt, of door Etter, of eindelyk door eenige oorzaak van
buiten, als, Klieren, Wratten, en Gezwellen.

Van de Pis-opstopping ontstaande uit een ongemak der twee Pisleiders.
Het is niet anders als Gruis of Steen, dat het Water-loozen belet.

Van de Pis-opstopping, die uit eenige andere oorzaak ontstaat.
De opstopping van ’t Water is ongeneeslyk, ingeval dezelve uit een Wonde ontstaat,
of ook uit een ontwrigting van een Wervelbeen; of eindelyk uit eenige verheffing
eener heete Koorts. Zy is ook dodelyk, indien ze veroorzaakt word door gestolt Bloed.
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Genees-middelen voor de opstopping van ’t Water.
I. In welk Jaargety, of in welken ouderdom des
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Levens iemand van dit ongemak aangetast word, de Aderlating is altyd goed en
noodzakelyk. Vervolgens moet de Lyder een once Kassie innemen; nevens een halve
once Manna, gedaan in een glas van afgekookte Maluwe. Een dag of twee na de
Purgatie doet men hem twee drachmen Pynboomhars met Vleeschnat drinken.
Hiermede gaat men eenige dagen lang voort, maar ’s ogtens nugteren. Anderzins
doet men hem twee drachmen gepulverizeerde Slakkenhuisjes in een glas Pis van
een jong Kind drinken.
II. Men legt hem op den Buik Glas- of Muurkruid, en Kruis-wortel met het afzetzel
van Knoflook, zamen in Wyn gekookt. Ter zelver tyd kan men den Navel wryven
met eenige droppelen Scorpioen-olie. Tusschen de maaltyden kan men gebruiken
een Gerste-water, toegemaakt met bladen van Agrimonie, of wortelen van Aspergies.
III. Tweemaal in de Weke opstaande en te bed gaande moet men drie oncen
gedistilleerd witte Ajuin-water drinken, gemengt met een once Siroop van Vioolen,
of van witte Maluwe; of van het kruid, genaamt Vrouwenhaair.
IV Anderzins neemt men eens en andermaal een drachme geelen Amber
gepulverizeerd, in een glas witte Wyn. Men kan’er zelfs een Popje van aan ’t hoofd
van den Schaft leggen.
V. Het parfuim van Sprinkhaanen zynde van onderen ontfangen, is een volstrekt
Genees-middel voor de opstopping van ’t Water, ontstaande uit dikke en taaie vogten.
Het parfuim van Geite- of Herte-haairen doet dezelve kragt.
VI. Men kan voor de opstopping van het Water dezelve Middelen, als voor de
koude Pis gebruiken.
Ondertusschen moet men aanmerken, dat, ingeval de Genees-middelen inwendig
genomen, veel Water op eenmaal doen loozen, men dezelve moet matigen, om de
Blaas niet te zeer te doen opspannen.
VII. Ingeval de opstopping van het Water ontstaat uit eenige Klieragtigheid of
eelt, moet men zyn toevlugt nemen tot een bekwaam Heelmeester, die een dun
Waschkaarsje, gewreven met een bekwaam middel, om het Vleesch te verteeren, in
den Schaft moet steken. Vervolgens moet men het Bad gebruiken.
VIII. Zoo het Water word opgestopt wegens een dikke stoffe, moet men een halve
once Kassie mengen met een halve drachme poeijer van Aloë. Dit zuiverend middel
moet ’s morgens vroeg genomen worden, zoo lang, als het de noodzakelykheid
vereischt.
Het is aanmerkelyk, dat in een tyd van droogte de opstopping van Water gemeen
is by galagtige en oploopende Menschen; maar de Herfst is in het byzonder schadelyk
voor zulken, die daar mede behebt zyn.
IX. Wanneer de opstopping van ’t Water volgt op een ontsteeking der Ingewanden,
of der Lyfmoeder, sterft de Lyder binnen agt dagen, ten zy’er een Koorts bykome,
die een opening voor het Water maakt. Waarom men zodanige aanstonts op den Arm
moet Aderlaten, en ze ’s anderen daags doen Purgeren met Kassie en Siroop van
bleeke Roozen, ontlaaten in een glas Decoctum van Maluwe of Violierbloem, of van
Wei. Anderzins neemt twee oncen Manna in wat Vleesch nat.
Daarna moet men den Lyder dikwils Klisteeren met Melk, en Eyerdooiren, bruine
Zuiker, of Honing en Water-roozen. Vervolgens geeft men hem by tusschenpoozingen
een Koeldrank, toegemaakt met bladen van Agrimonie, wortelen van Aardbeziën,
Zoethout en Aspergies.
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Of men geeft den Lyder ’s ogtens en ’s avonds een Drankje, gemaakt met de vier
verkoelende Zaaden, Siroop van Vioolen, of van Water-roozen, of van
Vrouwen-haayr.
Men geeft den Lyder ’s ogtens en ’s avonds een Koeldrank, toegemaakt met twee
oncen Maluwe-water, even zoo veel water van Vioolen, of van derzelver afkookzel,
gemengt met een once Siroop van Althaea of witte Maluwe, of van witte Mankop,
of van Water-roozen.
Anderzins doet men den Lyder drie oncen Water van witte Ajuin, met een weinig
Zuiker gedistilleerd drinken; of men geeft hem vier oncen water van Muurkruid, of
twee oncen wel gezuiverde Zemelen, met een once Olie van Olyven, of olie van
zoete Amandelen, een once Siroop van witte Maluwe, daarby voegende het zap van
een Citroen.
Laat hem dagelyks voor het Middagmaal een halve once gezuiverde Kassie, of
met het begin der Maaltyd weeke Kaas zonder Zout nemen.
Andere Aanmerking. Zoo de opstopping tot het uiterste gekomen is, bind men een
Knoflook-bol in een linnen doek, en maakt het aan den Schaft vast, en men zal
aanstonts wateren. Het zelve geschied, als’er een Slak aan gebonden word. Men kan
daarenboven een weinig witte Wyn drinken, de tong van een Gans doorslikken, of
de Borst wryven, nevens de Nieren, en Schaamte-leden met Vossebloed; of men
spuit in den Schaft een weinig Kwikzilver met wat laauwe Melk gemengt.
Men kan ook deze navolgende Inspuiting gebruiken: Neemt Merg uit het been van
een Koe, olie van Water-roozen, en van zoete Amandelen, het Zog van een Vrouw,
of Melk van een Koe; van elks twee oncen. Mengt het onder malkander, een weinig
laauw zynde gemaakt; en spuit het van tyd tot tyd in den Schaft.
Voor Vrouwen is niets zoo heilzaam of kragtig, als dat men ze van onderen met
den Rook van Sprinkhaanen stooft.
Men moet aanmerken, dat, ingeval de opstopping uit gestremd Bloed ontstaat,
dezelve doodelyk is; en zoo de Pisleyders ten enemaal verstopt zyn, sterft men op
den elfden of twaalfden dag.
Zoo lang als men de bovenstaande Genees-middelen gebruikt, moet men zig wagten
voor Vleesch, dat zwaar om te verduwen is, voor Zout, Peeren, Zalaad, gebak, rauwe
Vruchten, en zuiveren Wyn.
blad. Dit is een uitspruitzel van een Plant. Men kan ze in twee zoorten onderscheiden:
na-
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mentlyk in bladen van Planten, die gemeenlyk groen zyn, en bladen, uit welke de
Bloemen bestaan, en verscheiden van kleur zyn. Daar zyn bladen van Boomen, die
een goed gebruik hebben. De Bladen van een witte Moerbezie-boom dienen den
Zy-wormen tot voedzel. Men voed ook de Hoornbeesten met groene Bladen van
Wyngaarden en Ypenboomen. In ’t algemeen zyn de Bladen der Boomen goed tot
Mist, als men’er een hoop van maakt, en laat rotten. Deze Mest maakt het Aardryk
vrugtbaar.
blauw. Dit is eene der vyf enkele of hoofdkleuren, waarvan zig de Verwers bedienen,
om andere Verwen te maken.

Voortreffelyk Blauw, om op Hout te schilderen.
Neemt vier oncen Blauwsel, zet het op anderhalf pint Water, waarin Kalk gebluscht
is, en laat het een Uur kooken.
bleekheid. Pillen voor de Bleekheid. Neemt anderthalve once vylzel van Staal, en
laat het met Wyn-azyn in een yzere Kom kooken, tot dat het geheel rood en tot Asche
word. Stampt deze asche in een Mortier met een of twee geconfyte Nooten, ende een
weinig Zaffraan. Doet’er een weinig Zuiker by, en maakt’er vervolgens negen Pillen
van. Eene dezer Pillen moet negen dagen lang ’s morgens vroeg genomen, en
onmiddelyk een slokje witte Wyn daarop gedronken worden. Zoo dikwils als men
dit ingenomen heeft, voornamentlyk voor de eerste maal, moet men een sterke
oeffening ondernemen, zig bewegende, by voorbeeld met een Ladder op- en af te
klimmen, te wandelen, en tragten om over te geven.

Een ander Middel voor de Bleekheid.
Neemt een pintje Water; vier oncen fyn Zuiker, ende een halve once vylzel van Staal.
Als de Zuiker in ’t Water gesmolten is, doet’er dan het vylzel by, en zet het zamen
op het Vuur, zonder het daar af te nemen, vooral eer het dik is geworden. Stort het
dan op een Tafel, om het koud te laten worden. Daarna snyd het tot koekjes, elk twee
drachmen min of meer aan gewigt.
Van deze Koekjes moet de Zieke ieder Ogtent eene nemen, en twee uuren daarna
wat Vleesch-nat. Een weinig voor en na het nemen van dit nat moet hy wandelen;
gaande op deze wyze twintig dagen voort. Maar men moet hem voor en na dit
Genees-middel doen purgeren. Tot dien einde moet hy driemaal ’s daags, ’s ogtens,
’s middags en ’s avonds van een afkookzel van Pieterzeli in witten Wyn nemen.
blik. Zeker Kruid. Zie zilverkruid.
bloed. Dit is een rood vogt, in de Aderen der Menschen en Dieren, strekkende tot
voedzel van alle andere deelen des Ligchaams. Men gebruikt in de Geneeskunde het
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Bloed van veelerlei Dieren; onder anderen dat van een Gans, Endt-vogel, Geit,
Houtduif, Tortelduif, Duiven, Veldhoenderen, Haazen, Herten, Bokken, Schildpadden,
Stieren, en groene Kikvorsschen. Maar geen Bloed is in de Geneeskunde meer in
gebruik, als dat van een Mensch. In deszelfs plaats, als men het niet kan hebben,
gebruikt men het Bloed van een Zwyn, Bok, Haas, en Duive.
Maar men moet wel zorge dragen, dat het Dier gezond zy, en wel gedaan, van een
middelmatigen Ouderdom, en dat het Bloed hoog rood zy. Het moet nog van ’t eerste,
nog van ’t laatste zyn, dat uit de Aderen word getapt; alzoo het eerste al te weyagtig,
en het laatste te dik, en van geesten ontbloot is.
Het Bloed van een Mensch word gedroogt, met het in de Zon te zetten, of zoo lang
te laten staan, tot dat het hard is, en tot stof kan gewreven worden. De Dosis is een
tot twee scrupel. Men gebuikt het inwendig als een Zweetdryvend middel, voor
kwaadaardige Koortzen, en vallende Ziekte. Uitwendig word het gebruikt, om te
lossen en te versterken.
De Dogmatyken maken’er een Pleister Contra rupturam (tegen den Breuk) van;
maar de Chimisten trekken’er een Zout uit, nevens een voortreffelyk Water, dienende
om het Bloed te verbeteren, Koortzen te genezen; voorts voor de vallende Ziekte,
Scheurbuik, en allerlei Opstoppingen. De dosis van dit Zout is van zes tot vyftien
grein, in zyn eigen Water, of in een ander vogt genomen.

Middelen, om het bloeden der Neus te stillen.
I. Als het bloeden der Neus al te lang duurt, neemt dan een menigte bladen van
Aardbeziën, en laat die een tydlang op Wyn-azyn staan, en legt ze vervolgens op de
linker Borst, tot dat het Bloed gestelpt is.
II. Neemt versche Varkens-mist, en legt het op de bloote linker Borst. Dit is een
Souverain middel.
III. Legt aanstonrs den Duim op het gedeelte der Neus, van waar het Bloed komt.
Drukt het uiterste der Neus zoo dicht toe, als mogelyk is; stopt een Wiek van doove
Netelen in de Neus, en houd in de Hand de bladen en wortelen van Agrimonie; of
houd Bakwater, zoo koud als gy ’t verdragen kunt, in den Mond, mits het eens en
andermaal ververschende.
IV. Steekt Kamfer, de bloessem van Wilgen, het mos van Quee-appelen en andere
wollige Vruchten in de Neus. Legt op het Voorhoofd Kamfer vereenigt met het Zaad
van Barnetelen, of met het Zap van Weegbree of Morellen. Of wel, legt op de Slaap
van ’t Hoofd, en rondom den Hals, voornamentlyk op de Keel-ader, verkoelende
Kruiden, als Nagtschade, Weegbree, Latuw, doove Netelen, of gespikkelde
Brandnetelen, met Zout, Wyn-azyn, en Maagdemelk gestampt. Maagdepalm onder
de Tong gelegt, doet dezelve werking.
V. Men maakt ook een Halsband en Armringen van S. Innocent-kruid. Andere
houden een struik van witte Maluwe aan de zyde der Neus, daar ze bloed.
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VI. Vele Dorpelingen nemen versche Varkensmist, rollen het in Kattoen, en leggen
het op de plaatze, daar ze bloeden.
VII. Anderen blazen poeijer van een driehoekige Steen, die in ’t hoofd van een
Karper gevonden word, in de Neus.
VIII. Een stuk gebruikt Lynwaad, in versch water nat gemaakt, waarin alvorens
eenige droppelen Wyn-azyn gestort zyn, en die het tot Azyn-water maken, rondom
den Hals zynde gebonden, stelpt het bloeden uit de Neus.
IX. De wortel van Nigeliastrum of Githago, van een vermaard Kruidkenner van
dezen tyd zeer eigentlyk Sychinis segetum major genaamt, heeft dezelve kragt. Deze
Wortel moet een tydlang onder de Tong gehouden worden.
X. Het zap van Netelbaden door de Neus, daar ze bloet, opgehaalt, stelpt het Bloed.
En alzoo men ’s winters dat Zap niet kan hebben, gebruikt men het gedistilleert water
van dezelve Plant, en men ziet’er een wonderlyke uitwerking van. Insgelyks de
geesten van Zwavel of Vitriool, met versch Water gemengt, en op dezelve wyze
gebruikt.
XI. Wil men een Genees-middel hebben, dat altoos by de hand is, en door een
lange ondervinding beproefd, men maakt een bloedstelpend Water. Zie op het Artykel
van water.

Middelen voor het Bloed-spuwen.
I. Neemt zes oncen van de Wortel van Consolida of Waal-wortel, anders Smeer-wortel
genaamt; twee handvol Weegbree-bladen, en naar maate Zuiker. Stampt de twee
eerstgemelde in een marmere Vyzel met een houte Stamper; drukt’er het Zap uit
door een schoone Linne-doek. Na dat het een weinig heeft stil gestaan, maakt’er een
Siroop van, met zoo veel Zuiker daarby te doen, als’er Zap is.
Van deze Siroop neemt men meermalen ’s daags, telkens een of twee lepel vol.
Om deze Siroop het gansche Jaar door te bewaren, moet men’er eens zoo veel
Zuiker by doen, als’er Zap is.
II. Neemt vyftien grein gezegende Aarde, en mengt dezelve met Conserf van
Roozen en Waalwortel, van elks een half vierendeel loots, en twee grein Opium. Dit
alles met Siroop van gedroogde Roozen gemengt zynde, maakt’er pillen van, die
verscheide malen moeten ingenomen worden.

Geneesmiddelen voor de Bloedgang.
I. Neemt drie vingerhoed oly van Olyven; even zoo veel zap van Weegbree, en Eywit.
Klutst het onder malkander, maakt het laauw, en gebruikt het als een Klisteer.
II. Neemt een graat van een Forel; laat ze droog worden, maakt het tot een poeijer,
en drinkt’er een drachme van met witte wyn.

Middelen, om de Bloedvloeijing der Vrouwen te stremmen.
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I. Neemt zoo veel gy wilt van de Bolus Armenius, en van Eywit; maakt van het
eerstgemelde een fyn poeijer, en mengt het zelve met het Eywit. Maakt’er een pap
van, en legt die op de Nieren der Lydende.
II. Droogt bladen van een Noote-boom, of Wyngaard-bladen; maakt ze tot een
poeijer. Geeft’er een drachme aan de Zieke van in een glas zwaare en warme Wyn.
III. Doet de Zieke aderlaten op de regte Lever-ader; maakt daar een kleine opening,
en haalt’er het bloed by tusschen-poozen uit, dog t’elkens weinig, en naar maate het
de Zieke kan verdragen. Men kan ook Koppen zetten op de Lever, op de Milt, op de
Navel, of onder de Tepels der Borsten; en’er een wryving by voegen.
IV. Maakt bladen van Maagdepalm droog, en vergruist tot stof. Doet’er het gewigt
van een Ryxdaler in Vleeschnat of witte Wyn van, en laat het de Lydende nugteren
drinken.

Geneesmiddelen om het bloeden der Wonden te stillen.
I. Bedient u van de Pulvis Sympatheticus, of Sympathetisch Poeijer.
II. Neemt de uiterste en tederste eindens der Barnetels; wryft die tusschen de
vingeren, of stampt ze in een Vyzel. Legt het op de Wonde, en het bloed zal stelpen.
Dit is een souverain Middel. Men gebruikt dit Middel ook voor het bloeden uit de
neus.
III. Neemt een half kommetje vol Pieren, van ’t kleinste zoort; de tweede schors
van een Vlierboom, een goede handvol; een goede Kom roode Wyn; even zoo veel
olie van Olyven; een handvol Worm-kruid; een stuk fyne Zuiker; evenveel versch
Wasch; drie korlen Zout. Laat dit zamen op de helft afkooken, door een Teems
loopen, en legt het op de wonde.
IV. In de Voortyd, wanneer de Kikvorschen hun zaad schieten, moet gy een deel
daar van vergaderen; neemt drie of vier ellen grof linnen, laat het van ’t
Kikvorsch-zaad doorgetrokken worden, en vervolgens in de Zon droogen; doet dit
twee of drie maal, en bewaart het linnen tot uw gebruik, het welk hier in bestaat:
Neemt’er een stuk van om de wonde dubbeld te bedekken. Het bloeden zal aanstonts
ophouden. Dit is door verscheide proeven waar bevonden.
V. Zoo de hartader gequetst is, legt’er het afschrapzel van het onderste eener
Fruit-pan op.

Middel, om het gestremde bloed uit het Ligchaam te doen komen.
Neemt witten Hoender-drek, het gewigt van een Ryxdaler, met witte Wyn, ingeval’er
geene Koorts is, en evenveel water van Kleef-krud. Maar zoo’er Koorts is, water van
Kardebenedict, of gezegende Distel.

Kwalyk gestelt Bloed in ’t menschelyk ligchaam.
Men noemt het Bloed kwalyk gestelt, wanneer het of te warm, of te koud is, of ook,
wanneer
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het met eenige bedorve zappen vermengt is. Dit word bedorven Bloed genaamt. Zy,
die de zieken maar naar een zekeren trant behandelen, willen, dat men ze doe ader
laten; en wanneer ze zien, dat het bloed, staande in een Bekken, van boven verrot is,
meenen ze wonderen gedaan te hebben, dat ze den Zieken veel van dat bloed hebben
doen aftappen; niet gedenkende, dat het Bloed een schat des levens is, en dat men’er
niets mag aftappen, dan in geval van overvloed. Daerenboven was het in zulk een
geval beter, dien overvloed door een uiterste matigheid en dieet te verminderen,
gelyk de Chinezen, en die van ’t Koningryk Annam doen; als zynde veel natuurlyker,
als dat men het met geweld aftapt, Maar wanneer het Bloed alleenlyk in zyne
hoedanigheid kwaad is, moet het door een behoorlyke eetregel, of zuiverende
middelen verbetert worden.

Zuiverende middelen, om de ongesteltheid van het Bloed te verbeteren.
Aangezien’er menschen zyn, die liever ongemak willen lyden, als de gewoone
zuiverende middelen, zynde niet zelden onsmakelyk en walgelyk, innemen; zoo zal
ik hier eenige opgeven, die iemand, hoe kies hy zy, nogtans zonder de minste afkeer
zal konnen innemen. Ik heb reets gesproken van het poeijer der Bolus Armenius en
gezegende Aarde; hier van kan men pillen maken, met eenige droppelen wyn; men
legt ze in een versche dooir van een Ey, of wel in Conserf van Roozen, of ten minsten
in een gedroogde Pruim; en dus slikt men ze op. Behalven dit poeijer kunt gy nog
een ander maken van Wynsteen van witte wyn, en zoo ’t mogelyk is, van Montpelier,
een halve once; Oostersche Senebladen, een halve onze; geprepareert Scammonium,
twee scrupulen; fyn Kaneel, Kruidnagelen, Galiga, fyn Zuiker, agt oncen. Dit alles
nauwkeurig onder een gemengt zynde moet in een digt geslote Doos bewaart worden.
Men neemt’er ’s ogtens nugteren een halve once van, met een half kommetje goed
vleeschnat, of met een glaasje keurlyke witte wyn, en by gebrek van die, Bleeker.
Dit Genees-middel is ook goed voor de Cachexie of groene ziekte, aamborstigheid,
geduurige koortzen, en ongemakken uit droefgeestigheid ontstaande.

Een ander zuiverend Middel.
Als iemand in de Zomer van een heete Koorts word aangetast, en men oordeelt, dat
hy van de kwaade Vogten moet ontlast worden, doet men zulks met een glas
Gerstewater of zoete Wyn. Men voegt’er na het Middagmaal een halve once vleesch
van Dadels by; ’s anderen ogtens laat men’er anderhalve once Calabrisch Manna in
smelten; men zygt het zamen door een schoon linnen. Hiervan moet de Zieke nugteren
koud drinken, en hy zal bevinden, dat het een aangenaam zuiverend middel is.

Een zuiverend Middel voor alle diegenen, die niet willen, of niet konnen iets
innemen.
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Zoo het Kinderen zyn, mengt een once zap van Ruit, een once Osse-gal, met een
halve once gepulverizeerde Aloë; doorweekt in dit vogt een stuk gebruikt wit Linnen;
legt het tusschen de holligheid der Maag en den Navel, maar bind’er een ander schoon
Linnen boven op, en laat het dus met bindzels vast gemaakt zynde tot ’s anderen
daags vroeg zitten, en gy zult vinden, dat het Kind wel gezuivert is. Het zelve middel
is goed voor die ouder zyn, mits de dosis verdubbeld worde. Men moet het aan
zwangere Vrouwen niet geven.
De oorzaken van het bloedig Water-maken ontstaan of uit de zwakheid der Nieren,
of uit de hoedanigheit en hoegrootheid van het Bloed in zyne vaten, of uit het loozen
van een Steen, of door de etter van een Gezweer, of door vermoeidheid van te Paard
te ryden, of door al te veel beweging, of door zig gestooten te hebben, of eindelyk
door een zware Val.
Het gebeurt ook wel, hoewel zelden, dat het Bloed uit de Blaas loopt, of door een
vloijing der Aambeyen, of der Maandstonden. Het een en het ander is een toeval van
een stilstand of schielyke verandering (Crisis) der Ziekte.
In dit laatste geval moet men de Natuur niet stremmen.

Middelen, om het Bloed door het Watermaken te stremmen.
I. Wat andere toevallen betreft, moet men voor het gebruik van enige middelen een
Aderlating, naar maate der jaren en kragten in ’t werk stellen. Daarna ordonneert
men tusschen de Maaltyden een koel Drankje, gemaakt van de wortelen der Consolida
of Smeer-wortel, en van Arabisch Gom.
II. Men laat hem met een half glas Schaapenmelk een drachme poeijer van
Duizendblad drinken, met zoo veel aan gewigt van de Bolus Armenius, of twee oncen
Weegbree-zap, met tien greinen Mastik, ende een once zap van Duizendblad, met
een halve drachme Koraal. Deze Drank moet vier dagen agter een ’s morgens nugteren
genomen worden.
III. Mengt een drachme van gebranden en gestampten Bloed-steen met een half
glas Zap van Weegbree, en laat het nugteren drinken.
IV. Men ordonneert vier of vyf dagen agter een een drachme Philonium Persicum,
een halve once zap van Weegbree, gemengt met vier oncen zap van Porcelein.
V. Neemt Pluim-aluin, Arabisch Gom, en Dragant-gom, van elks een drachme,
met een weinig Wyn; maakt’er Pillen van, en geeft ze ieder morgen ten gewigt van
een Vransche goude Kroon.
VI. Geeft in een half glas zware Wyn een drachme van Dadel-Steen, gebrand met
een halve drachme gebrande onbereide Zyde.
Niet tegenstaande het gebruik dezer Geneesmiddelen, kan men den Zieken doen
purgeeren met zes vierendeel loots Catholicum duplex, en anderhalve drachme
Rhabarber, half gebrand in een pan.
VII. Men kan ook een inspuiting gebruiken, toe-
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gemaakt met een afkookzel van Teskenskruid en Porcelein; of met een Decoctum
van Sumach of Smak, drooge Roozen, de bladen van Myrthe, of met het zap van
Biezen.
bloedeloos diertje. Dezen naam geeft men aan zekere kleine Diertjes, van welke
men tot hier toe heeft gelooft, dat ze zeer onvolmaakt waren. Daar is een ontelbare
menigte zoorten van diergelyke Diertjes, die of andere dieren, of Plantgewassen
doorknagen en beschadigen. Men vind Jaren, in welke het Veldgewas door dit
ongedierte geheel en al verwoest is. Aangezien’er geen natuurlyk middel voor zodanig
een algemeen verderf is, keert zig de Gemeente nevens de Dienaren des Goddelyken
Woords in die Omstandigheden in den Gebede tot God, om dus deze Landplagen af
te wenden.
bloeding. Zie haemorrhagia.
bloedryk. Dus worden diegenen genaamt, die een overvloed van Bloed hebben.
Zodanigen zyn doorgaans sterk en welgedaan, ook goed van aart. Het is niet te min
niet goed, al te veel Bloed te hebben, en men moet daarin voorzien.

Middelen voor diegenen, die Bloedryk zyn.
Het aderlaten op den Arm, het Bad, en kleine Genees-middelen dikwils herhaalt,
nemen den al te grooten overvloed van het Bloed wech. Of men doet hem een poeijer
nemen, het welk Keyzer Carel de V. doorgaans gebruikte, bestaande uit twee oncen
Saly, een once Lavendel, even zoo veel Ysop en Kruizemunt; een halve once Foeli
en Nootemuscaat, Kaneel, Gember, Zedoar en Galiga; twee drachmen Calamus
aromaticus; drie drachmen Jeneverbeziën; ende een once Pioene-Zaad; alles wel
gepulverizeerd, met zoo veel aan gewigt van Zuikercandy. Zyn dosis was telkens
een lepelvol, ’s morgens nugteren, en twee uuren na de Maaltyd. Men legt ook op
het Hoofd der Bloedryken poeijer van Zywormen. Of wel men geeft hen koekjes van
Diarrhodon Abbatis.
Wat aangaat de gramsteurige, droefgeestige, en eenigzins magere Menschen, deze
moeten zig niet aanstonts na de Maltyd tot het studeren of eenige Ligchaams-oeffening
begeven. Zy moeten nugteren twee groote glazen Water met Oranje-Zap drinken, of
met Verjuis, of Zuuring-zap. Of men mengt in een glas gemeene Koeldrank een once
Siroop van Violetten, met vyf of zes droppelen geesten van Zwavel, of van Vitriool;
of laat ze Azyn-water drinken, als zy gevoelen, dat de dampen naar boven stygen.
Zy moeten zig eens of tweemaal ’s Jaars doen Aderlaten; maar drie of viermaal
purgeren met een mengzel van Hamech, opgelost in een glas Afkookzel van
Pissebedden en Senebladen.
De slymagtige, vette en zwaarlyvige Menschen moeten een goede Dieet
onderhouden, Ligchaams-oeffeningen hebben, zig wagten voor ’s middags te slapen,
en purgeren met een drachme Pillen van Kampernoelie of Aloë, of met twee vierendeel
loots Senebladen, gevoegt by een afkookzel van twee oncen Purgeer-dadels, of een
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vierendeel loots Rhabarber; men moet’er vervolgens twee oncen gesmolten Manna
byvoegen.
Mannen en Vrouwen moet zig op den Arm en Voet doen Aderlaten, ingeval de
dampen ontstaan uit een opstoppen der Aambyen of Maandstonden.
Zy moeten zig onthouden van grof Vleesch, en van Peul-vrugten, wier dampen
naar ’t Hoofd stygen. Ook moeten ze myden al het geen hen verdriet of vreeze kan
veroorzaken; insgelyks plaatzen, alwaar veel geraas is. Zoo deze ongesteltheid ontstaat
uit een Sympathie van eenige andere Ligchaams-deelen, moeten ze hunne toevlugt
nemen tot het gene hen daarvoor in ’t byzonder geordonneert is.
bloedspuwing. Ingeval het Bloedspuwen ontstaat uit den Slokdarm, uit de Maag,
Long, of Strot-ader, of wel uit de Borst, is het zorglyker, als wanneer het uit de Tong,
Gehemelte, Tandvleesch, of uit de holligheid der Neus zynen oorsprong had.
Zoo het uit den Slok-darm ontstaat, raakt men wel minder Bloed quyt, maar met
meer moeite, wegens de tederheid der Aderen. Ja, dat meer is, als men inslokt, moet
men een pynlyke Braaking ondergaan.
Ontstaat het uit de Maag, dan gaat’er een braaklust voor af. Boven dien raakt men
ook met den Afgang geronnen Bloed quyt.
Het gebeurt zomwylen, dat men na het innemen van eenige Medicyne Bloed spuwt;
ook wel, als men een zware slag of stoot ontfangen heeft, in welk geval het Bloed,
dat men uitspuwt, zwart en brokkelig is; en men gevoelt pyn omtrent de plaats, alwaar
het Kwaad zit.
Zoo het uit de Strot-ader ontstaat, dan is het warm en hoogrood, gemengt met een
weinig etter, en altyd met een Kug gepaart, die zeer pynlyk is.
Komt het uit de Lever, dan loost men weinig Bloed teffens, maar hoogrood en
dun, ziedend heet, en schuimend.
Als het van de Borst naar de Lever gebragt is, hoe weinig het schynt, als men ’t
uitspuwt, het is nogtans met pyn, een hevige Hoest, en het Bloed zwart, dik en
klonterig.
Zoo het uit de holligheid der Neus in de Keel zakt, ontdekt men ’t door een kitteling,
of door een droppel Bloed, die te voren uit de Neus druipt; zoo ’t in de Strot-ader
valt, verwekt het een kuch, die verholpen word door een weinig zwaare Wyn, in
welke Yzer gekoelt is, of met conserf van Roozen, of ook met een glas water van
Weegbree, waarin een weinig Schalei van Aalbessen gedaan is, of een weinig Zuiker,
of Honing. De Honing is gevoeglyker voor bejaarde Menschen.
Als het Bloedspuwen met geen Koorts gepaart is, word het voor een goed teken
gehouden; want met een weinig poeijer van Koraal, of een weinig
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Mastik, gemengt met een weinig conserf van Roozen, zal men het ligtelyk stelpen;
dog anderzins is het kwaad.
In een tyd, wanneer de Vrouwen veel Bloed quyt-raken, en haar lieden een
Bloedspuwen overkomt, word het Bloed-vloeijen aanstonts gestelpt.
By jonge Lieden is het Bloedspuwen gevaarlyker, dan by oude.
Als’er een groote Ader geopent of geborsten is, word het Hert verstikt, en de
kragten ontbrekende, volgt’er de Dood op.
Die aan het Bloedspuwen onderworpen zyn, moeten hun Gezigt niet vestigen op
het gene rood is.

Middelen voor het Bloedspuwen
By al het Bloedspuwen is het nodig, dat men stilzwyge, ruste, zynen Ademtogt matige,
en zig dikwils doe Aderlaten, maar weinig Bloed teffens aftappe.
Als’er een Bloedvat door het vloeijen van een scherp en ziltig Vogt geopent of
geborsten is, moet men nog meer voorzigtigheid met het Aderlaten gebruiken, en
zeer weinig Bloed aftappen.
Ingeval het Aderlaten niet aanstonts zyne werking doet, kan men Koppen in de
Liezen en op de Billen zetten; anderzins haalt men een sterk Bindzel om de Dyën,
en geeft den Lyder by tusschenpoozen Siroop van Granaat-appelen, of quee-peeren,
Myrrhe of gedroogde Roozen, Aalbeziën in Weegbree-water verplettert; Porcelein
of Bolkruid; of men laat hem in een half glas Zap van Zuuring een once Siroop van
drooge Roozen, of Roozen-honing drinken.
Twee of drie dagen daarna geeft men een purgatie van een Decoctum, bestaande
uit twee drachmen schors van Mirabolan, gemengt met een once Siroop van Roozen;
of men geeft hem een once gezuiverde Kassie, met een drachme poeijer van
Rhabarber, in een glas Weegbree-water, of een afkookzel daarvan; of wel een once
Manna, met even veel Siroop van Zuikery, ontlaten in een afkookzel van twee oncen
Tamarins of Purgeer-dadels.
Na de Purgatie kan men een Opiaat, of volgende Genees-middelen gebruiken:
Neemt Dragant-gom, een halve once; fyne Bolus Armenius, twee drachmen;
gezegende Aarde, een drachme; Mastik en Koraal, ieder een halve drachme; maakt’er
een poeijer van, en voegt’er twee oncen Conserf van Roozen by, en even zoo veel
Siroop van Granaat-appelen, of van Aalbeziën. De dosis is ter groote van een Noot,
en moet Ogtens en Avonds ingenomen worden.
Anderzins kan men ook in een glas Zap van Waterkers een halve drachme Koraal
doen smelten, en nugteren drinken; vier of vyf dagen agter een. Of wel men laat den
Lyder een weinig tyds na het Bloedspuwen een once Weegbree-zap nemen, en even
zoo veel zap van Porcelein, waarin een drachme Koraal in ontlaten is.
Of in een glas zap van Porcelein kan men gepulverizeerde Muizekeutelen met
Anys mengen, van elks een halve drachme, en het nugteren drinken; of anderzins
twee drachmen gepulverizeerde Eyerschalen in drie oncen Zap van Porcelein, daarby
voegende een once Siroop van gedroogde Roozen.
Of neemt een once Yzer-vylzel, met een halve once gebrande Hertshooren; laat
het kooken in tien oncen Weegbree-zap, tot op de helfte; zygt het afkookzel door,
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en voegt’er een once Porcelein-zap by, met twee oncen Siroop van gedroogde Roozen.
Verdeelt het in twee deelen, het eene voor den Ogtent, het ander voor den Avond.
Of wel, laat den Lyder kauwen een halve drachme Rhabarber, in den Oven
gedroogt, of laat hem een drachme gepulverizeerde Kurk in een glas lauw Water
drinken, of zoo veel aan gewigt van deszelfs Asche.
Men kan hem ook drie dagen agter een een halve drachme Philonium geven, als
hy naar Bed gaat; of wel een goede kom gepelde Gerst.
Boven dien ordonneert men ook voedzel, dat ververschend en zamentrekkend is;
by voorbeeld Vleeschnat, toegemaakt met Komkommers, Zuuring, Porcelein en
Latuw; gekookte Peeren, geconfyte Quee-peeren, Meloenen, Kikvorschen, Kreeften;
zelfs eenige Hirs in Vleeschnat; Koelwater, daar gloeijend Yzer in gekoelt is, of rauw
Water met een korst geroost Brood, gedronken. Men moet zig wagten voor Honing
en Azyn, tot een Siroop gekookt, (Oxymel;) voor Azyn-water, Citroen-zap in ’t eeten
of drinken; eindelyk moet men uitwendig niets gebruiken, dat of al te koud, of
zamentrekkende is, uit vreze, dat het Bloed naar de Longe zoude terug gedreven
worden.

Een ander Middel voor het Bloedspuwen.
Men kan den Lyder Water van de eerste uitspruitzels van een Eyke gedistilleerd, of
van afkookzel der navolgende Plant-gewassen, als Waal-wortel, Weegbree,
Knoop-gras, anders het Kruid van St. Innocentius genaamt, geven.
Ook kan men een brokje Mastik slikken; of wel gebrande Hertshoorn, of Bolus
Armenius, gezegende Aarde, Koraal, Amber, of poeijer van de inwendige schil van
Castanien, of van Kurk.
Eindelyk kan men Varkensdrek met versche Booter fruiten, en hem, die Bloed
spuwt, daar van te eten geven.
bloedvloeijing.

Middel voor allerlei zoorten van Bloedvloeijing, van onderen of van boven,
veroorzaakt door eenige geborsten Ader van het Ligchaam.
I. Neemt een drachme wortelen van Hertstong gepulverizeert, mengt het in een
vingerhoed of twee witte Wyn. Zoo de Lyder de Koorts heeft, moet het hem in
Vleeschnat gegeven worden. De Bloedvloeijing zal zekerlyk ophouden, al was het,
dat de Lyder zynen afgang van boven kwam te loozen. Ingeval de Bloedvloeijing
zoo hevig is, voor-
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namentlyk by een Vrouw, geeft haar dit poeijer in een Klisteer, gemaakt van
Kapoen-nat, met twee Eyer-dooiren. Anderzins kan men het bovengemelde middel
maar gebruiken, en het navolgende Pleister op de Maag, naar de zyde van het Hert
leggen: Neemt een Quee-peer, onder heeten Asch gebraden; maakt’er met een zilvere
Lepel een Deeg van; besprenkelt het met gestooten Kaneel en Kruidnagels; en legt
het op de Maag.
II. Neemt het vel van een Haas, laat het in een aarde Pot, die niet verglaast, maar
toegedekt is, in een Oven verbranden. Doet een drachme van het poeijer of stof, dat
op de grond van den aarde Pot gevonden word, in Vleeschnat, of witte wyn, zoo’er
geen Koorts by is. Het zelve Poeijer is ook goed voor de Neus-bloeding, ingeval het
door de Neus opgesnoven word.
III. Neemt van het kruid, genaamt Ossetong; maakt het droog, en pulverizeert het.
De dosis is een drachme, inwendig genomen. Het zelve kruid kan men ook gansch
versch onder de Voetzoolen leggen.
IV. Drinkt omtrent vier vingerhoed Zap of afkookzel van doove Netelen, anders
witte Netelen genaamt. Maakt een Klisteer met Weegbree-Zap en zap van de plant,
genaamt Paardestaart. Gebruikt het nat van gekookte Kool; het zap van
Granaat-appelen, Salaad, Weegbree, en Zuuring. Kauwt dikwils Rhabarber.

Middel voor de Roode-loop.
I. Geeft den Lyder in hoog-rooden Wyn poeijer van Haaze-bloed, of anderzins poeijer
van Menschen-beenen te drinken. Of wel, vergadert Honde-keutelen, maar van
Honden, die zedert drie dagen niet dan Beenderen geknaagt hebben; droogt ze, en
maakt’er een poeijer van. Geeft hem, die de roode Loop heeft, twee maal ’s daags
van dit poeijer in Melk, waar in gloeijende Riviersteentjes gebluscht zyn, te drinken.
Doet dit twee of drie dagen lang. Of wel, geeft hem te drinken gedistilleert
Klisse-water, of een afkookzel van Teskenskruid; of gedistilleerde bloemen van
Averoone; of een poeijer van Weegbree-zaad; of gedistilleerd Water van het eerste
uitspruitzel van Eyke-boomen; of een poeijer van gebrande Slakken, met een poeijer
van Braambeziën, een weinig wittte Peper en Galnoot, of gebrand Hertshoorn.
II. Kookt Linzen in Water; half gaar zynde, schud’er het water af, en giet’er ander
water op; en als ze volkomen gaar zyn, geeft’er den Lyder van te eten. Men kan hem
ook van het Water, waar in de Linzen gekookt zyn, te drinken geven.
III. Stampt Lynzaad in een Mortier; giet’er Wyn-azyn op, en maakt’er een pap
van, die op den buik van den Lyder moet gelegt worden.
IV. Neemt Weegbree, genaamt Quinquenervia; Ribben van Duizentknoop, een
handvol van elke; een Eyerschaal half vol Weegbree-zaad, en drie pinten
Fontein-water.
Laat deze Weegbree en Ribben van Duizendknoop in dit Water tot op de helfte
afkooken; zygt het door een linnen doek; neemt’er een lepel vol uit, en laat’er het
Weegbree-zaad in weiken, zynde alvoorens tot stof gemaakt. Geeft den Lyder hier
van nugteren te drinken, eenige dagen lang. Wilt gy den smaak nog aangenamer
maken, doet’er een weinig Zuiker by. Ingeval van noodzakelykheid kan men
gedroogde Kruiden nemen.
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Bloedvloeijing der Nieren.
Ingeval het Bloed zonder smert door de Waterleiding word geloost, zuiver, hoogrood,
en overvloedig is, ontstaat het uit een geborsten Ader der Nieren. Zoo de Nieren
beknaagt zyn, zal’er het Bloed allengskens en met pyn uitzypelen. Maar zoo het
gebeurt, dat iemand door het Wateren veel Bloed loost, met een zwaarte aan de regter
zyde van het bovenste des Buiks, gelooft men, dat het Bloed van de Lever ontstaat.
Alle Bloedvloeijingen der Nieren geven een zwakheid te kennen, gemeenlyk
veroorzaakt door een zware Slag of Stoot, of door iets scherps, ziltig, of kruidig te
eten, of door zig alteveel aan de Vrouwlieden over te geven.
Pis, die dik is, en waar in men draadjes gelyk als Haayren ontdekt, is een teken,
dat de Bloedvloeijing uit de Nieren ontstaat. Hier aan is de jonge Jeugd onderworpen.
Zoo men de Bloedvloeijing verwaarloost, word ze van een zwymeling, of schielyke
Dood gevolgt.
De Bloedvloeijing uit de Blaas ontstaande, kan zoo ras niet, als die uit de Nieren
komt, genezen worden.
bloedzuiger. In ’t Latyn Hirudo of Sanguisuga, is een zoort van een Bloedeloos
Diertje, zig onthoudende in Moerassen en Poelen. Het is een pink lang, in de gedaante
van een groote Worm, hebbende nog been, nog graat. Het hoofd is voorzien met drie
kleine, spitze en sterke Tanden, waar mede het niet allen de huid van een Mensch,
maar zelfs van een Paard en Rund kan doorbooren. De kleur is verscheiden. Daar
zyn verscheide zoorten, en van verscheide groote. Die in de Geneeskunde gebruikt
worden, zyn de kleinste. Doorgaans is een Bloedzuiger zwartagtig, of donker-rood.
Men vind ook Bloedzuigers in Zee; maar zonder gebruik by de Genees-heeren. De
Bloedzuigers zyn Manwyfjes, hebbende beide de Natuuren, gelyk al het kruipende
Gedierte, dat zonder Been is.

Gebruik der Bloedzuigers in de Geneeskunde.
De Bloedzuigers zuigen het Bloed. Men gebruikt ze, om een verandering in de
Bloedvloeijing te maken, en het overtollig Bloed, dat zig in zekere plaats verzamelt,
gelyk als in de Aambyen, te verminderen.
Maar aangezien men zomwylen het Bloed niet kan stremmen, daar deze Diertjes
aan gezogen hebben, ontstaat’er doorgaans een sterke Bloedvloeijing, die den Lyder
zeer verzwakt.
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Een levende Bloedzuiger ingeslokt, kan door het zuigen der adertjes van de Maag
droevige gevolgen veroorzaken. Hiervoor dient tot Genees-middel het drinken van
Pekel, of zout Water; voorts het innemen van een purgatie, met eenige Mercuriaalsche
Sublimatie gemengt.

Verkiezing der Bloedzuigers.
Om de Bloedzuigers wel uit te kiezen, moeten ze niet zwart of ruig zyn, maar groen
op de rug, en rood onder den Buik; voorts moeten ze in helder en loopend Water
gevangen zyn; ook eenige dagen voor al eer ze gebruikt worden, mits ze ondertusschen
in helder Water worden bewaart; op dat ze dus uitgehongert zynde dies te greetiger
in het Bloedzuigen zyn.
De kleine zyn beter, dan de groote, als zynde minder schadelyk; in ’t byzonder,
die een streep over den rug hebben. Haar gebruik bestaat daar in, dat ze het overtollig
Bloed uitzuigen, en dus de Gezondheid bevorderen, dat anderzins door Koppen
geschied.

Manier, om de Bloedzuigers te gebruiken.
Vooral eer men ze aanzet, om te zuigen, moeten ze een tydlang in helder Water
hebben gestaan, om zig te ontlasten; ende een halve dag in een doos zonder Water;
vervolgens moet men de plaats, alwaar men ze wil laten zuigen, eerst wryven, het
zy met Zout van Salpeter, Bloed van eenig gevogelte, vette Aarde, Melk, of warm
Water. Men opent de doos ter plaats, daar ze zuigen zullen; want met de vingers vast
gehouden zynde zouden ze niet zuigen. Men snyd het uiterste van de Staart met een
Schaar af, om het Bloed te zien loopen, en de veelheid daarvan te bepalen; en ten
einde ze beter zouden zuigen. Alzoo het zelden gebeurt, dat ze van zelfs ophouden
te zuigen, en men ze met geweld niet zonder gevaar daar kan aftrekken, werpt men
Zout, Asch, of gebrand Linnen enz. op haar hoofd. Als zy’er nu af zyn, laat men nog
een weinig Bloed loopen, en wascht de plaats, daar ze in gebeten hebben, met zout
Water af.

Toestel.
Deze word gemaakt met een compres, doorweekt in een Bloedstillend Water, ingeval
het Bloed niet word gestelpt; of in Brandewyn, zoo’er een ontsteking by komt. Het
Compres moet met een bindzel vastgemaakt worden, hoedanig een met het beledigt
Ligchaams deel overeenkomt.
bloem. Dit Plantgewas is merkweerdig eensdeels wegens zyn Reuk, anderendeels
wegens zyne veelvuldige Kleuren. Daar is byna gene Plant, die niet hare Bloemen
draagt. De Hoveniers en Bloemisten bepalen den naam van Bloeme, die gemeen is,
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verstaande die alleen van Planten, die gequeekt worden wegens de schoonheid van
hare Bloemen, dienende tot cieraad der Hoven. En van deze in het byzonder is het,
dat wy nu zullen spreken.
De Bloemen hebben tot haar beginzel Zaaden, die steelen voortbrengen, spruitende
of uit Wortelen, of uit Bollen. Dus kan men twee zoorten van Bloemen onderscheiden,
namentlyk die uit wortelen, en die uit bollen voortkomen. Dog alle deze Bloemen
vermenigvuldigen zig door afzetzels; waarvan men onder de Artykelen der byzondere
Bloemen kan nazien. Het zou te lang vallen, als men alle Bloemen uit hare Zaaden
zoude willen doen voortkomen; waarom men de afzetzels als een gereder middel
gebruikt. Ondertusschen aangezien’er zommige Bloemen zyn, van welke men
noodzakelyk Zaad moet winnen, zullen wy de manier, hoe ze moeten gezaait worden,
beschryven. Daarna zullen wy spreken, hoe men de Zaaden moet vergaderen.

Wat men in agt moet nemen, om de Bloem-Zaaden te zaaijen.
Van alle Bloem-Zaaden, die den Winter overblyven, zyn zommige die in Broei-bakken
konnen gezaait, en verplant worden; andere laten zig bezwaarlyk, of geheel niet
verplanten. Wy zullen van de eene en de andere zoort in ’t byzonder spreken; als
ook van diegene, die den Winter over niet in de Aarde blyven; ook van den tyd,
wanneer ze moeten gezaait, en de granen wederom verzamelt worden.
Diegene, welke den Winter overblyven, konnen in de Lente gezaait worden, mits
men ze tydig opneemt; want zoo haar de Droogte overvalt, zullen ze dat Jaar niet
uitspruiten, of ze blyven zeer klein, en minder van Bloem, dan of ze in den Herfst
hadden gebloeit, of in ’t einde van de Winter.
Om ze in den Herfst te zaaijen, moet men in ’t einde van Oogstmaand, of in ’t
begin van September, vyf of zes dagen voor volle Maan een kleine bak met fyne
Aarde vullen, zonder Mist, en vervolgens in een regte rye die Bloemen zaaijen, die
gy naderhand wilt verplanten; en wel hoe eerder, hoe liever, mits ze in staat zyn,
want als men ze te laat verplant, en de planten voor den Winter geen wortel vatten,
worden ze door den Vorst buiten de Aarde gedreven, en genoodzaakt te sterven.
Zoo gy ze in een bak zaait, en gene volkome kennis van Bloemen hebt, en ze
nogtans begert te kennen, moet gy, zoo dra als ze uit de grond opschieten, een
nauwkeurige geheugenis van de plaats hebben, leggende op een ieder streep of rye,
daar gy ze hebt gezaait, een schalie met de naam der gezaaide Bloem, of anders naar
uw goedvinden.
Men moet het kwaade kruid zorgvuldig uitplukken, dat opschiet, ten einde het
goede daardoor niet worde verstikt.
Als de Zaaden gezaait zyn, en ruim met een duimbreed Aarde bedekt, is het goed,
zagtkens daarop te slaan, om de Aarde eenigzins te drukken; want dus doende zullen
de kleinste zaadjes beter uitspruiten. Wil men ze wat verhaasten, en
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vroeg doen opschieten, moet men ze met een duim dik Stroo bedekken, ze tweemaal
besproeijen met Water, door de Zon verwarmt, eerst op den Middag, daarna ’s
Avonds, en vier en twintig uuren daarna de volgende Nagt ontdekken. Dus zullen
ze binnen weinig tyds alle te voorschyn komen. Zoo lang als het uitspruitzel nog
klein is, moet men het ieder Avond begieten, dog niet sterk, om het niet te ontwortelen.
Als het heet is, doet men wel, dat men’er iets voor de Zon boven zet, want die
haar schadelyk is, behalven de Morgen-Zon. Maar de Bloemen van de Lente vrezen
voor de hitte der Zon niet; moetende in tegendeel tegen een Muur in ’t Zuiden geplant
worden. Als men ze vroeg heeft gezaait, moet men den bak ’s nagts toedekken, als
men vreest voor Vorst. Dog om dit ongemak voor te komen, is ’t best, een weinig
laat te zaaijen.

Manier, om de Bloem-Zaaden te zaijen.
Alle Bloem-zaaden moeten gezaait worden omtrent het afnemen der Maan in
Februarij, omtrent het afnemen der Maan in Maart, tot het afnemen der Maan in Mey.
Men kan ze ook in de Herfst zaaijen, immers van het afnemen der Maan in Augustus
tot midden in October.
Men moet een goede bak bereiden met goede warme Mist, en daarop ruim een
halve voed oude en verrotte Aarde werpen; na verloop van agt of tien dagen, als de
grootste warmte voorby is, moet gy alle uwe Bloem-zaaden zaaien, een ieder zoort
op zyn rye, dog de ryen vier duim van malkander. Zoo dra ze gezaait en met twee
duim-breed Aarde bedekt zyn, moet gy uw bak met een kleine gieter besproeijen,
om het Zaad niet te beschadigen. Deze besproeijing moet dagelyks by een
aanhoudende Droogte geschieden. Men moet ze alle Avond bedekken, uit vreze voor
den Ryp; dog het dekzel moet boogswyze gemaakt zyn, zonder de Bak of Aarde te
raken; dog rondom zoo digt, dat’er de Koude niet kan doordringen. Als de Zon by
dag op den bak schynt, moet er het dekzel afgenomen worden; dog ’s Avonds daar
weder worden opgezet. Zoo het niet vriest, kunt gy den bak ongedekt laten; dog met
voorzigtigheid, want het Zaad door een Vorst van maar twee uuren sterven kan. Als
het reets zoo hoog is opgeschooten, dat gy het oordeelt te kunnen verplanten, zoo
verplant ze op uwe Parterres, daar ’t u belieft, mits de Grond goed en wel bearbeid
is. Besproeit ze, zoo dra als ze verplant zyn; en gaat dus voort, zoo lang het niet
regent. Gy moet uit de gemelde ryen van uw bak niets wieden nog uit trekken, ten
zy het zoo groot zy, dat het zig van zelfs van de jonge Bloem-planten onderscheide.

Queekerey der Bloemen.
Voor al eer wy tot een byzondere verhandeling overgaan, zullen wy eenige algemeene
stellingen, rakende de Bloem-queekery, laten vooraf gaan.
I. Zoo dikwils als men Bloem-bollen of wortelen plant, moet men onmiddelyk te
voren de Aarde wel omwroeten, en ’t onderste boven keren. Zoo de grond hard, en
in langen tyd niet omgespit is, moet ze gebroken en tot stof verbryzelt worden. Dit
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is zoo noodzakelyk, dat een Plant, daar in gezet zynde, zy mag voorhene zoo traag
in ’t groeijen gewest zyn, als ze wil, nu weeldriger zal opschieten, als wanneer ze in
een betere, dog niet omgewroete Aarde stond.
II. De Zaad-planten, en die zig door scheutjes en takjes vermenigvuldigen, moeten
besproeit worden, tot dat ze wortel gevat hebben, en in het begin van een groote hitte
moeten ze behalven de besproeijing ook voor de straalen der Zon gedekt worden.
III. Als ze wortel gevat hebben, ende reets een weinig zyn opgeschooten, moet
men de Aarde rondom een weinig omwroeten, om dat ze door het besproeijen niet
zelden een korste krygt, waardoor ze toegeslooten word.
IV. Als men Zaad-bloemen verplant, of die van afzetzels geteelt zyn, moet men
de Aarde een weinig toe drukken, om dat anderzins de Droogte in de Zomer, de Vorst
in de Winter het groeijen belet.
V. Men verdeelt doorgaans zyn Parterre in twee deelen, van welke het eerste op
de Zon is gelegen, en by gevolg warmer en bekwamer is, om Bloemen voort te
brengen; het tweede deel moet schaduwagtiger en vogtiger zyn, alwaar de bollen
gelegt zynde, wel later opkomen, maar ook lange duuren. Hier moeten de kleindere
gelegt worden.
VI. Men moet nog een byzondere plaats houden, alwaar de Tuin schaduwagtig en
vogtig is, om daar den geheelen Zomer te planten, de kleine lootjes van dubbele
Violetten, Nagelbloemen, Madelieven, en diergelyke meer, die dikwils bekwaam
zyn om verplant te worden in een tyd, wanneer ze door de hitte der Zon niet konnen
beschadigt worden. Zy moeten een duimbreed van elkander worden geplant, om dat
men ze, wortel gevat hebbende, met een Tuin-mes opneemt, en ze in den Herfst ter
plaats, daar men het goed oordeelt, verplant.
VII. Als men looten verplant, hoewel het in een wel bereide aarde geschied, zynde
zagt en ligt, versch en vogtig; of in een bak, dat beter is, om ze wortel te doen vatten,
zet men ze, zoo dra ze eenigzins wortel gevat hebben, in de Zon, hoewel allengskens,
voornamentlyk in den Herfst. Maar men moet zig voor twee uitersten wagten, voor
eerst, om ze niet te veel te begieten, ten anderen, om ze niet al te droog te laten. De
overvloed van water doet ze verrotten; en door de al te groote droogte verwelken en
sterven ze.
VIII. Men moet niet wagten de bollen uit de aarde te nemen, tot dat alle bladen
verwelkt en verdroogt zyn; om redenen, die wy op het Artykel van de tulpe gemeld
hebben; maar vroeger, om aarde te winnen, als de Tuin klein is; want als men ze
vroeg op neemt, kan men in
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hare plaats zetten, Fluweelbloemen, Basilicon, en andere, die voor den Winter sterven.
Want als het tyd is, de bollen te verplanten, hebben ze reets uitgebloeit, en moeten
plaats maken voor andere bollen, daar ze reets zedert drie of vier maanden hebben
gestaan.
IX. Omtrent het einde van de Oogstmaand, als het overvloedig regent, moet men
de bollen niet aanraken, om dat ze als dan reets beginnen te wortelen. Want zoo men
ze maar het minste beweegt, kunnen ze dat jaar niet dragen, of ten minsten, men is
oorzaak, dat de bloem kleinder is; zoo ze niet geheel verrot. Maar zoo men
genootzaakt is, ze op te nemen, moet het hoe eerder, hoe liever geschieden.
X. Als gy ze in potten of bakken hebt, het zy planten van Nagelbloemen,
Marjoleinen, Violetten, of andere, moet gy ze dikwils besproeijen, en maar ’s ogtens
in de zon zetten; want anderzins zouden ze verwelken. Om dit te beletten, is het beter,
de geheele plant met aarde te bedekken, en dus hare versche groente te bewaren.
Maar als de Winter voorby is, doet men beter, dat men ze in de ruime aarde legt. Met
alle naarstigheid, die men kan aanwenden, zullen de Planten nooit zoo wel in potten,
als in de ruime aarde, groeijen; mits de grond maar eenigzins goed is.
XI. Ter plaatze, daar de aarde mager en traag is, moet men mist vergaderen, en
doorrotten laten, bewarende die in een kuil of diepe gragt in den Tuin. Wanneer die
mist byna tot aarde geworden is, moet men’er een duim dik van op de potten of
bakken strooijen, waarin men Nagelbloemen, Violetten, Marjeleinen, en diergelyke
bloemen wil zetten; en men moet dien mist met de aarde vermengen. Men kan’er
Anemonen op zetten, wanneer ze beginnen blad te maken.
XII. Gedurende de Zomer moet men een Ton hebben, waar in het water, geschikt
tot besproeijen, staat en warm word; namentlyk van Fluweelbloemen, Basilicon, enz.

Manier, om Bloembollen te planten.
Bloembollen kan men planten van ’t begin van September, tot het einde van April.
Hoe meer werks gy’er van maakt, hoe beter en aangenamer ze groeijen. Wilt gy ze
in potten, of op tuinbeddekens zetten, gy moet eenderlei aarde gebruiken, en eenderlei
moeite aanwenden. Neemt een vierdedeel goede versche aarde, een vierdedeel goede
oude aarde, ende een vierdedeel goede tuin-aarde; slaat het zamen door een horde;
doet’er een voet hoog van op uwe tuinbeddekens; waar op gy uwe Bloembollen wilt
zetten; of vult’er de potten mede. Zet de bollen een halve voet diep in de aarde, en
neemt ze’er niet weder uit, voor dat ze gereed zyn, om te bloeijen. Zoo het niet vriest,
en de aarde droog word, moet gy ze een weinig begieten. Zoo het sterk vriest, moet
gy vier duim dik goede aarde op de tuinbedden werpen, en ze bedekken. Legt’er
hoepels op, om het stroodak te onderschragen; maar neemt’er die weder af, als’er de
zon op staat; dog dekt ze weder, als de Zon wech gaat. Zoo het in ’t Voorjaar droog
is, moet gy alle uwe planten begieten. Alle Bloembollen worden tweemaal des jaars,
namentlyk in de Lente, en in de Herfst geplant.
De liefhebbery van zommige Bloemisten bepaalt zig menigmaal tot Tulpen,
Anemonen, Ranonkels, Beeren-ooren en Nagel-bloemen. Zy agten nauwlyks andere
Bloemen, hoewel ze nog in kleur, nog in reuk, of anderzins voor de overige wyken.
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Tot de Queekery van deze besteden ze al hunne zorge, daar ze nogtans dezelve met
minder moeite ruim zoo goed konden hebben.
Vader Ferrari, Jesuït, en Andreas Capranica, leeren ons iets zonderlings nopens
de Bloem-queekery. De laatstgemelde zegt in een Redenvoering, te Rome gehouden:
“Ingeval men de Scheikunst tot het queeken van Bloemen wil gebruiken, men zal
door de kunst de Natuur zelve te boven gaan. De kunst zal iets voortbrengen, dat
nooit geschied is. Het hangt alles af van het vernuftig gebruik van de Mercurius of
Quikzilver, van het Filosophisch Zout en Zwavel. Hoedanige wonderen van Bloemen
zou men niet hebben, als men het warm bloed der Dieren met het zap der Aarde
kwam te mengen? Men weet niet, wat dat bloed vermag, mits het geen Ossen-bloed
zy, als zynde zeer droog van natuur, en als zodanig aangemerkt niet bekwaam, om
groei te verwekken. Indien men het bloed mengt met asch en zout van Planten, of
van Salpeter, door zig zelve zoo vrugtbaar zynde, men zal Bloemen van een
aangename grootte en uitgebreidheid hebben. Een uitgelezen Misthoop, die wel
gebruikt word, is van een wonderbaarlyke kragt, om de Bloemen te bevorderen, en
aan dezelve een schilderagtig doorvlamzel te geven. Men moet de laatste hand aan
dat groot werk slaan, met alle die dingen op Brandewyn te zetten, en’er door de
Distilleerkunst de fynste geesten (quintessentie) uit te halen. Men zal’er onbegrypelyke
uitwerkingen van zien.
Men moet zig wel wagten, dat die brandende stoffen de wortelen der planten niet
raken. Daar moet goede aarde op leggen, om zonder de wortelen te benadeelen, dien
fynen balzem voorzigtig op te vangen. Niets verkwikt de Planten meer, als dat ze
besproeit worden met water, dat door de Zon verwarmt is.”

Kragt der Asch, om de Bloemen fraaijer en grooter te doen worden.
Om een Plant by uitnemendheid te doen groeijen, moet ze eens en andermaal met
loog, gemaakt met asch van diergelyke verbrande Planten, besproeit worden. Het is
zeker, dat het zout in deze Loog, op een wonderlyke wyze medewerkt tot het groeijen
der Planten; voornamentlyk van die gene, met welke dat zout een overeenkomst van
gedaante heeft. Want het is zeker, dat het zout, getrok-
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ken uit den Asch der gebrande Tulpen, hebbende meer overeenkomste met de
aaneenschakeling der byzondere deelen van een bol, stengel, bladen en bloem van
een Tulp, veel bekwamer is, om een Tulp op een buitengewoone wys te doen groeijen,
als Asch van alle andere zoorten van planten.
Dit doet ons hier in ’t voorbygaan aanmerken, dat die genen, die ten Platten-lande
woonen, zonder onderscheid de Varen, Barnetelen, Jenever- en Braamstruiken
verbranden, om daar door het land vrugtbaarder te maken, strooijende tot dien einde
den Asch op het zelve. Nu is de vrage, of het zout, dat van een verscheiden natuur
met de zaaden is, welke men in de aarde werpt, iets tot het groeijen en
vermenigvuldigen kan medewerken?

Middel, om de Bloemen voort te zetten.
De Bloemen, die alleenlyk in de Lente en Zomer groeijen, zullen zig ’s Winters
vertoonen, ingeval men ze met vet voedzel voortzet, by voorbeeld, met
Druive-droessem, Olyve-droessem, en Paarde-mist.
Zoo men in ’t begin van October de al te verre uitgelope takjes der Nagelbloemen
afsnoeit, en ze met vette en ziltige stoffe aan den voet der plant begraaft, zult gy het
bloeijen der Nagelbloemen vier maanden verhaasten.

Middel, om Bloemen in de Winter, en Vrugten in de Lente te hebben.
Dit bestaat alleenlyk in twee dingen; te weten, Voor eerst, of de groei der planten
dus van de werkzaamheid der Zon afhangt, dat ze zonder dezelve niet zyn kan? Waar
op gemakkelyk kan geantwoord worden, dat alle andere oorzaken, bekwaam om te
verwarmen, en de zappen der aarde te bewegen, evenveel kragt daar toe hebben. Het
tweede, dat men dient te weten, is, welk de oorzaak zy, die men in plaats der
verwarmende Zon zou konnen stellen? De Hoveniers bedienen zig gemeenlyk van
Mist en Kalk, om den voet der Boomen, geduurende den Winter, te verwarmen; en
ze in de Lente vrugt te doen dragen. Daar zyn’er, die voor in onderaardsche holen
stooken, om de lugt der aarde te verwarmen; en om een wonderlyke verscheidenheid
van Bloemen in ’t felste van de Winter te doen voortkomen.
Het was door dit middel, dat Albertus Magnus, een schrander Natuurkundige,
planten van de Lente in den Winter, en planten van den Herfst in de Lente konde
doen uitspruiten en bloeijen. Maar aangezien het bezwaarlyk valt, de verscheide
trappen aan de warmte der Zon na te bootzen, zoo gebeurt het menigmaal, dat men
die te boven gaat, en al te veel beweging aan de aardzappen geeft. En hier van daan
komt het, dat het zap al te haastig door de wortelen naar de takken en steelen
doordringt, zonder daar zoo lang te blyven, dat het zig vestigen of stremmen kan; en
dat de luchtgaatjes der takken, daar de zappen al te schielyk door trekken, zig dus
uitbreiden, dat ze niet meer in staat zyn, om eenig voedzel te houden. En hier van
daan is ’t, dat de boomen, van de Hovenieren genoodzaakt zynde, al te vroeg rype
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Vrugten voort te brengen, van geen langen duur zyn. In tegendeel, zy verwelken en
sterven, zoo dra ze hunne eerste Vrugten hebben gedragen.
Als men een Roozeknop op een Lot van een Amandel ent, zal men zeer fraaije
Roozen hebben; zelfs menigmaal, als de aarde nog met Sneeuw en Ryp bedekt is.
Democritus getuigt, dat als men in ’t heetste van den Zomer de Roozestruiken
tweemaal ’s daags besproeit, ze in ’t felste van den Winter zullen bloeijen. Dog men
gelooft, dat men ze met het begin van de harde Vorst bedekken moet.

Geheim, om buiten-gewoone kleuren aan Bloemen te geven.
Het voordeel en de liefhebbery hebben verscheide middelen verzonnen, om
Tuin-bloemen te schakeren en gelyk als te borduuren; by voorbeeld, groene, geele,
blauwe Roozen te maken; ja zelf een Nagelbloem twee of driemaal van Koloryt,
buiten den natuurlyken tyd te veranderen. Neemt, by voorbeeld, vette aarde, die in
de Zon is doorbakken, en pulverizeert ze, begiet ze vervolgens twee of drie weken
lang met rood, geel of anders geverft water, na dat’er het zaad van de gemelde
Bloemen, verschillende in kleur van het water, waar mede het besproeit is, alvorens
is ingeworpen.
Zommige zaaijen en enten in het hert van een oude Zuikery-wortel, en binden
dezelve styf toe, leggende rondom de wortel mist, die wel verrot is; en waar uit men
door de zonderlinge zorge der Hovenieren blauwe Nagelbloemen, zoo schoon, als
zeldzaam, heeft zien voortkomen.
Anderen besluiten in een klein, dun en broos rietje drie of vier zaaden van andere
bloemen, bedekkende dezelve wel met aarde en mist. De steelen van deze verscheide
zaaden lopen in een, en maken maar eene wortel, uit welke vervolgens takjes spruiten,
die wonderlyk aangename bloemen, wegens de verscheidenheid der kleuren,
voortbrengen.
Een zeker Liefhebber onder de Bloemisten heeft op een en dezelve stam verscheide
Nagelbloemen geokuleert, welke alle in hun bloei zynde hunne natuurlyke kleur
vertoonden, tot verwondering der Aanschouwers, niet konnende begrypen de reden
dezer verscheidenheid.
Om aan de Bloemen ieder kleur te geven, welke men wil, moet men de Planten,
die een sterke steel en takke hebben, tot op het Merg doorbooren, en de kleuren, die
men verkiest, in de opening steken. Dit geschied zynde sluit men de opening met
Koei-mist wederom toe, of wel met Klei. Wanneer men zien zal, dat de Bloemen die
kleuren zullen hebben, welke men in den steel had gesteken.
Men moet aanmerken, dat de kragt der ingezette kleuren, niet langer dan een Jaar
duuren, en
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dat de Plant hare aangenome kleur latende varen, de natuurlyke weder aanneemt.
Daar zyn’er, die beweren, dat men de Plante rondom niet besproeijen moet met
Water van dezelve kleur, die men’er heeft ingesteken.
Door het zelve middel kan men aan de Bloemen ook een buiten-gewoone reuk
geven, als men’er by voorbeeld Muscus enz. insteekt. Wy zullen’er beneden meer
van spreken.
Men kan het zelve doen omtrent de Vrugten, gevende aan dezelve een genezende,
zuiverende, of zoete enz. hoedanigheid, met in de Plante driakel, Rhabarber, Zuiker
of Honing enz. te steken, of iets anders, waarna men wil, dat de Vrugt zelve smaakt.
Maar men moet zig nauwkeurig wagten, dat men’er niet in steekt, het geen mineraal
is; want de Plant dus doende zou doorknaagt en bedorven worden.
Wat de Zaai-Planten aangaat, indien men de zaaden laat weeken in Spaansche
Wyn, Melk, gezuikerd Water, of iets welriekends, de vrugt zal veel aangenamer van
smaak zyn. Dit word van de Liefhebbers omtrent de Meloen-zaaden veelzins in agt
genomen.

Een ander Geheim, om nieuwe kleuren aan Bloemen te geven.
Daar zyn in ’t byzonder drie Kleuren, die omtrent Bloemen zeldzaam zyn, en die de
Liefhebbers daar graag wilden inbrengen: De Zwarte, geschikt om den Rouw van
een Huis over de Dood van iemand te verbeelden; de Groene, zoo aangenaam en
verkwikkelyk voor ’t Gezigt; en de Blauwe, die een Hemels-blauwe kleur over de
Aarde schynt te spreiden.
Men kan deze drie Kleuren zonder veel moeite in de Bloemen brengen.
Wat de Zwarte Kleur aangaat, men neemt de kleine Vrugten, die onder den
Elzenboom groeijen, als ze alvorens door en door droog zyn; wanneer men ze zoo
fyn als stof wryft. Tot de Groene Kleur gebruikt men het zap van Wynruit; en tot de
Blauwe de blauwe bloempjes, die onder de Graanen wassen; men laat ze droogen,
en wryft ze insgelyks tot stof. Zie daar het gebruik:
Men neemt de Verwe, die men in een Plante wil brengen, en mengt ze met
Schapen-mist, een weinig Wyn-azyn en Zout. In deze Compositie moet een derde
Verw zyn, en zamen tot een deeg gekneed; vervolgens op de wortel van een Plant,
die witte bloemen draagt, gelegt worden. Men begiet deze Plant vervolgens met
Water, met diezelve kleur aangemaakt. Dus zal men de anderzins witte Nagelbloemen
zwart, groen of blauw zien te voorschyn komen.
Om beter te slagen, moet de Aarde wel toebereid worden. Zy moet vet, in de Zon
gedroogt, tot stof gewreven en door een teems geslagen worden. Men vetvult’er een
pot of zaai-bak van, en zet’er een witte Nagelbloem midden in; want de kleur alleen
kan die andere kleuren aannemen. Maar daar moet nog Regen, nog Dauw op deze
Plant vallen. By dag moet ze in de Zon gezet worden.
Wil men de witte Bloem purperverwig hebben, men neemt Braziliënhout, maakt
het tot een deeg, en verft’er het Water meê, dienende om de plant te besproeijen.
Door deze kunst maakt men uitnemend schoone Lelien. Als men de Plant met drie
of vier Verwen besproeit, op drie of vier verscheide plaatzen, men zal Lelien tot
verwondering van verscheide kleuren hebben.
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Anderen laten de Tulpe-bollen in zekere geprepareerde vogtigheid weiken, waarvan
ze de kleur aannemen; anderen maken een kleine snee in de Bollen, en proppen de
drooge Verwen daar in.

Geheim, om een nieuwen Reuk aan Bloemen te geven.
De Schoonheid is een ydel Cieraad, als ze met geen goede reuk van Naam en Faam
gepaart gaat. Dit is in zeker opzigt ook omtrent de Bloemen waaragtig, in welke het
schakeersel der kleuren menigmaal het Oog vermaakt, maar die de Neus door een
ondraaglyken reuk vervelen. Het is derhalven byna een Wonderwerk, zodanige
Bloemen in plaats van stank een aangenamen en een lieffelyken reuk te doen hebben.
Een Peonie en Tulp zyn zeer aangenaam voor het Oog, maar van een sterke en
onaangename reuk; waarom de kunst aan haar moet geven, het gene haar de natuur
geweigert heeft. Het is byna eenderlei werk, vreemde Kleuren, ende een lieffelyken
Reuk, die haar niet natuurlyk is, te geven. Men kan een kwade reuk van een plante
zelfs voor hare geboorte beginnen te verhelpen. Dat is te zeggen, wanneer men het
Zaad daarvan zaait; weikt men Schaape-keutelen in Wyn-azyn, of men voegt’er een
weinig Muskus van een Civet-Kat, of poeijer van Amber by. In dit vogt laat men de
Graanen, of wel de Bollen zelfs, eenige dagen lang weiken. Het is door de
ondervinding bekend, dat de Bloemen, die daarvan komen, zeer aangenaam en
lieffelyk van reuk zyn. Zoo men het zeker wil nemen, moet men de opkomende
Planten begieten met het zelve vogt, waar in men de Zaaden heeft laten weiken.
Ten opzigt der Planten, die uit wortelen, lotjes of afzetsels voortkomen, geschied
de operatie beneden aan den Voet, gelyk wy boven van de kleuren gezegt hebben;
en dus is het ook ten opzigt der Boomen, want men doorboort den tronk, en voor al
eer het zap naar boven trekt, steekt men het gene, waarvan de Vrugt den reuk en
smaak hebben zal, ter dikte van Honing in de gemaakte opening.
My dunkt, dat iemand, die eenigzins schrander is, zig met het gezegde vergenoegen
kan, en zelfs oneindig verder gaan, na dat wy de beginselen hebben aangewezen,
waar uit duizend andere denkbeelden ontstaan, en gemakkelyk konnen werkstellig
gemaakt worden.
Dezelve beginzelen omtrent Peul-vrugten werkstellig gemaakt, zullen dezelve
zeer aangenaam van smaak en gezond maken. Men kan ze die kragt
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geven, die men wil. De Gezondheid en het Leven zullen’er grootelyks in bevordert
worden. Met dit alles moet men zig herinneren, dat de Kunst niet doet al wat ze wil,
nog zoo als ze wil; maar zig schikt naar de tuigwerkkunde der Natuur, en zig aan
hare Wetten onderwerpt, als zynde de Wetten van den Autheur der Natuur, dat is,
van God.

Middel, om allerlei zoorten van Bloemen te bewaren.
Neemt een pot; vervult hem half met Water, half met Verjuis; en doet’er zoo veel
Zout by, als tot Vleeschnat nodig is. Plukt de Bloemen af, en werpt de knoppen daar
in; doet vervolgens de pot toe, en zet ze in een Kelder. Als gy een Bloem aangrypt,
het moet by den steel geschieden. Schud ze een weinig, en houd ze van verre een
weinig tegen ’t Vuur, om de kleur weder te doen komen.

Een eenvoudiger en natuurlyker Middel, rakende de Queekery der Bloemen.
Wy hebben boven reets gezegt, dat de Bloemen zig vermenigvuldigen door bollen,
lotten of zaaden. Maar men moet aanmerken, dat’er zommige zyn, die beter vorderen,
als men ze door middel van bollen queekt. Zodanige zyn Tulpen, Narcissen,
Anemonen en Ranonkelen, nevens vele andere, die men door ondervinding kan leren.
Het is best, af te zetten, Nagel-bloemen, Beeren-ooren, Bloemen van Damast; want
zy komen en fraijer en sneller op.
Deze twee zoorten van Bloem-queekery, namentlyk door bollen en afzetzels, zyn
een onfeilbaar middel, om het ontaarden te beletten, en de Tulpen mooy geschakert
te bewaren; als mede de dubbele Anemonen, dubbele Ranonkelen van twee kleuren,
geschakeerde Beeren-ooren, dubbele geschakeerde Bloemen van Damast, en vele
andere, die men door de ondervinding leert.
Men moet langer wagten na Zaai-bloemen. Zy zyn doorgaans onzeker, en enkel;
en hare kleur is gevallig. Met een woord, zy vereischen veel zorge, en ontaarden
menigmaal. Nogtans moet men ze hebben, om de kleur der dubbele zoo veel meer
te doen afsteken, en van zulke, die by de Liefhebbers meest geagt zyn.

Van het verzamelen, zaajen en bewaren der Bloem-zaaden.
Men laat een of twee Bloemen aan de Plant, namentlyk van de gaafste, en die ’t eerste
gebloeit hebben. Alle de anderen worden afgeplukt.
Als de Zaaden dezer twee Bloemen ryp zyn, worden ze zorgvuldig bewaart, om
in den Herfst gezaait te worden.
Men moet evenwel de Zaaden der Nagelbloemen en Anemonen uitzonderen; want
deze moet men zaaijen, zoo dra als men ze verzamelt heeft, een dag na volle-Maan,
als de Wind Zuidelyk is; aangezien deze twee dingen meer dan eenige andere de
luchtgaten der Aarde openen, en aan de Zaaden kragt byzetten. Waarom men tot de
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volgende volle-Maan moet wagten, ingeval of de Wind niet Zuidelyk is, of een ander
Wind Koude in de Lucht verwekt.
Het beste Saizoen om te zaaijen is in de Meymaand en in September, op het einde
van de Maan. Zaaden die bezwaarlyk opkomen, moeten een weinig ingekorven
worden; wanneer ze gezaait zynde meer kragt om uit te spruiten zullen erlangen.
Om de Deugd der Zaaden te kennen, moet men ze in ’t Water werpen. Die aanstonts
te gronde gaan, zyn de beste.
Om te beletten, dat ze van het ongedierte in de Aarde niet worden beschadigt of
opgegeten, moet men ze in ’t zap van Huislook lateu weiken, als waardoor ze niet
alleen voor dat gevaar zullen beveiligt worden, maar ook veel fraaijer en aangenamer
voor den dag komen.
Na deze Infusie zaait men ze in goede Aarde, die nogtans rul en ligt moet zyn,
ook door een zift geslagen, zynde tot dien einde in Potten of Tobben geprepareert.
De Zaaden dus gezaait zynde, moeten met een duimbreed Aarde bedekt worden,
zoo ze groot zyn, of ten minsten met een halve duim-breed, zoo ze klein zyn. Men
zet ze twee of drie uuren lang in de Zon, als ze ondergaat; en men besproeit ze
dagelyks zagtkens dwars met een natte en druipende Bezem.
Als ze opgekomen zyn, laat men ze den ganschen dag in de Zon, en besproeit ze
op de gemelde wyze ieder Avond. En naar maate dat ze om hoog groeijen, gaan ze
ook dieper in de Aarde.
Men moet aanmerken, dat de Zaaden van Uyen matiger moeten besproeit worden;
want het is genoeg, dat ze vogtig gehouden worden; om dat ze door te veel Water
zouden verrotten, gemerkt ze veel teerderder en kleiner zyn, dan de andere Zaaden.

Wat men in agt moet nemen, om de Bloemen te planten.
Een Hovenier, die een goede order in zyn planten wil houden, moet alvorens een
teikening van zyn Tuin maken. En naar proportie dat hy zyne Bloem-bollen of
Wortelen op de Bedden plant, moet hy ze ook in zyn gemaakte Schets teikenen, om
dus de hoedanigheid der Bloemen, door hem op de bedden geplant, te konnen
onderscheiden.
Voorts moet in het Planten deze Regel in agt genomen worden, ten opzigt van
ieder bed: Men spit de Aarde omtrent een voet diep om, en werpt ze in’t pad, of op
een andere bekwame plaats. Dat gedaan zynde, zift men ze wederom op het bed, ter
bekwaamer hoogte; en na dat men ze gelyk gereven heeft, plant men’er de bollen
met een behoorlyke tusschen-ruimte in; ter diepte van vier duim; en men vervult de
gemaakte gaaten weder-
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om met gezifte Aarde, zynde mager en ligt.
Rondom de bedden kan men Anemonen en Tulpen zetten; maar voor al gene
Ranonkels; aangezien dezelve, het zy in potten, het zy op bedden, alleen willen staan.
Als men dus met het beplanten van den Tuin gedaan heeft, moet men de paaden
en andere wegen cierlyk ryven, en met een Bezem van biezen over halen; het welk
een aangenaam gezigt maakt.
De cierlykheid van een Bloemhof dient niet alleen, om een aangenaam Gezigt te
hebben, maar ook om de Bloemen zelfs te voeden; waarom men en Paden en andere
Wegen in den Tuin, zoo wel als de Bedden zelf van allerlei onnut Kruid en Gewas
moet zuiveren, waardoor anderzins den Bloemen het voedzel onttrokken word.
Dog dit moet niet geschieden, als de grond al te droog is, om dat men alsdan de
wortelen van het onkruid in de Aarde zou laten, die daardoor sterker geworden zynde
naderhand weeldriger zouden opschieten.
Ook moet het niet geschieden, als de Aarde al te nat is.
Men moet niet verzuimen, de Bloemen ieder ogtent te bezigtigen, namentlyk als
de Dauw valt, het zy, om de Spinrag wech te nemen, die de kleur der Bloemen bederft;
het zy, om het ongedierte, dat de Bloemen doorknaagt, te doden; hoedanige zyn de
Luizen, Slakken, Oorwormen enz.
Een goed Tuinier moet ook weten, dat de Bloemen pas opkomende, en als ze nog
klein en jong zyn, minder Water vereischen, dan wanneer ze grooter zyn geworden;
waarom men ze naar maate, dat ze groeijen, ook meer besproeijen moet.

Van den tyd, wanneer men de Bloemen moet verplanten.
De Bollen, welke van Zaaden voortkomen, worden niet verplant, dan na twee Jaren;
ten einde van welke men ze in goede Aarde legt, zynde nieuw en ligt, om’er ’t
volgende Jaar Bloemen van te hebben.
Kleine Bollen moeten niet diep in de Aarde, en digt by malkander gelegt worden,
maar de groote integendeel diep, en verder van elkander.
Men verplant de Bloemen in de Lente, en in den Herfst; namentlyk in de Maand
van Maart en September.
Dit Verplanten moet geschieden omtrent de nieuwe Maan, van den tienden tot den
veertienden derzelver Maan; alsdan verplant men allerlei zoorten van Bloemen in
goede Aarde, het zy in potten, het zy op Tuin-bedden.

Wat men doen moet, om de Bloemen in de Zomer, maar voornamentlyk in
de Winter, te bewaren.
Men moet ’s Winters zorge dragen, dat men de Bloem-planten voor de Koude bewaart,
met ze in een besloote plaats, die nogtans niet bedompt, maar luchtig is, te zetten.
Maar in de Zomer moeten ze voor de Hitte worden bewaart, met ze te planten
buiten de brandende straalen der Zon.
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Geduurende de Winter vereisschen de Planten weinig Water; waarom men ze maar
matig moet begieten, twee of drie uur na der Zonnen opgang, maar nooit ’s Avonds,
om dat de Koude des Nagts, en de Vorst haar onfeilbaar zoude doen sterven. Zelfs
moet men ze niet nat maken, maar allenlyk rondom begieten. In tegendeel moet men
ze in de Zonne nooit ’s Ogtens, maar altyd ’s Avonds begieten; aangezien de hitte
van den Dag het Water verwarmt, het welk de Aarde dus zoude verhitten, dat’er de
Planten door verwelken en sterven.

Bloemen, die in de Lente opkomen, en in de Maanden van Maart, April en
Mey de Hoven vercieren.
Vroege Tulpen van allerlei zoort.
Ruige Anemonen, enkele en dubbele.
Ranonkels van Tripoli.
Jonkiljes, enkele en dubbele.
Hiacinthen van allerlei zoort.
Boter-bloemen.
Iris.
Narcissen.
Kroon Imperialen.

Planten en Wortelen.
Beeren-oor.
Nagelbloemen.
Violetten van Maart.
Lelien der Daalen.
Madelieven.
Primula veris.
Pensee-bloem of drieverwige Violetten.

Bloemen, die in de Zomer opkomen, en in de Maanden van Juny, July en
Augustus den Hof vercieren.
Laate Tulpen.
Witte Lelien.
Oranje Lelien.
Tuberosa.
Lelien van een Dag, of Hemerocales.
Peonie.
Martagons, zynde rood-gestreepte witte Bloemen.
Klokjes.
Jerusalems Bloemen.
Nagelbloemen van verscheide zoorten.
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Compagnons.
Geele Nagelbloemen.
Enkele Bloemen van Damast.
Dubbele Bloemen van Damast.
Ridderspooren.
Christus-Oogen.
Dubbele Mankop.
Dubbele Klapper-roos.
Martelaars-Bloemen.
Enkele en geschakeerde Basilicon.
[illustratie]
[Plaat 2. pag. 109. 1 2 3 4 5 BLOEMPERK. F. de Bakker fecit, 1742.]
[illustratie]
[Plaat 3. pag. 109. 6 7 8 9 10 11 BLOEMPERK.]
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Bloemen, die in de Herfst opkomen, en den Hof vercieren in de Maanden
van September, October, en November.
Bollen.
Herfst-Crocus.
Tuberosa.
Cyclamen, dat is, Verkens-brood of Aard-appelen.

Planten en Wortelen.
Calendula of Goud-bloem.
Amaranthus of Fluweel-bloem, van allerlei zoort.
Tricolor wit en zwart.
Indiaansche Nagelbloemen.
Geschakeerde Balzamine.
Indiaansche Roozen.
Stramonium of Doorn-appel.
Geranium of Oojevaars-bek.
Valeriana of Speer-kruid.
Antirrhinum of Orant.
Amber-bloem of Turksche Bloem.

Bloemen, die in de Winter opkomen, en den Hof vercieren in de Maanden
van December, Januarij en Februarij.
Bollen.
Winter-Cyclamen of Verkens-brood.
Winter-Hyacinthe.
Enkele Anemonen.
Winter-Narcis, of Leucojon.
Enkele Narcis.

Planten en Wortelen.
Primula veris.
Hepatica.

Bloem, die ’s Winters gezaait word.
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Barbue of Belle Mamie. Deze Bloem is zeer gemeen. Het Zaad is zwart, hard en
langwerpig, enigzins verscheiden van die der Ridderspooren, zoo wel als de Plant
zelve. Zy word met moeite verplant, en verdient ook de moeite niet, want ze zaait
zig zelve voort. Men moet de enkele vergaderen.
bloemkool. Zie kool.
bloemperk. Dit is een zoort van een Hof, verdeelt in verscheide Perken, die
gemeenlyk rondom met Palm zyn bezet, en om dus te spreken met geel Zand vergult;
zynde geschikt voor Bloemen en Boompjes. Daar zyn’er gelyk als een Borduursel
gemaakt, hebbende Takken, Loofwerk, Lelien, en allerlei Figuuren van Palm gemaakt.
Deze hebben byna geene Bloemen, dan rondom op de Rabatten. Andere worden
eigentlyk Bloem-perken genaamt. Verstaa daardoor Parterren van een viekante,
langwerpig vierkante, ey-ronde, cirkel-ronde of eenige andere Figuur, met Bloemen
bezet. Ook zyn’er, die men Boulingres noemt, zynde vlaktens of pleinen van
aangezette zooden in een Tuin; welke zooden allerlei Figuuren vertoonen; van welke
wy hier eenige hebben opgegeven.

Hoe men een Lyn spant, om gebrooke Vierkanten van een Bloemperk te
maken.
Laat de Lyn blyven tot dat gy de Perken voleind hebt. Neemt de maat van de
Kruiswegen en hoeken, het zy in ’t vierkant, het zy in ’t rond. En in geval gy in ’t
midden dezer Perken iets wilt planten, gebruikt zoo genaamde lopende Meet-touwen,
met hare stokken, om te planten het gene gy wilt, zonder andere Lynen te spannen
of te ontspannen.
Men kan in ’t algemeen zeggen, dat de breedte der Bloemperken moet gelyk zyn,
of zelfs nog breeder, als de voorgevel van een Gebouw. Ten opzigt der lengte moet
men een evenredigheid in agt nemen; en als men na by het Huis is, moet men met
een opslag van het Oog het geheel Bloemperk, en alle deszelfs Verdelingen en Ciraden
zien konnen. Zie beneden op het Artykel van kruidhof.

Voorbericht aangaande eenige Meetkundige Afteikeningen, en hoe die zelve
van ’t Papier op den grond van een Bloemperk te brengen.
De wyze om een ontwerp of afteikening op een grond te maken, bestaat meer in
oeffening, als in een schrander begrip. Men heeft maar eenige regelen van de
oeffenende Meetkunde te verstaan, om’er in weinig tyds zeer bekwaam in te worden.
De ondervinding, oeffening omtrent de grond, ende een zekere gewoonte helpen hier
toe meest. Ondertusschen moet men zig zonder een voor af gaande kennis der Regelen,
ende een ontwerp op het Papier gemaakt te hebben, niet tot het maken van
Bloemperken begeven, of anders men zal dikwils vergeefsche moeite doen. Dat is
niet te zeggen, dat iemand alvorens de Meetkunde volmaaktelyk moet verstaan, het
welk van een Hovenier niet word vereischt. Ook zoude dus doende een Hof lang
braak moeten leggen, wagtende na de bekwaamheid van den Hovenier omtrent de
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Meetkunde; tot welke volkomentlyk te leren dikwils het leven van een Mensch
vereischt word.
Ook word het van een Hovenier niet vereischt, dat hy Meetkundige Boeken en
Tractaten heeft; hoewel zeer goede en kortbondige gevonden worden. Men verschoont
hem van die moeite, en men bepaalt hem alleenlyk tot de navolgende twintig Regelen.
Maer om een afteikening op de grond te maken, gebruikt men verscheide
Werktuigen. Het voornaamste Werktuig is een halve Cirkel, nevens een Winkelhaak.
Een Graphometer of halve Cirkel is doorgaans van geel Koper, en moet zyn ter
grootte van een halve voet, tot twaalf en vyftien duim diameter. Hoe dezelve grooter
is, hoe bekwamer ze is tot het gebruik. Deze halve Cirkel bestaat in 180. graden,
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zynde de helft van een volmaakte Cirkel, bestaande in 360. graden. De Figuur is hier
by gevoegt.
Een Winkelhaak, by de Hoveniers en Landmeters gebruikt, verschilt veel van den
Winkelhaak der Metzelaars, en andere Ambagtslieden. Het is een volmaakte Cirkel,
in vier gelyke deelen verdeelt, door twee onbeweegbare dwars-stokken, vertonende
de gedaante van een Kruis, en aan den Cirkel vast. Gelyk men in de bovenstaande
Figuur zien kan, aan de vier uiterste hoeken der dwars-stokken. In het middelpunt
ziet men zekere zoogenaamde Visieren, geschikt om zig na de regte hoeken van den
Winkelhaak te draaijen. Dit Werktuig is gemeenlyk van Yzer gemaakt; hoewel’er
ook wel van Koper gemaakt worden.
Ook gebruikt men ten zelven einde een Roede, of Landmeters Maat van zes voeten,
een Lyn; staande stakens, daar men naar plant, en Stokken, om het Meetsnoer vast
te maken. Het een en het ander is zoo noodzakelyk in het Tuinieren, dat men’er byna
een dagelyks gebruik van maken moet, om dat’er nauwlyks een dag in ’t jaar is, op
welke een Tuinman niet het een of het ander gebruiken moet.
De Roede is een regte stok, lang zes Konings voeten, waar op de verdeeling met
kleine nageltjes geteikent staat. Een Konings voet word verdeelt in twaalf duim, de
duim in twaalf linien, de linie in twaalf stippen. Men gebruikt de Roede, om de lengte
en wydte der Laanen af te meten; dienende voorts, om groote, gelyk een voet, om
kleine dingen af te meten.
Men gebruikt ook ketenen van drie of vier Roeden lang, met Stokken, aan welke
ze vast gemaakt en gespannen worden. Deze Ketenen zyn tot een groote maat veel
beter, dan de Roeden.
Men neemt doorgaans de lengte der Lyn van vyftien tot twintig Roeden. Om te
beletten, dat zig de Lyn langer uitrekt, moet men ze dubbeld nemen, en’er van vier
voeten tot vier voeten een knoop in leggen. Ook maakt men knoopen aan de eindens,
om ze aan de Staaken of Pennen vast te maken; gelyk als wanneer men een Cirkel,
een Ey-rond, een halve Maan, enz. wil teikenen.
Aangezien een Lyn zekere ongemakken onderhevig is, namentlyk met zig uit te
rekken, of in te krimpen, naar maate dat ze min of meer getrokken word; zig uit te
rekken, als ze droog is, maar in te krimpen, als ze nat gemaakt is; zoo kan men dunne
Yzer-draaden gebruiken, of Koorden gemaakt van Linden-basten, of van gedraaide
Esse-takjes. Deze rekken nog krimpen niet.
Als men het oog al te digt by de ingestoken Pen of Staak houd, kan men den
misstand der anderen niet wel waarnemen, aengezien zig de gezigt-straalen geduurig
verspreiden. Men moet zig derhalven drie of vier voet daar van daan stellen, ende
een weinig nederbukkende het een oog toesluiten, en met het ander mikken; als
wanneer alle Staaken dus lynregt moeten staan, dat ze op ’t gezigt niet konnen
onderscheiden worden, maar dat het schynt een eenige Staak te zyn; al stonden’er
dertig in een rye.
Het is niet nodig, dat alle Staaken even hoog uit de aarde staan; dan alleen in het
meten met een Pasloot. Het komt’er derhalven niet op aan, zoo de eene Staak een
halve voet hooger staat, als de andere. Het is genoeg, dat de eene lynregt over de
andere geplaatst is. In een lange afpassing moeten kleine stokjes in de aarde gestoken
worden, op een zekere tusschenruimte, langs het spoor; eensdeels om het gemelde
spoor niet uit te wisschen, anderendeels om het zelve van verre te onderscheiden.
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Als men een afteikening maakt, moet men het Steek-yzer een weinig van te vooren
in de grond steken, om de teikening eenigzins breeder en dieper te maken. Dit herhaalt
men eens en andermaal, en zomwylen dwars met de hand, om de teikening nog
duidelyker te maken, en te verhoeden, dat ze door de regen en wind niet vernielt
worde.
Men moet de Staaken niet uit de aarde rukken, vooral eer de afteikening duidelyk
gemaakt is. Ook laat men’er altyd ten minsten twee op iedere rye staan, zoo om
Boomen te planten, als om andere maaten te nemen, ingeval zulks in ’t vervolg
vereischt word.
In het afteikenen moet men de voorzigtigheid gebruiken, dat men altyd een Lyn
van drie of vier roeden lang by zig heeft, om kleine maaten te nemen, en kleine
perken te maken. Ook moet men een groote Winkelhaak hebben van hout, om de
kleine kromtens te maken, die in het ontwerp voorkomen.
Wy moeten hier aanmerken, vooral eer wy tot de volgende beoeffening overgaan,
om den Hovenier niet af te schrikken, die de kunst der afteikeningen verlangen te
leeren, door de zwarigheden, die hem zouden konnen voorkomen, het zy ten opzigt
van het ontwerp, by hem volslagen nodig geoordeelt, om de kunst der teikening te
verstaan, het zy ten opzigt der moeite, die hy hem zelve voorstelt, om alle hier
bygevoegde Figuuren te begrypen en in ’t werk te stellen.
Ten opzigt der eerste zwarigheid kan men zeggen met betrekking tot alle
Hovenieren en Landlieden in ’t gemeen, dat het niet nodig is, dat zy de teikenkunst
verstaan, maar dat het genoeg is, dat zy een ruw ontwerp konnen maken; en dat zy,
als men hen eene teikening op het papier geeft, daar na het Bloemperk op den grond
fatzoeneren. Dit geschied door een kleine dubbele streep, verdeelt by Roeden, en
genaamt de Meetlyn (Scala), zynde doorgaans beneden op het papier vertoont.
Aangezien nu alle de byzondere deelen van een ontwerp op deze Meetlyn zyn
gemaakt, en dezelve een onfeilbare Stokregel is, om het Blomperk daarna te maken;
zoo heeft zig de Hovenier maar te schikken naar de Meet-lyn, en te zien, in hoe vele
roeden dezelve verdeelt word. Tot dien einde moet hy een Compas hebben, waarmede
hy alle de delen van zyn bestek of platte grond afmeet; ende een Liniaal, om de
streepen langer te maken, en de middelpunten, die hy op het Papier moet
[illustratie]
[Plaat 4. pag. 110. BLOEMPERK. NB. de Figuren behorende tot pagina
111. 112. en 114. staan op de platen No. 5. 6. 7. pag. 149. BUNZING.
pag. 150. BUNZING. F. de Bakker fecit 1738.]
[illustratie]
[Plaat 5. pag. 111. Beoeffening 1. oef. 2. oef. 3. oef. 4. oef. 5. oef. 6. Papier.
Figuur 1. 12. Roeden. Fig. 2. 100. Roeden. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.
BLOEMPERK. F. de Bakker fecit, 1741.]
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vinden; en dezelve afmetende naar de verdeling zyner Scala of Meetlyn, zal hy
ontdekken, hoe veel roeden ze in de lengte en in de breedte hebben. Ook moet hy
een klein Instrument hebben, Rapporteur genaamt, en in de bovenstaande Figuur
vertoont; dienende voorts, om zig van openingen der hoeken te verzekeren.
Aangaande de tweede zwarigheid, bestaande in de groote moeite, die zig een
Hovenier voorstelt, in het begrypen der onderstaande beoeffening: men kan
verzekeren, dat, ingeval hy dezelve zonder vooroordeel gelieft te lezen, hy mag zoo
weinig oordeel hebben, als hy wil, hy zal moeten bekennen, dat ze geenzins boven
zyn begrip gaan. Men heeft getragt deze beoeffeningen tot een klein getal te brengen,
en ze in een gemakkelyke en natuurlyke orde te schikken; behalven dat men alle
omwegen en duistere bewoordingen heeft vermyd, en alle vreemde Kunst-woorden
uit de Landmeet-kunde gehaalt, overgeslagen. Met een woord, men heeft getragt op
zyn Tuinmans te spreken, om zig dies te klaarder te doen verstaan. Men schryft
derhalven niet voor ervare Landmeters, nog voor Geleerden, en die in dit stuk
geoeffent zyn; maar alleenlyk voor Landlieden, en Liefhebbers van Bloemqueekery.
Na dit kort Voorberigt kan men tot de volgende beoeffening over gaan, die men
onderstelt op het Papier geteikent te zyn, onder den naam van een schets of platte
grond; en de ruimte op de zyde te zyn de grond, waarop ze naar een evenredige
proportie zyn gebragt, dat is te zeggen, uit het klein in ’t groot; zynde voorts begrepen
in de onderstaande Plaaten.
Men kan uit deze overeenkomste van dit Papier met den grond oordelen, van de
betrekking, die ze onder elkander hebben. En men kan met waarheid zeggen, dat
deze Beoeffeningen behelzen al het geen een Hovenier van de Lantmeet-kunde moet
verstaan, om allerlei zoorten van Figuuren op den grond af te teikenen, zy mogen
zoo moeijelyk zyn, als ze willen.

VERGELYKING VAN HET PAPIER MET DEN GROND, AANGAANDE
DE WYZE VAN TEKENING, GEBRAGT TOT TWINTIG
BEOEFFENINGEN.
EERSTE BEOEFFENING.
Een regte Linie op de Grond te trekken, met een Lyn.
Laat a b. de regte Linie zyn, die men onderstelt te zyn van twaalf Roeden; men moet
deze lengte nauwkeurig afmeten op den grond A en B. alwaar men twee staaken
moet planten, en vervolgens een lyn van de een tot de andere trekkende moet men
een steek-yzer deze linie op de grond afteikenen, volgende de Lyn, zonder dezelve
te rekken, of enigzins te verzetten.

AANMERKING.
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Deze beoeffening kan niet geschieden, dan op een ruimte van omtrent twaalf of
vyftien roeden; om dat het bezwaarlyk valt, een lange linie naar een Lyn te trekken.

TWEEDE BEOEFFENING.
Een regte Linie op de grond afteikenen, met houte Pennen.
Voor onderstelt zynde, dat de linie, die getrokken moet worden op het bestek, de
lengte van hondert roeden heeft, gelyk de linie van c d. Zoo moet men op de grond
aan het eene einde dezer linie een houte pen in steken, by voorbeeld aan A. ende een
ander aan het einde van B. zynde hondert roeden de eene van de andere afgelegen;
een derde wordt afgemeten omtrent het midden, gelyk C. Daarna verdeelt men de
groote lengte van A, en B. in genoegzame deeltjes, invoegen elk niet meer dan twaalf
of vyftien roeden lang is. Voorts een lyn die van de eene pen tot de andere getrokken,
en de linie verscheide maal geteikent. Dit gedaan zynde, konnen de houte pennen
wechgenomen worden, die gedient hebben, om de lyn te spannen; en in derzelver
plaats kleiner stokken gezet, zynde maar weinige voeten van elkander, om de teikening
dieste beter weder te vinden.

DERDE BEOEFFENING.
Een regte linie op de grond te verlengen.
Men onderstelt in deze beoeffening, dat de linie, die verlengt moet worden, van een
Muur of Gebouw word getrokken, gelyk a b. wanneer men zig moet stellen aan het
tegen gestelde uiterste einde der linie, die verlengt moet worden, gelyk aan A. en
steken aan de overzyde van den hoek B. een staak, gelyk aan den hoek C. in dier
voegen, dat deze staak niet afwykt van A B. na D nog na E. en men teikent de linie
B C. naar de lengte dezer linie.

VIERDE BEOEFFENING.
Teikenen met een Lyn, een regte linie van een Winkelhaak of Waterpas met
een ander getrokke Linie.
Laat de regte linie C D. op de grond getrokken, en de houte pen E. op het punt
gesteken worden; van waar het pasloot moet naar de eene en de andere zyde omtrent
zes of agt roeden ver gebragt worden. Steekt daar twee houte pennen, gelyk F en G.
daarna gaat voorby de knoopen van het uiterste der lyn, in de twee pennen F en G.
en trekt den knoop uit het midden der lyn naar H. ten einde de twee zyden der lyn F
H. en G H. gelyk gespannen staan. Men steekt een staak in H. voor den knoop, dat
is te zeggen, in den hoek, dien deze twee linien maken; en trekkende een ander lyn
van E. tot H. tekent men de linie H E. waterpas met de linie C. D. en gelyk aan die
van ’t bestek a b.
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EERSTE AANMERKING.
Om deze en de volgende beoeffening in ’t werk te stellen, moet men een lyn van
vyftien tot twintig roeden lang nemen, ende een knoop aan beide einden maken; en
ze vervolgens dubbeld vouwen, en beide eindens gelyk trekkende een derde knoop
in ’t midden maken.

TWEEDE AANMERKING.
Deze beoeffening kan werkstellig gemaakt worden door het afteikenen van de deelen
des Cirkels van de twee houte pennen F en G. even verre van het punt E. afstaande,
door middel van een kleine stok, vast gemaakt aan het einde der lyn, makende de
doorsnydingen in H. en ter plaats, daar ze elkander doorsnyden, stelt men de staak
H. van waar men teikent tot aan E. de lynregte linie H E. Dit dient ook tot alle de
volgende beoeffeningen.

VYFDE BEOEFFENING.
Met een Instrument een lynregte Linie teikenen naar een geteikende regte
Linie.
Laat de regte linie A B. op de grond geteikent worden, en de houte pen C. op het
punt gesteken; van waar de lynregte linie moet beginnen, gelyk op het bestek door
a b. geteikent is. Zet den halven Cirkel op zyn voet, waterpas boven de houte pen C.
Meet vervolgens zyn grondstuk naar de houte pen A; of naar B. door middel van
zekere pennen op het voetstuk; en u wederom van de Winkelhaak afkerende, zet de
Wyzer-naald, genaamd Alhidade, op 90. graden, en stelt een houte pen gelyk als naar
D. die gy moet meten door pennen dezer Alhidade, volgens een afstand over een
komende met de lengte, die deze regt afhangende linie moet hebben. Vervolgens
moet gy deze linie van de houte pen D. trekken tot C. Deze linie zal lynregt zyn ten
opzigt der getrokke linie A B.

ZESDE BEOEFFENING.
Een lynregte Linie tot het uiterste van een geteikende regte Linie met een
lyn trekken.
Men moet op het Papier hebben de linie a b. lynregt met de linie b c. die op de grond
moet afgeteikent worden. Om daar toe te komen, meet van het uiterste der linie A
B. by voorbeeld tien roeden, en steekt daar een houte pen gelyk c. Neemt een dubbele
lyn van omtrent tien of twaalf roeden; steekt de twee knoopen der uiterste eindens
in de houte pennen A. en C. trekt de knoop van het midden naar E. en steekt daar
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een houte pen; trekt vervolgens de knoop van de houte pen A. te rug. steekt ze in een
andere houte pen, en rekkende het uiterste dezer lyn, tot dat gy gelyk zyd met de
pennen E. en C. gelyk als op het punt G. Steekt daar deze pen, en trekt een andere
lyn van de pen A tot C. en de linie G A. zal lynregt zyn met de linie A B.

AANMERKING.
Men kan dit Pasloot verheffen ten einde van een linie, door middel van een halve
Cirkel, stellende het lynregt boven de houte pen van eene der uiterste eindens, en het
onderste daar van naar het andere uiterste afmeetende, en voorts de Wyzer-naald,
Alhidade genaamt, stellende op 90. graden. Dus kan men te werk gaan gelyk in de
Vyfde Beoeffening.

ZEVENDE BEOEFFENING.
Met een Lyn teikenen, een Linie-parallel met een een regte getrokke linie.
Gestelt, de twee Parallele linien op het bestek zyn A B. en C D. afstaande de eene
van de andere twaalf roeden; en gestelt, de regte linie C D. op de grond is C D. verheft
aan ieder dezer twee uitersten c. en d. een Pasloot, volgens de naastvoorgaande
Beoeffening; geeft aan ieder de lengte van twaalf roeden, gelyk hier van C. en E. en
van D. en F. en trekt van het punt E. tot F. de linie E. F. en zy zal met de linie C. D.
parallel zyn.

AGTSTE BEOEFFENING.
Trekt met een halve Cirkel een linie Parallel met een getrokke regte Linie.
Gestelt, dat de twee parallele linien op het bestek, a b en c d. zyn; gestelt, dat de eene
van de andere 50. roeden afstaat; en dat de linie A B. op de grond getrokken is,
waarna een parallele moet worden getrokken op dezelve tusschenwydte van 50.
roeden, van het stippunt c. naar welgevallen genomen op de linie A B. verheft met
een Instrument een groot Pasloot, naar de vyfde Beoeffening; brengt vervolgens dit
Instrument op het stippunt D. vyftig roeden van het stippunt afstaande; richt het
onderste naar de houte pen c. en terwyl de Wyzer-naald op 90. graden staat, meet
van daar een pen naar E. en een naar F. en ontwerpt de linie E F. volgens de eerste
of tweede Beoeffening, naar de lengte, die deze linie op het bestek heeft.

AANMERKING.
Wanneer men verscheide linien moet afteikenen, die parallel zyn aan een en dezelve,
dan heeft men de tusschenwydte van de eene tot de andere maar af te passen, het zy
volgens de zevende Beoeffening, de Paslooten aan de uiterste eindens opheffende,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

of volgens deze zig van den Winkelhaak te rug kerende met den halven Cirkel tot
ieder der stippunten, naar het midden van het groot Pasloot afgemeten.

NEGENDE BEOEFFENING.
Met een lyn teikenen, op hoek gelyk aan een hoek op het Papier geteikent.
Meet op het bestek een lengte naar uw welgeval[illustratie]
[Plaat 6. pag. 112. oef. 7. oef. 8. oef. 9. oef. 10. oef. 11. oef.12. Papier.
Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11 Fig. 12. BLOEMPERK.]
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len, gelyk hier van agt roeden. Maakt met het Compas van het stippunt van den hoek
a. een boog gelyk b c. waardoor de beide zyden van dezen hoek zamengevoegt
worden; en meet den afstand der twee stippunten b en c. by voorbeeld van vier roeden,
zynde het gene men noemt de lyn van den boog b en c. Meet vervolgens naar een
linie op de grond afgeteikent agt roeden, gelyk van A en B. en nemende een lyn van
vier roeden, waarvan de knoop in de pen A. is gesteken, en een der agt roeden,
waarvan de knoop insgelyks door de pen B. gesteken is; en voegt ze zamen op het
stippunt C. alwaar een houte pen moet gesteken worden. Daarna teikent men de linie
C B. makende met de geteikende linie A B. den hoek A B C. gelyk met die van het
Bestek.

TIENDE BEOEFFENING.
Teikenen met een instrument, een hoek gelyk aan een hoek geteikent op het
Bestek.
Meet den hoek geteikent op het Bestek met een Rapporteur, plaatzende zyn
middelpunt op het stippunt a. en zyn onderste ter lengte van de linie a b. Telt
vervolgens, hoe vele graden’er van c tot d. gevonden worden; als by voorbeeld 30.
graden; en onthout dat getal, om het nauwkeurig op den grond te brengen,
onderstellende de geteikende linie A B. en het stippunt B. van waar de hoek gelyk
met die van het Bestek moet getrokken worden. Stelt het middelpunt van den halven
Cirkel lynregt op het stippunt B. meet zyn onderste af, naar de houte pen, en stelt de
Wyzer-naald, Alhidade genaamt, op het stippunt C. en dezelve graad, die gy met den
Rapporteur op het Bestek van ’t Papier hebt gevonden; steekt een houte pen volgens
de Wyzer-naald naar D. en teikent de linie B. D. overeenkomende met de
tusschen-wydte van B. en D.

ELFDE BEOEFFENING.
Teikenen met de lyn, een Driehoek gelyk met een driehoek, geteikent op het
Bestek.
Onderstelt den Driehoek a b c. meet de zyden van ieder hoek, en cyffert ze op het
Bestek; teikent vervolgens het gevonden voetstuk A B. by voorbeeld van tien roeden;
neemt volgens de maat der twee andere zyden een lyn van 12. roeden lang, steekt’er
de knoop van op de houte pen A. ende een ander van 9. roeden, en steekt’er de knoop
van op de pen B. en voegende hare uiterste eindens zamen, gelyk in C. zet daar een
pen, en trekt vervolgens de twee linien A c en B c. en de Driehoek A c B. zal gelyk
zyn met die van het Bestek.

EERSTE AANMERKING.
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Ingeval de Driehoek drie gelyke zyden heeft, dat men Aequilateraal noemt, moet
men maar twee lynen nemen, waarvan de lengte gelyk is met die van het voetstuk,
op beide einden van ’t welk twee twee pennen moeten staan, in welke de knoopen
moeten gesteken worden; en voorts de twee eindens dezer twee lynen om hoog zamen
voegende, moet men een pen steken, alwaar ze kruisselings over malkander gelegt
worden. Vervolgens moeten de twee linien getrokken worden.

TWEEDE AANMERKING.
Ingeval de Driehoek zoo groot is, dat men hem met geen lyn kan afteikenen, moet
men een der hoeken, gelyk by voorbeeld a. met den Rapporteur meten, vooronderstelt
zynde van 50. graaden, en de zyde a b. van 100. roeden, en A C. van 120 roeden. Na
dat de linie A B. van 100. roeden op de grond geteikent is, volgens de tweede
Beoeffening, moet gy den halven Cirkel op het stippunt A. stellen, deszelfs voetstuk
afmetende op het punt B. en de Wyzer-naald stellende op 50. graaden, meet 120.
roeden van de houte pen A. en stelt op den afstand de staak C. en teikent van daar
na die van B. de linie c B. en gy zult met de linien A C. en A B. den voorgestelden
Driehoek vinden.

TWAALFDE BEOEFFENING.
Teikenen een lang vierkant, genaamt Parallelogramma Rectangulum, of
Regtghoekige evenwydige Vierhoek.
Na dat de lengte a b. en de breedte b c. van den langwerpigen vierhoek, op het Papier
geteikent zynde, is gemeeten, en aangeteikent, gelyk als van 15. en van 8. roeden,
moet de linie A B. van 15. roeden geteikent worden, en aan een van deszelfs einden,
gelyk by voorbeeld aan A. een lynregt neêrgaande linie van 8. roeden lang, by
voorbeeld van A en C. volgens de zesde Beoeffening, opgetokken. Vervolgens maakt
een lyn van 15. roeden aan de pen C. vast, en eene van 8. roeden aan de pen B. maakt
ze kruisseling door de uiterste eindens in D. en zet daar een pen, en teikent de linien
B D. en C D. welke met A B. en A C. den langwerpigen Vierhoek A B C D. zullen
maken.

EERSTE AANMERKING.
Ingeval het langwerpige Vierkant veel grooter is, als dit, moet men met een instrument
aan de eindens der linie A B. twee lynregte linien hangen, volgens de Aanmerking
der zesde Beoeffening, en ieder van deze met de breedte van den langwerpigen
Vierhoek gelyk maken.

TWEEDE AANMERKING.
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Om een volmaakt vierkant te teikenen, gaat men te werk, zoo als boven gemeld,
behalven dat de twee lynregte linien even lang als het grondstuk voor het vierkant
moeten gemaakt worden.
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DERTIENDE BEOEFFENING.
Teikenen met een irreguliere of onevenregelige Figuur van vier zyden.
Onderstelt de irreguliere Figuur a b c d. van het stippunt a, en de tusschen-ruimte a
c, teikent met een Compas een boog, gelyk c e. en van het stippunt b. en tussen-ruimte
b d. maakt een andere boog, gelyk d f, meet de lengte van a b, die onderstelt word
te zyn van 25. roeden, a c van negen, b d van elf, en de lynen der boogen of
tusschen-ruimten van c e van tien, en f d van veertien roeden. Teikent op den grond
de linie A B. van 25. roeden lang, voegt van A tot E. negen, en van B tot F. elf roeden;
zet twee pennen op de stippunten van E en F. Daarna neemt een lyn van negen roeden,
vast gemaakt aan de pen A, en een van tien roeden aan de pen E; slaat ze kruisseling
door hare eindens op het stippunt C. alwaar een pen moet gesteken worden. Het zelve
moet men aan de andere zyde doen, gelyk aan de pen B. waar aan men moet vast
maken een lyn van elf roeden, en een van veertien aan de pen F. Die men insgelyks
kruisseling moet doen gaan door hare eindens op het stippunt D. en de linien A c, c
d, en d B. teikenende, zullen dezelve met het voetstuk A B. het voorgestelde Vierkant
maken.

VEERTIENDE BEOEFFENING.
Teikenen met een instrument een irreguliere Figuur van vier zyden.
Wy onderstellen, dat de vierzydige Figuur a b c d verre grooter is, als de voorgaande,
zynde haar voetstuk lang 100. roeden, de zyde a c 20 roeden, en de zyde b d 30.
roeden; meet met den Rapporteur de twee openingen van den hoek, die het voetstuk
a b heeft. Onderstelt hier den hoek a van 60. graaden, en den hoek b van 100. graaden;
cyffert nauwkeurig alle hoeken op het Bestek, en teikent op den grond de linie A van
100. roeden lang, volgens de tweede Beoeffening; zet vervolgens den halven Cirkel
op de pen A. maakt daar een hoek van 60. graaden, dat is te zeggen, gelyk met den
hoek b a c op het Papier, volgens de tiende Beoeffening; geeft aan zyne zyde A c.
20. roeden naar het Bestek; stelt daar de pen G. Maakt ingelyks aan de pen B. een
hoek van 100. graaden; geeft aan de zyde B D. dertig roeden; stelt een pen op D. en
trekt van daar tot de pen C. de linie D C. en zy zal met de linien C A, D B. en het
voetstuk A B. een vierzydige irreguliere Figuur gelyk met die van het Bestek maken.

AANMERKING.
Alle Figuuren van vele zyden, hoedanig ze zyn mogen, regulier of irregulier, worden
Polygona of Veelhoeken genaamt. Zy ontfangen haren naam van het getal harer
zyden, van een Vierhoek tot de Figuur van 12. zyden; na welke de Veelhoeken geen
byzonderen naam meer hebben.
Een Figuur van 5. zyden word genaamt Pentagona.
- - - van 6 - - - - Hexagona.
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- - - van 7 - - - - Heptagona.
- - - van 8 - - - - Octogona.
- - - van 9 - - - Enneagona.
- - - van 10 - - - Decagona.
- - - van 11 - - - - Hendecagona.
- - - van 12 - - - - Dodecagona.

VYFTIENDE BEOEFFENING.
Teikenen met een Lyn, allerlei Veelhoekige Figuuren.
Stelt een regulier Polygonum a van vyf zyden, genaamt Pentagonum; trekt van zyn
uiterste, of bovenste hoek a twee linien na de uiterste eindens van zyn grondstuk b
en c, welke zullen maken den driehoek a b c; meet maar eene van zyne twee linien,
en cyffert ze op het Bestek, zoo dat de andere haar gelyk is. Teikent vervolgens op
den grond den driehoek C D E. gelyk met die van a b c op het Papier, volgens de
Elfde Beoeffening. Neemt twee gelyke lynen met het voetstuk D E, meet hare knoopen
vast zynde aan de pennen C en D, en laat ze kruisselings over elkander gaan, en zy
zullen u het stippunt G. geven; brengt deze twee linien op de pennen C. en E. doet
ze insgelyks kruisseling gaan, en zy zullen u het stippunt F. geven, alwaar gy een
pen moet steken, zoo wwel als op G. Trekt de linien D G, G E, C F en F E. Zy zullen
u met het voetstuk D E. een regulieren Vyfhoek (Pentagonum) gelyk met a op het
Bestek maken.

AANMERKING.
Om eenig ander Polygonum of Veelhoek te teikenen, moet men hem eerst tot een
Driehoek maken, gelyk in de voorgaande Figuur getoont is; en brengen vervolgens
een ieder zyner Driehoeken de eene na de andere op den grond, op dezelve orde als
ze op ’t Papier staan. Dit moet ook van de irreguliere Veelhoeken (Polygona) verstaan
worden, zoo wel als van de reguliere, zynde het zelve onderscheid als in de reguliere
Veelhoeken, de driehoeken zyn gelyk, en by de irreguliere zyn ze ongelyk.

ZESTIENDE BEOEFFENING.
Teikenen met een instrument, hoedanig een Veelhoek men wil.
AANMERKING.
Deze Beoeffening kan op twee verscheide wyzen geschieden; want het kan gebeuren,
dat het grondstuk van den Veelhoek op de Aarde geteikent zy, of dat men een vast
stippunt heeft, alwaar zyn middelpunt moet geplaatst worden.
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EERSTE WERKING.
Laat de linie B C getrokken worden, en gelyk
[illustratie]
[Plaat 7. pag. 114. oef. 13. oef. 14. oef. 15. oef. 16. oef. 17. oef. 18. oef.
19. oef. 20. Papier. Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16. Fig. 17. Fig. 18. Fig.
19. Fig. 20. BLOEMPERK.]
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zyn met een der zyden van het Octogonum of achtzydigen Veelhoek a, by voorbeeld
van 15. roeden, 4. voet. Meet op het Papier met den Rapporteur een der hoeken
gemaakt door de ontmoeting van twee der zyden van den achthoek, gelyk c b, en b
i, het welk men den hoek van een Veelhoek noemt; stelt den halven Cirkel op den
grond op het stippunt B. alwaar gy een hoek moet maken, gelyk met die van den
agthoek, zynde 135. graaden, volgens de lyst hieronder staande; geeft aan deszelfs
zyde B I. vyftien roeden, 4. voet, zynde de lengte van het voetstuk b c in ’t Bestek.
Doet het zelve op ’t stippunt I H G F E D, alwaar gy pennen moet steken; en trekt
de zyden van den veelhoek van de eene pen tot de andere, om regulier en gelyk met
a op het Papier te worden.

TWEEDE WERKING.
Als men maar het middelpunt van den achthoek op den grond genomen heeft, gelyk
by voorbeeld de pen A, moet men op het Bestek de linien van het middelpunt a naar
alle hoeken van den achthoek trekken; neemt de lengte van eene dezer linien, genaamt
Straalen, (radii) gelyk a i, de andere daar aan gelyk zynde, en alle voor ondergestelt
van 20. roeden. Meet vervolgens op het bestek met den Rapporteur, den hoek gemaakt
door de ontmoeting van twee dezer linien of straalen, op het middelpunt a gelyk a
b en a c. zynde van 45. graaden, volgens het Tafereel, ende genaamt de hoek van het
middelpunt. Stelt op den grond den halven Cirkel, op het middelpunt of pen A. en
teikent vervolgens agt hoeken van 45. graaden, volgens de Tiende Beoeffening. Meet
op ieder linie dezer hoeken, van de pen A. 20. roeden, en zet daar pennen. Teikent
vervolgens de linien van de eene pen tot de andere; en zy zullen een regulier agthoek,
gelyk met die van het Bestek, maken.

EERSTE AANMERKING.
Aangezien het dikwils gebeurt, dat men met het maken van een Agrhoek verlegen
is, wanneer namentlyk een der hoeken voor een Wandeldreef (Allée) valt, in plaats
van een zyner Voorgevels, moet men het dus verhelpen:
Men stelt aanstonts die linie van het middel K L. getrokken op de grond, en het
beperkte middelpunt A. van waar in plaats van het instrument van 45. graaden te
openen, zynde de hoek van het middelpunt van den Agthoek, men alleenlyk de helfte,
namentlyk 22 en een half graaden opent, en bepaalt door een pen de linie of straal
A B. met een lengte overeenkomende met de grootheid, welke men aan den Veelhoek
wil geven. Vervolgens neemt men van de andere zyde den afstand der pen B tot de
linie van het midden K L, zig van den Winkelhaak afwendende, waar door de pen
en de gansche voorvlakte van den Agthoek zal bepaalt worden; moetende door een
der twee voorgaande werkingen worden volbragt.

TWEEDE AANMERKING.
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Men kan deze zestiende Beoeffening gemeen maken met alle reguliere Veelhoeken,
zelfs ten opzigt van Driehoeken en Vierhoeken, tot de Figuur van twaalf hoeken;
(Dodecagonum) en zig voegen naar het onderstaand Bestek, waar in men ziet de
hoeken van een Veelhoek en van het Middelpunt; en het is genoeg te meeten of een
der zyden van den Veelhoek, of de Linie getrokken van het Middelpunt tot een zyner
hoeken, dat is, de linie of straal.
Namen der Veelhoeken Getal der Graaden van den Getal der Graaden van den
hoek van den Veelhoek hoek van ’t Middelpunt
Triangel - - - -

60 - - -

120

Quadrangel - - - -

90 - - -

90

Pentagonum - - - -

108 - - -

72

Hexagonum - - - -

120 - - -

60

Heptagonum - - - -

1284

Octogonum - - - -

135 - - -

45

Enneagonum - - - -

140 - - -

40

Decagonum - - - -

144 - - -

36

Hendecagonum - - -

1471

322

Dodecagonum - - - -

150 - - -

7

2

---

---

513

7

3

30

DERDE AANMERKING.
Ten opzigt der irreguliere Veelhoeken, kan men zig bedienen van de middelen in
deze Beoeffening voorgestelt, het zy met ze te verdeelen in driehoeken van een stip
of middelpunt, gestelt naar uw welbehagen in ’t midden van dezelve; van waar men
met den Rapporteur meet alle hoeken, en alle linien of straalen getrokken naar de
hoeken van den Veelhoek; waar aan men op den grond geeft alle dezelve openingen
en lengtens, die men op het Bestek vind; of wel meetende ieder hoek van den
Veelhoek met den Rapporteur, en vervolgens de zyden, gelyk boven gezegt is.

ZEVENTIENDE BEOEFFENING.
Een Cirkel op de Grond afteikenen.
Voorondergestelt zynde, dat de pen A. het middelpunt van den Cirkel is, dien men
trekken wil, moet men op het Bestek den afstand van het mid-
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delpunt A tot den ommetrek (Circumferentie) meeten, by voorbeeld van a tot b,
onderstelt van zes roeden, zynde de halve Diameter of Straal; steekt den knoop van
een lyn, zes roeden lang, op de pen A. en steekt de punt van een Steek-yzer in een
knoop, die gemaakt moet zyn aan het andere einde B. Op deze wyze kan men den
Cirkel volkomen afteikenen, zorge dragende, dat de lyn altyd gelyk getrokken zy,
zonder dat dezelve ergens gestremt worde, en houdende altyd het steek-yzer, zonder
deszelfs punt te bewegen. Boven dien laat de pen A. van het middelpunt door iemand
lynregt houden; want anderzins zou de Cirkel grooter worden, als die van het Bestek.

AANMERKING.
Het valt ligt te begrypen, dat deze Beoeffening kan in ’t werk gestelt worden, om
een halve of vierendeel van een Cirkel te teikenen, en in ’t algemeen welk gedeelte
van een Cirkel men wil.

ACHTIENDE BEOEFFENING.
Stelt het eyrond a op het Papier, waar van de groote Diameter alleenlyk is bepaalt
tot 12. roeden; teikent op de grond de linie A B. van 12. roeden lang, en verdeelt ze
in drie gelyke deelen, en steekt aldaar de pennen, gelyk op de punten C D. Neemt
een lyn, ter lengte van D B of van C A, en teikent daar mede twee Cirkels, waar van
de middelpunten zyn op de pennen C D. welke cirkels kruisseling zullen lopen op
de stippunten E F. alwaar gy twee pennen moet stekken, en de stippunten C D E F
zullen de vier middel stippen van ’t eyrond zyn. Maakt een lyn vast aan de pen F.
die de lyn D voorby schuurt; past ze af naar de pennen F en D, en rekt ze uit tot dat
ze den ommetrek van een der twee Cirkels doorsnyd in een stip, alwaar gy een pen
moet zetten, gelyk op G. Doet het zelve aan de andere zyde, om de pen H. te zetten
op den ommetrek, en van het middelpunt F. zonder de lyn te veranderen, trekt den
boog G H. tot dat gy ontmoet de pennen G H. Verandert de lyn, en brengt ze op de
pen E. alwaar gy het zelve moet in ’t werk stellen, om de pennen L en I te plaatzen,
en den boog I L te teikenen; en voegende deze twee teikeningen by de twee
Kringdeelen der uiterste eindens A B. moet gy uitwisschen het overige dezer Cirkels,
geteikent door de stippunten, welke in ’t midden van het eyrond gevonden worden,
dat alleen zal overblyven voor het gezigt.

NEGENTIENDE BEOEFFENING.
Teikenen een Eyrond, waar van de twee Diameters op het Papier gemerkt
zyn.
Laat a b c d het Eyrond zyn, wiens groote Diameter is van twintig roeden, en de
kleine twaalf, op het Papier uitgecyffert. Teikent op de grond de linie A B van 20.
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roeden in de lengte, die gy door pennen moet bepalen. Verdeelt ze in twee gelyke
deelen, gelyk aan ’t stippunt E. Hangt daar een lynregte linie op, namentlyk c d van
12. roeden lang, volgens de Vierde Beoeffening, nemende zes roeden van iedere
zyde van het stippunt E. Neemt vervolgens eene der twee helften E C. van deze
lynregte neêrhangende linie met een lyn, die gy moet trekken naar de groote Diameter
A B, en beginnende aan eene dezer uiterste eindens, als van het stippunt B naar F.
Verdeelt de ruimte, die overig is van F tot op het punt van ’t midden van F. in drie
deelen, voorby het punt F, gelyk in G. Neemt de ruimte, die’er is van het punt G. op
zyn minste tot het midden van E, en brengt daar, van de andere zyde, als van het punt
E. tot het punt H. Plaatst aldaar pennen, die gy moet afmeeten naar die van de uiterste
eindens van A en B, en van de twee pennen G en H. Teikent de twee gelykhoekige
Driehoeken H I G en H L G, volgens de eerste Aanmerking der Elfde Beoeffening.
Verlengt vervolgens de zyden dezer Driehoeken door de onbepaalde linien, die gy
maken moet gelyk H I N en I G M enz. De vier stippunten G H I L. moeten de
middelpunten zyn, van waar gy het Eyrond op de navolgende wyze trekt: Steekt de
knoop van de lyn op de pen G. rekt ze uit tot het uiterste van A B. en teikent een
gedeelte van den Cirkel tot de onbepaalde linien M. en P. die de teikening zullen
stutten. Brengt vervolgens deze lyn van dezelve lengte tot de tegen-gestelde zyde,
en steekt den knoop door de pen H, en teikent van daar een ander stuk van een Cirkel,
tot dat gy de onbepaalde linien N en O ontmoet, en aldaar de teikening gestremt
word. Zet kleine pennen op de afteikening der linien, gelyk op de vier punten M P
N O. Neemt daarna een langer lyn, steekt’er de knoop van op de pen I. vereffent de
lengte tot het punt D. en trekt den boog N D M. tot dat gy vind het spoor en de pennen
van de deelen des Cirkels, alwaar het steek-yzer weder regt moet gaan. Volbrengt
den ommetrek van het Eyrond te teikenen, brengende den knoop der lyn van de
andere zyde, en stekende hem op de pen L, teikent van daar ook den boog O C P.
Deze twee boogen, welke zig vereenigen aan de twee deelen van den Cirkel, maken
het Eyrond volmaakt. Daarna wischt men de linien uit, die maar tot oogmerk gedient
hebben; zoo dat’er niet dan de teikening van het Eyrond over blyft, overeenkomende
met dat op het Bestek, dat onderstelt word getrokken te zyn door dezelve Beoeffening,
die men doorgaans op het Papier gebruikt.

AANMERKING.
Als men twee Ovalen of Eyronden wil teikenen, namentlyk het een in het ander, by
voorbeeld, een ommeloop rondom een ovale Kom, en men het eerste Eyrond van
den Kom geteikent heeft, volgens de voorgaande Beoeffening, heeft men maar de
linien der verdeelingen te verlengen, van de wydte, die men aan den ommeloop wil
geven, en van
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dezelve middelpunten het tweede Ovaal te teikenen, waar van men zig gemeenlyk
op het papier bedient.

TWINTIGSTE EN LAATSTE BEOEFFENING.
Teikenen op de grond een Eyrond, gemeenlyk genaamt Ovaal der
Hovenieren.
Als men een Ovaal naar welbehagen wil trekken, zonder een Bestek te hebben, of
zoo men een op ’t papier heeft, waar van de Diameters niet zyn bepaalt door cyffers,
moet men op de grond teikenen de linie A B, welke moet bepaalt worden door Pennen,
en van daar neemt men de lengte naar welgevallen, omtrent een derdedeel gelyk van
A tot C, en men steekt twee vaste Pennen by de twee punten C en D, zynde de twee
middelpunten van het Ovaal. Neemt een Lyn zonder knoopen, trekt ze rondom de
Pen D, en rekt ze dubbeld tot het uiterste van A, alwaar gy de twee einden door een
knoop moet zamenvoegen, waar door gy het Steek-yzer moet laten gaan. Gaat met
het Steek-yzer voort van A tot E. van E tot F. van F tot G. enz. met de Lyn altyd even
gelyk gespannen te houden, zoo dat ze onbelemmert rondom de Pennen C en D loopt.
Laat en Lyn en Steek-yzer verder voortgaan, tot dat gy weder komt tot de Pen A,
van gy had begonnen; en door de verscheide driehoeken, welke de Lyn zal maken,
met zig of uit te rekken, of in te krimpen, zal ze het Ovaal teikenen zonder
verandering, volgens de gewoone wyze der Hovenieren, waar van daan dit Ovaal
den naam ontfangen heeft.

AANMERKING.
Als men een Hoveniers Ovaal wil doen gaan door vier punten op den grond gemaakt,
moet men maar tragten de twee middelpunten te vinden. Men onderstelt, dat deze
vier punten zyn de uiterste eindens der twee Diameters A B, F H. Men moet met de
Lyn de lengte van B K of A K. nemen, zynde de helft van den grooten Diameter, en
dezelve brengen naar ’t einde F of H van de kleine Diameter, en van daar gelyk
middelpunten met het Steek-yzer teikenen de boogen van den Cirkel, doorsnydende
de linie A B op de punten D en C, zynde de twee middelpunten, van waar men het
Ovaal trekt, volgens de voorgaande Beoeffening.
Wy voegen hier geene Betooging van alle gemelde Beoeffeningen by. Menschen,
eenigzins in de Landmeetkunde ervaren, zyn’er genoeg van overtuigt. Liefhebbers
en Hoveniers, die’er gebruik willen van maken, konnen’er ten vollen van verzekert
zyn, om dat ze op vaste grondbeginzelen steunen.
blyntrekkende middelen. Zie spaansche-vlieg-pleisters.
boelkenskruid. In ’t Latyn Eupatorium of Agrimonia.
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Beschryving. Het is een Plant, die maar eene steel heeft, dog beladen met harde
takken, als van hout, zynde voorts zwartagtig, dun, ruig en regt, ter hoogte van een
elleboog en meer. De bladen zyn niet ongelyk aan die van Vyf-blad, of aan die van
Kennip. Deze zyn onderscheiden in vyf andere, of meer, met een gelyke tussenwydte.
Het zaad komt van het midden der stelen tot naar boven; is ruig, naar de aarde
geboogen, en vasthoudende aan de kleederen, als het droog geworden is. De bloessem
is geel, in de gedaante van aayren.
Plaats. Deze Plant groeit omtrent de heggen, en bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. Het Boelkenskruid heeft veel Zout en Olie. Hare werkzame
beginselen zyn gemengt met veel aarde en weinig slym; het welk maakt, dat de Plant
zuiverende, zamentrekkende ten opzigt van den buik, en openende te opzigt van het
wateren is. Zy heeft kleine deeltjes, zonder warmte, ende een insnydende kragt. Het
zaad in Wyn gedronken is goed voor de Lever, Roode-loop, en beeten van Slangen.
Een afkookzel in Wyn, tot zes oncen gedronken, is uitnemend goed voor de
opstopping van het water. Het water van de bladen gedistilleert is een Middel voor
den Hoest, voor de Borst, Geelzugt, Koorts, en boven al voor het Kolyk.
bok. Dit is het Mannetje van een Geit, geil en stinkend; gulzig en scherp van gehoor.

Verkiezing te maken, omtrent een Bok.
Een goede Bok moet hebben een klein hoofd, een groote baard, neêrhangende ooren,
een korte en vleezige hals, een groot ligchaam, en grove beenen. Het hayr moet zwart
zyn, en zagt in ’t aanraken. Die geene hoornen hebben, zyn de besten. Een Bok onder
de vyf jaren is sterker en frisscher, als daar boven.

Het gebruik van een Bok.
Men vindt aan dit Dier niet dan Hoornen, Smout en Bloed, dienstig tot Geneeskunde.
De Hoornen dienen tot een Geneesmiddel voor de Vallende Ziekte, om het fenyn te
wederstaan, den Buikloop; het Smout is verzagtende en pynstillend. Men brengt veel
Smout van Bokken te Parys uit Auvergne, Nevers, en verscheide andere plaatzen.
Men gebruikt het voornamentlyk tot het maken van Kaarssen, zommige Zalven en
Pleisters. Men verkiest hard, droog en wit Smeer. Het Merg heeft dezelve kragt met
het Smeer, en versterkt de Zenuwen; hoewel het zelden gebruikt word. Het Bloed
heeft, volgens het getuigenis van Trallianus, Avicenna, en anderen, de kragt, om den
Steen der Nieren te vergruizen. En dit is de reden, waarom Fernelius in zyne
Lithontriptica Boksbloed doet komen; maar daar toe word vereischt, dat het wel en
behoorlyk bereid is.
Om dit wel te doen, verkiest men een Bok van vier jaren, sterk en wel gestelt; men
voed hem eeni-
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gen tyd met Lauwrier-loof, Fenkel en andere steenbrekende kruiden; en men wascht
hem met witte Wyn. Men keelt hem in de maand van Augustus, en vangt het bloed
in ’t midden van den loop in een glas op; want het eerste bloed is al te fyn, en het
laatste al te dik. Vervolgens bedekt men het met een los linnen, en na dat men het
eenige dagen lang in de Zon gezet heeft, en droog geworden is, vergruist men het,
en sluit het digt in een verglaasde pot.
Het Bloed van een Bok is zeer zweetdryvend, heeft een openende en ontbindende
kragt, wederstaat de kragt van het fenyn, verdunt het geronnen bloed; geneest het
pleuris, neemt de ontsteking der keel wech, verwekt het Water-lozen en de
Maandstonden der Vrouwen. De Dosis is van een Scrupel tot twee Drachmen.
Helmond beweert, dat het Bloed van de Zaadballen des Boks beter en kragtiger is,
dan het ander Bloed. En daar zyn’er veel, die het Bloed van een wilde Bok stellen
boven het Bloed van een tamme Bok.
Het vleesch van een Bok is niet goed om te nuttigen, en word zelfs voor het slegtste
gehouden, zoo ten opzigt der verduwing, als deszelfs zappen, die fenynig zyn. Men
trekt een zonderling voordeel uit het vel van een Bok; want men gebruikt het tot
Broeken, rood en zwart geverft, en tot Zakken, bekwaam om Wyn, Olie, Terpentyn
en andere vloeibare waaren te verzenden.
boksbaard. Zie klosbaard.
booghout. In ’t Latyn Acer genaamt.
Beschryving. Het is een groote boom, van een hooge stam, en vermakelyk voor
het gezigt, hoewel eenigzins krom en bogtig. Zyne schors in rouw en hobbelig,
trekkende naar wit of rood. Het hout is wit, zeer hard en vol aderen. De bladen zyn
zeer breed, in de gelykheid van Wyngaard-bladen, dog eenigzins spitzer, boven
donker-groen, beneden witagtig, bestaande uit vyf smaldeelen. De bloessem heeft
de gedaante van een Roos, gras-kleur en zittende by trossen. De vrugt groeit
vleugelswyze, behelzende een eyrond zaad.
Plaatze. Deze Boom groeit in Bosschen en onder struiken; ook voorts op
schaduwryke plaatzen.
Eigenschappen. Deze Boom is zeer gemeen in de Hoven. Men maakt’er fraaije
ingelegde Tafelen van. Dog in de Geneeskunde heeft dit hout geen gebruik.

Quekery van Booghout.
Deze Boom vermenigvuldigt zig door zaaden, dat op de Enteryen gezaait word,
alwaar dezelve ligtelyk opslaan. Men gebruikt ze tot Wandel-dreven, Bosschen, en
Staket-werk. Als men ze plant, worden ze niet gesnoeit. Men kan ze planten van een
tot twaalf voet hoog. Die van Zaad op Enteryen gekweekt worden, zyn in meer agting,
als die in de Bosschen groeijen.
boom. Dit is het voornaamste en allergrootste gewas, hebbende maar eene stam, die
vele takken en bladeren voortbrengen. Men heeft ontallyke zoorten van Boomen.
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Wy zullen hier een algemeene schets geven van de behandeling der vrugtdragende
Boomen, die men in de Tuinen pleegt te hebben, en voort te planten.

Van de keuze der Boomen.
Men moet, zoo veel het mogelyk is, zig by trouwe menschen vervoegen, om eenige
zoorten van Boomen te koopen, en hen de naam van de Vrugt op ieder pakje laten
zetten. Van uwen kant moet gy bezorgen, dat’er aan ieder Boom een klein tafeltje
gehangen word, daar zyn naam, of ten minsten een cyfer op staat, die gy dan
overdraagt in een register, daar de verscheide namen van uwe Boomen en Vrugten
in uitgedrukt zyn.
De Pereboomen, die men wil planten, moeten van het beste zoort zyn. Ook moet
men altoos meer Herfst- dan Zoomer-peeren nemen, en meer Winter- dan
Herfst-peeren. Betreffende de Appelboomen, daar omtrent moet gy het zelve
waarnemen, ten aanzien van het zoort. En de Perzikboomen vereischen dezelve
opmerkinge.
Omtrent de Pruimboomen moet men ook keuze maken, om de beste zoorten te
krygen. Ziet hier van breeder by ieder Woord op zyn plaats.
De Boomen, die op wilde Kweeboomen geënt zyn, zyn de beste voor kleine en
lage boomen. Zy dragen veel eerder en veel schoonder vrugt, dan die op tamme geënt
zyn, waar van de vrugt veel kleinder en niet zoo wel gekleurt valt. Men moet zig
wagten, om de boomen, die op een tamme stam geënt zyn, in zware aarde te zetten;
dat zou het middel wezen om niet dan na langen tyt vrugt te hebben, en altoos veel
hout.
De beste tyd om jonge boomen te planten, is als ze drie of vier jaren oud zyn.
Jonger zynde hebben ze langer tyd noodig om de latwerken te bedekken, of om een
Hage te formeren. En zoo ze te oud zyn, schieten ze niet dan onnutte takken, die
onze hoop te leur stellen.
Men moet de Boomen met Mosch bewassen, wechwerpen, want uit een slegten
grond komende, beloven ze weinig goeds, als ook, die knoesten hebben, of niet
schynen haren vollen wasdom gehad te hebben.
De Boomen moeten een goed beloop hebben, een gladden stam, een duim of
anderhalf dik, en helder van hout zyn. Men moet zorg dragen, dat de Ente zyn stam
of tak wel gedekt hebbe, en om laag met takjes voorzien zy, op dat het Latwerk daar
door te beter bekleed worde.
De Boom, die men uitkiest, moet gezonde en schoone wortelen hebben, die
geproportioneert zyn met de stam; die niet dan vezelen heeft, moet uitgeschoten
worden. Betreffende de Perzik- en Abrikoos-boomen, die een jaar geënt zyn geweest,
moeten boven die van twee jaren gestelt worden. De Perzikboomen op een Amandel
geënt, komen beter voort in drooge en ligte aarde, dan in zware en vogtige; terwyl
in tegendeel die op een Pruim geënt zyn, beter staan in zware aarde.
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’t Is genoeg, dat de Appelboomen op een Paradys geënt een halven duim dik zyn;
de Stam-boomen mogen liefst vier of vyf duim hebben, en de stam mag wel zes of
zeven voet hoog zyn.
Men neemt altoos een schoonen dag waar, om de boomen uit den grond te halen,
en zoo veel als mogelyk is zorg te dragen, dat ze in ’t overdragen geen letzel krygen.

Behandeling der Vrugtboomen.
De beste en wenschelykste keuze geschied in den Boomgaart of Entery zelve, tegens
half September, om de boomen te teikenen, die men kiest en meê wil nemen. Maar
dat is altoos niet mogelyk, wegens de afgelegenheid der plaatzen, daar goede
boomscholen zyn. Als men dan op de plaats zelf kan komen, moet men acht geven
op zulke boomen, die dat jaar weelig geschoten hebben, en gezond schynen, zoo van
blad, als aan ’t einde der loten, en hare gladde en heldere bast; zoo dat men in ’t
algemeen moet uitschieten zulk slag van boomen, die niet dan zwakke Loten van
een jaar hebben of wel in ’t geheel geene; of welker bladeren veel kleinder zyn dan
naar behooren, of reets geel voor den tyd dat de bladeren afvallen; ook zulke, welker
loten voor ’t einde zwart en dood zyn, of die een gerimpelde of ruigen bast hebben,
en vol mosch. En indien het Pere- Appel- of Pruim-boomen zyn, daar men de Kanker
in ziet; of zoo het Neuteboomen zyn, aan welker stammen of wortelen men Gom
vind. Hierby komen nog byzondere teekenen van kwade boomen, die ik hier zal laten
volgen, om dat ze van groot belang zyn. De Perzikboomen, die Enten hebben ouder
dan van een of twee jaar, zonder om laag takjes te hebben geschoten, deugen niet,
en hebben groote moeite om voort te schieten op den ouden stam. Zoo is ’t ook
geschapen met die omlaag dikker zyn dan drie duimen, of geen twee duimen dik
zyn, en die op oude boomen geënt, en omtrent vier of vyf duim dik zyn. De PruimAbrikoos- Mispel- en Pere-boomen kunnen bestaan, als ze twee en een halve duim
dik zyn, maar zyn keurig van drie of vier duimen. Daar is niet aan gelegen of het Ent
een, twee of drie jaren oud is, of het gedekt is dan niet. Maar niet dunner nog ouder
zou ik ze willen hebben.
Dit slag van Boomen, ’t welk een bekwame dikte heeft in zyn eerste, of ten minsten
in zyn tweede jaar, is doorgaans uitnemend, dewyl het een teeken is van een goede
voet.
De Appelboomen op een Paradys en de vroege Kerssen, zyn goed van anderhalf
tot twee duim.
De Stam-boomen moeten heel regt en ten minsten ruim zes voeten hoog zyn, onder
dik vyf of zes duim, en boven drie of vier duim. Zy moeten immers geen hobbelige
bast hebben, maar in tegendeel helder van bast zyn, tot een blyk van hare jonkheit,
en van den goeden grond daar ze uitkomen.
Wat de wyze betreft, hoe de Boomen moeten gestelt zyn, ik achte, dat voor alle
zoorten van lage boomtjes, of de tegens Latwerk zullen komen, het beter is, dat ze
regt zyn met een Lot en een enkel Ent, dan dat ze twee of drie Enten, en verscheide
Takken hebben. De nieuwe Loten, die uit den eenen stam van een ontkruinde en
nieuwgeplante boom voortspruiten, zyn bekwamer om geleid te worden naar iemants
zinlykheid, om een schoonen Boom te formeren, dan of ze twee Loten hadden, of
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oude takken; dewyl men niet wel kan weten, van wat kant de oude takken van een
nieuwgeplanten boom, nieuwe loten zullen schieten; en doorgaans komen ze zeer
kwalyk van pas, terwyl ze zig onder elkanderen vlegten, en wanorde veroorzaken;
zoo dat men gehouden is, hen heel en al af te kappen, en bygevolg den boom te
kwetzen, ’t welk maar tyd is verkwist om den Boom mooi, en de Vrugten vroeg te
hebben. Ik wil dan dat myne boomen omlaag gansch geene takken hebben, maar dat
men’er schoone oogen in zie, die goede takken beloven, vooral wat de Perzikboomen
aangaat; zoo dat men nooit zulke moet nemen, wier oogen altemaal als blind zyn,
dat is, als de plaats, daar ze uit komen, gestopt is, om dat’er zelden nieuwe takken
van voortspruiten. Ook gaat het zoo vast, dat men niet dan een Lot wil hebben, dat
men doorgaans, indien’er twee Enten zyn, het zwakste wechsnyd, om het sterkste
en dat het best geplaatst is, te behouden.
Wat de Stamboomen betreft, die men in de open lugt wil zetten, men ziet geerne,
dat ze om haren kruin eenige takken hebben, die men in ’t planten fnuikt; Wy
vereischen omtrent dezelve zoo groot een naaukeurigheit niet, aangaande hunne
fraaiheit, gelyk wel by de laage boompjes. ’t Is genoeg, als ze omtrent een ronde
kruin maken, om mooi en fraai genoemt te worden.
Indien de Boomen reets uit de aarde zyn gehaalt, moet men niet alleen alle de
voorsz. waarnemingen nakomen, zonder een over te slaan, maar men moet nog
toezien, of die Boomen niet al te oud daar uitgehaalt zyn; wanneer ze een rimpeligen
bast, en droog hout hebben, dat misschien al dood is. Of wanneer de bast te zeer
afschilt, of de plaats van ’t Ent door ’t hennip als verstikt is, of zoo ze te lang geënt
zyn, en dat voornamelyk in de Perziken, zoo dat men, om de wortelen wel te leggen,
dat volstrekt noodig is, gedwongen zou zyn het Ent meê te begraven; of zoo ze te
hoog geënt zyn, waar door ze het Latwerk niet behoorlyk kunnen bekleeden, nog
een fraaije Hegge formeren, alzoo beide zes of zeven duim boven de grond moeten
beginnen.
Dit is ’t nog niet al. Men moet in ’t byzonder en meest op de wortels zien; want
al vond gy alle de gemelde kenteekenen van een goeden boom, zoo hy een groote
fout heeft aan de wortelen, moet gy hem houden voor kwaad, en afkeuren.
Dog om te kunnen zeggen, dat een Boom wel geconditioneert is, aangaande zyne
wortelen, moeten ze eerst geklooft zyn naar evenredigheid met de dikte van den stam,
dat is, dat’er ten minsten eene zy, schier zoo dik als de stam zelf; want zoo ze al-
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temaal klein en als vezelen zyn, is ’t byna een onfeilbaar teeken, dat de Boom zwak
is en haast zal sterven, of ten minsten, dat hy niet veel goeds zal voortbrengen. Zelfs
is een al te groote meenigte van vezelen geen goed teiken.
Ten tweeden moeten de hoofd-wortelen niet verrot, nog schilferig of splinteragtig,
niet doorvreten, droog nog hard wezen; want zyn ze rood, dan beteekenen ze een
groote zwakheid in het begin van ’t leven van ieder Boom, alzoo de wortelen nooit
rotten, zoo de Boom gezond is; zynde schilferig of splinteragtig op de plaats, daar
ze uitkomen; zulks is, om zoo te spreken, eene ongeneeslyke Kwetzuur; de verrotting
en de kanker zal’er in komen.
Daarom behoren zy, die de Boomen uit de grond halen, wel zorg te dragen, dat
zy het geschikt en zagtjes doen, na eerst groote gaten gemaakt te hebben, om niets
met gewelt uit te trekken; anders kan ’t niet missen, of zy zullen eenige goede
Wortelen schilferen of aan stukken breken.
Zoo ze insgelyks zeer doorvreten of geschilt zyn op de plaatzen, die behouden
moesten worden, zulks zyn al gevaarlyke Kwetzuren, vooral aan de Neuteboomen,
gemerkt zig de Gom daar aanstonts aan voort teelt.
En eindelyk, zoo de Wortels droog zyn, ’t zy dat ze bevroren of te oud verplant
zyn, of al te lang te voren in de Lucht hebben gelegen, dan moet die Boom zonder
eenig bedenken verworpen worden; dewyl het zeker is, dat hy nooit weêr zal
aankomen.
En boven dit alles is het te wenschen, dat de Boom, dien men wil uitkiezen, de
wortels zoo geplaatst hebbe, dat, als men’er de kwade, zoo om hoog als om laag,
uitgekapt heeft, daar omtrent twee, drie of vier goede en nieuwe overblyven, die
omtrent in de ronte van de stam, of dat ze ten minsten zoo geplaatst zyn, dat men
haar, als men den Boom plant, gemakkelyk naar den kant van de goede Aarde kan
wenden. Men maakt byzonderlyk werk van jonge of nieuwgeschoote Wortelen. Die
komen gemeenlyk boven aan digt by den vlakken grond, en men geeft weinig om
de oude, die doorgaans hobbelig en aan Peere- Pruim- en wilde Boomen zwartagtig
zyn; daar in tegendeel de jonge roodagtig en tamelyk glad zyn, in de Amandelboomen
zynze witagtig, in Moerbeziën geelagtig, en in de Kersseboomen roodagtig.
De toebereiding is van zoo een groot gevolg, voor den groei van een Boom, dat
hy dikwyls blyft steken zonder weêr aan te komen, of een schoonen Kruin te formeren,
alleenlyk om dat hy niet wel toebereid is, voor hy verplant word.
Men heeft dan twee zaken toe te bereiden, de eene is min nootzaakelyk, namelyk
het Hoofd of Kruin, maar de andere ten hoogsten, namelyk de Voet of de Wortels.
Ten aanzien van ’t Hoofd, daar steekt weinig geheim is, ’t zy in stam- of in lage
Boomen; men hoeft daar omtrent maar twee zaken indachtig te wezen: Eerst, dewyl
men groot nadeel toebrengt aan een Boom, die men uit den grond haalt, alzoo hy
zekerlyk verzwakt word, of men vermindert ten minsten zyne kragten en uitwerking
voor een tyd; zoo behoort men hem te ontkruinen, naar mate dat men hem die
uitwerking en kragt beneemt, gelyk men ze hem zonder twyfel beneemt, met hem
van plaats te verwisselen en van Wortelen te ontblooten. Dit is een stelregel, die geen
bewys behoeft.
Het tweede is, dat men hem geen stam moet laten, dan naar mate van de plaats,
daar hy staat te komen. Want de eene Boom word geschikt om zyn uitwerking heel
laag te doen, als de Hagen en Spalieren, en daarom moet men ze heel kort snoeijen.
Een ander om zyn uitwerking heel om hoog te doen, gelyk de Stamboomen, die by
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gevolg een aanzienlyke hoogte moeten houden; dog men verkort geenderlei Boom,
tot die hoogte als hy moet blyven, of alle de werking omtrent de wortelen dient eerst
gedaan te wezen. Ziet hier, hoe zulks geschied. Vooreerst laat men al de vezelen
uitsnoeijen, zoo digt als het mogelyk is, aan de plaats, daar ze uitkomen, ten ware
men den Boom op dat zelve oogenblik verplantte, als hy uit den grond is gehaalt;
anderzins, het minste dat hy in de ope lucht leit, word alles zwart, dat anders goed
zou zyn om te behouden; dat is te zeggen, zekere witte en vezelige wortelen, die dan
te leur gaan en sterven. Het schynt, dat zy niet meer de Lucht kunnen verdragen, als
zekere Visschen, die daatlyk sterven, als ze uit het Water raken.
De gelegenheid om die witte vezelen te bewaren, komt niet voor, dan wanneer
men den Boom maar op een andere plaats van denzelven Tuin wil verplanten; alsdan
kan men iets daar van behouden, dat niet afgebroken is, dat van zyn einde nog levende
schynt, en op een goede plaats uitkomt. Indien’er dat alles niet by is, moet men ’t
verwerpen. En zelfs om ’t andere beter te behouden, moet men’er teffens, als ’t
mogelyk is, iets van de oude Aarde aan laten, en onder ’t planten van dien boom
waarnemen, dat men die vezelagtige wortelen wel plaatze en uitstrekke.
Laat ons weêr op den Boom komen, die vry oud uit den grond word gehaalt. Men
moet hem van alle die haairen of vezelen ontdoen, welke nogtans van vele Hovenieren
met zoo veel zorg en zoo weinig reden by gehouden worden. En zelfs, als men een
meenigte Boomen teffens heeft te planten, moet men aanstonts aan alle Boomen
benemen, ’t geen hen dient benomen te worden, eer men ze plant, ’t zy by dag in
eenig hoek van den Tuin, of by nagt en by de kaars in Huis, om geen ander werk te
laten leggen dat haast heeft, en niet dan buitens huis kan geschieden. Ondertusschen
heeft men de nagt te baat, die in den tyd van ’t Boom-planten zoo ongemakkelyk en
zoo schielyk komt.
Het haair van de wortelen wechgedaan zynde, waar door de dikke wortelen heel
en al komen bloot te leggen, kan men met mindere moeite de kwade vinden, om ze
ganschelyk af te snyden, en de goe-
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de te behouden. Daar op bepaalt men aan ieder de juiste lengte, die men haar wil
laten, en dikwils, als de wortels van zulke Boomen eenigzins schynen verdroogt te
wezen, laat men ze zeven of agt uuren weiken, eer men ze in den grond zet.
Wanneer men van goede of kwade wortelen spreekt, schynt het, dat men niet dan
gebroke, geschilferde, verrotte of verdroogde meent. Maar men wil ondertusschen
wat meer zeggen, namelyk, dat alle geplante Boomen, vooral die van een Entery,
meenigmaal niet dan goede of niet dan kwade wortelen voortschiet, of te gelyk goede
en kwade, op deze wyze:
Een Boom met alle die toereeding geplant, als wy gezegt hebben, moet zekerlyk
nieuwe wortels schieten, of anders sterft hy; want de oude wortels zyn hem onnut,
zoo’er geen nieuwe komen. Van die nieuwe zyn’er mede eenige dik en goed; andere
dun en zwak. De goede komen of altemaal aan het einde van die men’er aan heeft
gelaten, ’t welk dan het wenschelykste is; of zy komen elders, dat is, of uit het
ligchaam van den Boom, en by gevolg boven de oude wortels, of omtrent de oude
en naast by den Boom, terwyl de ouden niets of maar kleine worteltjes aan haar einde
voortgeschoten hebben, en eenige dikke wat verder van het einde.
In beide deze gevallen doen de dikke wortels, die uit den Boom zelve of uit de
oude wortelen, maar niet aan haar einde, zyn voortgekomen, alle de andere ongevoelig
sterven, zoo oude als jonge, en by gevolg moet men zulke voor kwaad rekenen, als
die den Boom op eenige plaats by zyn kruin zullen doen geel worden en kwynen.
’t Is niet moejelyk de goede van de kwade te onderscheiden; want genomen, gelyk
het waar is, dat het onderste des stams van een Boom, dien men plant, aan welk
onderste de wortels hangen, die men heeft behouden genomen, zegge ik, dat volgens
den loop der Natuur, dat onderste altoos dikker is dan de rest; zoo moet het zig ook
in dien staat houden. Merkt men evenwel, dat die plaats in tegendeel dunner komt
te worden, dan eenige plaats hooger op, daar in der daad ettelyke schoone wortels
uitkomen; alsdan moet men die plaats houden voor ongelukkig en verlaten van de
Natuur, die naar ’t schynt, vermaak schept een andere te begunstigen, en derhalven
dient dat zwakke deel met al ’t geen het te voren had kunnen voortbrengen, afgesneden
te worden. Zommige Tuinders noemen zulx eene spil, (Pivot) maar bedriegen zig,
gelyk wy straks zullen hooren.
Het eerste, dat men daar te doen heeft, is, dat men alles, ’t welk dus verlaten is,
geheelyk uitsnoeje digte by de plaats, die wel gevoed, en om zoo te spreken, in goede
gunst is, om niet te behouden dan zulke wortels, die uit zoo een gelukkig deel
uitkomen, zy mogen ook zyn, hoe ze willen, en hoe weinig in getal. Want hun getal
kan in der daat nooit groot zyn, vooral dewyl men gehouden is, het grootste gedeelte
der oude wortelen wech te kappen; die verre van fris, wakker, levendig en van een
schoone kleur te wezen,’er zwart, gerimpelt, hobbelig, en gesleten uitzien; waarom
men geen staat moet maken als op nieuwe wortels, die teffens op een goede plaats
staan.
En deze moet men kort houden, naar mate van hare lengte. In de lage boomtjes,
moet de langste, hoe dik ze ook is, nooit meer als 8 of 9 duim lang zyn, en in
Stamboomen niet boven een voet. Dog de Moerbezië en Amandel mag ze wel iets
langer hebben; want de eerste zeer zagt en week, en de tweede zeer droog en hart
zynde, lopen gevaar van te sterven, zoo men hare wortelen al te kort snoeit.
Hebbende de lengte bepaalt van de dikste wortelen van onze Fruit-boomen, moet
men weten, dat de zwakke volstaan kunnen, met 2, 3, of 4. duimen lengte; en wel
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ieder naar mate van hare dikte. Het is hier juist verkeerd en het tegendeel van ’t geen
wy zeiden van de snoejing der takken.
Eene laag Wortelen is genoeg. Zelfs maakt men meer werks van twee of drie
goede Wortelen, die wel geplant zyn, waar van hier boven, dan van twintig
middelmatige. Men vereischt, dat alle Boomen, eer ze geplant worden, op die wyze
gereed zyn gemaakt, dat ze over end kunnen staan, als Kegels, vooral daar men Hagen
van wil maken, of Stamboomen in de open lugt. Want rakende die tegens Latwerk
zullen komen, dewyl ze altoos wat schuins moeten gelegt worden, en het best is, dat
ze geen wortels naar den kant van de Muur hebben; zoo moet men zulke altemaal
wechkappen, die tegens de Muur zouden komen; dog moet men ’t zoo schikken, dat
de slegtste wechraken, en de beste overblyven, om binnens Tuins gelegt te worden.
Deze regels zyn zoo gemakkelyk te verstaan, dat iemand, die maar eenen Boom heeft
zien gereed maken, ook aanstonts alle andere zoorten kan bereiden. Voornamelyk
de Quee- Kersse- Pruim- en tamme of ongeënte Boomen enz. Maar omtrent de wilde
Boomen, uitgezaaide Karrelen of Neuten gewassen, en diergelyke, heeft het een
weinig meer moeite in.
Men heeft niets minder te vreezen, dan dat de Vorst iets zou bederven op die plaats
waar de boom gekort is; daar komt nooit eenig ongemak van, want de ervaring leert
dat gewis genoeg.
Om de lengte van den stam buiten de grond te reguleeren in allerlei slag van
Boomen, merkt, dat zoo ze klein zyn en in drooge Aarde moeten geplant worden, ze
maar zes of zeven duim dienen hoog te wezen, ten einde de kruin den voet moge
dekken tegens de Zonnenhitte, en in vogtige aarde mogen ze wel 9 tot 10. of 11 tot
12. of meer duimen lang zyn, op dat de kruin niet belette, dat de Zon den voet kan
beschynen, die ze noodig heeft.
Wat de Stamboomen betreft, die moeten in allerhande Aardryk zes of zeven voet
hebben. Grooter, worden ze al te veel door de Winden geschud en loopen gevaar
uitgerukt te worden. En korter voldoen ze het gezigt niet, ten ware het een heele rye
zou zyn van halve Stamboomen, gelyk men
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met Pruim- en Kersse-boomen, enz. wel doet.
By de Perzik-boomen moet men gade slaan, dat ze twee of drie goede roeien
hebben in de lengte, die ze houden; anders loopen ze gevaar niet dan wilde loten te
schieten.
Men heeft reets gezegt, dat voor alle zoorten van Boomen, in ’t byzonder voor de
kleine en lage, men niet dan een regt Lot begeert; maar in de Stam-boomen eenige
takken; men behout die garen lang, die terwyl ze zwak zyn, niet tot de fraaiheid van
gestalte bybrengen, maar eerder vrugt geven. Wat de dikke takken belangt, men
behoud’er twee of drie, ja zelfs vier van, die wel geplaatst zyn, en een mooi rond
beginnen, die men elk tot 7 of agt duim laat voortgroeien.

Wyze om de Boomen te planten.
Eerste Aanmerking. In den Plant-tyd, (die alle Werelt weet dat van ’t einde van
Wynmaand tot midden in Maart duurt, of zedert dat de Boomen hunne bladen kwyt
raken, tot dat ze op ’t punt staan om nieuwe voort te schieten,) moet men droog en
zagt Weêr daartoe nemen, zonder, gelyk in oude tyden, op de Maangestalte agt te
geven. Het regenagtig Weêr is niet alleen ongemakkelyk voor den Hovenier, maar
gevaarlyk of schadelyk voor de Boomen, die men plant; gemerkt de Aarde dan ligt
als mortel aan een pakt, en niet bekwaam is, om de wortels rondom te dekken, zoo
dat’er geen open blyve, dat heel gemakkelyk te beletten is. Dog hoewel alle die
Maanden even bekwaam zyn om te planten, zoo dat het zelfs schynt, hoe men eerder
daar mede gedaan heeft, hoe ’t beter is; nogtans gelyk men in drooge en ligte Aarde
garen zoekt te planten van Sint Maarten af, zoo zoekt men in koude en vogtige Aarde
niet te planten voor ’t einde van Sprokkelmaand. De Boomen kunnen’er niets uitregten
in den Winter, en dus zouden ze eer bederven, dan zig goed houden; daar ze in
tegendeel in ligte Aarde van den Herfst af kunnen beginnen kleine wortelen te
schieten, en dat is voor hen veel gewonnen, zoo dat ze op den weg zyn om in ’t
Voorjaar wonderen te doen.
Tweede Aanmerking. Men moet naauwkeurig de tusschenwydte reguleren, die de
Boomen zullen hebben; ’t zy voor Latwerk, of voor Heggen, of Stamboomen, om
dus juist te weten zoo wel het getal van allen in ’t gemeen, die men te planten heeft,
als in ’t byzonder dat van ieder zoort.
Derde Aanmerking. Ook moet men heel juist de plaatzen bepalen, zoo voor ieder
zoort van Boomen, als voor ieder Boom in ’t byzonder. Men pleegt de Fruitboomen
van eenerlei Jaargety in dezelve streek of land te zetten.
Vierde Aanmerking. Men laat na een Lyn geslagen te hebben, gaten maken in de
groote van een Hoet, onderstellende, dat de Snoeijing wel gedaan is, zoo dat het gat,
hoe klein ook, groot genoeg is om den Boom te planten; want tyd, moeite en kosten
zouden maar vergeefs wezen, zoo men het grooter wilde maken.
Vyfde Aanmerking. Men brengt ieder Boom by zyn kuil, eer men’er een van begint
te planten; en wil men Heggen planten rondom eenige vierkanten, of een Planting
in ’t verband maken; dan verkiest men doorgaans de schoonste en best
geconditioneerde, om ze op de hoeken der vierkanten of der ryen te plaatzen. Insgelyks
zoo ze dienen, om tegens een heining te komen, is het raadzaam, de schoonste en
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die de beste Vrugt beloven, te plaatzen, daar ze het meest in ’t oog vallen; by
voorbeeld, digt by de Deuren, en langs Heiningen, daar de fraaiste Lanen zyn.
Schoon wy hier een verkiezing maken van de fraaiste Boomen, zoo volgt daar niet
uit, dat men’er nooit een mag planten, die niet fraai is en zeer goede hope geeft van
weêr te zullen aankomen; maar het is ondertusschen de waarheid, dat wat zorg men
draagt om niet dan schoone uit te zoeken, egter de eene altoos veel fraier en schoonder
is dan de andere.
Zyn de Boomen nu by de kuilen neêrgelegt, en men wil Heggen planten, dan begint
men met die op den hoek van ieder vierkant, om tot een Rigtsnoer te strekken aan
alle andere; en zoo het aardryk pas te voren opgegraven is, en gemengt met
genoegzame Mist, zoo dat het niet schynt zoo diep gezakt te wezen, als ’t wel
behoorde, dan draagt men zorg de Boomen daar niet dieper dan omtrent een halven
voet in te zetten, dat is te zeggen, dat het uiterste van de laagste wortel niet boven
een halven voet diep in de Aarde staat; want na eenige Maanden zal men bevinden,
dat de Boomen omtrent een voet diep in de Aarde zullen zyn, ’t welk de netste maat
is, die men ten dien opzigte kan geven. Boomen die dieper geplant zyn, missen nooit
binnen weinige Jaren te vergaan.
De Hoek-boomen geplant zynde, stelt men een Man by dien van de rye, welke
men wil beplanten, op dat hy oppasse, of ze in een regte lyn te staan komen. Men
neemt nog een ander Man met een Spâ, om de wortels te bedekken, zoo als men ze
op die plaats houd, terwyl de vorige Man waarschuwt, dat zy wel en in een regte Lyn
staan. Dus kan men op eenen morgen 4 tot 500. voet Heggen planten.
‘t Is nog veel gemakkelyker in minder tyd veel meer Boomen tegens Heiningen
of Latwerk te planten, dewyl men niet van nooden heeft toe te laten zien, of ze in
een regte Lyn staan.
Maar om een planting in ’t Verband te maken, vereischt wat meer tyd en moeite;
want dewyl ieder Boom juist op twee ryen moet passen, zoo heeft men twee Oppassers
van nooden, namelyk een voor ieder rye, en zoo verloopt’er altoos eenige tyd, eer
de Boom met beide de ryen te gelyk over een komt.
Voorts moet men niet alleen zorg dragen, om de Boomen wat hoog en regt op te
planten, maar zonderling om de voornaamste wortelen naar den goeden grond te
keeren; dat hier het grootste Point is, zelfs zoodanig, dat (schoon het wenschelyk is,
dat alle Boomen, die tot Hagen zullen dienen, regt
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op haar voeten staan, wanneer ze geplant zyn; indien egter de gesteltheid der wortelen
vereischt, dat de Boom een weinig schuins moet staan, om de wortels wel te doen
leggen, ten einde hy liever tusschen tweederlei grond dan te diep komt,) men gansch
geen zwarigheid maakt, om ’t hoofd van den Boom wat krom te houden, dog altoos
naar de getrokke Slag-lyn; ja men raad het zelfs aan, als zeer noodzakelyk. Anders,
alzoo de van nieuws uitspruitende wortels altoos de neiging volgen van die daar ze
uitkomen, zal ’t haast gebeuren, dat die wortels eindelyk doordringende tot de kwade
aarde in den grond, of zelfs te diep neêrschietende, en vooral buiten ’t bereik van ’t
Regen-water, de boom daardoor zal kwynen, en’er slegt uitzien, kwade Vrugt dragen,
en eindelyk uitsterven.
Van ’t geene, wy zoo pas zeiden, rakende de goede gelegenheid der wortelen,
volgt, dat men, zoo’er eenige Boomen langs eene Laan moeten geplant worden, zig
wagten moet, van de voornaamste Wortels naar de kant van die Laan te brengen.
Om meerder reden moet men ’t zelve waarnemen, als men Latwerken wil beplanten,
zoo dat geen van de goede wortelen naar de Muur heen moet komen. ’t Overhellen
van den kruin der kleine Boomen moet geen de minste zwarigheid nog vreeze maken,
voor de fraaiheid van hun gestalte, want het gaat met de takken, die’er uit voortkomen,
niet even eens als met de wortelen, alzoo de takken geenzins de schuinsheid van den
Boom volgen, maar in tegendeel regulier wassen, heel regt rondom den stam, en dus,
dewyl ze digt by den grond uitkomen, zoo maken de Boomen eene Figuur, die alzoo
net gedraait is, als of ze regt op hun middelpunt geplant waren. Omtrent de
stamboomen in de open Lugt, is men genootzaakt hen zoo veel men kan, regt op hun
middelpunt te planten; anders zou die stam altoos schuins blyven, en een slegte
gestalte vertoonen. Voegt hierby, dat de Boom dies te meer bloot staat voor ’t geweld
der Winden, en bygevolg gevaar loopt van omver te storten; en uit vreeze voor de
Winden, dient men ze een weinig dieper, dan andere Boomen te planten; dat is te
zeggen, men mag ze wel een goeden voet diep in de Aarde zetten, en zelfs, schoon
men niet wil, dat men in ’t planten van kleine Boomen de Kuil met voeten toestampt,
ten einde ze niet te diep inschieten, temeer om dat ze van de Winden niets te vreezen
hebben, word’er vereischt, dat men de Aarde vast stampt tegens den voet van groote
Boomen, om ze te meer te verzekeren tegens ’t gewelt der Winden.
Alle de Boomen geplant zynde, dekt men den voet met een laag mist van twee of
drie duim, die men wederom met een weinig Aarde toedekt, om’er ’t gezigt van te
benemen, dat niet aangenaam zou wezen. Deze Mist dient zoo zeer niet om de Aarde
te verbeteren, want men onderstelt, dat ze goed, en wel toebereid is, als om te beletten,
dat de Dampen in de Maanden April, Mey en Juny niet mogen doordringen tot de
wortels, die dan verhindert om hunne werking te doen, den Boom zouden doen
sterven.
Heeft men geen Mist, dan vergenoegt men zig in die eerste en gevaarlyke Maanden
met den voet van een Boom te dekken met wat Varen of andere kwade Kruiden.
Zulks belet, dat’er niets kan uitkomen, waardoor de jonge Loten kunnen belemmert
worden. Zoo’er een groote droogte is, moet men drie of vier Maanden lang alle
vertien dagen, den Boom met een emmer Water bevogtigen, makende eerst een
ronden kring rondom, op dat het Water ten vollen mag doordringen, en zoo dra het
schynt doorgetrokken of ingezogen te zyn, maakt men den kring weêr toe en geheel
uit. Maar is het weêr een weinig regenagtig, dan is het besproeijen onnodig.
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Regels om de Boomen toe te bereiden, eer men ze plant.
Om een Boom te bereiden zoo om hoog by den kruin, als om laag aan de wortelen,
dunkt my, dat men al het haairagtige moet wechnemen, en niet dan weinig dikke
wortels behouden, vooral de jongste of nieuwste.
Deze zyn doorgaans roodagtig, en zien’er levender uit, dan de oude. Men moet ze
hog snoeijen naar mate van hare dikte. De langste in lage boomtjes moet niet boven
de 8 of 9 duim zyn, en in Stam-boomen omtrent een voet. In de Moerbezië- en
Kersse-boomen mogen ze wel wat langer blyven.
De dunste Wortelen kunnen volstaan met een, twee, drie of ten hoogsten vier duim;
en dat weder naar mate van haar dikte.
Eene laag Wortelen is genoeg, wanneer ze omtrent volmaakt is; dat is, als’er vier
of vyf wortels rondom den voet zyn; zelfs twee of drie goede zyn beter dan twintig
middelmatige. Men heeft dikwils Boomen geplant met een wortel alleen, die in der
daad heel goed was, en egter zyn ze wel aangekomen.

Om de Boomen te planten.
Om dit wel te doen, moet men droog Weêr daartoe nemen, om rede als voren. In
drooge aarde is het best, met begin van November te planten, en in vogtige Aarde,
wacht men liefst tot Maart.
De gelegenheit der Wortelen vereischt, dat het laagste eind niet boven een goeden
voet diep in de Aarde sta, en dat die het digtst aan de oppervlakte zyn, agt of negen
duim hoog gedekt zyn. Men kan zelfs een zoort van een heuveltje maken boven de
wortelen in een droogen Grond, om te beletten, dat ze door de Zon niet beschadigt
worden, dat men weder wechneemt, als de Boom wel is aangekomen.
Als men de Wortels gesnoeit heeft, moet men terstond ieder stam op die hoogte
kappen, als hy moet blyven, zonder te wagten, tot dat ze geplant zyn.
In lage boomtjes, bepaalt men die hoogte tot vyf of zes duim in een droog, en tot
agt of negen in een vogt Aardryk.
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Maar in de Stam-boomen is de hoogte van zes of zeven voet, de regte maat, in allerlei
slag van Aarde.
Onder ’t planten, moet men waarnemen, zoo veel men kan, dat geene wortel heel
en al naar om laag hange, maar liever met den Horizont of zigt-einder plat kome te
liggen.
Die de kleine Boomen sterk schudden, of met de voeten de Aarde toestampen,
wanneer ze geplant zyn, doen haar groot nadeel; dog omtrent groote Boomen is het
goed hen vast te trappen, en’er zelfs een hoogte van Aarde op te brengen, om ze te
vaster te maken tegen ’t geweld der Winden.
De Boomen tegens Heiningen komende te staan, moeten het hoofd wat naar de
muur hangen, dog zoo, dat het uiterste van ’t hoofd drie of vier duimen daar af sta,
en dat men de Wonde niet kan zien.
De tusschen-wydte der Boomen moet geschikt worden na de deugd van de Aarde,
en in ’t byzonder na de hoogte der Muren. Dus kan men ze aan hooge Muren digter
by elkanderen zetten, en wat verder van een aan lage Muren.
Betreffende de gemeene tusschen-wydte van Latwerk of Heiningen, die word
bepaalt van 5. of 6. voet, tot 10, 11, of 12. Wel verstaande, indien de Muren 12. voet
of meer hoog zyn, dan moet men eenen Boom in de hoogte laten opschieten tusschen
twee anderen, die om laag de Heining moeten dekken. En in zulken geval, kan men
de Boomen 5 of 6 voet van elkander zetten; maar, zoo de Muren niet hooger zyn dan
6 of 7 voet, dienen ze omtrent 9 voet tusschen beide te hebben. De wydte der Heggen
moet wezen van 8 tot 9. voet, tot 12 of zelfs iets meer, zoo het Pruimboomen zyn of
wilde Boomen van Korlen opgewassen. En in Stam-boomen van 4. Vamen tot 7 of
8. Vaam, derdehalve roede tot 4 of 5. roeden voor groote Gewassen.
Men moet weten, dat in geen goed Aardryk de Boomen verder van elkanderen
dienen af te staan, dan in een kwaaden grond, om dat de toppen zig daar meer
uitspreiden.
Zoo de kuilen versch gemaakt zyn, zakt de Aarde ten minsten 3. of 4. goede
Duimen.
’t Is een noodige Aanmerking, de Aarde hooger te houden dan het omliggende
vlak, om niet het ongemak te hebben, dat de Boomen dieper in den grond schieten,
dan het wel diende te geschieden.
Of het eind in de Aarde, of’er buiten komt, zulks doet niets tot de vrugtbaarheid
van de geene, die Korlen hebben. Maar wat de Vrugtboomen aangaat, die Noten
dragen, is het beter, dat het eind gansch met geen Aarde gedekt zy. Dog beide zullen
ze schoonder Vrugt krygen, zoo het eind daar uit steekt. Maar voornamelyk komt
het daarop aan, dat de wortels wel gelegt zyn, in dier voegen, dat ze nog door een
groote Hitte of Koude, nog door de Spade kunnen beschadigt worden.
Ten aanzien van de wending en stand, die ieder zoort van Boomen vereischt, is
dit een stuk, dat wel onderzogt en geleert moet worden. In ’t algemeen is de stand
naar ’t Zuiden in onze Landen de beste, en die naar ’t Noorden de slimste. De stand
naar ’t Oosten is niet min goed dan naar ’t Zuiden, vooral in warme Landen. Eindelyk
die naar ’t Westen is niet kwaad voor Perzik- Pruim- en Peere-boomen; maar deugt
niet voor Muskadellen, nog voor de Chasselas, nog eenige Druiven van groote zoort.
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Van ’t Snoejen der Boomen.
Om het Snoejen redelyk wel te verstaan, moet men ten minsten weten den tyd, de
oorzaak en vooral de wyze van Snoejen.
Rakende den tyd, die begint met dat de Bladen afvallen, tot dat’er andere in de
plaats komen. Men moet, wat Boom het ook zy, hem niet meer dan eens in ’t Jaar
snoejen; en’er dit by waarnemen, dat het best is de zwakste vroeger, en de sterkste
later te snoeien.
Rakende de oorzaak, de eerste is, om de Boomen weliger en schoonder Vrugt te
doen voortbrengen. En de tweede, om ze ten allen tyden vermakelyker aan ’t gezigt
te vertoonen, dan of ze niet gesnoeit waren. Om dit laatste te verkrygen, moet men
ieder Boom zyn behoorlyke en vereischte Figuur weten te geven. Het onderscheid
daar omtrent strekt zig alleen uit tot de Haag- en Latwerk-boomen; want omtrent de
Stam-boomen bind men zig zoo zeer niet om ze dikwils te snoejen.
De groote en dikke takken kunnen alleen die Figuur geven, welke men nootwendig
wel moet verstaan, zoo dat men ze gedurig dient voor Oogen te hebben.
Een Hegge, die fraai zal zyn, moet laag staan, in ’t midden open, rond in haar
omtrek, en gelykelyk gedekt zyn aan alle kanten. De voornaamste van deze vier
Voorwaarden is, dat ze in ’t midden open moeten zyn; gelyk het daartegen de grootste
fout is, zoo ze in ’t midden verwart zyn, en al te veel hout hebben, welk gebrek
zorgvuldig te myden staat.
Indien een Espalier of Heining de behoorlyke volmaaktheid zal hebben, zoo moet
de kragt van een Boom en zyne takken aan weêr zyde gelykelyk verdeelt zyn, op
wat plaats de kruin ook mag beginnen, het zy hy laag van stam is, in welk geval de
takken een halven voet van de Grond moeten beginnen, het zy hoog van stam, wanneer
ze gemeenlyk van het einde des stams, op zes of zeven voet beginnen.
Het geheim hier omtrent bestaat in het onderscheid, dat men moet maken onder
de takken, en in het goede gebruik daar van. De takken zyn of dik en sterk, of dun
en zwak. Alle hebben ze haar reden, of om lang te blyven, of om kort gesnoeit te
worden. Onder beide vind men goede en kwade.
De goede zyn die in de natuurlyke orde en plaats komen, en dan hebbenze platte
oogen, die ver van een staan, waar om men de kwade takken noemt Waterloten.
Om die natuurlyke orde te kennen, moet men
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vooreerst weten, dat de takken niet moeten komen dan aan de gene, die in de laatste
Snoeijing verkort zyn; en dus alle die op andere plaatzen voortkomen, zyn takken
van valsch hout. Ten tweeden, dat de orde van nieuw-geschote takken is, dat, indien’er
meer zyn dan een, die aan ’t einde dikker moet wezen en langer, dan die’er
onmiddelyk om laag op volgt; en deze weêr dikker, en langer, dan de derde, en zoo
met de rest. En bygevolg, zoo men’er een vind, die dik is op zulke plaats daar ze
moest dun wezen, die is almeê een tak van valsch hout. Daar zyn hier omtrent eenige
kleine uitzonderingen, maar ze komen zelden voor.
De kleine en goede takken in Neuteboomen en vrugten met korlen dienen voor de
Vrugt, en de dikke, die goed zyn, voor ’t hout. Het tegendeel heeft plaats in
Vygeboomen en Wynstokken.
De wyze van snoejen word zwaarder opgegeven en gelooft, dan ze in der daad is.
Zoo dra men de beginzelen weet, die heel ligt zyn te verstaan, vind men een groote
gemakkelykheid omtrent dezen Arbeid, die waarlyk het Meesterstuk is van ’t
Hovenieren.
De voornaamste Grondregels zyn vooreerst, dat jonge Boomen ligter zyn te snoeien
dan oude, en vooral dan die meermalen kwalyk gesnoeit zyn, en de gedaante niet
hebben, dieze wel moesten. De bekwaamste Hoveniers vinden werks genoeg, om
oude gebreken goed te maken. Ik geve op zyn plaats byzondere Regels voor zulke
ongemakken.
Ten tweeden, dat de sterke Takken kort gesnoeit en op vyf, zes of zeven duim
gebragt worden. In zekere gevallen nogtans houd men ze wat langer; dog zulks
gebeurt zelden.
Ten derden, dat men onder de overigen zommige korter, andere langer kan laten,
te weten, tot 8, 9, of 10. duim, ja zelfs tot een en een halve voet, en misschien daar
boven; vooral in Perzik- Pruim- en Kersseboomen, tegens een Heining. Zulks bepaalt
zig naar de kragt en dikte, waar meê ze bekwaam zyn, om zonder te breken, de
toekomende Vrugt te dragen en wel te voeden.
In sterke en vigoureuse Boomen, die teffens schoon van gedaante zyn, kunnen
niet te veel Vrugt dragende takken wezen, zoo ze maar geen verwarring maken. Maar
ten aanzien van de dikke Takken, die niet dan hout uitleveren, moet men’er doorgaans
in allerhande zoort van Boomen niet meer dan een laten blyven, van alle die uit ieder
Snoeijing van ’t voorgaande Jaar zyn voort gekomen.
Ten ware, indien de Boomen sterk en welig zyn, dat de eindens der nieuwe Takken
zig ver van elkanderen bevinden, en aan weerskanten verspreiden, vooral zoo deze
nog kaal zyn; zoo dat het noodig is, ten eersten beide zyden te dekken, om de Figuur
te volmaken. En in dat geval mag men wel twee of drie Takken laten blyven, mits
dat ze alle van verscheide lengte zyn, en nooit de gedaante van een Vork hebben.
De vrugtdragende Takken versterven, na dat ze uitgedient hebben, met dit
onderscheid, dat zulks in Neuteboomen gebeurt ten einde van een of twee, of ten
langsten drie Jaren. Maar in Vrugtboomen met Korlen gebeurt het niet dan na dat ze
vier of vyf jaren gedient hebben.
En bygevolg is het ten hoogsten nootzakelyk te voorzien, dat men nieuwe Takken
doe voortkomen in de plaats van zulke, die men weet dat vergaan zullen; anders
vervalt men tot het ongemak van onvrugtbaarheid.
Dit zoort van vrugtdragende Takken is goed, op wat plaats de Boom hen
voortbrengt, binnen of buiten. Maar een dikke Tak is altoos kwaad, wanneer hy
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binnen de Hage komt, ten ware hy diende om een anderen te rug te houden, die te
ver uitspringt; gelyk doorgaans gebeurt in de Fransche Booter-peeren.
De fraaiheid van een Boom; en de meenigte en mooigheid der Vrugt, hangt dan
meest af van hem wel te snoejen, zekere Takken wel te leiden, die teffens dik en
goed zyn, en andere die dik en kwaad zyn, geheel af te kappen.
Dewyl het meenigmaal gebeurt, dat een tak, die voorleden Jaar lang is gehouden
om de Vrugt, nu meer voedzel begint te krygen, dan hy natuurlyk behoorde te hebben;
en bygevolg dik word, en andere dikke Takken voortbrengt; dan bestaat de
voornaamste zorg van ’t Snoejen daar in, dat men niet alleen dien Tak handelt, als
andere Takken, die voor enkel hout dienen; maar voornamelyk, dat men hen geen
dik Loot laat behouden aan zyn einde, ten ware men voornemens was, den heelen
Boom te laten opschieten, en’er een stamboom van te maken.
Deze goede manier leert iemand om de Boomen doorgaans laag en kort te houden,
alzoo het beter is, onder ’t Snoejen de hoogste Takken, die dik zyn, heel en al wech
te nemen, en enkel de laagste te houden, dan het tegendeel te doen.
Het zy dan, dat de hoogste beter geplaatst zyn, om den Boom een schoone gestalte
te geven, dan de laagste, dat zelden gezien word; want in zoo een geval moet men
die om laag wechkappen, en de andere om hoog houden. Het oogmerk is hier omtrent,
om fraaije Boomen te krygen, wel verzekert, dat de vrugtbaarheit van mooije
Vruchten, nooit mist een gevolg te zyn van zoo eene gedaantgeving, alzoo men geen
van de kleine vrugttakken wechneemt, maar hen in tegendeel zoekt te vermeerderen,
en te zuiveren van alles dat hen schadelyk kan wezen.
Dat korthouden van een Boom maakt, dat al het zap, ’t welk in de bovenste tak of
takken (die men heeft afgehouwen) zou gegaan zyn, nu naar die tak toeschiet, die
aan het einde is van den afgehouwen tak, en bygevolg word hy veel sterker, en
bekwaam tot grooter en meerder uitwerking, dan te voren. En dewyl zomtyts tegen
de orde der natuur zwakke takjes voortkomen aan ’t einde van een dikken, die gekort
is geweest om de zwakke te houden, dan snoeit men aan de dikke takken dat zwakke
takje, ’t welk beneden de nieuwgeschote
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zwakke tak of takken staat, en best voegt om de fraaiheit van den Boom te volmaken.
Behalven het snoeijen komt men zomwylen tot een ander middel, dat men nypen
noemt, en doorgaans meer nut doet aan Perzik-, dan andere dikke en vigoureuse
boomen. De uitwerking van ’t nypen is, dat de takken niet te dik, en dus onnut worden
om vrugt te dragen, nog te lang, waar door de Boom al te schielyk zou opschieten,
of de takken gevaar loopen van door den wind gebroken te worden.
Ook dient het nypen, om in plaats van een tak verscheide te doen voortkomen,
waar van’er zommige klein zyn, en goed om vrugt te brengen, andere dik om hout
te maken. Men bedient zig van dit middel in de Mey- en Juny-maanden, en ’t bestaat
hier in: Men scheurt den tak met zyn nagel open, die van de lengte van een halve
voet of iets meer, begint dik te worden, en zig uit te zetten.
Om op zyn pas te nypen, moet men dien dikken tak maar drie of vier oogen laten
houden, en zoo hy genegen is zig te dik uit te zetten, moet men voortvaren met hem
gedurig een neep te geven, maar nooit aan zwakke takjes.
Op het woord hof of tuin zult gy meer onderregting vinden, zoo omtrent het
snoeijen als omtrent het behandelen van Vrugtboomen.
Rakende het snoeijen van Wyngaarden en Vygeboomen, beziet daar van deze
artykelen.

Algemeene Aanmerkingen.
Oude Boomen moet men de oude basten benemen tot op het leven, met een Snoei-mes
of een scherpe Spa, in den Wintertyd; en ze ontdoen van al te veel hout omtrent de
volle Maan in February.
Men kan ook aan oude boomen de kruin wech kappen, tot op een voet boven de
Arm- of Vorktakken, om ze te verjongen; ’t welk gy ook doen moet aan uw Heiningen
en Hagen op Kween of wilde boomen geënt, wanneer ze al te oud zyn, en hunne
bladen buiten gewoonte geel worden, dat een teeken is dat ze krank of aan hun einde
zyn. De wonde bestrykt men met een pap van vette aarde en Paarde- of Koe-mist
wel ondereen gemengt, dit belet de boomen uit te waassemen en hun kragt te verliezen,
waar door ze met der tyd weer uitbotten en zig herhalen, zonder gevaar van te rotten.
Men moet allerlei zoorten van takken tot op ’t ligchaam van den boom afkappen.
Om zulks netjes te doen, neemt men een smallen Bytel van een Schrynwerker, en
een houten hamer, om’er op te kloppen.
Dit Mengzel van vette aarde is ook goed voor ’t Enten, en voor allerlei insnydingen
in ’t ligchaam van een boom, vooral als’er Koemist onder gedaan is, waar mee men
ook de Kankers bestrykt, na dat ze tot op het leven uitgesneden zyn.
De gene, die netter willen wezen, en wat meer onkosten doen, om op hunne Enten
en de kwetsuren van jonge boomen te leggen, kunnen een derde Wasch, een derde
Hars, en een derde Kaarssmeer nemen, en dit zamen wel gesmolten en gemengt
hebbende, op de voorsz. Enten en Kwetzuren leggen. Dog ze moeten de voorzigtigheit
hebben, van hunne vingeren te voren met wat olie te smeren, anders zal dit Mengzel
koud en gehanteert zynde aan hunne handen blyven kleven.
Ten aanzien van groote boomen op een wilden geënt, als men gewaar word, dat
ze nodig hebben gemest te worden, dan ontschoeit men ze in November een halven
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voet diep, 4 of 5 voet rondom de stam naar zyn dikte, en smyt’er goede vette mist
op, die half verrot is, een halven voet hoog, op een voet na by den stam. Een maand
daar na gooit men de aarde weer boven op de mist, leggende de zooden onder.
Dit ontschoeijen en dongen verbetert zoo de meenigte, als de hoedanigheit van
vrugt in grootte en fraaiheid; en daarom dient het dikwils te geschieden, omtrent alle
twee jaren.
Wil men de boomen niet messen, dan vernoegt men zig met ze in November te
ontschoeijen, dog men wagt tot Maart om ze weer te dekken. Dus word hun grond
door de Wintervogten vet, en deze dringen tot onder de wortel door.
Dit kan en moet ook geschieden aan boomen geënt op een wilde Quee; maar wilt
gy ze verjongen, dan ontdekt de wortelen zoo handig gy kunt, en snoeitze drie voet
of meer van haar stronk, in de gedaante van een geite-voet. Dit gedaan zynde, dongtze
en herdekt ze, als voren. Door dit middel zult gy uwe boomen behouden zoo lang
gy maar wilt.
Dit slag van werk is goed te doen in het voorjaar, als de boomen moeten gesnoeit
worden.
Men moet de Mos, die aan de boomen komt, met een houte Mes afdoen, als het
regent. Die Mos is de schurft van de boomen, die hen en de vrugten merkelyk schaad.

Van de Leiding der Boomen.
De Boomen tegens Latwerk of Heiningen staande, behooren meest al in Meytyd
geleid te worden, dat hier in bestaat, dat men de takken en nieuwe Loten van ieder
Boom ter regter- en ter slinkerhand ordentelyk weet te leiden, zodanig dat’er niets
verwart, ledig of gekruist komt te blyven.
Maar gemerkt een Heining door ledige plaatzen het meest ontsiert word, zoo moet
men geen zwarigheid maken om te kruissen, als men geen ander middel ziet om ’t
voorz. gebrek voor te komen.
Men moet die Leiding zoo dikwils herhalen, als de takken lang genoeg schynen
om ze te kunnen binden, zoo ze anders gevaar loopen van te breken. Vooral is het
nodig, alle de goede takken, die een Perzikboom in den Zomer uitschiet, aan te
houden, ten ware’er zoo groot een menigte van was, dat ze in elkanderen wassen en
zig verwarren, dat evenwel zelden voorvalt in boomen, die wel geleid zyn.
Maar in allengeval, zoo het de nood vereischt, moet men met groote voorzigtigheid
eenige van de hardnekkigste afscheuren of wechkappen, om te beletten, dat de gene
die verborgen zyn, niet te lang,
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en ook onnut worden, gelyk het ook in Pereboomen, die tegen een Muur of Latwerk
staan, niet kwaad is de takken van valsch hout wech te doen, die somwylen vooruit
groeijen, en in Hagen zulke, die in ’t midden voortkomen.

Van hooge Stamboomen.
De hooge Stamboomen moeten zoo geplant worden, dat ze gedekt zyn tegen de
Zuidewinden, zoo ’t eenigzins doenlyk is, want deze winden werpen wel de helft of
drie-vierde van hunne vrugten af in de maand September. Hierom is ’t dat de enkelde
en dubbelde Heiningen veel vooruit hebben boven hooge stammen, wegens hare
laagte en vogtigheid.

Manier om hooge Stamboomen te planten.
Nadien het oogmerk der Boom-scholen en Enteryen niet is, om ze op de plaats te
laten, daar ze geplant staan, maar om ze elders in een goeden en vrugtbaren grond
te zetten, om’er het voordeel en genoegen van te genieten, dat men zig in ’t begin
voorgestelt heeft; zoo is het nodig, om onzen Lezer te onderregten, hoe die grond
geschapen moet wezen; hoe hy hem moet verbeteren en bekwaam maken voor zyne
goede Boomen, om hen het behoorlyke voedzel te geven, dat ze van noden hebben,
om op hunnen tyd goede vrugten, en in meenigte uit te leveren.
My dunkt, dat wy deze stoffe tot hier toe byna genoegzaam afgehandelt hebben,
en dat de Lezer het overige daar ligtelyk zou kunnen by doen. Dog om ons zelven
niets te verwyten, gaan we alles byeen halen, dat de bewerking of praktyk kan
verligten.
Om dan te beginnen, zullen we zeggen, dat de voornaamste en nodigste zaak, om
goede en schoone Stamboomen te hebben, is, hen te planten in een goed aardryk,
dat niet bestreden word door de winden, nog bevogtigt door stilstaande wateren, of
andere die’er ontspringen, en dat niet al te dor en droog is.
Gy zult zeggen, dat men niet altoos kan uitkiezen, en dat ieder zyn eigen grond
moet doen gelden en bearbeiden. Maar men zal u antwoorden, dat men niet altoos
gelukkig is in ’t gene men voorneemt, by gebrek van goede hoedanigheden, en van
zulke onderwerpen te vinden, die bekwaam zyn tot het geen, waar toe gy ze wilt
gebruiken. De Natuur en de Kunst zyn twee zeer verscheide zaken. De eerste doet
de aarde altoos zulke uitwerkzelen voortbrengen, die haar eigen zyn; terwyl de kunst
nooit zoo wel uwe voornemens beantwoord, als wel de Natuur, het gene haar eigen
is.
Maar dezelve Natuur helpt u veel, om uwe Kunst, arbeid en vlyt te volmaken, zoo
dat gy’er uwe rekening wel by kunt vinden, en uw oogmerk bereiken. Laat ons dan
zien, hoe we eenen grond door de Kunst en arbeid kunnen doen gelukken, die van
zig zelven maar matig, en van geen goede uitwerking zou zyn.
Zoo gy een goeden grond hebt, is uw oogmerk voldaan; is hy matig, dan moet gy
hem verbeteren, en hoe goed een grond is, mag men hem egter volmaken en
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verbeteren. Om gewis te zyn, dat eenig aardryk goed is om’er in te planten, moet
men niet gade slaan, of het schoone granen in overvloed voortbrengt, en zodanig als
gy ze kunt begeren; maar nevens die goede hoedanigheid moet men zien, of het
vastigheit genoeg heeft om een Boom te voeden, die sterker en magtiger voedzel
behoeft, dan een Koren-halm.
Daar-en-boven kan een Land goed wezen in eene zaak, maar niet in alle andere.
Zoo gy nu in zulk een Land wilt planten, moet gy anderen arbeid doen voor die eene
zaak, dan voor het geheel.
Ik onderstel, dat gy wilt planten in een Land, het zy een regt of lang, rond of
langwerpig-rond, of wat gedaante het mag hebben. Verder onderstel ik, dat het behoeft
gemest te worden; als ook, dat het geen water heeft nog onder de aarde, nog het
welk’er op stil sta, want in deze tweederley gronden zou ik u niet raden te planten,
op die wyze als wy zullen zeggen. In beide deze gronden plant men, met’er hoopen
aarde op te brengen, maar niet met de aarde te doorgrieven en naar goeden grond te
zoeken.
Om te weten, hoe gy planten, en hoe veel Boomen gy op uw Land, wat figuur het
ook mag hebben, zult zetten, is het nodig, dat gy weet, hoe men zig van een
Landmeters Winkel-Kruis bedient, of dat gy een bekwamen Landmeter aanneemt,
want mist gy in ’t begin of elders maar eenen duim, zult gy uwe rekening nooit goed
maken. Behalven dit Winkel-Kruis dient gy een Roede te hebben die redelyk lang
is, of liever twee, die gemakkelyk en wel zamengevoegt zyn, zoo dat ze niet los
raken; deze Roede moet juist zoo lang wezen als de tusschenwydte is, die gy tusschen
ieder Boom wilt laten. Goede Planters gebruiken liever hier toe een Lat of lange Stok
als een Koorde, die zig of door het rekken verlengt of nat geworden in een krimpt,
en nooit zoo naukeurig meet als een houte Roede. Daar en boven moet gy zoo veel
Paaltjes of Stokjes hebben, als gy Boomen wilt planten. Deze drie zaken gereed
hebbende, neemt een helderen dag en mooy weêr waar, (want om in de aarde te
arbeiden, dient men altoos schoon weêr te hebben) en kiest de zyde, die het regtst
en het meest in ’t gezigt legt, en haar wel betragt hebbende, neemt uw Winkel-Kruis,
en trekt uw eerste Lyn heel regt op het Land.
Deze Lyn welgetrokken zynde, steekt het eerste stokje op de plaats daar ’t
Winkel-Kruis gelegt was, om aldaar den eersten Boom van deze eerste Lyn te planten,
welk stokje gy niet steken moet voor of agter het Kruis, maar door het gat. Op dezelve
linie neemt met uw houte Maatstok, het midden van uw eerste stokje, niet vooraan
nog ter zyde, en steekt dan naar het Winkel-Kruis het tweede stokje, om de plaats te
tekenen voor den tweeden Boom, welk stokje gy niet steken moet aan ’t einde van
uw Roede, maar zoo dat het einde van uwe Roede regt in ’t midden valt van uw
stokje, om reden, dewyl het eene wel wat dikker kan wezen
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als het ander, gelyk ook de eene Boom dikker valt dan de andere. En zoo gy de
tusschenwydte der Boomen woud afmeten binnen of buiten, en niet van ’t midden
des omtreks van uw stokje of Boom, kunt gy ligt oordeelen, dat uwe afmetingen,
wegens de ongelykheid van diktens, zoo juist niet op elkanderen zullen passen, als
wanneer gy wel verstaat en nog beter opvolgt het gene men u onderregt. Dit tweede
stokje op dezelve Linie gestelt zynde, steekt’er nog een derde door hulpe van ’t
Winkelkruis en de Maatstok op dezelve wyze als boven. Dus zult gy in een regte
Linie drie stokjes hebben, die alle even ver van elkander staan.
Houd hier meê op in deze lyn of ry, en begint een tweede; die zoo ver af zy van
de eerste, als ’t eene stookje van ’t ander afstaat. Om ’t eerste stokje van de tweede
ry te steken, stelt uw Winkelkruis in ’t gat van ’t Hoek-stokje, om in een regten hoek
een andere lyn te trekken, tot aan ’t einde van uw land.
In deze lyn meet de plaats af voor ’t eerste stokje, van de tweede ry; daarop plaatst
uw tweede en derde stokje met behulp van ’t Winkelkruis, even als in de eerste ry
geschied is. Dus hebt gy in ieder van beide ryen drie stokjes, om de plaats te tekenen
van zoo veel Boomen. Laat het tweede hierby blyven, om de derde lyn of ry te
trekken, op deze wyze:
Plaatst het Winkelkruis by ’t eerste stokje van de tweede ry, zoo dat het daar op,
en op het hoekstokje doelt; meet de wydte af, en steekt’er een stokje voor de derde
ry. Brengt het Winkelkruis dan by dit laatst gestoke stokje, en meet de plaats af voor
de twee overige stokjes van de derde ry enz.
Dus zult gy negen stokjes hebben, even ver van elkanderen, en van alle kanten in
een regte Lyn, die net een Kegelspel vertoonen, zoo dat hoe gy uwe stokjes beschouwt,
gy altoos drie stokjes in een regte Linie zult zien, als zoo veel Kegels. Dit moet tot
een grondslag strekken van uw heele vlak. Want deze drie ryen dus begonnen moeten
verlengt worden tot het einde toe van uw land, in dezelve orde en gedaante. Dit doet
my nogmaals herinneren, dat gy wel agt moet geven op de meeting; als gy uwe stokjes
stelt, en even zorgvuldig wezen, als gy uwe Boomen wilt planten, nadien het
meesterstuk hier in bestaat, en gy anders nooit wel zult uitkomen. Uw land dus met
lynen betrokken en met stokjes beplant hebbende, weet gy juist, hoe veel Boomen’er
op uw land zullen komen, en bygevolg hoe veel gaten gy maken zult om ze’er te
planten. Om deze wel te maken en u niet te bedriegen, moet gy uwe stokjes heel vast
in de Aarde slaan, ten einde hen niemand uit kwaadaardigheid kome uit te rukken,
nog ze door den Wind of eenig Beest omver gehaalt worden. Men neemt daar om
doorgaans een blok of dik stuk Hout, dat men doorzaagt op de lengte van een voet,
en dan in vieren klieft, zoo dat ieder stuk omtrent de dikte heeft van een
Wyngaart-staak; deze stukken hout slaat men in de plaats van de stokjes in de Aarde,
en laat ze’er maar een goede duim uitkyken, om niet genootzaakt te worden van alles
nog eens af te meten.
Neemt hierop een Maatstok van zes voet, en maakt in ’t midden een merk, om
daarmeê de gaten zes voet breed in de ronde te maken, voor Boomen die in de open
Lucht geplant worden. Maakt ook een merk op dezelve Maatstok by den vyfden voet,
dienende om de diepte van ieder kuil tot vyf voet te brengen. Steekt dan een yzere
pin juist in het middelpunt van de kuil, legt’er het midden van uw Maatstok op, daar
het merk staat, en draait hem in de ronde, om den uitersten kring van het gat te
teikenen, welken kring gy wat duidelyker moet maken met een Schop of Spâ. Laat’er
dan drie voet Aarde uitgraven, zoo ze zoo ver goed is, en doet die goede Aarde ter
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zyde wech. Daarop laat gy nog twee voet graven, om de voorz. diepte aan de kuil te
geven, en deze laatste Aarde moet byzonder wechgedaan worden van de eerste, al
was het dat ze ook goed was.
Uit het maken van deze eene kuil kunt gy dikwils zien, hoe de grond van uw Land
geschapen is.
By aldien na die eerste drie voet Aarde, of eerder uwe grond verandert, en gy’er
in plaats van goede Aarde een aantreft, die Steen- klei- of leemagtig is, of brandend,
rood en geel Zand, of diergelyke kwaade stoffe, kunt gy licht oordeelen, dat een
Boom zou verloren zyn geweest, zoo gy hem geplant had, zonder die gaten gemaakt
of uwen grond gekent te hebben; ook dat gy die kwaade stoffe daar niet weêr in
meugt doen, zoo gy ondervind, dat de Schop niet in de grond wil, maar een houweel
moet gebruikt worden, om die stof te breken, en uw kuil te graven, zulks is een wis
teeken, dat, zoo de Wortel van uwen Boom tot op dien grond was geraakt, zy
verdroogt zou zyn, en uwen Boom hebben doen verdorren by zyn kruin, want daar
aan kan men altoos zien, hoedanig de wortel is. Gy moet dan toezien, waar heen die
kwaade stoffe gebragt, en waar van daan’er goede Aarde moet gehaalt worden, om
die gaten te vullen, en den grond te verbeteren.
’t Is bekent dat’er niets voordeeliger of beter is, om de gaten van een Heining te
vullen, dan de Aarde van zware Wagensporen op groote Wegen. Zoo gy het gemak
en de vryheid hebt om’er uw van te bedienen, laat dan eene ry gaten heel uitgraven
na elkanderen wech. En laat de Aarde, zoo ze het van noden heeft, by voorbeeld, als
ze vol groote Steenen of Keisteentjes is, door een horde werpen, op de kant van de
kuil, zoo dat’er de goede Aarde in; en de Steenen buiten vallen. Wanneer nu de Kar
met goede Aarde van de groote Wegen komt, om de kuil weder te vullen, bevracht
dan dezelve Kar met de ondeugende stoffe, die u niet dient; om uw land niet te
belemmeren met het vuilnis van alle gaten te gelyk, maar gy laat telkens maar eene
ry gaten uitgraven en weêr vullen. Zyn’er gronden in uw Land, die gy wilt gelyk
maken, laat’er dan alle goede Aarde van daan halen, om ze tot het vullen te gebruiken,
en die kwaade in plaats brengen. Gy maakt
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nogtans naderhand gaten in die kwaade Aarde, maar vervult ze heel en al met zeer
goede en nieuwe Aarde; dan zullen’er zig de Boomen niet kwalyk by bevinden. Want
alle die kwaade Aarde gemengt met Klei of anders, is beter dan alleen op haar zelve
gelaten, waardoor de Wortels voorzeker zouden gestorven zyn.
Wy willen wel belyden, dat’er tweemaal geplant wierd op een plaats, alwaar de
Aarde heel goed scheen, maar, dewyl’er die orde en wyze niet gehouden was, die
hier voorgeschreven is, zag men de Boomen dikwils uitsterven, tot dat men het gebrek
vond, (daar we van gesproken hebben) en het verbeterde op voorschreve wyze; en
weest verzekert, dat de Boomen toen wonderlyk wel droegen.
Wy hebben heel zware en dikke Vrugtboomen uit den grond doen halen, maar
nooit gevonden, dat de Wortel vyf voet diep lag, schoon het bekend is, dat de
Peer-boomen dieper dan eenige andere, hunne wortelen in de Aarde schieten, en’er
zig beter vestigen, dan de Beuke- of Eike-boomen.
Indien gy geen goede Aarde gemakkelyk kunt krygen om de gaten te vullen, of
andere nieuwe Aarde, die zedert een langen tyd brak heeft gelegen, kunt gy die
nemen, welke op uw Land tusschen beide, dat is, tusschen twee Boomen ligt, en haar
door de horde laten zuiveren, met goede rotte Mist verbeteren, en daar meê de gaten
vullen, en de rest, die niet deugt, over uw Land stroojen. De Regen, Hitte of Vorst
zullen die Aarde behalven de Keisteenen (die men elders heen moet brengen) wel
verbeteren. Maar zoo gy goed en deugtzaam werk wilt maken, moet gy dat nakomen,
’t geen wy gezegt hebben, te moeten geschieden omtrent de Kuilen van de Heiningen;
te meer om dat men die onkosten niet meer dan eens doet, wanneer men den Boom
plant; maar op die wys kan hy vele Menschen overleven, en met merkelyken woeker
goed doen, ’t geen gy’er aan besteed hebt.
Daar zyn’er, die het vermogen hebben, van hunne Landen en Gaten wel te mesten;
dezen rade ik zulks te doen, en op den grond van die kuilen een voet hoog Mist te
leggen, daar op een voet Aarde, dan anderhalf voet Mist, en de rest vervullen met
goede Aarde, gemengt met Mist die volkomen uitgedooft is.
Byaldien men Duiven-mist kan hebben, die is heel goed; maar men moet’er niet
meer dan een halven voet van op den grond leggen, en daar op een voet Aarde; dog
dan moet’er geen Duive-mist weêr op, maar Koe-mist, dewyl de andere te heet is,
en heel onder in de kuil wonderen uitwerkt, doende de vettigheid om hoog stygen,
gelyk een pot zyn schuim. En dewyl deze Mist zoo gemeen niet is, moet men hem
in zoo vele kuilen verdeelen als ’t mogelyk is.
Wanneer die kuilen gemaakt en gevult zyn, waar toe men van Maart af tot
November moet arbeiden, en gy het zelve Jaar uwe Boomen wilt planten; zoo gy
daartoe dan zoo gemakkelyk, als in de Maanden van November tot February
werkluiden kunt krygen, het zy gy’er ’s Winters of Zomers laat arbeiden. Dan moet
gy zonder verandering in de Maand van November gedurig planten, nog vroeger nog
later, indien gy u wilt een goeden voortgang beloven, omtrent uwe Plantagie.
De gaten weêr gevult zynde, moet ruim een voet goede Aarde boven den platten
grond hoog zyn, na dat ze sterk zakken. Om daar in nu wel te slagen, zouw het niet
kwaad zyn, de gaten dus een jaar lang te laten blyven, zonder daar de boomen in te
planten, ten einde, wanneer de Aarde wel gezakt is, uwe Boomen niet te diep in den
grond komen te staan, gelyk wel gebeurt, als men zig haast om ze te planten, zoo dat
de kuilen gemaakt zyn. Vooral moet gy zorg dragen, van de wortels uwer Boomen
niet te leggen op de Mist; zoo gy dat doet, of zoo gy enkelen Mist legt boven op de
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wortels, ’t zy onder ’t planten, of daar na, dan zal de Boom zonder fout sterven. Men
heeft gezien, dat zommige Menschen hun Boomen in November hebben ontschoeit,
zoo dat men’er de wortels van zien kon, en in Maart boven op die wortels goede
Koe-mist gelegt, dewyl ze gehoort hadden, dat men de Boomen moest mesten; maar
wat volgde’er op? Een Maand daar na waren die Boomen tot op hun wortels verdort,
alleen door deze fout.
Dewyl gy in ’t graven van de kuilen alle de stokjes hebt wechgenomen, die’er het
middelpunt van aan toonden, en de plaats, daar de Boom staan moet, om nu hier in
niet te missen, moet gy van voren aan dezelve plaatzen weêr vinden door hulpe van
’t Winkel-kruis, Houten Maatstok en de andere stokjes, gelyk wy boven geleert
hebben; met dit onderscheid, dat gy’er in de plaats van stokjes, schoone en goede,
en wel toegerede Boomen moet zetten, ’t zy dat ze gekogt of uit uwe Entery genomen
zyn, mits gy niet vergeten hebt, hunne wortels te korten.
De Entery, waar uit gy de Boomen wilt nemen, moet een goeden grond hebben,
en op geen plaats wezen, daar grondig of stilstaand Water is. De deugd van zoo een
grond is kennelyk aan den bast der Boomen, die dan groen, rood of witachtig zal
zyn, en heel vol, maar niet vast klevende aan het hout, gelyk’er wel gebeurt. Gy moet
nooit eenige Appel- of Peere-boomen planten, zoo gy gist, dat de bast aan ’t hout
vast kleeft en heel mager is. Zulke zyn niet beter dan op ’t Vuur.
Ook moet men geen Boomen nemen, die den kanker of lange witte mosch hebben,
of’er geel uitzien van den worm; want dat is een teken, dat de voet niet deugt. Kiest
altoos de beste, en spaart’er geen geld aan, om redenen, die wy boven bygebragt
hebben. Zoo gy over den prys t’eens zyd, besproeit ze dan, en merktze met een, en
schryftze op een papier aan, zoo ze geënt zyn, om alle verwarring voor te komen;
zoo niet, is ’t genoeg, dat gy aenteikent, wat Zon ze gehad hebben, om hen altemaal,
wanneer gy ze herplant, zoo te plaatzen,
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dat ze dezelve Zon mogen hebben, als ze gehad hebben ter plaatze, daar gy ze van
daan haalt.
Als uwe Boomen dus gemerkt en uit den grond zyn gehaalt, is het raadzaam, hen
op de plaats zelve te knotten met een goed Snoeimesje, dat heel sterk en scherp is;
dewyl een Hou- op Kapmes zoo wel niet dient, als een krom Snoeimes, om juist te
kappen, daar gy ’t wilt hebben. Een mensch houd de Boom om hoog, terwyl een
ander de takken by den kruin snoeit, zoo lang of kort, als ’t hem belieft, of als hem
geraden word daar ter plaatze, alzoo’er geene vaste wetten op zyn. Maar doorgaans
snoeit men ze op een halven voet na, by den stam, ’t welk altoos van binnen in de
gedaante van een Geitevoet moet geschieden, op dat de wonde niet geraakt worde
van de Zon, en’er het water uit loope. Ook wanneer gy een hoogen Stamboom
verplant, moet ge niet vergeten, zyn kruin op die hoogte te besnoeijen, ten einde hy
fraaijer hout make, zonder acht te slaan, zoo hy geënt is, of hy knoppen heeft dan
niet, ter plaatze, daar gy hem snoeit. Wilt gy Boomen kiezen om te verplanten,
neemt’er dan gene die zig zelve niet kunnen over end houden; en weest nooit zoo
onagtzaam, van Boomen te planten, die met een voet of stut moeten ondersteunt
worden, want dit bederft maar den Boom; die veel beter voort zal komen zonder stut
in de Entery, dan elders. Maakt dan, dat gy altoos stevige Boomen hebt, die bekwaam
zyn om aanstonts geënt te worden, of die altemaal reets geënt zyn, mits gy niet
bedrogen zyt in de Vrugt, vooral wat de Peeren aangaat.
De Boomen staan fraaist, zoo ze drie roeden, (ieder van 12. voet) van elkanderen
afstaan; en gy moet u nooit laten belemmeren door een ouden Boom, die geplant is
ter plaatze, daar gy meer andere wilt zetten. Ook dient gy ze altemaal in ’t zelve Jaar
te planten, en zo veel het kan zyn, Boomen van gelyke dikte en ouderdom.
Zoekt gy van uwe nieuwe Plantagie Vrugten te hebben, om uit der hand te eten,
daartoe is de Peer de bekwaamste, alzoo ze het eerste van allen draagt, en u by gevolg
baar Geld opbrengt. Maar dat doende, moet gy alle uwe teere Peeren planten. Want
zoo gy meent, dat de Bon Chretien, Mazuër, Pontpeer, Rateau, Genart, l’Amour,
Dagobert, de Fontarabie, enz. en andere schoone Peeren, die goed zyn om te bewaren,
volkomen ryp zouden worden op hooge Staam-boomen, dan zyd gy de wyze heel
mis. De Herfst-Winden, in September, die nooit uitblyven, werpen u die schoone
Vrugten met de grootste woede af; en gy zult’er nooit veel genoegen by vinden, ten
ware ze wel gedekt stonden, dat zeer zelden gevonden word; daar en tegen de groote
en kleine Ranket, de kleine Muskaat, Bourdon, la Bellissime, Cuisse madam,
Epineroze, groote Ajuin-peer, groote Milaan, groote Muskaat rouge, Bigarade, kleine
en groote Rousselet, Caillorozat aux Mouches, Brutte Bonne, de Perel-peer, l’Amiral,
Messire Jean, enz. De Bergamot, en andere goede teere Peeren, dragen overvloedig,
zyn bekend by de Fruit-verkoopers en worden verkogt en gegeten, eerze de Wind
kan afschudden, behalven de Messire Jean, Heeren-peer en Bergamot; dog moet
men ze daar om niet nalaten te planten, dewyl zy’er wel tegen kunnen. Ook zyn de
Peeren veel williger dan de Appelen, zoo wel om dat deze veel gemener zyn, als om
dat ze later aankomen. ’t Is wel waar, dat de lekkere Boeren den Oorlog meer tegen
de Peeren verklaren, dan tegen de Appelen; maar dat komt daar van daan, dewyl
men’er te weinig doorgaans van plant, en de Boeren ze daarom het eerste op hebben;
maar indien ze zoo gemeen waren als de Appelen, dan zouden ze zoo veel nood niet
hebben.
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Gy moet wel onthouden, dat gy verscheide Enteryen dient te bezigtigen, om goede
Boomen te kiezen, en verklaart u niet, hoe veel Boomen gy hebben moet, voor dat
gy ze gezien, en in de Entery opgetelt hebt, wat u dienstig kan zyn. Ontziet immers
geen Geld omtrent een goeden en wel geconditioneerden Boom, nog minder zoo gy
hem wel geënt vind met die Vrugt, die gy begeert, mits dat de Verkooper u daar voor
instâ.
Zyt gy genoodzaakt uwe Boomen zelf te enten, om dat gy ze ongeënt uit de Entery
hebt genomen, ent dan nooit, dan zulk Fruit dat gy eerst geproeft hebt en wel kent,
en maakt meer werk van een goede Vrugt, die wel smaakt, dan van andere, die
onbekende namen hebben, alzoo men altoos den naam van goede Fruit kent, zoo wel
als van goede Wynen. Om een Boom te hebben, die’er wel zal uitkomen, moet men
altoos de enten nemen van het voornaamste en opperste gedeelte, maar niet ter zyde
van een Boom. En om te meer van zyn Vrugtbaarheid verzekert te zyn, moet men
het ent van een Peereboom nemen, het Jaar als hy eerst draagt, en reets Knoppen
heeft. Zoo gy uwe Boomen van verre doet komen, moet gy wel zorg dragen, dat de
Stam nog de Takken die gy daar aan laat, geschilt zyn. Zulks baart den Kanker, en
als hy hem verplant, dan moet gy de wortel eerst snoeijen. Indien gy uwe Boomen
wilt enten, neemt dan nooit als sterke en korte enten, die een schoon groot oog hebben,
maar geen lange, die de oogen ver van een hebben.
Deze komen nooit zoo wel voort, als de korte enten, met een goed oog. Onthoud
deze Les wel, want ze is van eenen goeden en bekwaamen Meester. Laat nooit de
kragt van een Boom, die men vreest dat het niet weêr op zal halen, zig verdeelen
voor twee enten. Maar omtrent de Steen-vrugten dient men een goed Enter te zyn:
de slordigheid in ’t maken van de poppen der Enten, is veel eer de reden, dat ze niet
wel voortschieden, dan het gebrek van enten; daar om moet men zorg dragen, om
iemand te gebruiken, die het maken van de poppen wel verstâ, en dat hy, die ent,
niet anders doe, dan het ent wel houden en plaatzen, terwyl de andere wel gedient
word om de poppen vast te binden. Ook dient de Boom, welken gy ent, een weinig
naar een Geitevoet te gelyken, op dat het Water niet in de spleet mag lopen, ’t geen
geschied, zoo de Boom heel plat legt.
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Schryft dog altoos de namen van uw geënte Vrugten in een Boek, en laat het niet
aankomen op uwe geheugenis, of Leie-tafels. Daar zyn’er die dromen, dat Personen
met een stinkenden Aassem niet deugen of gelukkig zyn met hun enten; maar ik
zegge u, dat gy’er geen dronke Luiden toe gebruikt, of zulke die half vrolyk en lustig
zyn door de Wyn; want die het van natuur zyn, zyn’er heel wel bekwaam toe. Maar
de andere zyn niet bekwaam tot een werk, dat zoo veel oordeel en kennis vereischt.
Als uwe enten uitschieten, zoo vergeet ze niet wel te wapenen met een stok van
een goede lengte, die niet al te dik zy, maar op twee plaatzen vastgebonden, uit
voorzorg, dat de stok het ent niet mag breken, als het band los ging. Zoo gy ze niet
beschut voor den Wind, en het ent komt te breken, vooral in August, zoud gy ligt en
Boom en Ent verliezen.
Wanneer uwe enten veel Hout maken, snoeit’er niets van in de drie eerste jaren;
maar draagt zorge, van de voornaamste Scheut wel te leiden, en na dien tyd snoeit
wech, ’t geen gy best oordeelt. Maar van te voren moet men de Natuur laten begaan,
en een Boom zig laten afsloven met hout te maken, om hem naderhand Vrugten te
doen brengen. Men moet het zelfde doen met Boomen zoo geënt op een wilde Queê,
die een bekwamen grond vindende zoo veel hout maken als tamme Boomen.
Zaait dog nooit geen Klaveren in uw Plantagie, alzoo’er geen schadelyker kruid
voor is dan dit, wegens zyne wortel; en zoo de Plantagie nieuw is aangeleit, moet
men ten minsten twee voet rondom de stammen niets zaaijen.
Zoo gy uwe Boomen wilt bewaren voor de mosch en geele mot of worm; laat dan
by hunne Kuilen lang Stroo leggen; niets is nuttiger nog voordeliger voor de Boomen,
dan deze geringe onkosten. Als nu de Mosch of geele Mot beginnen voor den dag
te komen, zoo dra gy het maar merkt, maakt dan Stroowisjes, en wanneer het mistig
Weêr is, (ik spreek van geen Regen,) en de Boomen’er wat vochtig van zyn, veegt
ze dan met die Stroowischen, en het zal’er al te maal schoon van afgaan.
Ziet gy, dat een of ander Boom het by het ent laat blyven, en niets voortbrengt,
dat deugend is; dan beziet hem wel, of het niet een van die Boomen is, daar wy boven
van spraken, wier bast of schil als op een Been vast schynt gelymt; en zoo het dat
is, gebruikt hem dan maar voor Brandhout, en zet’er een levenden en goeden voor
in de plaats. Het zelve moet gy doen met zulken Boomen, die zekere zwarte en
versturve aderen hebben, tusschen het tamme en levende Hout of Hart, in welke den
Boom zyne gladdigheid en zachtheid van de eerste sappige Schil doet verliezen, ’t
geen rechtdraats naar den Kanker toeloopt. Men weet geen beter middel voor een
kwynenden Boom, die het’er by laat zitten, dan schielyk een anderen in zyne plaats
te zetten; en met hem te verliezen, zult gy veel winnen.
Hebbende in ’t maken van de gaten en in ’t planten van uwe Boomen het gebrek
van uwen grond ontdekt, en al uw werk afgedaan, en niets meer te doen, als uwe
Plantagie te onderhouden, dan moet gy denken om die kuilen of gaten te beschutten,
indien gy ’t nodig oordeelt. Merkt, zoo gy in goede Aarde geplant hebt, die niet dan
met kwade omgeven is, moet gy alle jaren eenige groeven of kuilen maken, om’er
naar uwe gelegenheid en vermogen goede voor in de plaats te brengen; dat niet alleen
dient om aan de wortels plaats te maken om zig te verspreiden, maar ook om ùw
heelen grond te verbeteren en bekwaam te maken tot het dragen van Koren of
Peul-vruchten.
Zoo uw Aardryk niet boven de twee voet goede Aarde heeft, en gy’er gaten in
gemaakt hebt, die 6. voet breed en 5. voet diep zyn, ’t geen noodzakelyk moet wezen,
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kunt gy het daarby laten berusten, zoo gy wilt, want uwe Boomen zullen’er nooit
letzel van hebben. Maar is’er minder, dan ziet toe, om boven die zes voet met der
tyd nog drie voet goede Aarde op uwen grond te krygen, ter oorzaak van de
voortlopende, en niet van de nederdalende wortelen.
Wat het mesten of dongen betreft, neemt daar omtrent waar, ’t geen wy gezegt
hebben, toen wy van de Heiningen en Latwerken spraken, als mede, wanneer’er een
Boom in uwe Plantagie sterft, en gy’er een anderen in de plaats wilt zetten.
Voor ’t laatste moet ik u omtrent de hoge stamboomen nog zeggen, dat een van
uwe grootste zorgen moet wezen, van ze voor den Wolf te bewaren, boven al ’t ander
ongedierte. Want niets is schadelyker voor de Vruchten, en niets stelt uwen Arbeid
meer te leur, dan dit vergif. Daarom, zoo dra gy ziet, dat’er eenige Wolf geteelt word
door de Nevels of schadelyke Winden, denkt dan om het uit te roejen, op dat de
poppetjes niet door een nieuw opkomend ongeval zig mogen vermenigvuldigen. En
wanneer de bladen zyn afgevallen, beziet dan naarstig alle uwe Boomen, zonder u
op den Tuinder te verlaten; en eenige Menschen meê hebbende genomen, (die met
een dubbele Ladder en bekwame stokken om de Rupzen uit de Boomen te halen,
voorzien zyn) laat heel zorgvuldig wechnemen, afkappen en verbranden, al wat gy
vind, zoo van poppen als van kleine ondeugende bladen, die gy licht daar uit kunt
kennen, als ze onder ’t lostrekken vast houden aan de wolachtige stoffe van die
poppen. Vergenoegt u niet, met deze reiniging en uitmonstering in den Herfst en
Winter te doen, gy moet ze ook en zelfs dikwils herhalen in ’t begin van de Lente,
te meer om dat’er Rupzen en uiltjes zyn, die als ronde kringen zig aan de kleine
bladen hangen, en zoo licht niet gemerkt worden; welke uitgebroeit zynde zig in de
zwaarste takken en niet in de poppen begeven; en dus schielyk eenen Boom vernielen.
Derhalven, als gy eenige bladen of bloeizel ziet door gevreten of vol gaten, laat
dan goede onderzoekinge doen, en de voorschreve Takken met stroowisschen wryven.
Op die wyze zult gy ze ontdek-
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ken en dood doen. Hebt gy eenig gezag of aanzien by ’t Gerecht, bewerkt dan dat’er
gerechtelyke keur gemaakt, en ieder een op een vastbepaalden Dag op zekere
Geldboete belast worde, den Wolf uit zyne Boomen te halen. De vrees zal dan alle
Boeren wel doen oppassen, om hune Boomen rein te houden. En ’t is te verwonderen,
dat men zulks niet overal in ’t werk stelt, gemerkt de groote Schade, die dit Vergif
veroorzaakt, vooral in een jaar, wanneer ze meenigvuldig zyn.

Waarnemingen omtrent de Enteryen, en de Wyze om’er Boomen uit te halen.
Men dient te weten, dat alle menschen niet bekwaam zyn om Boomen uit den grond
te halen; daarom, om uwe schade voor te komen, kiest’er zulke toe, die het verstaan
en meer gedaan hebben. Weet gy niemand, volgt dan op ’t geen wy u zeggen:
Voor eerst, teikent alles wat gy uit ieder rije wilt hebben, met een Wynkoopers
Krasser, en wel aan de Zuiderzyde, om ze naderhand juist weder zoo te planten, dat
ze dezelve Zon behouden. Daar op schryft de naam van de vrugt op een Cedel van
papier of perkement, en bindt het omgekeert op een der takken vast met een draad,
en zet’er buiten op een letter, of liever een cyfer, om dat de cyfers verder strekken;
en in ’t oneindige voortlopen.
Dit alles zoo beschreven, gebonden en gemerkt zynde, brengt in uw boekje, daar
de namen der Boomen in geschreven staan, die cyfers over ter behoorlyke plaats en
naam, om naderhand, als gy de Boomen mee-neemt of verzend, alle verwarring voor
te komen. Of zoo gy ze naderhand verkoopt, dan geeft aan den Kooper dezelve cyfers
op, ten einde hy verzekert zy van ’t geen hy zal krygen. Hier op treed men tot het
uithalen van die gemerkte boomen, dat op deze wyze geschied: Gebruikt, om de
aarde wech te nemen, een goede spa, onderstellende, dat de wortels diep genoeg
leggen, om zulks toe te staan, zonder beschadigt te worden. Dan bedient u van de
Gaffel, om de aarde tusschen de wortels los te maken, die gy’er met een Schop
uithaalt, maar geeft acht, dat gy de wortels niet schilt of kwetst.
De opening moet rondom uwen Boom zoo groot zyn, als het de naast aanliggende
lyden kunnen.
Zoo gy de wortels wel ziet open liggen, die doorgaans overdwars met de wortels
van andere Boomen vermengt zyn, moet gy ze wel van den anderen onderscheiden,
om op zyn tyd wech te snoeijen, ’t geen van nooden is, dog gy moet zoo weinig
doorsnyden, als immers mogelyk is, om schier alle wortels te behouden; Daar op
staat men met zyn drie of vieren rondom den boom, en beweegt hem van allen kant,
zoo sterk men kan, en eindelyk trekt men al te zamen, met verscheide rukken, tot dat
men’er den boom uit heeft.
Zyn’er eenige hartnekkige wortels, die niet meêgeven, en men genootzaakt is haar
door te snyden, zulks moet er geschieden met een scherpen Schrynwerkers Bytel,
en een houten hamer; of met een scherpe yzere Schop, zonder de voornaamste en
Moederwortels, om zoo te spreken, te kwetzen, die men zoo lang, als ’t vallen kan,
moet zoeken te houden. Gelooft vry, indien uw aardryk wel toebereid en zagt is
geworden, onder het planten, en naderhand wel onderhouden, dat gy dan weinig
moeite zult hebben, om uwe boomen uit den grond te halen, want de aarde zal zagt,
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de wortels schoon en meenigvuldig zyn, en de Boom schynen vermaak te scheppen,
van iets groots en fraais voort te brengen in een goeden grond.
Het is waarlyk om’er deernis meê te hebben, gelyk zommigen de boomen uit
ongeduld uitrukken, als doorgaans geschied, om dat ze te digt by een zyn geplant.
Evenwel is het een verderf voor een boom, zoo men hem niet dan een stomp van
wortels laat; terwyl het daar en tegen zyn behoudenis is, zoo men de wortels met wat
meer geduld en tyd los makt.
Zoo men in staat, en jong genoeg is, om een Entery te beginnen te planten, dient
men alles waar te nemen, wat wy hier voren gezegt hebben. Dog in ’t derde jaer, ’t
welk het jaar is van uwe Plantagie uit te zetten, en de kruinen der Boomen te formeren,
zoud gy noodwendig alles moeten verplanten, beginnende met het eerste boomptje
van de eerste rye, tot het laatste, nogtans na eerst de Zuiderkant met een teiken
gemerkt te hebben. Gedurende drie jaren moest men driemaal zoo veel Land bereiden
en bekwaam maken, als de Entery groot is; en naar mate dat men’er een Boom had
uitgehaald met alle zyne wortelen, moest men hem in dezelve orde, en tegens dezelve
Zon herplanten, alleen met dit onderscheid, dat, daar ze te voren eenen voet van
elkanderen stonden, zy nu drie, of zoo veel voet van een moeten staan, als hun kragt
en wortels toelaten.
Gy kunt wel ligt oordelen, dat men de Boomen daardoor niet zou veragteren, maar
oneindig voortzetten, met hen van grond te doen verwisselen, en dat zulke Boomen
niet te duur kunnen betaalt worden, te meer, om dat men hen in den tyd, als men ze
wil verplanten, niet alleen makkelyk kan ontschoejen, maar alle hunne wortels vinden,
zonder eenige andere te kwetzen, daar men in tegendeel anders om een goeden Boom
te hebben, twee dient te bederven. Ik rade u, dat gy de eerste zyd om’er de proef van
te nemen, zoo niet voor ’t geheel, ten minsten voor een goede roe Lands. Gy zult’er
wonderen van zien, voor zoo veel ik u verzekeren kan, volgens goede reden en
waarschynlykheid, dewyl men het zelf nog niet bezogt heeft.

Boomen in de ope Lucht of Wind, hooge of Stam-boomen.
Dit is al een en ’t zelve. Men gebruikt deze uitdrukkingen om Boomen te betekenen,
die natuurlyk hoog wassen, en niet geknot worden. Zekere Vrucht-boomen zyn beter
in de ope Lucht, dan dat men ze kort houd en’er Hagen van maakt, of tegens
Heiningen plant.
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Een Hage of Dwerg-boomtje.
Zoo hiet een Boom, dien men laag houd, en niet meer dan een halven voet stam laat
houden. Men maakt ze van binnen hol en ledig, op dat’er zyne Takken zig naar alle
kanten uitspreidende, een ronde Hage of Hegge van worde.

Heining Boomtje.
Van zoo een Boom zyn de Takken uitgestrekt en tegens een Heining of Muur
gebonden, in de gedaante van open Armen, ’t welk men vlakke of platte Snoeijinge
noemt. Men snoeit ook wel Boomen, die in de open Lucht bloot staan, en zig op
dezelve wyze dubbelt aan weers kanten vertoonen. Derzelver Takken worden met
staken onderstut, gezet in de gedaante van een Raket.

Tamme Boomen.
Zoo noemt men de Boomen, die geënt zyn op een wilden Boom, voortgekomen uit
de korlen of het zaad van eenig Fruit, of uit den opslag der wortelen van wilde
Boomen. Dus zegt men, een tamme Peereboom, om hem te onderscheiden van een
Peereboom, geënt op een wilde Queê. Of een tamme Appelboom, tot onderscheid
van eenen, die op een Paradys geënt is.

Afgematte Boomen.
Deze naam geeft men aan Boomen, met welke het haast gedaan is, ’t zy van ouderdom,
of by gebrek van goede onderhouding, of van goeden grond; zoo dat ze verder geen
fraije Loten nog mooije Knoppen van Bloeisel voortbrengen, maar in tegendeel leelyk
beginnen te worden van mosch en schurft, en niet dan ontallige knoppen schieten,
agter op den Bloessem. Deze nieuwe knoppen hebben goed bloeijen, alzoo ze of
gansch geene, of zeer kleine ondeugende Vrugten voortbrengen.
Hoewel wy al veel omtrent de Boomen gezegt hebben, schiet’er nogtans nog veel
over. By voorbeeld, zommige Boomen wassen op uit zaad, men plantze in de Entery,
en daar uit komende dienen ze om’er een Kreupel-bosch van te maken, of ze tot
hooge Stamboomen te gebruiken, ’t Is dienstig, dat gy alle zulke Tytels of Artykels
na slaat, en meer andere, die eenige betrekking hebben tot de Boomen, als: Snoeijing,
Tuin, Boomgaart, Planten, Entery, Aarde of Grond, enz.
boomvaren. Zie veelvoet.
boom-zap. Dit is een kragtig Vogt, hebbende zynen oorsprong van het zuivere Water
in de Aarde, en zynde naderhand gepaart met de natuurlyke hoedanigheid, dat is, het
Zout der Aarde, en vervolgens de Wortelen ingedrongen, wordende dus van dezelve
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Natuur met dien Boom, of Plant, die het moet voeden, doen grooter worden en Vrugt
dragen. Want elk Zap is verscheiden, naar de verscheidenheid van het Plantgewas.
By zommigen is het slymagtig, gelyk by Steenvrugten; by andere wateragtig en zoet,
gelyk by Kernvrugten, en nog meer den Wynstok; wederom by andere wit, als Melk,
gelyk by Vygeboomen, het kruid genaamt Wolfsmelk, enz.
Dit Boom-Zap heeft twee eigenschappen, vooreerst, dat het anstonts tot den
uitersten top der takken klimt, door buisjes daartoe geschapen tusschen het hout en
den bast, en zig verandert in Hout, Bast, Bladen, Knoppen en Vrugt enz. De tweede
eigenschap is, dat het de nieuwe Wortelen langer, dikker, en menigvuldiger maakt;
en ze bekwaam maakt, om het vogt der Aarde, waaruit het Boom-zap gemaakt word,
tot zig te trekken. Zie beneden op zap.
boon. Deze naam is gemeen aan zeer vele Planten.

Beschryving van de Roomsche Boonen.
Zy hieten in ’t Latyn Phaseoli sativi. De stam is vierkant, van binnen hol, en omtrent
drie voet hoog. De bladen zyn by paren twee en twee geplaatst. De bloemen wit, en
gestipt met zwarte vlakken, of zwart purperagtig. Na deze Bloemen komen Peulen,
bestaande uit twee op een liggende schillen, binnen welke vier of vyf groote platte
Boonen liggen. De wortel is lang en vol vezelen.
Men zaait de Boonen in een goed Aardryk, en ze bloeijen omtrent de Maand Julius.

Eigenschap dezer Boonen.
De groene Boonen zyn koud en vogtig. Zy openen, zuiveren, droogen op, en maken
iemand vet; maar het Vleesch zagt en bol, en den Buik opgespannen. Al te veel
gegeten maken ze den Mensch dom, en veroorzaken moeijelyke Dromen. Haar
afziedsel belet den Steen en de Zinkingen op de Borst. Het water, dat’er uit gehaalt
word door de Scheikunst, is goed om het Vel te verzagten en schoon te maken.

Gekoleurde Roomsche Boonen.
Het Blad is gelyk aan dat van de Klim, maar teerder. De stam is dun, en heeft rankjes,
om zig aan de bystaande Planten te hegten. Zy schieten zoo hoog op, dat men’er de
Tuin-huisjes meê dekt. De Peulen gelyken naar Grieksche Venkel, maar zyn langer
en gebulter. ’t Graan is gelyk een nier van verscheide Verwen, en meest al geel.
Men zaait deze Plant in allerlei Tuinen. Zy bloeit in Junius en Julius.

Eigenschap dezer Boonen.
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’t Graan van deze Boon met Vleesch gegeten is winderig, en veel zwaarder te
verduwen dan van de gemeene Roomsche Boonen. Het vermeerdert het Zaad en de
trek tot Teellust. Wanneer de Basten nog week zyn, eet men ze als Zalade. Zy
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maken los-lyvig, verwekken het Water, en veroorzaken misselyke Dromen.

Wilde Boonen.
Deze hiet by de Latynen Aracus. Zy kruipt laag by den grond, en schiet een vierkanten
en eenigzins ruwen stam voort; niet veel verschillende van de kleine platte Erweten,
en heeft lange Bladen rondom. De Bloemen zyn niet groot, en gelyken naar die van
de Paarde-wikken, waaruit peulen komen, niet ongelyk aan de Erweten, maar kleinder,
binnen welke men een ruw, rond en zwartagtig Graan vind.
Deze plant groeit gemeenlyk onder het Koren, bloeit in Junius, en is in Julius en
Augustus ryp.
De wilde Boonen zyn zuiverende en losmakende. Zy maken de eerste Wegen
schoon en werken van onderen.

Beschryving van de Vygeboonen.
De Latynen noemen haar doorgaans Lupinus. Zy heeft bladen als de Kikkers, en op
ieder tak wassen’er elf. Hare stammen zyn buigzaam en dun; de Bloemen purperagtig
en helder als die van de Erweten, dog kleinder. Daar van komen hare vogtige, platte
en puntige Peulen. De Boon zelve is plat, bitter en ros als ’t Gras. Zy heeft maar eene
witte Wortel vol haairen. Deze Plant groeit tusschen het Koren, en bloeit in Julius
en August.

Eigenschap der Vygeboonen.
Deze Boonen zyn bitter van smaak, zuiverende, en openende, en goed voor de Maag.
Het Meel daar van zuivert de Wonden en Etterzweren. Met Honing gemengt, geneest
het de Sproeten, Vlakken en Schurftheid in ’t Aangezigt.

Egyptische Boon.
Deze Plant krygt groote Bladen, de stam is een vinger dik, en een elle hoog. De
Bloem is van Roozen-koleur, tweemaal zoo groot dan die van ’t Slaapkruid, waar
uit een Peul komt, die naar een Wespenest gelykt, in wier gaten de Boonen liggen,
die zomwylen van buiten uitzien als de blaasjes op het Water. Het Graan is dikker
dan dat van ’t Riet, Colocayo genaamt. Zy groeit in Egypten, in Azie, in de meiren;
en zelfs in Italie.

Eigenschap van de Egyptische Boonen.
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Gelyk de Bloemen daar van veel grooter zyn, dan van onze Boonen, zoo verwekken
ze ook meer vogtigheid en overvloedigheid. Evenwel zyn ze goed voor de Maag, en
de Roode-loop. Dog het afziedsel van de basten met wat Wyn gedronken, is nog
beter, om dat het Zaamtrekkende is. Men eet de Wortel zoo wel als de Boonen zelve.

Bokke-Boonen.
In ’t Latyn hieten ze Isopyrum, en andere noemen ze Phaselium, om dat ze’er wel
naar gelyken, en het blad, dat als Anys uitziet, zig kromt, als de ranken of pezen van
een Wyngaard. Aan den top van den stam zyn kleine huisjes of koppen vol Zaad, en
van smaak als Nigelle of Nardus-zaad. Zy groeijen op ruwe heuvelen en bloeijen in
Meymaand. Het Zaad is in Juny ryp. Het Zaad met Mee gedronken, is goed voor den
Hoest en alle Borstkwalen, ook voor die met Leverziekte behebt zyn, of Bloed
spuwen.
Daar is nog een zoort van Boonen, die men te Parys gemeenlyk Moeras- by ons
Groote Boonen noemt. Zy zyn ligt te onderscheiden van andere Boonen, en worden
veel in de Keuke gebruikt.

Beschryving van de Groote Boonen.
Ze zyn dik, langwerpig, rond aan ’t eene einde en plat aan ’t andere, met een breede
zwarte streep, van koleur als bemorst wit, en van huid wat gladder dan een witte
Boon, die insgelyks Eyrond zyn, maar veel smalder, dunder en kleinder, hebbende
aan de naad mede een zwarten streep; aan de eene zyde zyn zy rond en krom, aan
de andere wat ingebogen. Zy verschillen van de Venetiaansche Boonen alleen hierin,
dat deze wat kleinder en ronder, en zommige wit, andere rood, of bont zyn. De hele
Wereld weet, dat zoo wel de eene als de andere in Peulen of basten groeijen.

Wyze om Groote Boonen klaar te maken.
Dopt de Boonen uit, stooft ze met Boter of wat Spek, en een weinig Peterzelie en
kleine prei. Dat gedaan zynde, doet’er wat Room by; maakt ze wel toe met
voorzigtigheid, en laat ze in een vertinde Schotel by een klein Vuur stoven, en als
ze gaar zyn, discht ze op.
Anders. Gemeenlyk neemt men van de grootste Boonen, als ze beginnen geel te
worden. Men pelt’er de buitenste schillen af, laat ze in Water fruiten, met Boter, Zout
en Peperkruid, en wanneer men haar in ’t behandelen deegagtig gevoelt, neemt men
ze’er uit en discht ze op.

Om de Paarde-boonen gereed te maken.
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Laat ze eerst opkoken met Water, dan neemt ze’er uit, en stooft ze in de Pan met
Boter. Maakt ze toe met Zout en Peper, en een scheutje Azyn, of met zoete Room,
om de zaus dikker te maken.

Van de Voortplanting der Boonen.
Daar zyn driederlei slag van groote Boonen; vooreerst die, welke men Moeras-boonen
noemt, die breed, plat en zeer blond zyn. De tweede zyn kleinder, en behalven, dat
ze ronder zyn, gelyk aan de eersten. De derde zoort is nog veel kleinder, dan de
voorgaande; nadien ze genoegzaam gansch rond, en van een graauwe of roodagtige
Verf zyn, die aan de Paarden worden gegeven. Men laat ze ook dikwils malen, om
in verscheide gelegenheid te gebruiken.
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Om van de grootste te spreken, want van de kleine, als minder van waardy, zullen
wy niets zeggen, zoo zyn’er, die ze drie of vier weken voor Kersmis poten, in mening
van ze het eerst en ’t best te hebben. Andere wagten tot het begin van February. En
de derden willen hebben, dat het vriezend Weêr eerst voorby zy. Ieder brengt zyne
redenen by, en zeggen, dat ze het doen, om dat anders zekere Wormtjes de toppen,
wanneer ze bloeijen, opeten. Wy houden het met de laatsten, dat men moet wagten,
tot dat het vriezend Weêr voorby is, om twee redenen, eerst om dat alles zyn juisten
tyd heeft, en dan, om dat ze dienen gepoot te worden in goede Aarde, die laag legt.
Dewyl nu zoodanige Aarde het Water eer in zig trekt en inhoud dan een ligt Aardryk,
zoo zouden ze voor dien tyd nog kunnen bevriezen. Ik wil u juist niet afraden, van’er
voor Kersmis en in de Maand Februarius te planten, maar ik rade u evenwel, zulks
spaarzaam te doen, en de grootste menigte tot na het vriezen te bewaren.
Om ze te pooten, moet gy de gaafste Boonen uitzoeken, en ze een Dag of twee in
Mist-water laten weiken; zoo zullen ze wakker zwellen, en wel tien of twaalf dagen
eerder uitschieten, dan anders. Behalven dat het Gewormte, wanneer ze haastig uit
den grond opkomen, geen tyd heeft om ze te beschadigen. Ook doet haar de kragt
van de Mist al wekende ingezogen, weeldriger als anders groeijen.
De Aarde, daar men ze in poot, moet voor den Winter geploegt of omgespit en
wel gewied zyn. Men maakt met een Vork twee Groeven, en in ’t midden of op den
rug, maar niet in ’t holle, poot men de Boonen, een halven voet of iets meer van
elkanderen. En zoo gaat men voort met pooten tusschen twee Groeven, die heel
lynregt moeten wezen, op dat men’er, zonder de stelen te kwetzen, tusschen door
kan gaan, wanneer men de Aarde wil roeren, wieden en de Boonen van het overtollige
besnoeijen.
Zommige maken van de Aarde, na dat ze wel bearbeid en bereid is, Bedden, en
pooten ze met een Plant-yzer. Maar de eerste wyze dunkt ons de beste te zyn, dewyl
die de Aarde fynder maakt door het roeren.
In het wassen der Boonen, als men ziet, dat ze van ’t Onkruid zouden verstikken,
moet men ze wieden en de Aarde behendig roeren, op dat ze niet beschadigt worden.
Wanneer ze reets groot zyn, zal men aan ’t bovenste der stelen, Wormtjes en Muggen
gewaar worden, die men met het tengerste van de steel afbreekt en wechwerpt, in
bondels gebonden verbrand, of onder de Mist begraaft, of ver van de Boonen
wechsmyt, dewyl zy’er anders weêr in zouden kruipen.
Gy moet eenige Bedden alleen houden, om de groene Boonen daarvan te eten,
zonder dezelve op alle Bedden hier en daar te plukken; en wanneer gy eene Plant
ten helen afgeplukt hebt, snydtze digt by den grond af, op dat ze weêr een nieuwen
stok schiete, die in den natyd Vrugt zal dragen.
Om’er Zaad van te krygen, laat de Plant heel droog worden op haar stam, tot dat
die met de Peulen heel zwart zy. Plukt ze dan op het heetste van den Dag, en laat ze
met een Vlegel, maar niet te hart, uitkloppen, en op uw gemak wannen.
Het Stroo of de Stoppelen, die’er van komen, moet men niet in ’t Vuur smyten,
schoon de Assche daar van zeer goed is, maar legt ze onder den Mist te rotten, om
hem te verbeteren. Zoo gy uw Aardryk wel wilt mesten, zaait’er Boonen op, en
wanneer ze hebben uitgebloeit, arbeidt alles onder malkanderen, Aard en Boonen,
zonder uw verlies te beklagen, alzoo deze wyze van mesten het Land wonderlyk
verbetert.
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Men heeft dikke Boonen, die bruin-rood zyn, maar zy zyn zoo lekker niet als de
blonden.

Turksche of Zeeuwsche Boonen.
In ’t Latyn Phaseolus, by de Franschen Haricot genaamt, is een Plant, die lange
stammen schiet, welke langs den grond kruipen. De Bladen zyn aan ’t lager einde
breed, en gelyk aan Klimop, maar niet zoo dik, en wassen drie en drie aan eene steel,
gelyk de Akers. De Bloemen zyn doorgaans wit, en het Zaad gelykt naar een kleine
Nier, welk Zaad onthouden is in Peulen, die in den beginne groen zyn, maar onder
’t rypen heel droog worden, en den naam hebben van groene Boonen of Snyboontjes,
zoo lang ze teder en goed om te eten zyn. Men poot deze Plant in ’t Voor-jaar en na
de Oogst op Velden of in Tuinen.
Zy zyn verzachtende, openende en losmakende, Het Meel daarvan word in Papzels
gebruikt by Geneeskundigen. Dog het gezondste en meeste gebruik hebben ze in de
Keuken en op Tafel.

Voortplanting dezer Boonen.
Men moet ze op Bedden zaaijen, in een deugdzaam en bearbeid Moesland. Als ze
beginnen op te komen, steekt men’er Boon-staken by, op dat ze te weliger groeijen
en dragen. Zy klimmen van zelfs daar langs op, en krullen’er zig om. Als men de
Peulen afplukt, moet men zorg dragen, van de stam niet te kwetzen, die t’elkens
nieuwe voortbrengt, tot dat hy opdroogt en verdort.

Om de groene Boonen te bewaren.
Voor eerst zult ze in met Azyn, Water en Zout, gelyk men met de Komkommeren
doet. Ten tweeden trekt men ze af, kookt ze blank, en laat ze in de Zon droogen, en
wanneer ze droog zyn, zet men ze op een plaats, daar geen vogtigheit altoos is.
Als men ze weer groen wil hebben om te eten, laat men ze twee dagen in laau
water weiken, waar door ze byna haar oude groene koleur krygen. Eindelyk kookt
men ze weder blank, en maakt ze toe op de gemeene wyze.
Anders. Neemt groene Boonen, van de murf-
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ste, trekze af, rygtze aan een draad als Paarlen, legtze een korten tyd in kokend water,
en laat ze weer opdroogen in de Zon; dat gedaan zynde, sluitze op in een drooge
plaats. Als men ze wil eten, laat men ze in laauw water drie of vier uren weiken, en
bereidze als men gewoon is.

Nog van de Voortplanting der witte en groene Klim-Boonen.
Men heeft’er twee zoorten van, groote witte en gekoleurde, onder welke men ook
witte vind; maar kleinder en ronder dan de groote witte Boonen.
Om met de groote te beginnen, die worden op ieder bedde in vier rijen gepoot,
om’er te gemakkelyker Boonstaken by te zetten, dan zoo ze zonder orde gezaait
waren. Gy moet eenige bedden houden, om’er groene Sny-boonen van te eten, en
andere, om ze droog te eten, en’er zaad van te hebben. Als men ze plukt, moet men
de stam nog breken nog kwetzen, op dat hy’er meer drage, tot dat hy verdroogt.
De gekoleurde, die veel kleinder zyn, worden gemeenlyk in open en versch gespit
braakland gezaait, en ingeëgt, zonder’er iets anders aan te doen als aan ’t Koren, dat
op het vrye Veld staat, behalven, dat ze agt of tien dagen daar aan, na dat ze
opgekomen zyn, dienen omgespit te worden, waar na men’er niet weer aan moet
komen, tot dat ze onnodig kruid maken in ’t begin van July, wanneer men ze moet
besnoeijen, om de Peulen, die om laag aan den stam zitten, te beter te doen
voortkomen, en om te beletten, dat ze door al te veel ranken niet in een loopen,
neerslaan en de onderste doen verrotten, in plaats van te rypen.
Dit slag van Boonen vereischt zulke vette aarde niet, als de Moeras-boonen, maar
wil liever een zandachtigen grond hebben.
Zy behooren gezaait te worden met het begin van Mey, en naar mate, dat ze aan
de stok droogen, plukt men ze af en laatze uitdorsschen, als boven van de
Moeras-boonen gezegt is. Want zoo gy ze te groen plukt, zult gy groote moeite
hebben, van bekwame plaatsen te vinden, om haar te droogen, ’t geen u groote
belemmeringen zou baren, zoo gy’er een menigte van hebt.
Wat de planten aangaat, daar Boonstaken by gezet zyn, dewyl ze daar langs
opklimmen, om langen tyd te dragen, zoo is het raadzaam de Peulen, die gy ziet dat
droog zyn, te plukken, dewyl ze niet altemaal te gelyk droogen, en’er tweederlei
ongemak van kan komen: Voor eerst, wanneer ze overryp zyn, zou zig de schil op
’t heetste van den dag openen, en de Boonen daar uit laten vallen; Ten tweeden,
als’er een zware regen opkomt, zou zig de nat geworde bast aan de Boonen vast
hegten door zekere lymachtigheit, waar door de Boonen beschimmelen, dat niet
alleen het gezigt verveelt, maar ze onsmakelyk maakt; daar en boven is men
genoodzaakt om ze met de hand uit de doppen, waar door veel tyd verloren gaat. Gy
moet’er alle zwarten uitlezen, als ook alle de zulken, die bont, dat is, zwart en wit
zyn, te meer om dat ze zwart worden, en onder het koken het nat verwen.
Gy moet van de Rooden het meeste werk maken boven alle anderen, alzoo ze
wegens hare teeren lekkerheid de Witten ver overtreffen, hoewel deze te Parys in
meerder achting zyn.
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Hoe men de vuur-roode Boonen moet voortplanten.
Daar zyn twee zoorten van, de eene Zwart en kleinder, en de bloem ook de helft
kleinder; de andere is Violet of Paars met dikke strepen, maar de bloem is meer
gekoleurt. Om’er de bloem van te hebben, dat heel moeijelyk is, moet men zorg
dragen, dat men de eerste laat bloeijen, en het bovenste van de kuif afsnyden, alzoo
ze anders geen zaad schieten; daar in tegendeel, als gy ze snoeit, al het zap en kragt,
die naar de bloem zouden toeschieten, nu het zaad voeden. Men zaait, plant en
kweektze aan op dezelve wyze als de Indiaansche Kers, waar van ter zyner plaatze.
boonkruid. Zie keul.
borago. Zie ossetong.
borstbezie-boom. In ’t Latyn Jujuba major of Ciziphus.
Beschryving. De bast van dezen Boom is rouw en hobbelig, gelyk dit van den
Wynstok. Hy is min of meer zoo groot als een Pruimboom. De takken zyn hard, met
sterke en spitze doornen voorzien. De bladen zyn langwerpig, en rondom eenigzins
gekartelt. De bloessem is bleek, of graskleur; bestaande in vyf bladen, in de gedaante
van een Roos. De vrugt is een Borst-bezië of Borst-pruim, anders Jubelen genaamt;
hebbende de gedaante van Olyven. Deze zyn in den begin groen, maar ryp geworden
zynde, wit; en vervolgens rood. De wortelen zyn sterk, en gaan diep in de aarde.
Plaats. Deze Boom groeit overal in warme landen, gelyk in Languedoc, Provence,
en de Hierische Eilanden.
Eigenschappen. De Borst-beziën zyn goed tot Electuarien of zamengestelde
Conserven; ook tot een drank voor den hoest; Zy temperen de scherpigheid van het
bloed, maken een goed zap, en verdryven de weiagtige deelen. Een afkookzel daar
van gemaakt is goed voor de Nieren en Blaas. Zy hebben voorts weinig voedzel, en
zyn daar by kwaad voor de maag, als zynde niet wel te verduwen.

Queekery der Borstbezië-boomen.
Men houd daar voor, dat de Jujuben haren oorsprong uit Syrie hebben, en dat ze door
Sextus Pipinus van daar in Italie zyn gebragt, en zedert in andere Landen van Europa
gekomen. De Vrugt van dezen Boom heeft veel overeenkomste met Kornoeljen, zoo
ten opzigt der gedaante, als kleur; maar verscheiden van smaak; zynde de Kornoelje
zoet, maar de Borstbezië wrang. Voorts vereischt deze Boom niet veel zorge van
den Hovenier, of iemand anders. De Vrugt behelst een Steen, waar
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uit de Boom word voort geplant. Dog om ze te vermenigvuldigen, moet men’er een
Entery van maken.

Bekwaame Aarde voor de Borstbezië-boom.
Aangezien deze Boom zynen oorsprong uit een warm geweest heeft, moet men hem
een drooge Grond geven; alzoo de vogtige Aarde voor hem schadelyk is. Waarom
men hem ook ter plaats, alwaar hy de warmte der Zon heeft, planten en queeken
moet.

Hoe de Aarde moet bereid worden, om Borst-beziën te zaaijen.
De Borstbezië-boom is van die natuur, dat hy een wel bearbeide Grond wil hebben,
en zynde behoorlyk gemest. De beste vettigheid, die men hem geven kan, is Mergel,
zynde wel verteert; of by deszelfs gebrek, Aarde met de helfte Paarde-mest, en de
helfte Schaape-mest gemengt.

De Zaai-tyd der Borstbeziën.
Het is niet goed, de Borstbeziën voor den Winter te zaaijen, om gemelde redenen,
namentlyk derzelver natuurlyke Warmte. Men moet derhalven wagten met het Zaaijen
tot dat de Maand van Maart gekomen is.

De wyze, op welke de Borstbeziën moeten gezaait worden.
Drie dagen voor al eer de Borstbeziën gezaait worden, moeten de steenen in ’t Water
worden gelegt, om ze eerder te doen uitspruiten. Op de wel toebereide en gemeste
Aarde maakt men twee streepen, alleenlyk aan de twee einden in de lengte, vier duim
van de rand aan weêrzyden. Deze streepen moeten getrokken worden naar een lyn,
en drie duim diep zyn. Dit geschied zynde plant men de voornoemde steenen, zynde
het zaad der Borstbeziën in de hollen, die een duim diep met het Steek-yzer gemaakt
zyn, Deze hollen worden vervolgens met Aarde aangevult, en de grond gelyk gereven.

Van het begieten der Borstbezië-boomen.
Zy moeten besproeit worden, eensdeels om erst op te komen, anderen deels om
opgekomen zynde beter te groeijen. Tot het besproeijen verkiest men den Middag.
Dog het Water moet niet versch uit den Put of Bron geschept zyn, maar alvoorens
een tydlang in de Zon gestaan hebben, om zyne rauwigheid te verliezen.
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Dog zoo dra de Plant boven de Aarde is, moet men ze niet op den Middag, maar
’s Avonds begieten, en insgelyks met Water, dat door de Zon verwarmt is, en zyne
natuurlyke rauwigheid verlooren heeft.

Van het Jaargety, waar in men de Borstbezië-boomen plant.
Hoewel dit Gewas de Warmte bemint, moet het nogtans in November geplant worden,
ten einde de Warmte, die geduurende den Winter in het middelpunt derAarde
beslooten is, de wortelen, gelyk omtrent andere Plantgewassen geschied, bekwaam
make, om nieuwe voort te brengen. Daar-en-boven, zoo dra de Plante een duim dik,
en dus in staat is, om verplant te worden, houdt men daar voor, dat ze voor den Vorst
bevryd is. Voorts word deze Boom geplant, gelyk de Kornoelje-boom, op plaatzen,
daar ze rondom van de Zon beschenen word.

De tyd van het inzamelen der Vrugten.
Men plukt de Borstbeziën omtrent het einde der Maand September, want alsdan zyn
ze volmaakt ryp. Men kan ze een tydlang nuttigen; en zy moeten op een drooge plaats
bewaart worden, om dat alle vogtigheid voor hen schadelyk is.
borsten. De Borsten der Mannen hebben veel Vet en weinig Klieren. In tegendeel
zyn die der Vrouwen zaamgesteld van Vet en eene zeer groote menigte Klieren,
dewelke dienen tot de afscheiding van de Melk uit het Bloed, ’t welk haar word
aangebragt door de Slag-aderen.

Stoving voor het opzwellen der Borsten, als’er geene groote Ontsteking by
is.
Neemt een half pint Wyn, kruim van witte Brood of ander Brood dat men krygen
kan, maakt’er een papje van en slaat dat driemaal daags tamelyk warm daar op.

Om de Tepels der Vrouwen te doen opkomen, als zy’er geen hebben.
Neemt eene kleine glaze Flesch, die een engen hals heeft, vult ze met warm Water,
en stopt ze wel toe, ten einde zy door warm worde, en het Water haar zyne warmte
mede deele; giet’er dan het Water weder uit, en zet de opening van den hals van de
flesch tegens de Borst, zoo dat de tepel daar in kan trekken; zoo zal hy zig uittrekken
en daar in blyven, tot dat het Glas koud word. Is hy dan nog niet lang genoeg, men
kan het herhalen.

Voor opgesplete Tepels.
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Het is by uitnemendheid kostelyk, als men neemt de groene bolster van Okkernooten,
enz.
borstpkuimen. Zie borstbezieboom.
boter. Deze word niet alleen tot een dagelyksch Voedzel, maar ook inzonderheid
tot veelderlei Genees-middelen voor Menschen en Vee uitwendig en inwendig
gebruikt. Want Boter we-
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derstaat het Fenyn, verzagt de verstopping des Ligchaams, en is een goed middel
voor de Longziekte en Pleuris. Met een weinig Honing gemengt gebruikt men ze om
het Tandvleesch der jonge Kinderen te bestryken, en de Tanden met minder pyn te
doen te voorschyn komen. Zy zuivert en geneest alle opene Wonden; word tot
Clysteren, voor de Roode-loop en Kolyk gebruikt. Maar tot dit alles word versche
en ongezoute Boter vereischt. Voor ongemakken der Oogen is Boter-roed zeer
heilzaam. Deze word dus gemaakt: Men steekt een dik lemmet met ongezoute Boter
aan; en men houd een Tregter boven de vlam, binnen welken de roest zig hebbende
aangezet, daar wederom afgeschrapt, en tot het voornoemt gebruik bewaart word.
Meyboter word voor de beste gehouden, buiten twyffel om dat de Beesten alsdan
met het beste Gras en Bloemen gevoed worden, waar van daan ze ook een natuurlyke
geele Kleur heeft.
Wil men de Boter versch gebruiken, moet ze zeer weinig gezouten worden. Maar
aangezien ze dus niet lang kan duuren, word ze tot een langer gebruik sterker
gezouten, en in vaten gekneed. Waarby nogtans aan te merken is, dat de aarde vaten
daartoe beter zyn, dan houte; aangezien de pekel in houte Vaten meer verteert, en
dezelve ook zoo versch niet zyn, als die van verglaasde aarde vaten.
boterbloem. Dit is een goudgeele glinsterende Bloem, groeijende op vogtige Weyden
en aan Wateren. Men vind in de Hoven een zoort van gevulde of dubbele
Boterbloemen. Men houd daarvoor, dat de enkele Boterbloemen der Weiden, van
de Koeijen afgegraast zynde, de Melk vermeerdert, en aan de Boter de goudgeele
Kleur geeft.
Ook verzekert men, dat Boterbloemen met Honing genomen, een goed middel
zyn voor een quaade Keel; maar gepulverizeert en met Vleeschnat of Wyn genomen,
voor de Geelzugt. De Bloessem-Knoppen zweemen zeer naar Kappers, en konnen
op dezelve wyze ingezult worden.
botten, uitbotten, Knoppen zetten. Dit is een Tuiniers-woord, betekenende dat de
Boomen knoppen beginnen te krygen, (waar uit de Bloessem en Bladeren
voortkomen.) Dus zeggen de Tuinlieden: Onze Boomen botten of zetten dit Jaar
sterk. De Peer-boomen hebben in ’t voorgaande Jaar zeer slecht gezet. Onze Perziken
hebben wel gezet. enz.
bouwery. Zie landbou.
braaking. Deze bestaat in een bedorve beweging der Maag, waardoor dezelve
uitwerpt het gene haar hinderlyk is. Deze Braaking is of uitwendig, of inwendig.
De inwendige word veroorzaakt of door een Rauwigheid, of door een Etter-gezwel,
of door eenige bedorve Zappen, of door een verandering van een Koorts, of door een
Sympathie van de Herssenen, of van de Milt, of van de Lever, of van de Blaas, of
van de Gal, of van de Lyfmoeder, of van de Ingewanden, of eindelyk van eenige
geborsten Ader.
De uitwendige Braaking ontstaat of door de hoedanigheid, of door de menigte van
Voedzel, of door eenig Vergift, of door een ineetend middel, of door een Breuk of
Quetzuur, of door een Slag of Stoot, of door een Hoofd-wonde, of door een
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ongewoone Beweging. De Braaklust is ongemakkelyker, als het Braaken zelve, om
dat de quaade stoffe zig aan de Maag vast zet, en hare vliezen doorweekt.
De Voorboden van Braaking zyn walging, beving van de Onder-lip, opspanning
van den Onder-buik, ende een onklaar Gezigt. Ingeval het uitbraakzel zuur is, zonder
dat men Dorst heeft, geeft het een koude gesteltheid te kennen; zoo het geel is, of
groen, geeft het te kennen, dat men Dorst heeft, dat de Mond bitter is, dat men een
prikkeling in de Maag gevoelt, dat Tong en gehemelte rauw en droog zyn; en de
Braaking ontstaat uit de Gal. Indien met het uitbraakzel een etteragtige stoffe gemengt,
en de smaak en reuk afschuwelyk, ontstaat ze uit bedorve Vogten en Zappen. Of zoo
het gene men uitbraakt, de kleur van Latou-Zap heeft, of groen is, ontstaat de Braaking
uit Fluimen. Maar indien ze ontstaat uit den geborsten Ader in de Maag, zal men’er
de hitte maar van gevoelen; zoo ze van de Slokdarm komt, zal men pyn in ’t
nederslikken gevoelen, en in de rug. Maar als het uitbraakzel schynt hard te zyn, en
gelyk als kleine brokken Vleesch, het is een teiken, dat’er een verzweering in de
Maag is.
Een toevallige Braaking, die iemand in ’t begin der Ziekte overkomt, zonder eenige
voorafgaande tekenen van koking der Maag, is altyd schadelyk, zoo wel als in een
dodelyke Koorts.
Het dikwils Braaken is menigmaal een Voorbode van hachelyke Ziektens.
Een Braaking, enkel uit de Gal ontstaande, of ook uit Fluimen, of Droefgeestigheid,
is zeer gevaarlyk.
Groen Uitbraakzel, of stinkende, in ’t begin van een Ziekte, is dodelyk.
Alle Braakingen, zynde donker-geel en stinkende, betekenen een zekere Dood.
De Braaking in een vallende Ziekte een opkrimping der Zenuwen veroorzakende,
is dodelyk; ten zy die gevolgen binnen drie uuren ophouden.
Roode Oogen en de Hik, volgende na de Braaking, zyn dodelyke Tekenen.
De Bloed-braaking buiten Koorts is niet gevaarlyk.
Uitbraakzel met Gal en Slym gepaart, verligt en zuivert de Maag. Die genen, welke
afgemat zyn door een langduurigen Buikloop, als zy aan ’t braaken komen, zyn ze
genezen. Ook geneest het Braaken van Bloed de Vrouwelyke Sexe, welke aan den
Bloedgang onderhevig is.
De Braaking is niet ondienstig in langduurige ziektens, gelyk als in een
overvloedigheid van Bloed in ’t geheel Ligchaam, Waterzugt, Geelzugt, Jigt of
Beroertheid, vliegende Jigt, geborsten Ader, Melaatsheid, Hartklopping,
Niergezwellen, Derdendaagsche Koorts, en Droefgeestigheid.
In tegendeel is de Braaking nadeelig voor de Borst, voor de Longzugtigen, voor
Tanden en Oogen,
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voor zulken, die een langduurige Hoofdpyn hebben, die niet uit de Maag ontstaat,
en eindelyk voor Galzugtige en vette Menschen.

Verscheide Braak-Dranken.
Daar zyn voornamentlyk drie zoorten van Braa-dranken, namentlyk, Zagte,
Middelmatige, en Sterke.
Zagte bestaan uit zaad van Dil, Melde, Prei, Nardus-zaad, Knollen, Ajuin-zaad,
Hazewortel, lauw Water, Meloen-wortelen, Olie, vet Vleeschnat, Boter met Azyn,
honing of Wyn gemengt.
Middelmatige bestaan uit Steen-zout, Indiaansch Zout, Narcis-bollen, Bloessem
van brem, het zap der wortel van Hadik of wilde Vlier, zoo genaamde Braak-nooten,
tot twee drachmen in een afkookzel van Dil gedaan, of van Lauwrier-bladen, of van
Agaricum, genaamt Lorken-zwam. Deze dringen door tot aan de Gal.
Sterke bestaan uit de Palma Christi, anders Wonder-boom en Kruis-boom genaamt,
wilde Wynruit, wit Nieskruid, Komkommers, Crocus Metallorum, Wynsteen, en
gecalcineerd Vitriool. Deze dringen door tot de ver-af-gelegenste deelen.
Daar zyn ook Braak-middelen, die op de Maag gelegt worden, gelyk Cyclamen
of Verkensbrood tot een Zalfje, of de Gal van eenig Dier, of Scammonium, of het
Zap, anders de Melk van Tithymalus genaamt, of zwart Nieskruid gepulverizeert, en
met Honing tot een deeg gemaakt.
Nog zyn’er andere, die men in de handen wryft, of onder den voet. Edog wy
oordelen niet nodig, hiervan breeder te spreken; om dat men het by de boven gemelde
kan laten berusten.
Men ondervragt hem, die de Braaking onderhevig is, naar de oorzaak; want ingeval
ze ontstaat uit dikke Vogten, en slymagtig, klevende aan de Maag, of deszelfs Vliezen,
gebruikt men een Decoctum van Raapen, gemengt met een weinig Honing en
Wyn-azyn. Anderzins verwekt men de Braaklust, met een pen in de Keel te steken,
en men ontlast zig met een Catholicon, ontlaaten met Water van Agrimonie of
Leverkruid, of van Weegbree, of van Duizendkoorn, of van Roozen; herhalende dit
middel, tot der tyd men baat vind.
Ontstaat de Braaking door een galagtige slym, gebruikt men laauw Water, met
drie of vier lepels vol zap van Zuuring; of anderzins neemt men twee oncen Braakwyn.
Zoo eindelyk de Braaking ontstaat door een Sympathie der Herssenen, Milt, Lever,
Baarmoeder, Zenuwen, of anderzins, men kan de Genees-middelen ieder op zyn
plaats vinden.
Het gebeurt zomwylen, dat jonge Dogteren of Vrouwen Bloed braaken, ontstaande
uit een opstopping der Maandstonden, dog op den Voet gelaten zynde, gaat het over.
Dit moet op deze wyze geschieden: Ten zes uuren voor de Middag tapt men negen
oncen Bloed af; ten een uur na de Middag twee oncen, en ’s Avonds ten negen uuren,
anderhalf once, op dezelve Voet, en dezelve opening. Dit is een onfeilbaar middel.
Voor de Braaking, ontstaande uit de Lyfmoeder, stampt men Alsem en Polei, met
Olie en Wyn-azyn; daarmede de Neuze inwendig dikwils wryvende. Het zaad van
Eppe heeft dezelve kragt; want het stuit de Braaking; en als men zig beweegt, verwekt
het Zweet.
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Middelen om de Braaking te stuiten.
I. Neemt een versch Ey, laat het matig in ziedend Water koken; slorpt het met goeden
Driakel, ter grootte van een Boon, op.
II. Neemt een drachma Alsem-zout, met een lepel-vol Limoen-zap, of van een
Granaat-appel; mengt het onder elkander, en slikt het op.
III. Neemt vier oncen Roozen-water; drie oncen Zuiker; laat het zamen koken, tot
dat de Zuiker gesmolten is; neemt vervolgens een halve once Terpentyn, (de
Venetiaansche is de beste) wascht dezelve eens en andermaal met het gemelde Water;
maakt’er pilletjes van, gelyk Erweten; en laat’er den Lyder drie, vier, vyf, zes, tot
twaalf naar vereisch van innemen.
Het zelve Middel is ook goed voor het nierzugtig Kolyk, of Darmwee, en
bezwaarlykheid in ’t Water-maken.
De Braaking word veroorzaakt door de kragt van een Galagtige stoffe, die ze door
hare eige beweging naar boven dryft. Dit nu geschied meer in de Zomer, dan in de
Winter. Men ontdekt dit Kwaad door de bitterheid in den Mond; door de geele kleur
van het geen men uitspuwt; door het gevoelen van Warmte; en door de baat, welke
de Lyder gevoelt, als hy eenige ververschende en bevogtigende Middelen gebruikt.
IV. In dit zoort van Braaking kan men veilig doen Aderlaten, om de hette en drooge
ongesteltheid te verbeteren. Daarop is een Purgatie goed, bestaande in een afkookzel
van Agrimonie- en Weegbree-bladen, met een halve drachme Rhabarber. Men kan
een Braaking verwekken door een goed glas lauw Azyn-water. Want volgens het
gevoelen van Hippocrates word Braaking door Braaking genezen.
V. Om de Braaking te stuiten, maakt een Decoctum van Barbarisse, en neemt’er
een glas vol van. Neemt ten zelven einde een lepel-vol Geesten van Kersen, eens en
andermaal herhaalt.
VI. Zoo de Lyder de vogtige Genees-middelen niet kan by zig houden, gelyk
dikwils geschied, geeft hem een drachme gezuiverde Aloë, en zap van witte Roozen.
VII. Kookt Quee-vleesch in Wyn-azyn; doet op ieder pond een once
gepulverizeerde Galiga-wortel, of Oranje-schil; en neemt’er ’s Ogtens en ’s Avonds
ter grootte van een Hazel-noot van.
VIII. Neemt een drachma zaad van Zuuring en Porcelein; twee drachmen
gepulverizeerde Munt; twee drachmen gepulverizeerd Hertshoorn; ende en scrupel
van gedroogde roode Roozen.
Neemt dit Poeijer in Vleeschnat; of mengt het met een weinig Siroop of gekookt
Quee-vleesch, om’er een Opiaat van te maken.
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IX. Maakt een Apozema met een afkookzel van Zuuring-wortelen, Klaver-bladen
en Barberissen. Doet by vier oncen een weinig Klaver-zap; by het welk, hebbende
een gelyke kragt met Limoen-zap, men een weinig Zuiker kan mengen.
Als men by het boven gemelde Apozema twee droppelen van Vitriool-geesten
doet, zal deszelfs kragt vermeerdert worden.
X. Een once rauw Quee-zap is een uitnemend Genees-middel, om de Braaking te
doen ophouden, namentlyk gedronken zynde; en de gekookte en gestampte Quee-appel
op de Maag zynde gelegt.
XI. Ingeval de Braaking door de voornoemde middelen niet ophoud, moet men
de Lyder drie grain van Laudanum, gemengt met een drachme Aloë, geprepareert,
gelyk boven gemeld, geven.
XII. Als de Braaking word veroorzaakt door een slymagtige stoffe, Nier-zugt,
Kronkel-darm, of ontsteeking der Herssenen, Milt, of Lever, moet men, om bekwame
Genees-middelen te hebben, op de afzonderlyke Artykelen van deze Ziekten nazien.
XIII. Slymen en Vogten, die naar geene purgerende middelen luisteren, worden
dikwils door een Braaking uitgeworpen, wanneer de natuurlyke gesteltheid, de
hoedanigheid der vogten, en het Jaargetyde een veerdige en gemakkelyke ontlasting
maken.
Want het is zeker, dat een Galagtige slym door een Braaking gemakkelyker word
ontlast, dan door eenig ander middel; dat de Zomer bekwaamer is, om de Braaking
met voordeel te bevorderen, als de Winter; en eindelyk, dat die genen, welke een
Borstziekte onderworpen zyn, bezwaarlyker braaken, als anderen.
Men kan drie trappen van Braaking aanmerken; gelyk ook beneden van de Purgatie
word aangeteikent.

Braakmiddelen, die zagtkens, en in den eersten graad ontlasten.
I. Laat een half pint Water met vier Radyzen, of gekneusde Knollen tot op de helft
afkooken, zynde gemengt met drie of vier lepels Olie van Olyven. Laat dezelve lauw
na de Maaltyd genomen worden. Twee oncen Radys-zap, gemengt met een matig
glas lauw Gerste-water, doen dezelve werking.
II. Een vierendeel pints Oxicratum, of Azyn-water, lauw, gemengt met twee of
drie lepels Wyn-azyn, een groot glas Meede of Honing-water, met twee pinten Water
toegemaakt, en met vier oncen Honing gekookt, en geschuimt, zoo lang als’er schuim
op komt.
III. Neemt twee oncen Oxymel of Azyn-Honing met een glas lauw Water;
prepareert den Azyn-Honing, kookende en schuimende twee pond Honing, ende
allengskens een pond witte Wyn-azyn daarby doende, tot dat het een dik zap word.
IV. Twee drachmen bloessem van Spaansche Brem, diergelyke wy in onze Hoven
queeken, in een glas Water; de takken van dezelve Plant afgekookt, en het gewicht
van een halve once in Vleeschnat gedaan, verwekken een Braaking.

Braakmiddelen, die in den tweeden graad ontlasten.
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I. Een halve once Asar-wortel afgekookt in een half pint Gerste-water tot een vierde
van een pint; of een afkookzel van twaalf bladen dezer plant in het zelve Water; of
het zap dezer bladen in een glas lauwe witte Wyn.
II. De wortel van een Gratiola of Cyclamen tot een halve drachma in Vleeschnat,
of afgetrokken in witte Wyn of Meede tot een drachma.
III. Gepulverizeerde wortelen van Komkommer of Meloenen, in een gevoeglyk
vogt, tot een drachme.
IV. De Schors der Wortel van Vlier of van Hadig, tot een drachme, in Vleeschnat,
waarin een weinig Citroen-schil is gekookt. Het zap van dezelve Wortel in een
bekwaam vogt, van twee tot drie drachmen. De bloessem van Hadig en Brem heeft
dezelve kragt.
V. Zaad van Colutea of Lombartze Linze, die in de Hoven gequeekt word; tot
twee drachmen in een genoegzame menigte van Meede genomen.

Braakmiddelen, die in den derden graad ontlasten.
I. Drie oncen gedistilleerde Wyn-edik met gekruimelt Roggen brood, zyn een sterk
Braak-middel. En dit Genees-middel word nuttig gebruikt voor een afgaande Koorts,
als het in het begin van de verheffing word ingegeven.
II. Wit Vitriool in Vleeschnat, van een halve drachme tot een drachme, is een sterk
Braak-middel, zonder de Maag te benadeelen, zoo men een weinig Citroen-schil
daarby neemt.
III. Zap van wilde Komkommers, door het inprikken van dezelve daar uit
zypelende, in witte Wyn, van vier tot agt grein, met een weinig Citroen-schil.
IV. De wortel van wit Nieskruid, hebbende eenige dagen op Wyn-azyn, met
Roozen-water toegemaakt, gestaan, zynde gedroogt, en tot twaalf grein in een
Quee-appel gedaan, verwekt Braaking, als men de Quee-appel drukt, en het zap in
Vleeschnat, of een glas Bleekert doet.
V. De Tabaks-plant, die hier te lande ook geteelt word, is een sterk Braak-middel,
als men acht of tien bladen kookt in Water, mits ze daar in werpende, als het reets
kookt. Het Zap dezer bladen, van een tot twee drachmen, in Vleeschnat of witte Wyn
genomen, doet dezelve werking; hoewel verscheiden in verscheide Menschen. Want
de Tabak zuivert zommigen door Braaking, anderen door den afgang. De Tabak doet
slapen, en waken; doet zommigen niezen, anderen rachelen en spuwen; maakt dronken
en nuchteren; zynde dus een verscheiden middel in de Medicyne. Ja byna een
algemeen Genees-middel; want men trekt uit den Tabak zuure Geesten, voor de Aam-
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borstigheid en Verstoptheid; een Olie, voor de Wonden; ende een Zout, voor kwaade
Zweeren; en zynde daar-en-boven een sterk oplossend of verdunnend middel omtrent
kwaadaartige Vogten en Slym, die naar geen ander middel luisteren.
branding. Dit is gemeenlyk een Quetzing van het oppervelletje en de huid, door het
Vuur; maar zomwylen word zelfs het spieragtig Vleesch, Aderen en Zenuwen
beschadigt. Dit ongemak word onmiddelyk gevolgt van een hevige Smert, ontsteeking,
puisten, en zoo het diep ingebrand is, en het Ligchaam vol kwaade zappen, slaat ze
ligtelyk over tot een kwaadaartig en stinkend Gezweer.
Daar zyn drie trappen van Branding. In de eerste trap is het vel rood, de smert
groot, en steekend, even als of men de huid met Barnetelen geslagen had; de gebrande
huid zwelt op met puisten vol helder Water; het oppervelletje zondert zig af. Voor
eerst en voor al moet men zorge dragen, dat’er gene Water-puisten of Blaren ontstaan;
het welk kan voorgekomen worden, met het gebrande Lid aanstonts in Olie te steeken,
of in heet Water, of ook met het zelve zoo na by het Vuur te houden, als mogelyk
is; want het Vuur zelve is het eigentlyke tegengift der Branding; of wel deze
navolgende middelen:

Middelen voor de Branding.
Neemt een Uye, kookt ze; gekookt zynde verplettert ze wel, en maakt’er gelyk als
een Zalfje van; legt dat op den Brand. Snydt onderwylen een Uye in twee of meer
stukken, stampt ze een weinig, en legt ze op het bezeerd Lid, tot dat een andere Uye
gaar is. Dit alleen kan genoeg zyn.
Neemt grauwe Zeep, schrapt dezelve, en legt dit afschrapzel op den Brand; wryft’er
het Linnen mede, dat gy’er op bind, en de Brand zal wel haast genezen. Brandewyn
is’er een uitnemend middel voor. Men moet den Brand aanstonts met dezelve
bestryken, en’er een linnen Doek, in Brandewyn nat gemaakt, op leggen.
Zoo dra gy u gebrand hebt, neemt Wyn-azyn, en zuivert’er den Brand mede.
Legt’er voorts een Linnen in Wyn-azyn nat gemaakt, op; en ververscht het van tyd
tot tyd.
Legt een Schop in ’t Vuur; zoo dra dezelve gloeyend is, legt’et Lardeerspek op,
steekt het vol Haver, en laat het afdruipen in een ander Pot met Water; schept het
gene’er boven op dryft af, en maakt’er een zoort van Pomade van, en smeert’er de
Brand mede, tot dat hy volkomen genezen is, het welk eerlang geschieden zal.
In den tweeden graad zwelt het gebrand deel aanstonts op, word rood, verwekt
een hevige pyn, en werpt te gelyk Blaren op, en de Lyder klaagt over een sterke
opspanning der Huid, aangezien ze door de kragt van ’t Vuur uitgerekt, en deszelfs
zamenvlechting heeft doen inkrimpen. In dit geval de Huid gebrand en ingekrompen
zynde, moet men geen middel gebruiken, dat van Uyen gemaakt is, nog van Zout of
Zeep; maar men moet’er verzagtende middelen, zynde warm en vogtig, opleggen;
by voorbeeld de onderstaande Zalf, waarmede de geheele Brand moet bedekt worden:
Neemt een once Basilicum; olie van Roozen en witte Lelien, ieder een halve once;
twee Eyerdoojeren; mengt het zamen, en als gy het op den Brand hebt gelegt, doet’er
een Compres op, in Oxycraat of Water en Edik nat gemaakt, en bezwagtelt het voorts.
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Men kan by het zalfje een weinig Saffraan voegen, en zelf Opium, ingeval de pyn
ongemeen groot is.
In de derde graad van de Branding, op het oogenblik dat de oorzaak van het Kwaad
nog by het lydende deel is, en het vel zwart, of ten minsten blauw word, en byna het
gevoel verliest, als men’er in snyd; dan is de Huid hard, en niet anders, dan een
uitgedroogde Korst; maar opgeligt zynde, openbaart zig een diepe, en stinkende
Wonde. Deze derde graad van Branding is zeer gevaarlyk, aangezien de Huid reets
verkankert zynde, de versterving van dezelve gemakkelyk aan de deelen, die’er onder
zyn, mede gedeelt word. Men moet derhalven het Scherf-yzer gebruiken, en tot het
vleesch toe insnydingen doen, en wel op verscheide plaatzen. Zulks moet op den
eersten of tweeden dag geschieden. Daarna kan de bovengemelde Zalf gebruikt
worden, namentlyk die voor den tweeden graad van Branding. Men moet
daar-en-boven den Lyder eens en andermaal doen Aderlaten, naar vereisch van zaken.
Vervolgens moet een stooving gebruikt worden, om de pyn te stillen, de Huid te
verzagten, ende een verettering te maken. Neemt twee oncen Althea-wortel; zaad
van Quee-appelen, en Griex Hooi, van ieder een halve once; Bloessem van Kermille
en Meloten, van elks een handvol. Laat het zamen kooken in Fontein- of Regen-water,
zoo veel als voor een stooving genoeg is. Doet’er wat Brandewyn by. Maar ingeval
de Branding zoo aanmerkelyk is, dat het geoordeelt word Koud vuur te zyn, moet
men voorzigtig te werk gaan, gene andere Genees-middelen gebruikende, als die de
verrotting wederstaan. In alle zoorten van Branding moeten de puisten of blaren
aanstonts geopent worden, om het weiagtig vogt daar uit te doen lopen, war uit niet
als kwaad, door deszelfs Scherpigheid en Hitte, ontstaan kan.

Genees-middel voor den Brand in de Oogen.
Men legt defensyve middelen op den slaap en ’t Voorhoofd; men verandert de vloijing
door Aderlaten en andere middelen. Men laat zonder ophouden Zog van een Vrouw
in ’t bezeerde Oog druipen, dog met Roozen-water gemengt; en men legt’er het
navolgende Cataplasma op: Neemt twee oncen van gestoofde Appelen; gepulverizeerd
Griex Hooi, twee drachmen; ende een once Gerstenmeel. Kookt het zamen in Melk
van een Koei, zoo dik als een Pap. Voor alle Brandingen, die met een ondraaglyke
Smert gepaart gaan, is een Pap, gemaakt van gekruimelt Brood, gekookt in
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Melk, met een weinig Saffraan en Opium, zeer bekwaam, en pynstillend, ten minsten
voor een tyd; maar voor den Brand in de Oogen dient geen Opium. Laauw Bloed,
versch van een Duive getapt, is een uitnemend pynstillend middel.

Middelen voor den Brand, ontstaande door Vuur, Water en Buskruid; en
om de Lidtekens daarvan wech te nemen.
Neemt een lepel-vol mist van een Koe, of van het Mannetje van een Varken; doet
die in een pan, met zoo veel Varkens-reuzel, ook van het Mannetje; fruit het zamen,
en doet het in een pot, tot uw gebruik.
Neemt Raapen, welke gy wilt, en kookt ze met Varkens-reuzel, tot een zalf; doet’er
een weinig Roozen-water by, en het zal nog beter zyn, om op den Brand te leggen.
Neemt olie van Olyven, zoo veel gy wilt; Maagdewasch naar proportie; twee of
drie Eyerdoojeren; zet het zamen op een matig Vuur; maakt’er een Zalf van, en legt
die aanstonts op den Brand.
Neemt Wyn-edik, Roozen-water, Zap van Uyen, en olie van Olyven, van elk even
veel; klopt het wel onder malkander, en maakt’er een zoort van Zalf van, om op den
Brand te leggen. De olie van Olyven en het Roozen-water onder malkander geroert,
zyn zeer goed. Men maakt’er een Linnen in nat, en slaat het op den Brand.

Branding in negen Dagen te genezen, zonder Lidt-teken.
Smelt een once Wasch, in kleine stukken gesneden, in vier oncen van Olyven; werpt’er
twee harde Eyerdoojeren, in stukjes gesneden, in; mengt het met elkander, en zet het
op heeten Assch, tot dat het de dikte van Zalf ontfangt. Om het te gebruiken, strykt
het koud geworden zynde op een linnen Doek, zoo dat het zelve maar geel word, en
legt het op het Zeer. Doet dit tweemaal ’s daags, tot aan de genezing, welke op den
negenden Dag volgen zal.
Men kan de pyn van den Brand in een oogenblik tyds wechnemen, zoo men het
bezeerde Lid in Brandewyn steekt, of in Vitriol-water; waardoor ook belet word,
dat’er gene blaren opkomen. Kan men het bezeerde Deel niet in Brandewyn steken,
moet men het daarmede betten.

Andere Genees-middelen voor allerlei Brand door het Vuur ontstaan.
Neemt een afkookzel van Raapen met Loog van ongebranden Kalk; of een Uye onder
den Asch gebraden; of Noot-olie; of een Eyerdoojer met Olie gemengt; of
Hoender-drek met Roozen-olie gemengt; of wel mos van zwarte Doornen, zoo fyn
als gy ze kunt vinden; droogt het in een Oven, of in de Zon; maakt het tot stof, mengt
het met Melk van een zoogende Vrouw; maakt’er een zalfje van, om op de gebrande
plaats te leggen. Of wel neemt zout Water, of Pekel, maakt’er een linnen Doek in
nat, en legt het op den Brand; of Zeep met Honing en Booter; op zap van Uyen; of
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olie van Eyeren, of smelt Aluin, Kooperroot, ende zeer weinig Camfer, in
Fontein-water en goeden Wyn-edik. Giet dit Water dikwils uit den eenen Pot in den
anderen. Maakt het lauw, en legt een linnen Doek, daarin nat gemaakt zynde, op den
Brand. Of neemt het wit van twee Eyeren, schud het zamen met Noot-olie, en
Roozen-water. Giet’er het bovenste van het Water, waarin Kalk gelescht is, by. Schud
het andermaal zamen onder malkander; en laat het vervolgens stil staan.

Een ander Middel voor Branding.
Smelt wit Wasch en olie van Olyven; werpt’er wat Campher in, als het begint te
zieden; roert het vervolgens om; en wanneer het tot de dikte van Zalf geworden is,
doet het in een bus, en bewaart het tot uw gebruik.

Andere Zalve voor Branding.
Neemt Menie, laat het smelten in Wyn-azyn; ende een weinig dik geworden zynde,
doet’er naar proportie Raapzaad-olie by; en stampt het in een warme Mortier van
Loot wel door malkander. Dit Smeerzel is het beste van alle Middelen voor een
Branding.

Een ander Middel voor Branding.
Zoo dra iemand zig gebrand heeft, moet hy een weinig Wyn-azyn nemen, en de
bezeerde plaats daarmede betten, voorts een linnen Doek in Wyn-azyn nat gemaakt,
daarop leggen; het van tyd tot tyd ververschende. Zie zalve.
brem. Dit is een Heester-Gewas, waar van men twee zoorten onderscheiden kan. De
eerste word witte of stekende Brem, in ’t Latyn Scorpius, en Genista Spinosa, de
andere Spaansche Brem, in ’t Latyn Genista Juncea, of Genista Hispanica genaamt.
Beschryving van de witte Brem. Dit Heestergewas groeit zoo hoog en zoo fraai,
dat het onder de Boomen zou konnen getelt woren. Het maakt vele takken, op welke
een menigte dunne en scherpe Doorntjes groeijen, anderhalf of twee voet hoog; deze
Doorntjes maken blaadjes, gelyk die van Wynruit; nevens een menigte bloessem,
zynde onder rood, en boven wit. Deze zittende digt aan de takjes, maken een gedaante,
als of dezelve bepaarlt waren.
Plaats. Dit Heestergewas groeit in Duitschland, Vrankryk, Italie en Spanje, en
voorts op onbebouwde Landen.
Eigenschappen. De bloessem en het zaad van de steekende Brem worden in de
Geneeskunde gebruikt. Zy zyn zuiverend en openend; voorts goed voor de Miltzugt,
Waterloozend, ende een Geneesmiddel voor het Graveel.
Beschryving van de Spaansche Brem. Dit Gewas
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maakt vele takken zonder bladen. Deze takken zyn sterk, en bekwaam om de
Wyngaarden te binden. Het maakt een Zaad, gelyk Wikken of Linzen, zittende ook
in schillen. De bloessem is gelyk die van een geele Violier.
Plaats. Dit Heestergewas groeit op het Gebergte en Heuvelen. Het bloeit in de
Maand van Juny, en zomwylen later.
Eigenschappen. De bloessem van de Spaansche Brem purgeert van boven, zonder
het minste gevaar, gelyk Nieswortel. Het Water der Bloemen is goed voor de Steen.
Het Zaad gestampt, ende een halve drachme daarvan genomen, purgeert van onderen,
dog is schadelyk voor de Maag; waarom men’er een weinig Honing van Roozen
moet byvoegen, nevens Mastix. Het zuivert insgelyks de Fluimen; is een sterk middel
om te wateren; breekt den Steen der Nieren, en der Blaas; belettende voorts, dat’er
zig gene vreemde stoffen aanzetten.

Queekery van Brem.
Witte Brem en Spaansche Brem worden op dezelve wyze gequeekt. Zy vereisschen
weinig Zon, maar Tuin-aarde, en besproeijing geduurende de hitte. Zy
vermenigvuldigen door Zaad. Men werpt twee Zaaden in eene pot; zoo ze beide
opkomen, verplant men een van beiden in een andere Pot. Alvorens men het Zaad
in de Aarde legt, laat men het een Nagt in Water weiken. Om het gelukkig te doen
opkomen, moet men de Pot in de Zon zetten. De Brem is aangenaam voor de
Bloembedden, voornamentlyk de Spaansche.
breuk.

Genees-middelen voor de Breuk.
I. Neemt Boon-meel, een weinig Verkens-gal, nevens iets van een Ey; mengt het
zamen, en maakt’er een Pleister van; legt het op ’t Zeer, mits het ’s Morgens en ’s
Avonds ververschende, tien dagen lang, of tot dat gy ziet, dat het ongemak vermindert.
Daarna neemt anderhalve once Ammoniak, werpt het in heet Water; en legt het op
’t Ongemak, tot dat het’er van zelf weder afvalt.
II. Neemt Wortelen van Klissen, schrapt ze af, en maakt ze schoon, snydt ze in
schyfjes, en zet ze een Nagt op Wyn. Gebruikt dien Wyn voor uw gewoonlyken
Drank. Daar zyn Menschen veertig jaren lang met dit ongemak gequelt geweest, die
door het drinken van dezen Wyn genezen zyn. Men moet een Breukband dragen, tot
dat men genezen is.
III. Neemt de Wortel van de Consolida Major of Smeer-wortel; schrapt ze boven
af, en maakt van dit afschrapzel een Cataplasma of Pap, en legt die op het ongemak;
bind het vervolgens, en laat den Lyder zes Weken lang te Bed liggen. Ververscht dit
Verband menigmaal.
IV. De Patient moet een tydlang te Bed blyven, ende een glas Reseda-water drinken,
zynde een beproefd Middel. Zoo hy een geruimen tyd met dit ongemak is behebt
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geweest, moet hy drie of vier Weken te Bed blyven, en dagelyks van het gemelde
Water drinken. Ingeval hy’er pyn van gevoelt, gelyk omtrent de Nachtevening,
wanneer Dag en Nacht even lang zyn, en de Zonnestand, zynde de langste en kortste
Dag, moet men van de vier warme Zaaden nemen, van elks een Vingergreep, en laten
dezelve in een weinig Wyn koken; zygt den Wyn door een linnen Doek, en geeft’er
den Lyder van te drinken, zoo heet als hy het verdragen kan.
Kunt gy het Water van Reseda of vreemde Raket niet hebben, moet men in deszelfs
plaatze dat van Madelieven, het welk dezelve werking doet, gebruiken.
Een Zalfje van Linaria of wild Vlas, dat gemaakt word uit een mengzel van een
Eyerdoojer, en het zap van het gemelde Gewas, op het ongemak gelegt, is een
byzonder Genees-middel.

Middelen voor de Navelbreuk der jonge Kinderen.
I. Neemt het opperste der wortel van Kalmus, laat het in Water weiken, en geeft het
aan ’t Kind te drinken.
II. Neemt Varenkruid, distilleert het in een glazen Helm; geeft’er aan het Kind ’s
Morgens drie vingerhoed vol van te drinken, dog nugteren; laat het Kind een half
Uur daarna opzitten.
III. Neemt Wasch, komende uit de Byekorf, daar nog Honing aan zit; wryft het
met een weinig Venetiaansche Terpentyn tusschen de Handen; maakt’er een Pleister
van, en legt het op het ongemak, zonder eenige Breukband. Legt’er vervolgens een
Cataplasma of Pap op.

Een Cataplasma of Pap voor den Breuk.
Neemt Kermille, Consolida of Waal-wortel, van elks een handvol; Maagdewasch,
en drooge Roozen, van elks een halve handvol; een halve once Kamillen-olie, en
Wyn naar proportie. Laat het zamen in een Pannetje koken; maakt’er een Pap van,
en legt die op het ongemak, na dat gy’er het Pleister hebt afgenomen, het welk’er
drie of vier dagen had opgezeten, zynde eens of tweemaal ’s Daags ververscht. De
gemelde Pap is zeer goed, om het kwaad geheel te genezen. Dog men moet dit
Genees-middel ook een tydlang dagelysch ververschen.
IV. Neemt Mastix-droppelen, tot een halve once; Laudanum, drooge Cypres-nooten,
van elks drie drachmen; Hypocistis, Zegel-aarde, van elks een halve drachme;
Venetiaansche Terpentyn, geel versch Wasch, van elks een once; Wortelen van
Consolida, een halve once. Pulverizeert het geene daarvan moet gepulverizeert
worden; en kookt het vervolgens zamen, het geduurig omroerende, tot dat het de
dikte van een Zalf heeft; die gy gebruiken moet, gelyk volgt:
Legt een Pleister van deze Zalf gemaakt, of twee, zoo het nodig is, op den Breuk,
hebbende alvorens, de plaats, alwaar het Pleister moet gelegt
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worden, af geschooren. Vervolgens moet de Patient een Band hebben, zynde styf
toegehaalt; en men moet hem alsdan het volgende Genees-middel geven; en zulks
twintig dagen lang.
Neemt drie of vier droppelen Geest van overgehaald Zout; mengt dezelve in een
lepel of twee Wyn, en laat dit den Lyder drinken. Men geeft dit ook aan zuigende
Kinderen; hoewel de Breukband alleen dezelve genezen kan.

Een Genees-middel, onlangs beproeft omtrent een Man van vyftig Jaren.
Voor een Breuk, zoo zwaar en oud dezelve zyn mag, neemt een drachme zaad van
Talictrum, anders Waterpoel of valsche Rhabarber genaamt, voor die genen, die sterk
zyn, voor anderen wat minder. Werpt ze ’s Morgens telkens in een week Ey, of in
een weinig Vleeschnat, zeven of agt Dagen na den anderen. Gy zult volstrekt gezond
worden, ingeval gy vervolgens de onderstaande Pap op den Breuk legt. Of zoo men
wil, een Pleister contra rupturam, diergelyke by vermaarde Apothekers gevonden
worden.

Compositie van een Cataplasma of Pap.
Men maakt dezelve van Rys, Boonen, zoo Roomsche als Witte, en schil van
Granaat-appel, zamen tot een kookzel gemaakt, op de navolgende wyze:
Verbryzelt de Boonen, Rys, en schil van Granaat-appel; laat het zamen zagtkens
koken; doende daar een weinig Water by, naar mate, dat het verkookt. Het kookzel
zal zeer lymagtig en klevende worden. Dit moet men op het ongemak leggen, na dat
alvorens de plaats kaal geschooren is, ingeval’er Haayren op gegroeit zyn.
Men moet niet verzuimen een Band daarop te leggen, en zig wagten van rauwe
Vrugten of Peulvrugten te nuttigen.
De enkele Gezwellen aan de Liesklieren, zonder een Breuk, neder zakkende in
het Balzakje, hebben dit Pleister of Pap niet volstrekt van noden; want een Verband
is genoeg, met eens of tweemaal van het Talictrum of valsche Rhabarber te nemen.
Twintig grein is genoeg voor de kleinste Kinderen.

Aanmerking.
Men heeft door dit Middel zedert onlangs genezen een Vrouw, die twee Breuken
had, een Navel-breuk, ende een Breuk der Lyfmoeder.
Een ander Middel. Neemt Gom Sagapeen, Ammoniak, Galbanum, van elks drie
vierendeel loots; fyne Terpentyn en Maagde-wasch, van elks vyf oncen en vyf
scrupels; van inbytende Zeilsteen twee vierendeel, en vyftien grein; de wortel van
Arum of duitsche Gember, een vierendeel. Laat de Gommen smelten in Wyn-azyn,
en vervolgens koken ter dikte van een Zalf; strykt’er een Pleister van op Leêr, en
legt het op den Breuk. Men heeft’er wonderlyke uitwerkingen van gezien.
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Aanmerking.
Men moet van allerlei Heel-kruiden innemen het zap van Herniaria of Duizendkoorn,
ieder Morgen met witte Wyn, of elk een afkookzel, of een poeijer van het gedroogde
Kruid, of Perfoliata, Deurblad.
Een ander Middel. Neemt een genoegzame menigte Zaad van Water-kers, met
zoete witte Wyn; maakt’er een Pleister van; wel gemengt zynde, strykt het op een
Leêr, en legt het op den Breuk, latende het daarop blyven, tot dat het van zelfs afvalt;
geeft’er den Lyder ’s Ogtens en ’s Avonds een vierendeel van in roode Wyn.
II. Men weikt Compressen in het vogt, dat uit de Bobbels of blaaren der Olm- of
Ipen-boomen komt; men legt ze dikwils op den Breuk, zelfs der jonge Kinderen, aan
welke men ook geeft een poeijer van Muurkruid, veertig dagen lang.
III. Wryft twee Tigchelsteenen tegen elkander; en zift het zand door een Teems;
mengt het met Tarwen-meel, van elks even veel. Te bed gelegen zynde, neemt een
lepelvol van dat Mengzel, mengt het als een Pap; doopt’er een Popje van Werk in,
ter grootte van een Noot, en legt het op den Breuk; bindt het vervolgens sterk toe, ’s
Ogtens en ’s Avonds negen dagen lang.
IV. Neemt Harst, Ammoniak, van elks een once; weikt het zamen vier en twintig
Uuren lang in sterken Wyn-azyn; laat het op een Vuur smelten, zonder aan te branden;
doet’er by een Cypressenoot, een Galnoot, van elks twee vierendeel; mengt het zamen
tot een Zalf; maakt’er een Pleister van; legt het op den Breuk, en ververscht het ieder
vier Uuren.

Aanmerking.
Neemt na deze stooving de Herten van vier Mollen, in Mey gevangen; geeft’er den
Lyder vier dagen agter een het gepulverizeerd als een Poeijer in Vleeschnat van; en
gy zult een wonderlyke uitwerking zien.

Aanmerking.
Wat aangaat de Water-breuk der Kinderen, zynde een opzwelling der Vliezen, rondom
de Zaadballetjes; neemt Slakken zonder huisjes; legt ze op een Schootel met
gepulverizeerde Wierook, en Eywit. Wryft hiermede den Water-breuk.

Een ander Genees-middel, gebruikt aan een Man van Zeventig Jaaren.
Neemt Water-kers, verplettert ze, en kookt ze met een pint witte Wyn in een nieuwe
Pot; laat het op de helfte of twee derde deelen afkooken; en neemt’er ’s Ogtens en
’s Avonds drie vingerhoeden van, geduurende negen dagen, mits een Breukband
dragende.
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Een onfeilbaar Geheim, en beproefd omtrent allerlei Jaaren en Ouderdom.
Vooreerst moet men allerlei Drogeryen, die niet
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konnen gestampt of gezift worden, byna ter zelver tyd, in een kleine nieuwe en
verglaasde Pot doen, dog niet zeer na by den Haard, op dat het niet zamen overkookt.
Het Galbanum hebbende rondom vele kleine takjes, moet daarvan ontdaan worden,
vooral eer het gesmolten word; of gesmolten zynde, moeten ze met een Schuimspaan
daar af worden genomen. Dus wel zynde gezuivert, moeten’er de andere Drogeryen
wel gezift, de eene voor, de andere na, worden bygedaan, onder een geduurig
omroeren, mits de Pot niet van ’t kooken raakt, en alles wel gemengt word.
Ondertusschen moet men de Consolida major en de Wortel van de zoo genaamde
Salomons Zegel, zynde alvorens behoorlyk gewasschen en afgedroogt, met het Poeijer
van Drakenbloed een groot half Uur, stampen. Dit gestampte moet met het overige,
dat in de Pot is, onder een geduurig omroeren worden gemengt. Als gy ziet, dat alles
wel gemengt en gesmolten is, moet gy den Pot van ’t Vuur nemen, en koud laten
worden. Om het gemakkelyker daar uit te doen gaan, moet het wederom eenigzins
warm gemaakt worden. Steekt vervolgens uwe Handen in koud Water, en kneed het
wel zamen; koud geworden zynde rolt het in een Blad Papier.
Om dat middel te gebruiken, moet men de lydende plaats ingeval ze ruig is,
bescheeren; de Lyder moet te Bed leggen, als’er het Pleister opgelegt word, met het
onderlyf om hoog, om dus den Breuk dieste gemakkelyker weder in te brengen, het
Pleister daarop te leggen, en den Band daarom toe te halen. Het is genoeg, dat het
Pleister een duimbreed rondom de Breuk legt; het welk men door het voelen met een
Vinger ontdekken kan.
Het Pleister moet ter dikte van een Ryxdaler op Schaapsleêr gestreken worden;
zonder dat het nodig is, het zelve alvorens te verwarmen, als wordende warm en zagt
genoeg door de behandeling.
Voorts moet het Pleister dus gesneden worden, dat’er de Liezen en Mannelyke
Roede vry van blyven. En zoo het al gebeurt, dat de Breukband de minste Quetzuur
veroorzaakt, heeft men’er maar van het Pleister op te leggen, en het zal genezen.
Onmiddelyk op het Pleister moet een vierdubbeld linnen Doekje gelegt worden, en
vervolgens de Breukband, die het gat wel moet toe sluiten. Daar is veel aan gelegen,
dat de Breukband wel gelegt worde; en hierin bestaat de meeste moeite. Men moet
om de veertien dagen het Pleister ververschen; ten hoogsten driemaal. Midlerwyle
moet zig de Lyder wagten eenig sterk werk te doen; hoewel een Wandeling niet
kwaad is, nogtans is de Rust beter. Het is ook beter, ’s Avonds, terwyl de Patient te
Bed is, het Pleister op te leggen, als ’s Ogtens. Hy moet zig van al het gene gebakken
is in Olie en Booter, onthouden.
Men ontdekt de Genezing aan het inkrimpen van de huid van het Ongemak. Dies
niet te min moet men den Breukband nog eenige Maanden lang dragen, om de
Genezing nog meer te bevorderen.
Wat de omstandigheden van de Stooving aangaat, men moet de Ingredienten wel
stampen, en den Droessem wel uitperssen, en het uitgeperste in een glaze Vlesch
doen, mits dezelve wel toestoppende, en vooral eer het gebruikt word, sterk
omschommelende. Men neemt telkens een Dosis van een Eyerschaal, men maakt
het op een Bord heet, en legt het dus met een Sponsje op het Ongemak, ’s Ogtens en
’s Avonds vier of vyf dagen lang. Zoo lang als het afkookzel duurt, leggende een
linnen Doekje vier dubbeld, en vervolgens de Breukband vast daar op.
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Men maakt deze Stooving voor die genen, die verscheide Jaren met dat ongemak
zyn behebt geweest, of wier Balzak buiten gewoonte zeer gezwollen is, of die zig
door een harde Stoot of anderszins op een buiten gewoone wyze bezeert hebben.
In dit geval gebruikt men eerst deze Stooving, vervolgens het Pleister en Breukband,
als wanneer men volkomen genezen zal.
De Drogeryen, uit welke het Pleister gemaakt word, zyn deze: Neemt een once
fyn Terpentyn; twee oncen Burgondisch Pek; een vierendeel Maagdewasch; twee
oncen Harst en Galbanum. Deze Drogeryen behoorlyk gesmolten zynde, doet men’er
deze navolgende Poeijers by:
Een once Drakenbloed, Storax, Mastik, Benjoin, Wierook en Bolus Armenius;
stampt het elk byzonder, en doet het een voor een in een Pot; laat het zig behoorlyk
mengen; doet’er twee oncen wortelen van Consolida major by, en even veel van
Zalomons Zegel, of een klein handje vol. Stampt de Wortelen zamen met gezift
Poeijer van Drakenbloed, een half Uur lang; als alles met malkander gemengt fs,
smelt het met het overige, en laat de Pot geduurig koken.

Hoe de Stooving gemaakt word.
Neemt een goede handvol Wynruit; even zoo veel Glas-kruid, Zalie, Consolida
major, en Salomons Zegel, of een once van elks Wortel; een handvol Boonen-meel,
even zoo veel Roggenmeel; doet het zamen in een groote verglaasde aarden Pot met
goede en sterke Wyn, ende een vierendeel Olie van Olyven; laat het zamen tot een
derde afkoken; stampt het, en perst het uit, in een glaze Vlesch, tot uw gebruik.
bril.

Om te beletten, dat een Bril iemand niet zeer doet op de Neus.
Neemt een stukje Riet, of van een dunnen stok om de buigzaamheid, snydt’er aan ’t
eene end een kerfje in, en bindt’er de Bril vast aan met wat garen; het andere end
snydt allenxkens dun aflopende, als een pen, om boven ’t Voorhoofd onder de Paruik
of Hairen te steken. Dus zal de Bril alleenlyk boven de Neus zweven, zonder haar
te knypen.

Anders.
Neemt een dunnen Yzer- of Kooperdraad, buigt
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hem in de form van een Galg, en de twee einden buigt krom tot een Ring in A en B.
In het midden by C. bind den Bril vast, en voorts bewint al den Draad met eenige
Wol of Sayet; dus steekt men dezen Galg aan de Slapen van ’t Hoofd, die om de
buigzaamheid van den Draad naar de dikte van iemands Hoofd kan verwydt of
naauwer gemaakt worden. Merk: Het eerste middel dient best voor de Mannen, en
het tweede voor de Vrouwen.
broei-bak. Dit is een Tuinmans woord, betekenende een schuins afgaande Kas of
Bak van Steenen of sterke Planken, Lessenaars wyze gemaakt, en van boven met
Glazen of geolijde Papieren overdekt, waarin men voornaamelyk Meloenen in
voortkweekt, ofte andere Planten en jonge Boomen, die men of in ’t midden van den
Winter wil doen groeijen, of in ’t Voorjaar vroeg wil hebben.
broei-bedde. Is, wanneer men de Aarde schuins aanhoogt tegens een Muur in ’t
Zuiden, om’er in den Winter of Voorjaar iets in te zaijen, als Zalade, Peterzelie, ofte
iet diergelyks, dat men anders zoo vroeg niet hebben zou in ’t midden van den Tuin.
bron. Zie fonteyn.
bronstyd. Dus noemt men den tyd, in welke de Beesten hitzig zyn. De Herten
beginnen met September, en eindigen met het midden van October; zoo oude als
jonge. De Bronstyd der oude Herten begint eerst. Zie beneden op het Artykel van
hert.
De Bronstyd der Reebokken begint in October, en duurt veertien dagen; want de
Reebok speelt met zyn Wyfje, als ’t hem behaagt.
De Bronstyd of eigentlyk het Rammelen der Haazen, is in December en January.
Hoewel deze tyd zoo zeer niet bepaalt is, als die van andere Dieren.
De Bronstyd der Wolven begint met het einde van December, tot aan het begin
van February.
De wilde Zwynen hebben haren Bronstyd in December. Wanneer hen wilde Zeugen
ontbreken, speelen ze met tamme.
De Vossen hebben haren Bronstyd in December en January.
brood. Men noemt eigentlyk en gemeenlyk Brood, bestaande uit Meel, Zuurdeeg of
Hef van Bier, dat gekneed zynde in een Oven word gebakken, voornamentlyk tot
voedzel van den Mensch.
Brood in ’t algemeen. Het allernoodzakelykste van alle voedzelen, die de
Goddelyke goedheid tot onderhoud van het menschelyke Leven geschapen heeft, is
het Brood; en des Heeren Zegen strekt zig over dat voedzel zoo verre uit, dat men’er
nooit van walgt, en dat zelfs de lekkerste zoorten van Vleesch met Brood moeten
gegeten worden.
Men onderscheidt verscheide zoorten van Brood, naar de verscheidenheid der
Graanen, waar van, of naar de wyze, op welke het gemaakt word.
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Verscheide zoorten van Brood, naar de verscheidenheid van Graanen, waar
van het gemaakt word.
Het beste Brood is, dat van zuivere Tarw gebakken word. Masteluin, of half Tarw
en half Roggen Brood, is een zoort minder. Roggenbrood dient, om een open Lyf te
hebben. Brood van Gerst, Boekweit, enz. word van de Armen, en in tyd aan
Hongersnood gebruikt.

Verscheide zoorten van Brood, met betrekking tot de wyze, op welke het
gemaakt word.
Men heeft en in Steden, en ten platten Lande ook Huisbakken Brood; als mede een
minder zoort voor de Dienstboden. Dit zyn in Vrankryk groote ronde Bollen, zynde
of van Masteluin, of van enkel Roggen Meel gebakken. Dit Brood is zeer voedzaam,
en goed voor Arbeids-volk, dat sterk is, en kragten van noden heeft.
Het Brood by de Bakkers is verscheiden van Huisbakken Brood, en word in
verscheide Landen in verscheide gedaantens van Tarwe- en Rogge-meel gebakken.

Manier om goed Brood te bakken.
Niet alleen moeten hiertoe de beste Graanen verkoren worden; maar ook de Moolen,
het Water, de Bakoven, en de Vorm doet’er veel toe.
Wat de Graanen aangaat, de zuivere Tarwe word billyk boven alle andere Graanen
geschat, namentlyk Rogge, Gerste, Haver, ook witte en grauwe Erten, Boonen enz.
hoedanige van arme Lieden onder het Tarwen-meel gemengt word. Craanen
groeijende op een Steenagtige en ligte grond, en hebbende een dikke en sterke Halm,
maken het beste Brood; in tegendeel, die op hooge en zwakke Halmen groeijen,
maken veel slegter Brood. Het Brood van versch Kooren is doorgaans aangenamer
op het gezigt, en smakkelyker, als dat van oude Graanen. Dog de versche Graanen
leveren ook meer Zemelen uit, aangezien ze door het langduurig leggen, verlugten
en omslaan op de Koorenzoldaars weinig bast verloren hebben.
Omtrent de Moolen is’er weinig verschil, of het Water- dan of het Wind-moolen
zyn; maar men moet diegene kiezen, welke het vlugste maalen; om dat door die
snelheid wel de Graanen, maar niet de Bast klein gemaalen word; het welk op een
langzame Moolen anders geschied. Ook doen ze meer profyt, die Graanen voor een
gehele Maand laten maalen, als die telkens versch gemaalen Meel gebruiken. Het
Meel moet geduurende de hitte des Zomers in Kelders of andere koele plaatzen gelegt
worden, om zig beter te bewaren.
Daar zyn vier zoorten van Water, namentlyk, Rivier-water, Bron- of Fonteyn-water,
Put-water en Regen-water. Men kan ze alle vier in een gelyke maate wegen, en nemen
het ligtste, dat het beste om Brood te kneden en te bakken is.
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De Bak-oven moet van een dik gestel zyn, en van een sterk Metzelwerk, zoo onder
als boven; voorts nauw van ingang, en laag van verdieping. Men moet hem van
langzamer hand heet maken, ten einde de hitte, overal even zeer indringt. Droog grof
Hout, in ’t byzonder Beukenhout, is beter, als Takkebossen of iets diergelyks, als
makende te veel Asche, die’er telkens moet uitgehaalt worden; waardoor de grond
van den Oven niet gelyk met de overige deelen kan heet gemaakt worden.

Manier, om het Brood wezentlyker en voedzamer te maken, als naar
gewoonte.
Neemt de gebuidelde Zemelen, werpt ze in een Ketel met Water, en laat ze koken;
gekookt zynde laat het Water door een Teems zygen, en gebruikt het, om het Meel
te kneden; en gy zult bevinden, dat het Brood voedzamer zal zyn, en dat gy een vierde
meer Brood zult hebben.

Een ander zoort van Brood, dat zeer uitnemend zynde zig een Maand langer
goed houd, als het gewoonlyk Brood.
Neemt Pompoenen, en kookt die zoo lang, tot dat het water slymig is. Kneedt met
dit gekookt Water uw Meel, en maakt’er Brood van: gy zult bevinden, dat het
uitnemend goed is, een vierde meer uitlevert, ende een Maand langer goed blyft, als
ander Brood.

Brood, waarvan een stuk in staat is, om een Mensch agt dagen lang te voeden,
zonder enige andere Spyze te nuttigen.
Tot dien einde neemt een menigte Slakken, maakt ze schoon, droogt en pulverizeert
ze; kneedt het vervolgens tot een Deeg, en bakt het als Brood.
bruineren. Dus noemt men Goud of Zilver polysten. Dit geschied met een Wolfstand,
Hondstand, of Bloedsteen. Als men Goud op andere Ertzen bruineert, maakt men
den Bloedsteen in Wyn-azyn nat; maar als men bladen van geslagen Goud op
Waterverwe legt, moet nog Bloedsteen, nog Tand nat gemaakt worden.

Manier van Goud op ’t Vuur te bruineren.
Neemt zoo veel Lym, als gy wilt; doet het in een aarde Pot met Water na proportie;
laat het zamen 24. uuren staan; en vervolgens een oogenblik opkoken, om het maar
te doen smelten. Koud geworden zynde, laat den Lym wederom koken, en de Beelden,
of het gene gy wilt vergulden, daarvan doortrekken, en wederom droog geworden
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zynde, bruineert het met een Hondstand. Wilt gy Goud om te vergulden bruineren,
moet gy omtrent een lepelvol van deze Lym nemen, raspt’er Zeep onder, ter grootte
van een Boon; maakt het daarop warm, ten einde de Zaap daar in gemengt worde.
Dit zamen koud geworden zynde, zal de gedaante van Vleeschnat hebben.
bryonia. Zie quartelbezie.
buglossa. Zie ossetong.
bugula. Beschryving. Dit is een Plant, wiens bladen groot, en van onderen
purperverwig zyn, gelyk die van Cyclamen of Varkensbrood; de Tak is een voet
hoog, van binnen hol, vierkant en ruig. De Bloessem is Hemelsblauw, groeijende
tusschen de bladeren, rondom den stam, maar ten dele op den top, gelyk een Aair.
De Wortel is gebaard, en niet diep.
Plaats. Deze Plant groeit in de Hoven, en Wyngaarden. Zy bloeit tot in July.
Eigenschappen. Het zap dezer Plant gedronken zynde, trekt het Bloed uit de Vaten,
en is goed voor allerlei inwendige Quetzuuren; voorts zeer goed voor de
verzweeringen in de Mond, en van het Tandvleesch. Met een woord, het is van die
zonderlinge kragt, dat men zegt, dat iemand deze Plant behoorlyk gebruikende, een
Heelmeester besparen kan.
buik. De Buik, waarvan hier gesproken word, is dat gedeelte des menschelyken
Ligchaams; het welk besluit den Penszak, het Net, de Ingewanden, de Lyfmoeder,
Blaas en andere delen.
De Penszak of Peritonaeum is een dun, fyn vlies, onder de Huid, zynde nogtans
dubbeld. Dit vlies omringt al het gene in den Buik is, aan een ieder deel een zeker
vlies mededelende, om zig in zyn natuurlyke plaats te houden.
Het Net of Epiploon is ook een dubbeld Vlies, beginnende van de holligheid der
Maag, en zig uitstrekkende over de Darmen, om die warm te houden, en om een
steunzel aan de takken der Poortader te geven.
De Ingewanden dienen, om het Ligchaam van den afgang te ontlasten; en den gyl
te kleinzen, die door de Melkvaten, en door de Gal- of Borst-pyp tot het Hert gevoert
word. Men verdeelt de Darmen in zes, hoewel ze alle van dezelve legte zyn. Maar
aangezien ze niet van dezelve dikte zyn, maakt men’er een noodzakelyk onderscheid
tusschen, om hare bezondere Ziektens te kennen. Ook onderscheid men de Darmen
in dunne en dikke.

De Dunne Darmen.
De eerste word genaamt Intestinum duodenum, anders Dodecadactylum, of
twaalf-vingerige Darm. Deze neemt zyn begin van de Maag.
De tweede word genaamt Intestinum jejunum, als of men zeide, nugtere Darm,
zynde altyd ledig, en dus als ’t ware nugteren. Deze is nogtans vol Darmscheils
Aderen, van welke ze den gyl na ’t Herte zend.
De derde word genaamt Ilium, of omgewonde Darm, om dat hy vele kronkels
maakt.
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De Dikke Darmen.
De eerste word genaamt Intestinum coecum, dat is, Blinde Darm, als een zak
nederhangende, ende aan het eene einde geslooten.
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De tweede word Colon, anders Kronkel-darm of Kartel-darm genaamt, en waarin
de afgang tot een zekere dikte of hardigheid gebragt word.
De derde word genaamt Intestinum rectum, anders Endel-darm, of Aars-darm,
lopende regelregt naar beneden; alwaar de Sphincter, of Sluit-spier belet, dat hy zig
niet buiten noodzakelykheid ontlast.
Onder de Ingewanden zit een hoop Klieren, in de gedaante van een klomp Vleesch,
dienende de Poort-ader tot een stut, en gelyk als tot een Oorkussen.
Men noemt het Pancreas, dat is Alvleis; ook Buikklier-bedde, en groote Klier.
Het Mesenterium of Darmscheil is een dubbeld Vlies, dat alle Darmen by
malkander houd, om niet van haar plaats te wyken. Het is vol Aderen, Zenuwen,
Vet, en Klieren.
Wat de Lyfmoeder en andere delen, in den Buik beslooten, aangaat, wy spreken
daarvan op zyne plaats. Wy zullen hier maar spreken van de ongemakken, welke de
Darmen onderhevig zyn.
De Buikloop word onderscheiden in een Lienteria of Afgang van onverteerde
Spyzen, en Diarrhoea of Loop, een Coeliaca of grauwe Loop, ende een Dysenteria
of Roo-loop.
De Lienteria ontdekt men, als het gene men genuttigt heeft, niet verteert is, maar
rauw door den afgang weder geloost word.
Het gebruik van lymagtig en vet Vleesch, al te veel Meloenen, Komkommers,
versche Nooten, en ander Fruit, veroorzaken een Lienterie. Insgelyks Wyn met Ys
koel gemaakt, of Sneeuw-water te drinken; een groote Koude te lyden, of op vogtige
plaatzen te leggen. Maar zoo de Lienterie alleenlyk uit zwakheid ontstaat, veroorzaakt
ze geen pyn; dog zoo dra de materie scherp word, vilt ze de Darmen met een gevoelige
Smert. Hoe het zy, men moet daarin voorzien, om het kwaad niet tot een Dysenterie
of Rooloop te doen overslaan, of ook tot een Teering. Pyn in de Zyde, ende een
bezwaarlyke Ademhaling zyn’er de Voorbooden van.

Genees-middelen voor de Lienterie.
I. Om de Lienterie te genezen, geeft men den Lyder koel Water, waarin gloeijend
Yzer gekoelt is, te drinken.
II. Eenige dagen lang moet men nugteren een halve drachme Wierook nemen, met
een weinig Wyn of Schalei van Aalbessen, met dertig grein Rhabarber, zynde half
op ’t Vuur gebraden.
III. Mengt in een glas Alssem-water een halve drachme gepulverizeerde Mastik.
IV. Doet twee vinger-greep Alssem, evenveel Munte, ende een drachme Kaneel,
in een glas water; laat het twee uuren lang op heeten Asch staan; alles wel door
elkander getrokken zynde, doet’er een vierendeel ponts Zuiker by, en laat het dus
zamen tot een Siroop koken; waarvan de Lyder ’s morgens en ’s avonds twee lepel
vol nemen moet.
V. Neemt een afzetzel van Knoflook, vergruist het, en mengt het met wat
Kinderpap, nevens een halve once zoete Amandel-olie, of olie van Olyven.
VI. Men kan den Lyder ook een halve once Olie van Amandelen, of van Perziken
laten inslikken.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

VII. Droogt het velletje, dat binnen in een hoender-maag zit, en pulverizeert het,
en geeft’er den Lyder een drachme van in een glas Wyn.
VIII. Men kan de Handen in warm Water steken, en laten zig ter zelver tyd de
Voeten met een koorde vast binden, zoo styf als men het verdragen kan; of men gaat
op den Buik leggen.
IX. Een Braaklust te verwekken is een onfeilbaar middel.
Aanmerking. Ingeval onder het Braaken scherpe en zuure opwerpingen verwekt
worden, zulks is een zeer goed teiken.
X. De Lienterie ontstaat dikwils uit een Gezwel, of Zweer in de holligheid der
Maag; het welk zig openbaart aan zeker Etter, die met den rauwen afgang geloost
word. Om dit te verhelpen, moet men een once Kaffie in een goed glas
Weegbree-water mengen, en laten den Lyder ’s morgens nugteren daar van drinken.
Gemeenlyk ordonneert men hem een Gersten-drank, met Druiven en witten Honing
toegemaakt, doende by ieder pint een lepel vol Wyn-azyn.
Geduurende vyf of zes agter een volgende dagen moet men ’s morgens nugteren
den Lyder in een glas zwaren Wyn een drachme gepulverizeerde wynsteen geven;
de Maag met olie van Queepeeren of van Mastik wryven.
XI. Die genen, welke veel Koude lyden, of Sneeuw-water hebben gedronken, of
iets in Ys-water gekoelt, konne genezen worden met wortelen van Calmus, of met
Driakel, of agt tot tien dagen met een once van Duivelsdrek, tot kleine pilletjes
gemaakt.
XII. Ingeval het ongemaak uit een overvloed van eten of drinken ontstaat, word’er
noodzakelyk eene onthoudenheid vereischt; mits nemende een weinig Noote-muscaat,
Rosmaryn, en Zuiker, zamen in Wyn gemengt, en by tusschen poozen gedronken.
XIII. Daar is nog een ander zoort van Lienterie, volgende op een Dysenterie, of
Roode Loop, en ontstaande door Lidtekens, gezweeren in de Ingewanden; zoo dat
de afgang maar half verteert is, en’er een gedeelte van den gyl teffens mede geloost
word. Hier moet men dezelve Genees-middelen gebruiken, die boven in den begin
gemeld zyn.

Middelen, om een Buikloop te maken, of te laxeren.
I. Neemt een weinig zap van Alsem, een weinig olie van Olyven, ende een weinig
Zout. Mengt deze drogeryen zamen, en geeft ze den Lyder te drinken.
II. Doet in uw Vleeschnat de bladen en takjes van Wedrik.
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III. Drinkt Schaape-nat met Water gemengt.
IV. Neemt om te purgeeren twee drachmen Senebladen, ende een gelyk gewigt
van Violier-zaad, in het zap van zoete Pruimen; of een afkookzel van Latu-bladen
en bloessem van Nenufar of Water-roozen; gy moogt’er by voegen het zap of siroop
van witte Roozen.
Ingeval dit middel niet doet purgeren, moet de Lyder veertien dagen lang ieder
ogtent getapte Melk gebruiken, van welke hy telkens een of twee pint kan nemen,
doende van twee dagen tot twee dagen in het eerste glas twee drachmen Senebladen.

Aanmerking nopens het Purgeeren.
Het is nodig, het Lyf te bevogtigen voor al eer men een Purgatie inneemt, want
oorzake, waarom menigmaal de sterkste Purgeer-middelen gene werking doen, is,
om dat het Ligchaam alvorens niet doorvogtigt is; het welk geschieden kan met nat
van een Kalfs-schyve, met Latuw, Porcelein, Beet, Zuikery; insgelyks met
ververschende Klisteeren.

Middel om den Buikloop te stoppen
Neemt Boom-mos; zet het een Dag ende een Nagt op Wyn; en drinkt’er ’s anderen
daags nugteren van.
Een ander Middel. Mengt het Zap der wortelen van Water-roozen onder Wyn.

Hardlyvigheid zonder Klisteer te genezen.
Als men geen Klisteer wil gebruiken, en nogtans Hardlyvig is, neemt men Osse-gal,
daar het velletje afgenomen is, en doet het met Wyn-azyn in een pot, nevens een
weinig Zout; men laat het door malkander trekken, en roert het om. Vervolgens steekt
men’er een Ganze-veêr in, of een ander bekwaam spitje; het welk rondom daarmede
bestreken zynde men van onderen in het Fondament steekt; waar op onmiddelyk een
open Lyf gemaakt word.
Een ander Middel. Stampt Zout met versche Booter en Vet; bestrykt’er de boven
gemelde pen of Spit mede, en steekt het, zoo als gezegt is, in het Fondament.

Middel, om den gezwollen Buik te doen slenken.
Legt op den Navel van den Lyder een levende Zeelt, het Hoofd om hoog, naar de
Maag. Bindt dien Visch met een linnen doek vast, en laat’er hem vier en twintig
uuren lang op blyven, tot dat hy sterft. Neemt hem alsdan wech, en gy zult zien, dat
de opzwelling vermindert is.
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bunder. Zie maat en roede.
bunzing. Dit is een viervoetig Dier, in gedaante niet ongelyk aan een Vos. Zyn
vleesch is goed om te nuttigen, en van smaak, gelyk dat van een wild Zwyn. Het vel
is hard en stinkend; het haair ruig en stekelig, donkergrauw van kleur. Zyn Smoel is
lang, en de Tanden zeer scherp. Hy heeft een breede Rug, en korte Schenkelen. Men
vind dit Dier op het gebergte van Italie, Zwitzerland en Normandie. Zyne jaren
ontdekt men aan het getal der gaten onder zyn staart, waar by ieder Jaar een nieuwe
gat komt. Het wykt zelden van zyn plaats, levende byna altyd verborgen. De pooten
van een Bunzing verschillen veel van die der andere wilde Dieren. Zyne Teenen zyn
elkander alle gelyk, en de hielen zeer dik.
Daar zyn twee zoorten van Bunzingen. De eerste heeft byna een Varkens-snuyt.
Deze zyn de grootste. De tweede zoort heeft een Honds-neus, zynde een weinig
kleinder, als de anderen. Beide leven op een en dezelve wyze, werpende hare jongen
in de Maand van December. Zy maken verre van hun gewoonlyk verblyf, een diep
gat in de Aarde, daar zy telkens na toe gaan, om hun gevoeg te doen, tot dat het gat
vol is. En om dat ze geduurig den zelven weg houden, dien ze met het uiterste van
hun Staart teikenen, kan men ze ligtelyk ontdekken en vangen. Zy doorbooren de
Heggingen, om op de Velden of in de Wyngarden te komen. In de Hoven vergaderen
ze de Vrugten; en in de Lente maken ze jagt op de Kikvorschen, Slekken en
Sprinkhanen in de Weiden. Als men ze op het hoofd tusschen beide Oogen slaat,
moeten ze sterven. Hoewel andere zeggen, dat een slag op de Neus dodelyk is.
Het Haayr van een Bunzing is goed, om Schilders pincelen te maken. Het Vet is
een goed middel voor de Nierenzucht, als het onder een Klisteer gemengt word. Ook
is het goed voor de Heupjicht, tot versterking der Zenuwen, en voor de kloven in de
tepelen der Borsten. Men droogt het Bloed der Bunzingen, men pulverizeerd en
nuttigt het als een poeijer. Het is heilzaam voor de Schurfdigheid, en om de kwaade
vogten te doen uitwassemen. De Dosis is van een scrupel tot een drachme.
Zy houden haar verblyf in de Aarde, gelyk de Konynen, en slapen zig vet, gelyk
de Hazel- of Relmuizen; meest in Bosschen en Konynewouden, dog voornamentlyk
in die gene, welke in ’t Noorden gelegen zyn. Aangezien ze den Dag niet konnen
verdragen, komen zy niet uit hunne hollen, dan na Zonnen ondergang; of een uur of
twee te voren, in de lange dagen, wanneer ze door den honger gedreven worden, de
kost te zoeken. Zy aazen op jonge Konynen, Vogeltjes, Krengen, Aardwormen,
Honingbyen, Honing en Vruchten. De Honden spooren ze op door haren sterken
reuk en stank.
Men vind in de West-indien een Dier, zeer gelyk aan een Bunzing, en zeer greetig
naar Honing.
De Bunzingen zyn groote vyanden der Vossen, en maken’er graag Jagt op; door
welk middel de jonge Konynen daar omtrent in ’t leven blyven. Zy maken insgelyks
Jagt op tamme en wilde Katten.

Bunzing-Jagt.
Men kan Jagt op de Bunzingen maken met Brak-
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ken. Ingeval de Warande op een hoogte gelegen is, moet men de Honden door
openingen beneden doen gaan, om dus den Bunzing naar boven te jagen. Terwyl de
Brakken aan de eene zyde in de hollen gaan, moet men aan de andere zyde een groot
geraas met Knuppels en Geschreeuw maken, om ze dus den Bunzing te doen
ontmoeten. Zoo dra men bemerkt, dat de Brak het Wild ontmoet is, roept men hem,
en men opent den grond der Aarde. Het Dier daar uit komende word aanstonts van
de Honden omringt; dog men moet beletten, dat ze het niet afmaken of quetzen. Ook
moeten de Jagers zig wagten, dat ze van den Bunzing zelve niet gebeten worden; om
dat zoodanig een beet gevaarlyk, en byna ongeneeslyk is.
Men vangt de Bunzingen met allerlei zoorten van strikken; dog zy byten ze
doorgaans in stukken. Waarom men, om ze gewis te vangen, een Kunstwerktuig
(Machine) in de bygevoegde Figuur vertoont, pleegt te maken, waar in ze nootzakelyk
verstrikt en geworgt worden. Wil iemand het vermaak hebben, om de Bunzingen op
deze wyze te vangen, hy moet zig van vier of vyf van diergelyke Machinen voorzien,
om dezelve tegelyk op verscheide plaatzen te konnen stellen. Dit strik nu bestaat uit
een stok, geteikent door A. ter dikte van een Vlegel, daar mede men Graanen dorscht,
anderhalve voet lang, met een gat van vier duim, naby het uiterste einde van A. Zynde
boven zeer spits gemaakt; en uit een tweede stok B. zynde een weinig dikker, van
dezelve lengte met den eersten stok, hebbende een Keep, van de eene tot de andere
zyde, om’er een houte Katrol in te steken van vier duim, naby het dikke einde B.
Daar moet nog een derde stok C. zyn, omtrent vyf voet lang, een arm dik, zynde aan
zyn dik einde spits gemaakt, ende aan de andere kant als een Vork gespleten; of men
maakt’er een gat in, om’er een pin door te slaan, of een koord. Ook moet men zoo
vele Kabeltouwen, als Machinen, hebben. Deze touwen moeten twee of drie roeden
lang zyn; en gemaakt, gelyk men op de letteren H I G. ziet. Men moet aan ’t einde
H. een oog maken, om’er het einde H. door te steken, en twee voet daarvan, gelyk
op I. is aangeteikent, een klein bindzel, gelyk als een knoop van bindgaren gemaakt.
Deze moet twee of driemaal vast om het Touw getrokken worden; daar na moet de
knoop toegehaalt worden, en dus aldaar blyven. Elk Touw moet een yzere Ring
hebben, gelyk op D. vertoont word. Deze moet ook met een ander Touw van twee
voet lang voorzien zyn, om van de Vork, die aan den paal C. is, af te hangen. Men
moet aan de voet van ieder Machine een Steen E. van dertig of veertig pond leggen,
om’er zig van te bedienen, gelyk in ’t vervolg zal gezegt worden.
Men zal mogelyk denken, dat deze Strik moeijelyk om te maken is, ter oorzake
van de verscheide stukken, die daar toe vereischt worden; maar als men’er de proef
van neemt, ondervind men, dat het veel minder omslag geeft. En men heeft diergelyk
een Machine meermalen in minder als een Uur gespannen. Deze twee Figuuren zyn
elkander gelyk; en het onderscheid is klein, gelyk uit de bygevoegde Figuur blykt.

Een Machine gestelt, om Bunzingen te vangen.
Na dat gy het spoor van den Bunzing, gelyk boven gezegt is, ontdekt hebt, moet gy
langs de Heggingen zoeken het hol, daar hy is doorgegaan. Dit zult gy ontdekken
aan zyn haair, zynde aan beide einden wit, ende in ’t midden zwart. Dit haair vindende,
maakt aanstonts uwe Machine gereed, en gy zult onfeilbaar den Bunzing vangen.
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Om te weten, hoe gy dezen Valstrik zult spannen, bezie de voorgaande Figuur,
waar in een Hegging vertoont word, en de plaats F. betekenende deszelfs Spoor.
Slaat den stok A. zoo diep in de Aarde, dat het bovenste einde maar vier duim boven
de Aarde staat. Steekt een voetbreed verder den stok B. in dier voegen, dat het onderste
van de Katrol regt tegen het gat van den eersten stok te staan komt. Steekt den derden
stok C. in de Aarde, op dezelve Hegging, anderhalf of twee voet daar van. Maakt
boven aan de C. den yzeren ring D Vervolgens steekt het bovenste einde van I. door
het oog van het touw G. en van daar in het gat van den eersten stok A. en daar na
door de Keep onder de Katrol van den stok B. en eindelyk trekt het einde van dit
Touw door de yzere Ring D. tot dat het bindgaren na by het gat van den stok A. is,
waar in gy een pin van een duim moet steken. Neemt vervolgens den Steen E. en
heft hem op tot aan den ring D. en bindt’er het Touw rondom, zoo dat hy’er aanhangt.
Opent vervolgens de Valstrik F. zoo dat de Bunzing genootzaakt is, zyn kop daar in
te steken. Ingeval de opening of doorgang al te groot is, en de Valstrik van zelfs niet
vast houd, maakt ze aan beide zyden met een bindgaren vast; zet’er voorts tot meer
vastigheid een vorkje K. onder. De Bunzing daar door willende zal zyn kop daar in
steken, en de valstrik na zig slepen. En als het Dier, gevoelende, dat het vast zit, het
wil ontworstelen, zal op de minste kragt, die het doet, de kleine pin L. uit het gat
gaan, en dus den knoop I los maken, waar door de steen E. los gemaakt zynde, door
zyne zwaarte den Bunzeng zal worgen. Zie beneden op vos.
bye. Zie honingbye.
byvoet. Dit is een zeker kruid, dat van de Latynen Arthemisia, of Sint Jans Kruid
genaamt word. Het heeft breede maar zeer ingekorve Bladen, gelyk Alssem, dog
kleinder, voor al digt by den stam, boven donker-groen, onder grysachtig. De stam
is lang en regt, en heeft vele takken. De Bloemen zyn opgesloten in kleine ronde
knoppen, wassende langs de takken, als in de Alssem; de wortel is houtachtig en vol
vezels. De Byvoet wast omtrent Zee-oorden en stilstaande wateren, en bloeit in Julius
en Augustus.
Dit Kruid verwarmt en verdroogt matig. Gekookt is het goed om de Vrouwen te
stoven, om
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de Maandstonden, de Vrugt of de Nageboorte te doen voortkomen. Het heeft een
byzonder gebruik tegens de verstopping en ontsteking der Baarmoeder. Het breekt
den Steen, en geneest de opstopping van ’t Water.
Men noemt het Sint Jans Kruid, dewyl’er de Boeren in Roomsche Landen uit
bygeloof Gordels van maken op Sint Jans Dag.
De Byvoet is een van de heilzaamste Kruiden voor de Baarmoeder; zy kan daar
niet te minste onreinigheid lyden. Daarom als men met het afzietzel daar van de
Vrouwe heimelyke deelen stooft, doet het de Stonden voort- en alles wat’er binnen
van kwade stoffe schuilt, uitkomen, zelfs de Vrugt, zoo ze dood is, met de Nageboorte.
Ook zyn’er wat fyne deelen by, ’t welk maakt, dat het goed is voor het Graveel.
Deze Plant heeft nog een byzondere kragt tegen de Slange-beten , zoo binnen als
buiten gebruikt, ja zelfs tegen de Pest. De bladen gestampt zynde, en met bitter
Amandelen-olie op de Maag gelegt, verminderen de Maagpyn. Het Sap is wonderlyk
goed tegen een Slaap-Drank. Het stof van zyn gedroogde blaren met Wyn gedronken,
drie vierendeel loots zwaarte, dient kragtig voor de Heupjigt. Men zegt, dat een
Wandelaar, die de Byvoet aan zyne Voeten of Dyen gebonden draagt, gansch geen
vermoeitheid gewaar word.

C.
cacao. Dit is een Boom, groeijende in ’t West-Indische Nieuw-Spanje, zynde van
grootte gelyk een Oranje-boom, dog zyne bladen zyn eenigzins grooter. De Vrugt is
langwerpig, en gelyk die van Meloenen, gestreept, ros, van reuk en smaak gelyk
Caneel; vol kleine Nooten, hebbende veel overeenkomste met Amandelen. Zy zyn
voorts nog zoet, nog bitter. Deze noemt men insgelyks Cacaos. Deze zyn het
voornaamste van die dingen, waar uit men Chocolat pleegt te maken.
cajous. Men noemt Nooten van Cajous, een zekere Vrugt, die omtrent de groote van
een Kastanje heeft, en is langwerpig, hard en glad van buiten. Zy groeit aan ’t einde
van eenen Appel, wiens vleesch een melkagtig zuur en wrang zap in heeft, die egter
met der tyd zoo wynagtig word, dat men’er dronken van kan worden. Die Boom die
deze Vrugt voort brengt, word genaamd Acajaiba. In den Zomer brengt ze een Gom
voort, dat helder is, gelyk de Arabische Gom, maar een sterker reuk heeft.
De Noot van Cajous houd in zig een Pit of Amandel, wiens kragt is
zamentrekkende. De Olie die van de binnenste schil dezer Neut gemaakt word, is
zwart, scherp en brandende, en word gebruikt voor ruwigheid, om oude Zweeren te
zuiveren, en om wild Vleesch uit te byten.
campher. Zie kamfer.
camphorata. Dit is een Plantgewas, wiens takken ter hoogte van omtrent een voet,
of wel anderhalve voet opschieten. De Bladen spruitende uit knobbels, zyn klein,
langwerpig, en op elkander gepakt. Als men ze met de Vingeren wryft, ruiken ze
naar Kampfer. De bloessem, die in de Maanden van Augustus en September
voortkomt, bestaat in kleine grazige Kelkjes. De wortel is byna een duim dik.
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Plaats. Deze Plant groeit in warme en zandige plaatzen. Men vind ze omtrent
Montpellier en Frontignan.
Eigenschappen. Zy heeft een openende, zuiverende, verdelende, en Hoofdsterkende
kragt. Zy is een goed middel voor de Wormen; bevordert de Maandstonden, is
Zweetdryvend, en word als een goed middel gebruikt voor Waterzugt en
Aamborstigheid.
De beste en zekerste wyze, om Camphorata te doen gebruiken, is, dat men ze den
Lyder in een drankje geeft; namentlyk de fynste ziertjes daar van, en met de meeste
bladen bezet. Men snydt dit zamen in stukken, gelyk men Hondsgras doet; men doet
een once, tot twee oncen, in een pint Water, of zomwylen witte Wyn.
canarie. Zie kanarivogel.
caput mortuum. Dus noemt men in de Scheikunde het overblyfzel van een Ligchaam,
waar uit men door het distilleren, of anderzins, al het Zout en Zappen heeft
uitgetrokken.
carbonade. Neemt een jonge Duive, of enig ander Vogel; spouwt dezelve in de
lengte, van de borst tot de stuit; bestrooit alles van binnen met Peper, Zout, en
kruimelen Brood, zynde alvorens onder een gemengt; legt den vogel vervolgens op
een Rooster; maakt’er een zuure Zaus op, daar gy een weinig Chalotten kunt
byvoegen. Op dezelve wyze kan men dunne sneeden van rauw vleesch, zynde alvorens
murw geklopt, tot een Carbonade maken. Als ze aan de eene zyde tamelyk geroost
zyn, keert men ze om; en neemt ze van ’t vuur, vooral eer ze droog worden. Men
kan deze sneeden, vooral eer ze op den Rooster gelegt worden, met eenige
Kruidnagelen, en Lauwrierbladen besteken; en ze vervolgens met een zoete zaus
opdissen.
cardiaca. Deze Plant, ook Hertgespan genaamt, heeft veel gelykheid met wilde
Andorn, of Malrow. Zy maakt vele takken, ter hoogte van twee of drie voet, zynde
dik, hoekig, sterk, en van binnen vol merg. De bladen zyn grooter als die van Malrow,
byna rond, en omtrent gelyk die van Barnetel; maar diep gepikkeerd met een donker
groen. De bloessem heeft de gedaante van pypjes, boven gesplitst met twee ruige
lipjes, van kleur ligt purperverwig, staande op een Kelkje, in de gedaante van een
kort hoorntje, zynde hard en stekelig. Op de bloessem volgen vier kleine zaaden,
zynde drie-hoekig, en zwartagtig, zittende in een kelkje. De wortelen bestaan in de
vezeltjes dezer zaaden. De geheele Plant is van een sterken reuk en
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bitteren smaak. Zy groeit op onbebouwde plaatzen, en ruwe en steenagtige grond;
by Heggingen en aan de voet van Muuren, blyvende den ganschen Zomer in hare
kragt.
Eigenschappen. Deze Plant is van een verdunnende, zuiverende, en hertsterkende
kragt. Zy doet Water loozen, en bevordert de Maandstonden der Vrouwen, en maakt
het Baaren gemakkelyk; voorts het Ademhalen; verdryft de Hartklopping; en verquikt
de Geesten, zynde als een Poeijer in een afkookzel genomen.
carus. Dus noemt men een Slaapziekte in den uitersten graad, overtreffende zelfs
die, waaruit de Letargie pleegt te ontstaan; want zulke Slaapers nog hooren, nog
gevoelen; het welk niet anders, dan van een koude, dikke, taaje en bloedige Slym
ontstaat, zig verspreidende in de eerste holligheden der Herssenen. Deze Slaap is
van een Letargie niet onderscheiden, als voor zoo verre daar geen Koorts by is.
Deze Carus ontstaat zomwylen by de verheffing van een geduurige Koorts,
zomwylen na een vallende Ziekte, of een slag, op het Hoofd ontfangen, of in de Slaap
van ’t hoofd; of door een Sympathie van de Maag, Lyfmoeder, Long; of door Wormen,
of door eenige etteragtige stoffe in de Ingewanden.
Gryzaards en Kinderen zyn’er meest aan onderworpen. Maar deze quaal ontstaat
meer in de Winter, en Lente, als andere tyden van ’t Jaar.
Oorzaken van dit ongemak zyn veelzins overdaad in eten en drinken, afmatting
des Ligchaams door veel waken en sterke oeffeningen en bewegingen. Ook is een
ontydig Bad, het al te nauw toe halen van den Hals, of het nemen van een Slaapdrank,
niet zelden oorzaak van dit kwaad.
Ingeval dit Slapen ontstaat van een ledige Buik, dat is, van Honger, is het dodelyk.
Zoo het na een geduurige Koorts blyft aanhouden, is ’t niet zonder gevaar.
Al het langduurig Slapen dreigt een Beroerte, Slaapziekte, of Lammigheid.
Men kan bemerken, dat de Carus ontstaat uit een Sympathie van de Maag, als’er
een Walging en Braaken voor afgaat; dat de Sympathie der Lyfmoeder de oorzaak
is, als men rondom het Os sacrum, of het Heilig been, smert gevoelt; als mede rondom
de Schaamte-leden; dat het door een Sympathie der Long ontstaat, als men in een
zwaren Hoest en Aamborstigheid steeken in de Borst gevoelt. Middelen hie voor
kan men zien op ieder byzonder Artykel van deze Ligchaams-deelen.
Aangaande de ware Carus moet men zig gedragen naar het gene op beroertheyd
is aangemerkt; behalven dat men geenzins moet Aderlaten, maar zig veel meer van
Koppen bedienen; ende een weinig poeijer van Wierook of Myrthe in eenig nat
innemen. Zommigen zyn van gevoelen, dat men het hoofd van een Vleermuis, in
een zwart linnen gewonden, op den Arm moet binden; of dat men de regter wiek van
een Meerle aan een roode draad aan de Zolder van een Kamer moet hangen; of dat
men de Oogen van een Hop of Nagtegaal, met het Hert en Gal onder de Hoofdpeuluw
van een Bed moet leggen; of eindelyk, dat men het Hoofd met de Gal van een
Kraanvogel moet wryven.
De Carus ontstaande uit de Lyfmoeder, kan door het Bad, en Aderlaten op den
Voet genezen worden.
Daar is nog een derde Slaapziekte, tusschen de Carus en Letargie. Deze grypt den
mensch zelfs gaande en staande aan; makende, dat de Lyder styf van zig zelve valt,
en gelyk als in een verrukking gebragt word.
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Oorzaak hie van is een al te groote overvloed van Bloed, waar door de
Levens-geesten nauwlyks een doortocht tot het Hert vinden; of zekere dampen van
een zwartgallig Zap, waar door al het gene in het agterste deel der Herssenen is,
gestopt en opgedroogt word.
Ingeval deze Slaapziekte uit het Bloed ontstaat, is het Aangezigt rood en ontsteken;
zoo ze ontstaat uit eenige zwartgallige Zappen, bleek en gelyk als Loot.
In het eerste geval moet men de Hoofd-ader openen, zoo dikwils, als het nodig
geoordeelt word. Voorts moet den Lyder eens en andermaal een Klisteer gezet worden,
bestaande uit bloessem van Kamille, Steenklaver, Muurkruid, Bingelkruid, Lynzaad
en Griex Hooi; met een vierendeel Honing, ende een vingergreep Zout. Vervolgens
doet men hem purgeren met Senebladen, Rhabarber, Siroop, zamen gemengt in een
weinig Vleeschnat, Gerstewater, of ouden Wyn.
Aangaande het ander geval zyn een of twee Aderlatingen genoeg, met het zelve
Klisteer als boven, daarby voegende Alssem, Rosmaryn, of Saly, Moederkruid,
Thym, met een weinig Kamfer daarby.
Vervolgens kan men purgeren met zoo genaamde koekjes de citro, of de succo
rosarum; of met pillen van Aloë, of van Lorken-zwamme, (agaricum). Anderzins
gebruikt men een Drank van twee of drie drachmen Senebladen, een drachme
Rhabarber met Siroop van Roozen, toegemaakt met Agaricum.
Deze middelen moeten herhaalt worden, zoo menigmaal het de noot vereischt,
mits de Dosis vermerderende of verminderende naar de Jaren en kragten van den
Lyder.

Aanmerking.
De Slaperigheid in een heftige Koorts, enz. is een kwaad voor-teken.
castoreum. Dit is een harsagtige, weeke en Vuur-vattende stoffe, van een sterken
en onaangenamen reuk. Dog in de lugt zynde gelegt, word ze allengskens hard. Zy
is beslooten in een vlies, zittende vast aan deszelfs vezelen. De kleur is van binnen
geelagtig, en donkergrauw van buiten.
Deze stoffe word gevonden in twee zakjes, zittende onder aan het Os pubis of
Schaambeen van een Bever. En dit is het waarschynlyk, dat de ouden
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voor deszelfs Balzakken hebben genomen, en waar aan zy een zonderlinge kragt
toeschreven.
Eigenschappen van het Castoreum. Het is bekwaam, om de Herssenen te versterken,
en de taaie en slymagtige vogten te verdunnen. Het stilt de dampen, en bevordert de
Maandstonden der Vrouwen. Men gebruikt het, om een ruimen Ademtogt te maken;
om de vlekken der Kinderpokken, Mazelen en andere kwaadaartige Ziektens wech
te nemen. Ook heeft het een goed gebruik in de Vallende Ziekte, Lammigheid,
Beroertheid en Doofheid.
Men vind nog twee andere zakjes, die men ten opzigt der reets gemelde nog laagere
kan noemen. Deze behelzen een smeerig vogt, gelyk Honing, van kleur bleek-geel.
Maar vervolgens neemt het de gedaante van Kaas-smeer aan. Van buiten en uitwendig
gebruikt zynde heeft het de kragt, om te openen, en de Zenuwen te vesterken.
cellery. Zie sellery.
centaurium. Zie duizendgulden-kruid.
cepaea. Dit Plantgewas is gelyk aan Porcelein, maar heeft zwarte bladen, en veel
fyndere wortelen.
Plaats. Het groeit op onbebouwde Landen; en bloeit in Mey en Juny.
Eigenschappen. Het heeeft eenerlei kragt met de Porcelein; de bladen in Wyn
gedronken zyn een goed middel voor die genen, die druppelswyze wateren, ende die
een schurfdige blaas hebben; voornamentlyk als men ze kookt met de wortels van
wilde Spersjes.
chamaedrys. Deze plant word in drie zoorten onderscheiden; namentlyk, de eerste,
de tweede en de dikke.
Beschryving van de eerste Chamaedrys. Deze Plant is een voet hoog, en maakt
een wortel van vele dunne takjes. De Bladen zyn klein, bitter, en rondom ingekorven;
voorts in gedaante gelyk die van een Eykeboom. De Bloessem is klein, en enigzins
Purperverwig, en zeer aangenaam van reuk. Zy omringt den top van de stam. Het
Zaad is klein, zwart en rond. De Wortel is dun en teder, kruipende langs de Aarde.
Plaats. Deze Plant groeit op steenagtige en drooge Gebergten. Zy bloeit in de
Maand Juny.
Eigenschappen. Een afkookzel (Decoctum) van de eerste Chamaedrys, is een goed
middel voor den Hoest, den Kramp, hardigheid der Milt, en bezwaarlyk Waterloozen,
Waterzucht, die eerst begint. Het bevordert de Maandstonden, en doet het Kind
gemakkelyk ter Wereld komen. Het gedistilleert Water, met Wyn-azyn genomen,
verteert de Milt; met Wyn genomen is ’t een middel voor alle ongemakken der
Herssenen, uit een koude ontstaande, gelyk een verouderde Hoofdpyn, Vallende
Ziekte, en Lammigheid.
Beschryving van de tweede Chamaedrys. Men vind by Matthiolus een tweede
Chamaedrys, wiens bladen gelyk zyn aan die van een Eyke, veel harder en kleinder,
als die van de voorgaande, zwartagtig, en meer in getal. Zyne Steelen zyn vierkant,
smal, zoo hard als houd, ter hoogte van anderhalve span. Zy maken een menigte van
takken en looten, uit welke beurtelings purperverwige Bloessem spruit, gelyk aan
de voorgaande Plant, fraai van gezigt, maar bitter van smaak.
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Plaats. Deze Plant groeit op steenagtige en ruwe plaatzen. Zy bloeit in Juny en
July. Vol zaaden zynde moeten ze afgeplukt worden.
Eigenschappen. Volgens het getuigenis van Galenus is deze Chamaedrys zeer
bitter, en heeft ook enige scherpigheid; waarom men zig niet verwonderen moet, dat
ze de Milt vermurwt; het Water doet lozen, en de Mandstonden bevordert; voorts
dat ze de dikke vogten verdunt, en de verstopping der Ingewanden opent.
Beschryving der dikke Chamaedrys. Deze Plant is zoo gelyk aan de gemeene
Chamaedrys, dat ze dikwils nauwelyks daarvan kan onderscheiden worden. De
steelen zyn zeer dun; de bladen klein, gelyk die van Erten. Bloessem en Zaad zyn
gelyk aan die van de gemene Chamaedrys.
Plaats. Deze Plant groeit menigvuldig in Cilicie. Zy bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De dikke Chamaedrys is openende en inbytende, bestaande uit
zeer fyne deeltjes. Versch met Water en Wyn gedronken; of gedroogt zynde tot een
afkookzel gemaakt, verzwakt de Milt zeer. Uitwendig met Wyn-azyn gebruikt, is ’t
een goed middel voor een Slangen-beet.
charlotte. Bij de Latynen Ascalonia, en Caepa Ascalonica genaamt.
Beschrying. Dit is een Plant, of veel eer een zoort van Uyen, wiens wortel bolachtig
en langwerpig is; de stammen of steelen zyn gebult en hol; de bladen regt, lang en
insgelyks hol. De bloessem bestaat uit zes bladen, op de wyze van een Lelie, en
vertonende een ronde Bloemruiker. Op de bloessem volgt de vrugt, behelzende byna
ronde Zaaden.
Men noemt voornamentlyk Charlotte de wortel dezer Plant, hebbende de smaak
van Look, hoewel niet zoo sterk.
Plaats. De Charlotten groeijen in alle Moestuinen. Men vind’er eertyts vele omtrent
Ascalon, een Stadt in Judea. En dit is de oorsprong van den Latynschen naam
Ascolinia.
Eigenschappen. De Charlotten worden meer tot opstoofzels (ragouts) als in de
Medicyne gebruikt. Ondertusschen is het zap goed, om een kwaade Keel te bestryken,
en te wryven. Zy bevorderen de Maandstonden, ook als ze verstopt zyn. Ook zyn ze
Hoofdsterkend, als men ze door de Neus opsnuyft. Gemengt zynde met Wyn-azyn,
Wyn-ruit en Honing, is het een goed middel voor den beet van dolle Honden. Als
men’er Zout onder smelt, vermindert het de Lid-tekens, van de Kinderpokjes
overgebleven, en de vlekken in het Aangezigt. Men houd het beter, als het Alcyonium,
om het Haayr , door lazary of hoofd-schurfd uitgevallen, wederom te doen groeijen.
Eindelyk
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zynde Charlotten goed, om te openen, voor den Steen, en opstopping van ’t Water.
Het is bekend, dat ze appetyt verwekken, en de kwaade Lugt verdryven.

Queekery der Charlotten.
Zy spruiten uit bolletjes op Tuin-bedden, op een rye vier duim van elkander, en de
bolletjes even ver. Men plant ze in ’t einde van February; en in ’t einde van Juny
bindt men op die schieten. Omtrent den twintigsten van July neemt men ze uit de
Aarde. Men laat ze een weinig luchten, en daarna sluit men ze in een drooge plaats
op.
chocolaat. Dit is een mengzel uit verscheide Oost-en West-indische Gewassen, of
Vrugten en Speceryen zamen gestelt; by voorbeeld, uit Cacao, Banille, Kuidnagelen,
Kaneel, Mexicaansche Peper, Foeli, en Zuiker; en voorts door het zaad der Indiaansche
vrugt Achiotte geverft; wordende met Water, Melk of Wyn gekookt; en zynde een
aangename drank, die warm gedronken een voortreffelyke versterking van Borst en
Maag is; waardoor de natuurlyke warmte herstelt ende bewaart word. Het is een
uitnemend voedzel, dog best nugteren genomen, en allermeest by koel weêr.
Hoewel’er zig de Galzieken van moeten onthouden. De Americanen zyn de uitvinders
van dezen Drank, van welke het de Spanjaarden hebben geleert, en van welke deze
kennis verder tot alle Volkeren van Europa is gekomen. Voor de beste Chocolaat
word gehouden, die niet bitter, nog al te zoet is; zynde voorts welriekend, hard en
droog, bruin van kleur, en gebroken zynde doormengelt met witte streepen, gelyk
als zoo vele Aderen.
De drank van Chocolaat word op deze wyze toebereidt: Wil iemand, by voorbeeld,
vier kopjes Chocolaat drinken, hy moet vier kopjes Water in de Chocolaat-kan laten
kooken, en ondertusschen een vierendeel pond Chocolaat klein wryven, en naar
maate dat iemand een Liefhebber van zuiker is, vier, zes, tot agt loot zuiker raspen,
en daaronder mengen, (hoewel men verzekert, dat de Chocolaat zonder zuiker veel
gezonder is.) Als nu het water kookt, werpt men ’t een en ’t ander in de Chocolaat-kan,
en zet ze onder een geduurig omroeren weder op ’t Vuur, dog zoo dat de kan niet
overkookt. Roert het dermaten, dat de Chocolaat niet dan schuim schynt te zyn.
Vervolgens schenkt het eene kopje voor, het ander na, en drinkt het. Wil men
Chocolaat van Melk of Wyn maken, men neemt zoo veel Melk of Wyn, als men
Water genomen heeft. Men klopt’er ook wel een doojer van een Ey in.
chymie. Zie scheikunst.
cidre. Zie appeldrank.
circulatie. Dit is een woord der Scheykunde, waardoor een zekere beweging die
men in een vogt maakt, beslooten in een kleine Vlesch, die in een Distilleer-kettel
komt; doende door kragt van het Vuur de dampen opstygen en nederdalen. Dit nu
geschied om de vogten te subtilizeren, of om enig hard Ligchaam, daar in gedaan
zynde, te openen.
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citroen-boom. Beschryving. Dit is een Boom, wiens bladen aangenaam groen,
blinkende, rondom gekartelt zyn, en zeer naar Lauwrier-bladen zwemen. De bloessem
bestaat uit vyf blaadjes, zittende in ’t rond, en welriekend, van kleur wit, dog trekkende
naar rood of Purper. Deze bloessem word gevolgt van de Vrugt, Citroen genaamt en
langwerpig, wiens schil, zynde dik en hobbelagtig, behelst een blaasagtige stoffe,
verdeelt in verscheide vakjes, vol van een aangenaam scherp zap.
Plaats. Deze Boom word gequeekt in Provence, Languedok, Italie, en andere
warme Landen.
Eigenschappen. De Citroen is Hartsterkend, en zeer bekwaam om te ververschen.
en te verkwikken, de Gal te scheiden, en de al te groote beweging van het Bloed te
stillen. Gedurende een ziekte, die doorgaans in zwang gaat, draagt men by zig een
Citroen, rondom met Kruidnagelen bespikt, om zig voor de aanstekende kwaade lugt
te bewaren.
De Citroen-boom, van welke wy spreken, is die, welke zuure Citroenen draagt.
Maar daar is nog een andere Citroen-boom, die zoete Citroenen draagt, zynde laf
van smaak, dog grooter, als de gemeene Citroenen.
De Bergamot-Citroen is de Vrugt van een zeker soort Citroen-boomen; wiens
oorsprong men zegt , dat aan een Italiaan moet toegeeigent worden, dien de lust
beving, om een Citroen op een Bergamot-peer te enten. Dit is die Citroen, van welke
men de zoo-genaamde Cedra trekt.

Manier, om de Essentie van Cedra te trekken.
Neemt een tamelyk groot glas, wiens opening met een stopzel van twee vingeren dik
kan toegestopt worden; waar mede de schil van de Bergamot-Citroen moet geperst
worden, na dat ze in kleine stukjes gesneden is, op dezelve wyze, als men de Oranje
schilletjes uitperst. Om te beletten, dat deze Essentie niet uitwaassemt, moet men de
opening van het glas met een natte blaas of Perkament toebinden. Men trekt weinig
Essentie uit een groote menigte gesnipperde Citroen-schillen. Dog zy is beter, als ze
op de gewoone wyze getrokken word.
Men onderscheid drie zoorten van Citroenen; waar van de eerste genaamt word
Limoen, by de Latynen Limo of Malum Limonium; de tweede is de eigentlyke Citroen,
by de Latynen Citrium; de derde, Poncerium, Citrionatum, Pomum Adami, Pomum
Assyrium en Pomum Medicum genaamt, wegens haren oorsprong uit het Land der
Meden, alwaar de Citroenen in overvloed groeijen; of wegens de Medicinale kragt
dezer vrugt, wederstaande het Fenyn, heete Koortzen, enz.
Het zap van een Limoen is een bekwaam middel voor het Graveel, en om de
Vlekken van het Gezigt wech te nemen.
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De schil is een tegengift, en Hertsterkend; geconfyt zynde versterkt ze de Maag,
bevordert de Verduwing; doodt de Wormen; zuivert de Lugt in tyden van Pest. Het
Zaad heeft dezelve kragt.
cochenille. Dit is een klein gekorven Diertje, levende van het zap der roode vrugt
van den Boom Opuntia genaamt, zynde niet ongelyk aan de Luizen, die zig aan de
Oranje-boomen zetten. Men houd daar voor, dat, het gene men ons onder den name
van Cochenille in Europa brengt, maar een gedeelte van den buik van dit kleine
ongedierte is, zynde met schubben bedekt, en geheel gebleven. Men bespeurt’er niets
aan, dat naar ’t Hoofd strekt, nog ook van de pooten, die waarschynlyk zyn verdroogt
en tot stof geworden.
Men vind dit ongedierte op verscheide Boomen in Nieuw-Spanje. De Americanen
vergaderen ze zorgvuldig, en brengen ze op de Opuntia, zynde den Vygenboom niet
ongelyk, hoedanig daar te Lande groeit, en wiens vrugt met een rood zap vervult is.
De Cochenilles derhalven hier mede zynde gevoed, krygen een schoon-roode kleur.
Groot genoeg geworden zynde, doet men ze dood in koud Water, en laat ze droog
worden, om ze naar Europa te zenden, alwaar men ze gebruikt, om Scharlaken te
verwen.
De Cochenilles, welke men verkiest, moeten zyn dik, zuiver, doorvoed, droog,
van Zilverkleur, en boven schitterende; en verplettert zynde een hoog-roode Verwe
gevende.
colcothar.

Manier, om Engelsch Colcothar, of zoogenaamt Poudre Imperiale te maken,
zoo als het in ’t groot Karthuizer-Klooster by Grenoble gemaakt word.
Vooreerst maakt een Komfoor te hebben, zynde onder hol, ende voorts ruim zes
duim hoog, en even wydt. (2.) Een aarde Pot, niet verglaast, op dat’er zig niets van
de Compositie moge aan zetten. (3.) Deze pot moet een opening van drie of vier
duim hebben. (4.) Een yzere Spatel, ter lengte van omtrent twee voet. (5.) Engelsch
Vitriool, of ten minsten het zoo genaamd Vitriolum Romanum.
Zet den aarde pot op het Komfoor, en legt’er van onderen tot boven houts-koolen
om; en naar maate dat zig dezelve aansteken, doet het Vitriool by vinger-greepen in
den pot. Roert het met de yzere Spatel geduurig om, naar maate, dat het zig tot een
deeg verandert; en schrapt den grond van den pot dermaten, dat het niet aanbrande.
Niet lange daarna zult gy gewaar worden, dat het zig tot water zal veranderen.
Dekt alsdan de pot toe, en laat hem zoo lange kooken, tot dat al het vogt verteert is;
wanneer niets anders, dan een witte Steen overblyft. Zoo het Engelsch Vitriool is,
zal het wel drie vierendeel van een uur kooken, vooral eer het hard word; zoo het
Romeinsch is, zal ’t maar omtrent een vierendeel uurs kooken.
Als gy ziet, dat’er maar een witte Massa op de grond van den pot it, moet gy
dezelve met den Spatel schrappen en vergruizen. Laat vervolgens dit Poeijer zeven
of agt uuren lang in den toegedekten Pot calcineren; en gy zult zien, dat het eerste
grys, vervolgens zwrat, en eindelyk rood zal worden. ’s Anderen daags, wanneer het
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Poeijer volkomen droog is, zonder dat men’er de minste vogtigheid op ziet, is ’t een
teken, dat het naar behoren gemaakt is, maar zoo men’er de minste vogtigheid by
ontdekt, en de spatel ook aan het benedenste einde geheel vogtig is, moeten’er
wederom Koolen onder en rondom de Pot gelegt worden, geduurende zeven of agt
uuren; en hiermede moet gy den derden dag voortgaan, tot dat gy de minste vogtigheid
niet meer gewaar word. En dus is uwe Colcothar volkomen gereed.

Eigenschappen van de Colcothar.
Behalven de kragten, die de Karthuizes daar aan toeschryven, is ze ook in staat, om
binnen weinig dagen het uitgaan van den Aarsdarm by oude Lieden te genezen, als
men een linnen doek in warm water van Colcothar nat gemaakt, en meermalen
verdubbeld daar tegen legt, mits ze te bed blyven liggen.

Aanmerking
Daar zyn’er, dien de Aarsdarm uitgaat wegens hardlyvigheid, en om dat ze in twee
of drie dagen geen afgang gehad hebben. Dezen rade ik, tweemaal ter weke te nemen
zoo genaamde algemeene Keyzers pillen, van dewelke Lemery spreekt in zyne
Pharmacopoeia, pag. 451. namentlyk:
Extract van Aloë, vier oncen; Poeijer van Rhabarber, eene once; kneed dit zamen
met zap van wit Wollekruid. om’er pilletjes van te maken. Ik oordeel het zap van
wit Wollekruid (anders Verbascum of Phlogmos genaamt) beter dan Roozen-water;
aangezien de Aloë de Aambyen dergenen, die daar mede gequelt zyn, weder doet
komen, daar in tegendeel het zap van wit Wollekruid daar voor een verzagtend middel
is. En men heeft’er nooit eenig kwaade toeval van gezien. De Dosis is van een halve
scrupel tot een drachme. Men neemt het ’s avonds aan Tafel gaande. Deze Pillen
bevorderen een hoogen en gelukkigen Ouderdom; en komen weinig te kosten.

Proef van het Colcothar-water.
Een zekere Vrouw klagende, dat ze twee Kinderen had, die niet konden staan, zynde
het een van twee, het andere van drie jaren, wierd haar van den Heer Chomel van dit
Water gegeven, zeggende dat ze het moest warm maken, ja zoo heet als het de handen
konnen verdragen; en daar in een linnen doek nat maken, en het zelve vier of vyf
dubbeld rondom de Kniën slaan, als mede om de enklauwen, en onder de lendenen.
Dit eenige dagen agter een gedaan zynde, zag men de Kinderen
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na verloop van veertien dagen op Straat lopen. Ook is dit Water een souverain Middel
voor verstuikte Voeten.
Daar zyn twee zoorten van Colcothar, namentlyk, Natuurlyk en door Kunst
toebereid. Het een is een rood Vitriool, wordende uit Duitschland gebracht. Men
noemt het zedert eenigen tyd Natuurlyk Colcothar, verstaande daar door een groen
Vitriool, zynde door zeker onderaardsch Vuur gecalcineert. Dit heeft de kragt, om
het Bloed te stoppen, als het op de Aambyen gelegt word.
Door Kunst toebereid Colcothar noemen de Scheikundigen Braak-Vitriool. Het
word op deze navolgende wyze geprepareert:
Laat in Regen-water, of in Mey-daauw een half pond wit Vitriool smelten en
kristallizeren; herhaalt deze smelting, filtratie, en krystallizatie tot vier mal. Dit
gedaan zynde zult gy een wel geprepareerd Vitriool hebben; dat men, volgens
Glaserus, gebruikt als een middel voor de anderen-daagsche Koorts, enz. Het dood
ook de Wormen, en wederstaat de Verrotting.
De Dosis is van twintig greim tot een drachme, in Vleeschnat genomen.
commercie. Zie koop-handel.
commissionaris. Niets is’er voor den Koophandel nuttiger; want door middel van
Commissionarissen konnen de groote Koopluiden en Banquiers door de gehele
Wereld handel dryven, zonder uit hun Magazyn of Kantoor te gaan, zoo ten opzigt
van koopen en verkoopen der Waaren, als ten opzigt van ’t sluiten der Contracten
en overmaken van Penningen. En in der daad, de grootste Koophandelaars doen niet
anders, dan Waaren te kopen in een Land, alwaar dezelve in overvloed zyn, en die
weder te verkopen, alwaar ze schaars gevonden worden, en nogtans nodig zyn. Maar
deze Koophandel zou niet konnen geschieden, ten ware Correspondenten en
Commisionarissen daar toe gebruikt wierden; en ingeval’er niet verscheide ’in
Compagnie handelden, van welke zommige zig onthouden ter plaatze, alwaar den
inkoop der Waaren geschied; en anderen ter plaats, werwaarts ze gezonden worden,
om ze te verkoopen. Het is om deze redenen, dat vele niet anders, dan in Commissie
handelen, dat is, kopen en verkopen uit name van andere Kooplieden, van welke zy
een zekere winst voor hunne moeite genieten.

Voorzorge, die de Commissionarissen hebben te dragen, voor al eer ze zig
met hunne Committenten in laten.
Het eerste, waar voor ze zorge moeten dragen, is de hoedanigheid der Waaren, die
hen van hunne Committenten worden toegezonden, om ze voor hun lieder rekening
te verkopen; of namentlyk dezelve van een grooten omslag, duur, of middelmatig
zyn; om zig namentlyk daarna in hunne Commissie te gedragen. Want daar zyn
dierbare Waaren, waar van hen niet meer dan een, of een ende en half ten hondert
gegeven word; by voorbeeld, Goud- en Zilver-draad, Paarlen, Diamanten en andere
Kleinodien, Goude of Zilvere staaven, welke in een kleine menigte een groote zomme
maken. Andere Waaren zyn minder van waardye, als Goud- en Zilver-laken, Fluweel,
Damast, Satyn enz. Spaansche, Nederlandsche en Engelsche Lakens, van welke de
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Committenten niet meer dan twee ten hondert, naar maate van de Penningen, welke
daar van gemaakt zyn, aan de Commissionarissen geven. Daar zyn nog andere Waren,
namentlyk Sersie, Droget, dubbeld Katoen, Kalot, Wolle; van welke alle een menigte
moet verkogt worden, om een tamelyke zomme uit te leveren. Hier van worden twee
ende een half, tot drie en vier ten hondert gegeven; immers, zoo veel de
Commissionarissen van hunne Committenten bedingen.
Ten anderen moet een Commissionaris voor af met zyn Committent eens worden
wie van beiden voor de voldoeningen der Penningen, ingeval iets op Credit verkogt
is, zal instaan. Want ingeval de Commissionaris dit tot zynen laste neemt, moet hem
meer ten hondert gegeven worden; zynde doorgaans een dubbele zomme; of zoo veel
als hy bedingen kan.
Ten derden moet een Commissionaris met zyn Committent over een komen nopens
den tyd der Betaling, naar maate der Peningen, die van de verkogte Waren zyn
ingekomen. Want ingeval een Commissionaris niets op credit verkoopt, moet hy aan
zyn Committent, naar maate der verkogte Waaren, de Penningen overmaken, of ten
minsten kennis daar van geven, ten einde zig van dezelve te bedienen, het zy met
Wisselbrieven daar op te trekken, het zy ze naar elders over te maken. Maar ingeval
de Commissionaris voor de betaling der Schuldenaren instaat, moet hy drie Maanden
hebben, te rekenen van den Verval-dag, van ieder party Waaren, op Credit verkogt,
om de Penningen aan zyn Committent te konnen over maken.
Ten vierden moeten Commissionaris en Committent met elkander over een komen
nopens de onkosten, die de Commissionaris te doen heeft, het zy nopens de vragt
der Waaren, het zy nopens het betalen der Wisselbrieven, enz. Deze en diergelyke
onkosten moeten den Commissionaris van den Committent worden goed gedaan;
alzoo dezelve zyne Commissie vry en frank van alle onkosten en belastingen moeten
hebben; behalven de Brief-porten, die niet gerekent worden.
Ten vyfden moet tusschen beiden een accoord getroffen worden, ingeval een
Commissionaris eenige Penningen voor af verschiet op de Waaren, hem door den
Committent zullende toe gezonden worden, hoe veel hy in zulk een geval mag korten,
of hoe veel Intrest hem jaarlyks daar voor moet betaalt worden.
Dit zyn ten naasten by de Voorwaarden, die een Commissionaris by het treffen
van een accoord met zyn Committent bedingen moet. Dog het is
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best, zodanig een Contract door een Notaris te laten beschrijven, en onderteikenen.

Op welke wyze zig de Commissionarissen moeten gedragen in het verkopen
hunner Waaren.
Het eerste, dat een Commissionaris zig moet voorstellen, is het voordeel van zyn
Committent in den Koophandel te behertigen; zonder door slinksche wegen zig zelve
boven het gene hem toekomt, te verryken, tot nadeel van zyn Committent, die hem
zyne goederen toevertrouwt.
II. Hy moet wel toezien, zoo hy de Goedeten op credit verkoopt, aan wien hy
dezelve geeft, of dezelve te goeder nam en faam staat, ende in staat is, om te betalen.
III. Hy moet zig wachten, dat hy geenderlei Waaren onder de hem geordonneerden
prys verkoopt; of anderszins is hy gehouden, het zynen Committent te vergoeden,
het gene hy te laag verkogt heeft.
IV. Als ze met elkander de Rekening sluiten, namentlyk de Commissionaris met
den Koopman, aan wien hy de Waaren heeft geleverr, moet hy hem geen lakkagie
toestaan, die onredelyk zy; en ingeval dezelve aanmerkelyk is, moet hy een
verzeker-brief eisschen, om gedekt te zyn, gevende zynen Committent kennis, om
van de Onder-bedienden, die de verkoping gedaan hebben, rekenschap te eisschen.
V. Hy moet zorgvuldig op den Verval-dag der Schulden agt geven; om de
voldoening der penningen te verzoeken; en des nood zynde, zelfs met de uiterste
getrengheid van het regt daar op aanhouden.
VI. Naar mate dat een Commissionaris de Penningen van de Schuldenaren ontfangt,
moet hy onmiddelyk aan zyn Committent daar kennis van geven, ten einde deze zyn
gebruik daar van zou konnen maken. Immers geen Commissionaris kan of mag met
een goed gewissen de Penningen aan zyn Committent, ten zy met deszelfs kennis en
toestemming, tot zyn voordeel gebruiken.
VII. Ingeval de Committent zynen Commissionaris gelast, de onder hem berustende
Penningen over te maten, moet hy zig van een goede Wisselbrief voorzien, nemende
die van hem, die in staat is, om te beralen; ten einde in geval de Wisselbrief met
protest mogt te rug gezonden worden, weder aan zyne Penningen te komen.
VIII. Ingeval de Committent op zyn Commisionaris de Penningen, die hem komen,
trekt, moet hy dezelve stiptelyk ontfangen, en op den Vervaldag voldoen; want
behalven hy hem het herwisselregt, wegens ’t niet aannemen van een Wisselbrief,
gehouden is te voldoen, doet hy zynen Committent ook een merkelyk nadeel, daar
mede dat de Wisselbrief met protest te rug komende, zulks zyn Credit vermindert;
en de Kooplieden trekken’er twee gevolgen uit: Vooreerst, dat hun Correspondent
hun Brief niet heeft gerespecteert, trekkende op Menschen, die hen niets schuldig
zyn; ten anderen, volgt uit het erste, dat de Correspondenten of Commissionarissen
niet wel met hunne zaken staan, en bygevolg, dat de Committent daar in deel moet
hebben. Dit maakt, dat de Koophandelaars hunne Beurs voor hen geslooten houden;
waar door en Committent en Commissionaris wel zou konnen in de grond raken.
Waar van de Koopsteden al te veel voorbeelden uitleveren.
IX. De Commissionarissen moeten hun eigen voordeel behertigen, met nooit
Wisselbrieven te ontfangen, als ze niet in staat zyn, om dezelve te voldoen;
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voornamentlyk als zy nog weinig credit hebben; het zy zulks ontstaat uit de verkoping
der Waaren, het zy de Committenten hen gene goede Brieven hebben toegezonden,
om te betalen; want zoo ze Wisselbrieven ontfangen, zonder gereede Penningen by
kas te hebben, om ze te voldoen, en zy die ontfangen, enkel en alleen, om de
Wisselbrieven hunner Committenten te respecteren, in hope, dat ze hen ter behoorlyker
tyd Geld zullen toezenden, dat is, voor den Verval-dag; en zoo ze daar omtrent in
gebreken bleven, zoude zulks hen een Bankroet doen maken. Waar van ook vele
voorbeelden onder de Kooplieden zyn. Maar onderstelt zynde, dat de
Commissionarissen genoeg in staat zyn, om de Wisselbrieven op hen getrokken, te
accepteren en te voldoen, zonder genoegzame provisie tot hunne zekerheid in handen
te hebben, zy moeten nogtans gene Wisselbrieven ontfangen, ten zy ze de waarde
daar van aan Waaren van de Committenten onder hen hebben. Want daar zyn’er, die
zoo wel Bank houden en in Wissels handelen, als in Koopwaaren; en die, om hun
voordeel te maken, hunne Commissionarissen wel eens in verlegenheid brengen.
X. Het is de pligt van een Commissionaris, zynen Committent ieder Postdag te
verwittigen, wat’er in ’t stuk van den Koophandel voorvalt; of namentlyk de Waaren
hem toegezonden van de nieuwste Mode, en bygevolg wel gewilt zyn, of niet; of de
prys stygert, dan of hy vermindert. En met een woord, al het gene van aangelegenheid
voor zyn Committent is.
compagnie. Zie maatschappy.
compagnie op de barbaarsche kusten. Zie barbarye.
confituren. Dus noemt men met Zuiker, Appeldrank, Honing of Wyn-azyn
toegemaakte Vruchten, Kruiden, Bloemen, Wortelen en zekere Zappen, of om aan
dezelve een aangename smaak te geven, of om ze langer te doen duuren. Men maakt
vogte en drooge Confituren. Men noemt Half-geconfyt, als men’er minder Zuiker
by doet, en wil, dat de Fruiten haren smaak volkomentlyk zullen behouden.

Zuiker-Confituuren.
Het is onmogelyk, naar behoren met Zuiker te confyten, als men niet weet de kunst,
om den Zuiker wel te koken. Zie daar van beneden op
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zuiker. Maar zoo iemand de kunst van Zuiker wel te koken verstaat, zal hy alle
zoorten van Confituren op de navolgende wyze konnen gereed maken.

Geconfyte Peeren.
Daar zyn vier of vyf zoorten van Peeren, die men met Zuiker kan confyten, om vogte
Confyturen te blyven, namentlyk de by de Vranschen genaamde Peeren, Muscadille,
Blanquet, gros Muscat, petit Rousselet, en Orange. Om hier in wel te slagen, neemt
men van deze Peeren, en steekt’er op de kruin een Kruidnagel in. Vervolgens legt
men ze in Water, en zet ze op ’t Vuur. Maar men laat het Water niet koken; om het
welk te beletten, giet men’er telkens een weinig koud Water by. Dit gedaan zynde,
en als men bemerkt, dat de Peeren beginnen murw te worden, haalt men ze uit het
water, om te schillen, en vervolgens in Zuiker te leggen, zoo als ze in de Winkels
worden verkogt. In deze zuiker laat men ze een walm veertig of vyftig opkoken.
Daar na laat men ze tot ’s anderen daags staan, om uit te druipen; en om ze in ander
Zuiker eens of tweemaal wederom te laten opwalmen. De Peeren tot hier toe dus
toegemaakt zynde, moet gy ze uit haar Siroop nemen, om ze ’s anderen daags een
weinig meer te koken; en op den volgenden dag nog een weinig meer. Het Siroop
dus gekookt zynde, legt men’er de Peeren wederom in, en laat ze tien of twaalf maal
opkoken. Daar na haalt men ze daar uit, en bewaart ze in een Pot. Aangaande de
Peeren, die wat grooter zyn, deze snydt men in vier deelen, en laat ze op de
voornoemde wyze confyten. Vooral moet men niet verzuimen, deze Confituuren te
schuimen, zoo men ze zuiver en fraai wil hebben.

Andere Geconfyte Peeren.
Men schilt ze aanstonts; daar na doet men ze in een nieuwe aarden Pot; vervolgens
doet men’er Zuiker by. Een half vierendeel ponds is genoeg voor een pond Peeren.
Na de Zuiker stort men’er een vierendeel pints hoog-roode Wyn in, nevens zoo veel
Water, dat de Peeren daar in zwemmen. Vervolgens dekt men den pot toe, en laat
hem op een zagt Vuur koken, mits de Peeren van tyd tot tyd omroerende, ten einde
ze niet aan en branden. Dit Kookzel nu half gaar zynde, doet men’er Kaneel en
Kruidnagelen by, en laat de Peeren dus op een zagt Vuur volkomen gaar koken, om
ze te gebruiken.
Aanmerkt, dat de Peeren zamen, dus geconfyt zynde, niet alleen in vogt, maar ook
droog konnen bewaart worden; zynde alvorens op Schalien of Leien gelegt, om uit
te druipen, en met Zuiker bestrooit; mits ze telkens omkerende, om ze dies te beter
te doen droogen, op dat ze zig beter bewaren.

Geconfyte en ingelegde Appelen.
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Men gebruikt de Appelen zelden om te confyten, ter oorzake van het schaarse
overschot, dat men van dezelve heeft; maar om ze in te leggen, worden ze veel
gebruikt. Om nu zodanig een Compost te maken, schilt men de Appelen aanstonts,
snydt ze midden door, en neemt’er het klokhuis uit; en naar mate, dat men ze dus
toebereid, werpt men ze in ’t Water, op dat ze niet zwart worden; vervolgens doet
men een vierendeel ponds Zuiker met omtrent een pint Water In een pannetje, en
laat de Appelen daar in koken. Zoo dra als men bemerkt, dat de Appelen murw zyn,
neemt men ze uit de pan, en laat den Siroop verder koken, tot dat het Schalei word;
het welk men bemerkt, als het in de gedaante van groote Druppels. maar niet draadig,
uit de pan gestort word. Deze Siroop word dus over de Appelen gedaan, en deze
gevolgelyk een tydlang bewaart.

Geconfyte Pruimen.
Ziet hiervan op het Artykel van abrikozen; om dat de Pruimen op dezelve wyze
geconfyt worden.

Confituuren met Zoete Wyn, Appeldrank, en Honing.
Alle deze zoorten van Confituuren raken de Fruiten, en geven een groote vervulling
in een Huis ten platten Lande, daar men’er zig by gebrek van andere en kostbaarder
Provisie van bedient.

Peeren met Most geconfyt.
Neemt roode Most; legt’er de Peeren in, zynde alvorens geschilt en in vier deelen
gesneden; en zoo ze te dik zyn, met Kruidnagels besteken. Zet ze in een ketel op het
Vuur, en laat ze zachtkens kooken. Tot op een derde zynde afgekookt, en door dit
middel zeer zynde gezwollen, en veel eer te veel, als te weinig gekookt, ten einde ze
niet beschimmelen, moeten ze daar uit worden genomen. En ingeval hen dit ongemak
overkomt, zet ze wederom op ’t Vuur, en laat ze andermaal kooken; het welk geschied
zynde, doet ze in een ander pot. Men moet onder het confyten der Vrugten neerstig
zorge dragen voor het schuimen. Men bemerkt dat het tyd is, de Confituuren van ’t
Vuur te nemen, als de Siroop tot een bekwame dikte gekookt is; als wanneer men’er
Kaneel en Kruidnagelen by voegt. Alle andere Fruit word op dezelve wyze geconfyt.

Geconfyte Druiven.
Om goede Druive-Confituuren te maken, moet men de Druiven in mooi weêr plukken,
en ze eenige dagen lang laten leggen, om ze wat te doen besterven. Daar na drukt
men ze tusschen de handen uit; en de trossen zynde afgeplukt, doet men het overschot
zagtkens koken, mits het naarstig schuimende, en de korlen, zoo veel als mogelyk
is, daar uit nemende onder een geduurig omroeren met een kleine Schuim-spaan.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

159
Men moet naar maate dat de Druiven zwellen, het Vuur verminderen; mits de geheele
massa sterk uitperssende. Dit gedaan zynde zet men het andermaal op ’t Vuur, om
volkomen gaar te koken, onder een onophoudelyk omroeren. Dus afgekookt zynde,
giet men het in potten, om het tot zyn gebruik te bewaren.

Confituuren met Appel-drank.
Alle boven gemelde Fruit, wordende met Most geconfyt, kan men insgelyks, en op
dezelve wyze met Appeldrank confyten, dat is, onder een geduurig omroeren, en tot
een derde te laten afkooken.

Confituuren met Honing.
Om met Honing te confyten, moet men een zekere verkiezing weten te maken. De
klaarste Honing is hiertoe de beste niet, maar wel de dikste. Deze derhalven word
op het Vuur gezet, en in een Confituur-pan gekookt, onder een geduurig omroeren,
ter oorzake, dat Honing ligt aanbrand. Om nu te weten, of het genoeg gekookt, en
tot een bekwaam Siroop gemaakt is, legt men’er een Hoender-ey in. Ingeval het zelve
daar op dryft, is het een teiken, dat het behoorlyk is gekookt; maar zinkt het Ey, dan
moogt gy staat maken, dat de Siroop nog niet gereed is.

Geconfyte Nooten.
De gewoone tyd, om Nooten te confyten, is het begin van July. Maar daar zyn
verscheide dingen by in agt te nemen, zoo men het naar behoren wil doen. Voor eerst
moet men de Nooten schillen, tot op het wit, leggende dezelve, naar mate dat ze
geschilt zyn, in koud Water. Vervolgens laat men ze een weinig in Water opkoken,
zoo lang tot, dat’er wederom andere geschilt zyn, om te kooken, wanneer men de
eerste daar uit neemt, om’er de volgende wederom in te doen. Gekookt zynde, en
vooral eer men ze daar uit neemt, mengt men’er een handvol gebranden Aluin onder.
Daarna laat men ze nog eens opkooken; neemt ze’er dus uit, en legt ze in koud water.
Vervolgens doet men’er twee lepel vol Zuiker tegen eenen lepel vol Water by. Deze
Zuiker dus op de Nooten zynde gestort, welke men alvorens in een aarde Kom
geschikt heeft, laat men ze tot ’s anderen daags staan, wanneer men ze laat afdruipen,
zonder ze nogtans uit dien Kom te nemen. De Siroop word andermaal te Vuur gezet,
en vyf tot zes maal opgekookt, mits’er nog een weinig Zuiker op te strooijen; en
vervolgens worden’er de Nooten mede overstort.
Op den volgenden dag word de Siroop al wederom op ’t Vuur gezet, en men laat
hem twaalf of vyftien walmen opkoken. Eindelyk wederom den volgenden dag word
de Siroop geheel afgekookt; zoo dat men het uiterste van den vinger daar in stekende,
en hem op den duim leggende, en aanstonts allengskens daar weder afnemende, als
men ziet, dat’er tusschen beiden gelyk als een draad van de Siroop word gemaakt,
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die aanstonts breekt, en als een droppel aan den vinger blyft zitten. De Siroop dus
zynde gemaakt, en geduurig meer en meer gezuikert, giet men dezelve op de Nooten,
zoo dat die alle daar door bedekt worden. ’s Anderen daags doet men ze in de potten,
om ze tot het gebruik te bewaren.
Dog vooral eer het kooken gedaan is, snippert men een weinig Citroenschil daar
onder, dat’er een aangename geur aan maakt.

Geconfyte Perziken.
Ziet hiervan boven op het Artykel van abrikozen; om dat die beide vrugten op
dezelve wyze geconfyt worden.

Geconfyte Kruiden en ander Fruit.
Hoe deze met Wyn-azyn geconfyt worden, in ’t byzonder de Komkommers, Porcelein,
en meer andere kan op de byzondere Artykelen van ieder gezien worden.
conserf. Dus noemt men een zoort van Confituuren, gemaakt van Zuiker, Fruit, en
Bloemen.
Wy zullen van de Bloemen beginnen, en toonen, dat men Conserven van alle
maakt, als men wil; dog wy zullen alleen van diegene spreken, die zeer hoog van
kleur zyn, en het aangenaamste om te nuttigen; zonder van andere, die de Medicynen
voor de Gezondheid ordonneren, gewag te maken.

Conserf van Violetten.
Plukt de bloemen af, en neemt niet dan de enkele bloessem, stampt ze in een marmere
of steene Vyzel, tot een Deeg, zoo dat men geen gedaante van bladen of bloessem
meer onderscheiden kan.
Onderwylen dat de bloessem dus gestampt word, moet men Zuiker in een pan
doen, ten hoogsten vier pond, en ten minsten een pond; hoewel men nog minder
teffens kan nemen, dog het is schadelyk voor de Zuiker, die ligtelyk aanbakt. Op
vier pond moet gy anderhalf pint Water gieten, om de Zuiker te doen smelten. Als
alles op het Vuur vertoglyk gesmolten is, en nu begint te zieden, moet men het
afschuimen, en dikwils omroeren, om dus alles even sterk te doen koken. Voor onder
de pan moet meer Vuur zyn, als agter, om dus het schuim, dat na agteren gedreven
word, beter te konnen wech nemen. Wel afgeschuimt zynde, moet het Vuur midden
onder de pan gelegt worden.
Om te weten, wanneer de Zuiker tot een bekwaam Siroop gekookt is, heeft men
op driederlei dingen de letten. Voor eerst kan men zulks weten, als men de Spatel,
waar mede men de Zuiker omroert, daar uit halende, bemerkt, dat’er maar weinig
afdruipt, en dat’er, als gy de spatel met een averegtze hand van u slaat, gelyk als een
vliegend vlokje afgaat. Ten tweeden, als men de Zuiker hebbende omgeroert, de
spatel laat afdruipen, en
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dat na den laatsten druppel gelyk als een klein draadje blyft hangen, dat zig opkrult.
Ten derden, wanneer na een langduurig koken het niet meer in ’t midden, maar aan
alle kanten opborrelt, zynde nu dik geworden, en daarom zagter beginnende te koken.
Hier uit weet men, dat de Siroop of Zuiker genoeg gekookt is.
Neemt het van ’t Vuur, en laat de grootste hitte overgaan; vervolgens neemt de
Massa van uwe gestampte Violetten; en doet ze in de Zuiker, dog aan de eene zyde
van de pan; kneed ze zagtkens met de spatel; mengt naderhand alles onder malkander
in de geheele pan, al roerende en omwentelende, zoo ras als gy kunt, tot dat de hitte
over is, en de Zuiker niet meer opborrelt; zynde het vogt der Violetten reets
uitgedampt.
Wat de Dosis aangaat, tot vier pond Zuiker is een handje vol van gestampte
Violetten, zoo veel als een Kind van tien jaren omvatten kan; genoeg.
Conserf van Borago of Bernagie, van Buglossa of Ossetong, van Lysimachia of
Wederik, en van Jasmyn, en groene Venkel, word op dezelve wyze, als de Violetten
gemaakt.

Conserf van Oranje-bloessem.
Neemt een vierendeel ponds Oranje-bloessem, zynde wel geplukt en verlezen; snydt
ze zoo kort als gy kunr, en besproeit ze onder het snyden met een weinig Citroen-zap;
hebbende onderwylen twee pond gerafineerde Zuiker op ’t Vuur; laat ze voorts een
oogenblik staan; en roert ze vervolgens met een zilvere Lepel om, zoo aan de kanten,
als in ’t midden van de pan; werpt dan de bloessem op de voornoemde wyze klein
gesneden en met Citroen-zap besproeit, in de Zuiker, en roert het zamen schielyk
met een lepel om; doet een gedeelte in papiere vormen, en maakt van het ander
gedeelte tabletten op Papier; en die in de vormen zyn, moet gy met een Mes
afteikenen, hoe groot gy ze wilt hebben; en nu gansch koud zynde, kunt gy ze
opnemen, en wech sluiten.

Conserf van geraspte Citroen-schil en zuure Oranje-Appelen.
Zet het geraspte van Citroen- en Oranje-schil op een zilvere of andere Bord een
weinig in de Lucht; laat de Zuiker koken, dog niet zoo sterk als de andere; neemt ze
van ’t vuur, en roert ze vier of vyf maal om met een Lepel; werpt’er uwe geraspte
Citroen- of Oranje-schil in, of wel beide zamen; doet het zamen in de vormen, en
maakt’er Tabletten van.
Wilt gy eenig ander Conserf maken, gy kunt op dezelve wyze doen, mits agt
gevende op de vogtigheid of droogte der Fruit, van welke gy Conserf wilt maken.
Zal het van Kersen zyn, dan moet gy ze verpletteren, en laten droog worden. Kookt
vervolgens Zuiker, naar mate, dat gy veel of weinig Conserf wilt maken; roert ze
met een lepel veerdig om, en doet’er verder meê, gelyk met andere Conserven.
Omtrent Frambozen en Aalbeziën moet gy het zelve doen, mits ze verplettert zynde
door te zygen, ter oorzake van hare Korlen; laat ze droogen; en kookt de Zuiker
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snellyk; werpt ze wel gedroogt zynde, daar in; roert het met malkander met een lepel
om; doet het in papiere-vormen, of maakt’er Tabletten van.

Conserf van een lang Leven.
Raspt vier versche Citroenen afzonderlyk. Neemt fyne Saly, Melisse en Rosmaryn,
van elks even veel; laat het afzonderlyk tusschen twee Papieren in de Schaduw
droogen; pulverizeert het, en mengt het onder malkander; weegt de geraspte
Citroenschil, en doet’er een derde van uw mengzel by; doet het op een porceleine
Bord, met een hand vol Zuiker, en het zap van twee uwer Citroenen; weegt zoo veel
fyne Zuiker af, als uwe Massa weegt; maakt een Siroop met een vierendeel loots
Water op ieder pond Zuiker. Als de Siroop byna gereed is, werpt’er dan uwe Massa
in, en kookt ze tot dat ze de dikte van een Conserf heeft.
De Dosis is nugteren een brok, gelyk een middelmatige Castanje. Zoo de Maag
koud is, moet men het te bed liggende nemen. De Autheur hier van heeft meer dan
hondert en twintig jaren zonder eenig ongemak geleeft.
consolida. Zie ridderspoor.
contusie. Zie kneuzing.
convulsie. Dus noemt men een ongeregelde trekking der Zenuwen, na derzelver
oorsprong; waar door de Leden gelyk als inkrimpen.
Daar zyn drie zoorten van Convulsie. De eerste is, wanneer de Lyder verstyft,
zonder zig ter regter of ter slinker hand, na vooren af na agteren te bewegen of over
te hellen. De tweede, als het Hoofd voor over helt, en het geheel Ligchaam ook
derwaarts over buigt. De derde, als Hoofd en Ligchaam agter over hangen.
De Convulsie ontstaat of door een al te grooten overvloed, of door een geheele
ledigheid, of door Winden, of door een Sympathie der Maag, of andere leden.
Als ze door een Quetzuur verwekt word, hetzy die door slag of stoot is veroorzaakt,
gepaart met den Hik, Braaklust, en stilstand van oordeel, dan is ze dodelyk. Insgelyks
als ze uit een lange droogte ontstaat.
Men ontdekt die gene, welke uit een al te grooten overvloed haren oorsprong heeft,
als de Lyder uit een volmaakte Gezondheid onvoorziens daar in valt; of in ’t begin
van een Ziekte, of een weinig daarna; of aan Menschen, die in overdaad leven, of in
luiheid; en omtrent deze Convulsie gaat men te werk, gelyk omtrent de Apoplexie of
Beroertheid, en Paralisie of Lammigheid. Vooral is’er een Fontanel goed voor; of
zoo’er een Koorts by komt, is dezelve een veerdig Genees-middel.
Dat de Convulsie door een uiterste ledigheid, of
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gebrek van Zappen en Bloed ontstaat, blykt, als’er eenige waarschynlykheid is, dat
men zig door deze of gene ontmatige oeffening van kragten heeft uitgeput; of dat
men al te sterke middelen heeft gebruikt; of dat het ontstaat uit een smertelyk verdriet,
of door verlies van Bloed, of door een langduurigen Honger, of na een lange en
hevige Koorts. Hoewel deze teikenen meest al dodelyk zyn; kan men nogtans
allengskens door een zagt voedzel wederom tot herstelling pogen te komen, nemende
wel dikwils, maar telkens weinig; by voorbeeld Ryst in Melk gekookt, een jong
Hoen, gepelde Gerst, Haver-gort, Amandelmelk met een weinig Zuiker, eens ’s
daags, met wat gekookt Zemel-water.
Zoo de Convulsie uit een overvloed van Bloed ontstaat, is een Aderlating van
noden.
De Convulsie, van welke de Kinderen ter oorzaak van Winden worden aangetast,
of wel ter oorzaak van Tanden, scherpe vogten, of Wormen, die smert in de Maag
veroorzaken, word genezen met twaalf of vyftien grein Rhabarber, of gepulverizeerde
Oranje-schil, het zy in Vleeschnat, of in een Slorp-ey, of in een gebraden Appel, of
in Confituuren, twee of dtie dagen agter malkander. Ook kan men hen geven
gepulverizeerde Munt; en vervolgens den Navel wryven met Zap van Alssem, of
met Wyn, waarop Alssem gezet is, of ook Aloë. Of men legt hen op den Buik een
pleister, gemaakt van Aloë en Bonen-meel, van elks even veel. Maar volwassene
moeten Driakel-water, gemengt met een lepel vol Water, nemen. Of zy konnen de
middelen gebruiken, die wy boven op het Artykel van beroertheid gemeld hebben;
of men legt een hand vol Lavendel, Zalie, en Marjolein in een pint Brandewyn, met
een vierendeel Zuiker, om’er ’s ogtens en ’s avonds een lepel vol van te nemen, en’er
den Slaap van ’t Hoofd, Neus, en Palmen van de Hand mede te wryven. Men kan’er
byvoegen een handvol Quendel, en twee vingergreepen Betonie. Voorts moeten ze
een Klisteer gebruiken van Alssem, Kamille, en Steen-klaver, daar by voegende twee
oncen Noot-olie, en zoo veel olie van Olyven daarby. Eindelyk moeten ze zomwylen
een pot Vleeschnat, dat niet gezouten is, met even zoo veel Wyn, of een goed Glas
olie van Olyven uitdrinken.

Andere middelen voor de Consvulsie.
I. Neemt bladen van Byvoet, anderhalve once; wortelen van Peoni, een once; witte
Wyn, een pint. Laat de wortel van Peoni droogen, en pulverizeerd ze. Doet ze
vervolgens met de andere Drogeryen in een zuivere pot of pan; en laat dit mengzel
langzaam tot de helfte afkoken; slaat het door een fyne linnen doek; en geeft’er den
Lyder ’s morgens en ’s avonds een glas van; voorts zoo dikwils hy gevoelt, dat hy
van de Convulsie zal overvallen worden; ook moet hy zes Maanden lang een
vierendeel van een once gepulverizeerde Peoni in een zakje genaait aan zyn hals
dragen.
II. Neemt de wortel van Peoni, versch uit de Aarde gerukt; hakt’er het gene gy
wilt, met een Mes af, en legt het binnen uwe Kous onder de Voetzoole.
costus hortensis. Zie kost.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

cyfer-kunst. Zie reken-kunst.

D.
dadel-boom. Zie palm-boom.
damast (bloem van.) Dit is een Plantgewas, wiens steelen tot omtrent twee voet
hoog groeijen; zynde rond, rondom gelyk als met haair bewassen, en van binnen vol
merg. De bladen groeijen beurtelings aan de takken; zy zyn zeer gelyk aan die van
Rakette-kruid, hoewel minder gepikeerd; donker-groen, en scherp van smaak. De
bloessem bestaat uit vier blaadjes, zittende kruiswys; zeer gelyk aan die van een
Angelier, zomwylen wit, zomwylen purperverwig, en zomtyds van beide kleuren
gemengelt. Het zaad is rond, roodagtig, en in lange schillen opgeslooten.
Plaats. Deze Bloem groeit in de Heggen, maar word ook in de Hoven gequeekt.
Eigenschappen. De Bloem van Damast heeft een openende kragt; en word als een
Genees-middel gebruikt voor de Scheurbuik, Aamborstigheid, Hoest, en Convulsie.
Zy is ook zeer Zweetdryvende.

Queekery van Bloemen van Damast.
Zy vermenigvuldigen zig door Zaaden, Uitspruitzels, en gewortelde Planten.
Men plant de Zaaden in September of October, het zy op bedden, het zy in potten,
in rulle Aarde, een duim diep in de grond. Zoo dra de plant is opgekomen, moet men
ze nauwkeurig van quaade uitspruitzels zuiveren. Men besproeit ze in Maart, als men
zulks nodig oordeelt. Daar zyn’er, die ze in de Lente in Broei-bakken zaajen, en ze
omtrent het einde van April verplanten.
Ingeval gy van Uitspruitzels Bloemen van Damast wilt hebben, moet gy de takken
aan de wortel afsnyden, als de bloessem voorby is; steekt ze in de Aarde, en begiet
ze op staande voet. Laat ze vervolgens zeven of agt dagen in de Schaduw staan; en
verplant ze in ’t volgende Jaar, daar ’t u belieft.
Om deze Bloem van gewortelde Planten te vermenigvuldigen, moet men een voet
van twee jaar nemen, die een bosje van uitspruitzels gemaakt heeft, en de takjes dus
afschilferen, dat elk een wortel heeft; deze voorts planten en besproeijen.
damp. Zie waassem.
darmen. Zie onder-buik.
das. Dit is een vaal-rood wild Beest, zeer gelyk aan een Hert, hoewel kleinder. Ook
is het hoofd verscheiden. De stangen der hoornen, of groote takken, en de kleine daar
aan vast, zyn niet
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rond, maar breed en plat, hoewel van vooren gedraait. Dit dier is grooter, als een
Reebok. Het draagt meer hoornen, en zyn staart is ook langer. Het word doorgaans
in de Meymaand geworpen.
Een Das is van natuur laater in zyn Bronstyd, als het Hert, en geeft’er ook geheel
andere blyken van; want zyn drek heeft alsdan de gedaante van een toorts.
Als een Das bemerkt, dat hy van de Honden word vervolgt, loopt hy, zoo veel als
hy kan, van den Weg, zoekende telkens het Water, waarin hy zig eindelyk laat vangen.
Als men een Das wil opzoeken, moet men na drooge plaatzen gaan, alwaar zig
deze Dieren zamen troeppen; behalven van Mey tot het einde van Augustus, in welken
tyd ze in de Bosschen schuilen, om zig voor Muggen en Vliegen te dekken, van welk
ongedierte ze doorgaans gequelt worden.
Men jaagt de Dassen, gelyk de Herten, behalven dat men’er geene Brakken toe
nodig heeft. Om hier in wel te slagen, heeft men maar zes wel afgerigte Honden van
noden. En als men by geval de plaats ontdekt, alwaar de Das ’s morgens heeft geweidt,
moet men de Honden hem op het Spoor laten volgen.

Manier, om een Das gereed te maken.
Men eet een Das gebraden, hem larderende met smalle reepjes Spek. Gaar zynde
voegt men’er een saus, gemaakt van Uyen in de pan gebakken, Wyn-azyn, en
Vleeschnat met Zout en Peper, by.
dauw. Dus noemt men de Dampen, welke by dag door de hitte der Zon opgetrokken
zynde, wederom nedervallen, en by Nacht zig druppelswyze op het Gras en Kruid
zetten. Ingeval deze Dampen hunne beweging verliezen, en na den ondergang der
Zon anstonts neder vallen, noemt men het Avond-dampen. Maar het behoud den
naam van Dauw, indien ’t een weinig voor den opgang der Zon nog gezien word.
De Dauw is overvloediger in de Lente, en in den Herfst. In Mey en Juny vangt
men hem op, met linnen doeken over bedauwde plaatzen te spreiden.
Eigenschappen. De Dauw heeft veel Zuur-zout. Is voorts van een openende kragt;
en word gebruikt als een middel voor de Steen der Lenden, en voor verstoppingen.
Men distilleert den Dauw, om hem langer te bewaren.
december. Zie winter-maand.
decoctum. Dus noemt men een zeker Afkookzel in de Medicyne, geschiedende in
het een of ander vogt; zomwylen om zekere Genees-middelen te koken en te
vermurwen; zomwylen om hen de kwaade hoedanigheden te ontnemen. Dog het
meeste gebruik van een Decoctum bestaat daar in, dat men de kragt van zekere
Medicinale Kruiden enz. aan deze of gene vogten mede deelt, en om in een vogt de
kragten van verscheide Medicamenten te vergaderen.
Een Infusie of afweikzel is verscheiden van een Decoctum in graaden van hitte,
en langduurigheid van koken. Een Infusie geschied dikwils zonder Vuur. En als ze
het zelve al nodig heeft, moet het zelve zoo matig zyn, dat de Infusie niet dan na
verloop van een geruimen tyd gereed is; zomwylen na vele uuren, zomwylen na vele
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dagen; daar in tegendeel een Decoctum zomwylen in een vierendeel van een uur,
een half uur, of een uur kan gereed zyn. Ten hoogsten vereischt een Decoctum vyf
of zes uuren. Wy voegen hier de Infusie by, ter oorzake der groote overeenkomst
tusschen beiden; en om dat zeer dikwils de Infusie het Decoctum vooraf gaat, van
het gene men koken wil. Ingeval de stoffen van een zamen gepakte substantie zyn,
kan men’er agt of negen maal meer vogt aan gewigt by doen.
Het eene Decoctum verschilt van het ander, ten opzigt van het mengzel, dat men
koken wil, want die digt zamen gepakt zyn, en niet gemakkelyk konnen door
getrokken worden, moeten langer worden gekookt, als die lugtig van substantie zyn.
En deze verscheidenheid van substantie vereischt ook meer of minder vogt. Want
Genees-middelen, die lang moeten gekookt worden, willen meer vogt hebben, om
dat het afkoken, als het lange duurt, meer vogt wechneemt. De gewoone proportie
moet zyn van zesmaal zoo veel vogt aan gewigt. En zoo de Genees-middelen geheel
digt van substantie zyn, kan men tot een twaalf-dubbelt gewigt van vogt nemen; ja
zelfs tot een zestien-dubbel gewigt.
Wy hebben reets aangemerkt, dat de Medicamenten, die van een digte substantie
zyn, een langer en sterker koken konnen zerdragen, als andere. Zelfs zyn’er, die
onmiddelyk voor dat het Decoctum van het Vuur genomen word, daar by gedaan
worden. Daar zyn’er ook, die maar een enkele Infusie nodig hebben, om hare kragten
aan het vogt mede te delen. By gevolg moet een Apothecaris de natuur en kragten
der Kruiden en andere Genees-middelen nauwkeurig kennen; om te weten, hoe’er
een Decoctum of een Infusie van te maken; om dat zulks in de ordonnantien en
Recepten zelden of nooit gezegt, maar aan de ervarenheid van den Apothecaris gestelt
word.
Omme ordentelyk te werk te gaan, als men een Decoctum moet maken, bestaande
uit verscheide Medicamenten, dient men van de digtste te beginnen, hoedanige zyn
de houten; daar na volgen de wortelen en schorssen; daar na de Fruiten, Kruiden,
Beziën en Zaaden; en eindelyk de Bloemen. Men raspt, stampt, of snydt zeer fyn,
de houten, wortelen en schorssen; men doorsnydt de Fruiten; men kerft de Kruiden;
men verplettert de Beziën en Zaaden; maar men laat de Bloemen zoo als ze zyn, en
werpt ze in ’t vogt, om’er een Decoctum van te maken. Hoewel deze regel zoo
algemeen niet is, dat ze gene uitzondering of exceptie zoude lyden; want een
sponsagtig hout eischt minder ko-
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kens, als een digte en harde wortel; en de geheele Gerste-kooren wil zoo lang gekookt
zyn, als hout. Dog Speceryen van hout en wortelen moeten zoo lang niet gekookt
worden, of hare beste deelen vervliegen. En de Scpeceryen bestaande in schorssen,
Fruiten en Zaapen, eisschen maar een enkele Infusie. De wortel van Zoet-hout word’er
na de Kruiden ingedaan; de zoo genaamde Herba Capillaris, of Vrouwenhaayr, te
gelyk met het Zoet-hout, of onmiddelyk daar na; de koude Zaaden ter zelver tyd met
de Bloemen; de Bloemen Nenufar, of Water-roozen, moeten zoo lang koken, als de
Kruiden. Het zelve moet men aanmerken omtrent een Decoctum, bestaande uit dingen,
die van Dieren genomen zyn; want hoornen en beenderen moeten langer gekookt
worden, als het Vleesch; Rund-vleesch langer, dan Schapen-vleesch; Schapen-vleesch
langer, als dat van een Kapoen; dog beide wederom langer, dan een Hoen.

Een Cordiaal of Hartsterkend Decoctum.
Tot dit Decoctum behoort vooreerst geheele Gerst, wortelen van Scorzonere, Bernaasje
en Ossetong, van elks een once; ten anderen, de bladen van Scorzonere, Bernaasje,
Ossetong, Endivie, Suikery, Alleluja, of Klaver-zuuring, van elks een handvol. Ten
derden, een halve handvol Herba Capillaris van Montpellier. Ten vierden, twee
vierendeel loots geschaafd Zoet-hout. Ten vyfden, een half vierendeel loots van ieder
der vier koude en wel gezuiverde Zaaden. Ten zesden, een halve vinger-greep van
ieder der drie Cordiale Bloemen. Kookt dit zamen in drie pinten helder Bron-water
tot op een derde af, zoo gelyk boven gemeld is.
De Gerst moet zuiver gewasschen, ende een quartier-uurs in Water gekookt worden;
vervolgens doet men’er de wortelen, ook wel afgewasschen by; zynde het middelste
nevens de buitenste schors daar af genomen, en vervolgens wel gekorven. Men doet
ze met de Gerst koken, een goed quartier uurs lang. Dan doet men’er de bladen van
Scorzonere, Bernaasje, Ossetong, Endivie en Suikery, wel gewasschen en wel
gekorven, by; en zynde een klein quartier gekookt, word’er het Zoet-hout, wel
geschaaft en klein gestampt, by gedaan, nevens de Klaver-zuuring en Herba
Capillaris, een weinig gekorven. Daar na voegt men’er by de koude Zaaden, wel
gestampt, en de Cordiale Bloemen. Na dat dezelve wel in het Decoctum zyn
gedompelt, neemt men de Kom of Bekken van ’t Vuur, en zoo dra het half koud
geworden is, zygt men het door een doek.

Een Decoctum voor de Borst of Maag.
Om dit Decoctum te maken, neemt men (1) een halve once gepelde Gerst. (2) Jujuben
of Borst-beziën, en Borst-pruimen, van elks een douzain. (3) Zes drachmen Druiven,
gezuivert van derzelver korlen. (4) Goede vleessige Vygen, en Dadelen, de steenen
daar uit genomen zynde; van elks een half douzain. (5) Bladen van Scabiosa of
Schurfdkruid, en Pulmonaria of Longkruid, van elks een handvol. (6) Yzop,
Polytrichum of Venus-haayr, en bloessem van Hoefblad, van elks een vinger-greep.
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(7) Twee vierendeel loots Zoet-hout. Maakt’er een Decoctum van met vier pond
Fontein-water, maar laat het over een helder Vuur tot twee derde afkoken.
Men laat de gepelde Gerst een goed quarter in Water koken; alsdan doet men’er
de Dadelen, waar uit de steenen genomen zyn, nevens de Druiven zonder korlen, de
Vygen, Borst-beziën, en Borst-pruimen ingekorven, by. Men laat dit alles wederom
een quartier met de gepelde Gerst koken; wanneer men’er de Scabiosa, Longkruid
en Yzop gekorven, by doet; en laat het wederom een quartier zamen koken. Eindeiyk
doet men’er ook het Zoet-hout. wel afgeschaaft en gestampt, het Polytrichum en
Hoefblad by; en na dat dit zamen een weinig gekookt is, neemt men het Decoctum
van ’t Vuur, en doorzygt het, als het op de helfte koud geworden is.

Een openend Decoctum voor de Leverziekte.
Om dit Decoctum te maken, neemt men vooreerst van de vyf openende Wortelen,
Aardbezië-plant, Ossetong, van elk zes drachmen; van Endivie-bladen, Zuikery,
Hop, Agrimonie, Pimpernel, Kervel, en Paarde-bloemen, van elk een handvol. (2)
Van de Herba Capillaris van Montpellier, en Polytrichum, elks een halve handvol.
(3) Zaad van Eppe en Peerelkruid, van elks twee vierendeel loots. (4) Van ieder der
vier koude Zaaden een vierendeel loots. (5) Twee vierendeel loots Zoet-hout. (6)
Bloessem van Ossetong, Bernagie en Brem, van elks een vinger-greep. Maakt het
Decoctum van dit alles in vier goede pinten Bron-water, en kookt het op een helder
vuur tot twee derden af.
De Wortelen moeten wel worden gewasschen, de buitenste schil en het middelste
daar uit nemende. Wel gekorven en verplettert zynde moeten ze een half uur in Water
worden gekookt. Vervolgens doet men’er by de Hop, Endivie, Zuikery, Agrimonie,
Paarde-bloemen, Pimpernel, Kervel, zamen gekorven; en laat het zamen nog omtrent
een quartier met de wortelen koken. Dit geschied zynde, moet’er het zaad van Eppe,
en Parelzaad, gestampt bygevoegt worden; en zynde maar een weinig opgekookt,
het Zoet-hout, klein gesnippert en verbryzelt. Een oogenblik daar na werpt men de
verpletterde koude Zaaden en Bloemen in het Decoctum, en neemt het ter zelver tyd
van ’t Vuur; half koud geworden zynde, doorzygt men het, om het te gebruiken,
vooral eer het bederft.

Een Hoofdsterkend Decoctum.
Wilt gy dit Decoctum maken, zoo neemt (1) wortelen van Valeriane of Speerkruid,
Lisch van Florence, Calmoes, Boomvaren, van elks een hal-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

164
ve once. (2) Bladen van Betoni, Zalie, Marjelein, Kattekruid, Chamaedrys of
Laage-Eyke, van elks een handvol. (3) Zaad van Wynruit, Peonie, en Jenever-beziën,
van elks twee vierendeel loots. (4) Bloessem van Rosmaryn, Stoechas, Lavendel,
Wedrik, Lelien der Dalen, van elks een vinger-greep. (5) Een once Wynsteen. Laat
dit zamen met vier pond Fontein-water tot een vierendeel op een helder Vuur afkoken.
De Wynsteen word in dit Decoctum geordonneert, eensdeels om aan het Water de
kragt der voornoemde Genees-middelen mede te delen, anderendeels om derzelver
vliegende Deeltjes te bewaren, ten einde ze onder het koken niet en vervliegen.
De wortelen van de Peoni, Valeriana of Speerkruid, Lisch, en Calmoes, nevens
de Boomvaren en Wynsteen, moeten wel vergruist worden. Men doet ze in een
verglaasde Pot, met de boven gemelde maat van Water; en men laat ze een klein
quartier op een zagt Vuur koken. Vervolgens doet men’er de kort gesnede Kruiden
by; men dekt den Pot toe, en laat het zamen nog een quartier uurs koken; alsdan doet
men’er de Jenever-bessen en Zaaden by. Na dat het dus vier of vyf maal is opgekookt,
dekt men de pot wederom toe. Eindelyk werpt men’er de Bloemen by, dekt de pot
andermaal toe, en neemt hem van ’t Vuur. Het Decoctum half koud zynde zygt men
het door, en perst het uit.

Een Decoctum voor de Heup-Jigt.
Neemt een once Zalzaparil; een halve once Zee-ajuin; snydt beide kort, nevens een
vierendeel van een once Sassafras, en even zoo veel rood Zandel-hout, met een Vyl
gepulverizeerd. Laat het zamen vierentwintig uuren lang in een verglaasde aarde pot
met tien pond Fontein-water weiken; dog op gloeijende Assch, en de Pot digt
geslooten. Daarna kookt het op een derde af; dog voegt’er op ’t oinde een weinig
gekneusd Zoet-hout by. Zygt het door, en zet het op Vleschen, om het in plaats van
Wyn te drinken. Gy moet niets, dat ziltig is, nuttigen, nog ook Kool, Look, of Uyen,
en weinig Vleeschnat. Gy moet nog in de Zon, nog in de Avond-lucht gaan. Dit
Decoctum moet gy twaalf dagen agter een gebruiken.
Geduurende deze twaalf dagen moet gy van drie dagen tot drie dagen in een koud
glas van dit Decoctum een vierendeel van een once Senebladen een geheele Nagt
doen weiken, nevens een drachme van de wortel, Hermodactylus genaamt, zynde
wel gekrneust, en doorgezygt. Neemt hier ’s anderen daags nugteren van, en houd
dien dag uwe Kamer, en weest in alles matig.

Een Decoctum voor den Hoest, en om de Fluimen gemakkelyk te loozen.
Neemt een halve vinger-greep Yzop; vier bladen van Hoefblad; een blad van roode
Kool; een stukje versche Booter, zoo groot als een Noot. Laat dit zamen in een zuivere
aarde pot met een pint Water op de helfte afkoken. Zygt het door, en bewaart het in
een vlesch.
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Laat den Lyder twee uuren voor de Maaltyd, ’s avonds voor dat hy te bed gaat,
en ’s morgens wakker wordende, een glaasje van dezen Drank nemen. Men kan’e
een weinig Zuiker by doen.
In plaats van een Decoctum kan men’er een Siroop van maken, als men’er de
Booter aflaat, maar in deszelfs plaats een half pond Zuiker neemt, en twee oncen
Honing tegen een ieder pint van het Decoctum.

Een Decoctum van Indiaansche Pruimen, Myrobalani genaamt, voor de
Roode-loop.
Neemt een once van diergelyke Pruimen schillen, en twee oncen Corinthen. Laat het
zamen in twee pond Water koken, dat is in twee pinten, tot’er een derde van verkookt
is. Onder het afzygen doet’er een once Zuiker by.
Overgehaalt zynde doet’er twee drachmen Kaneel by, en maakt’er een vierdubbele
Dosis van, om’er drie dagen lang ’s ogtens en ’s avond van te nemen.
Men moet dit Decoctum niet nemen, als na een Klisteer; en eenige Infusien van
Rhabarber.
Een Tinctuur of Aftrekzel van roode Roozen twee of driemaal ’s daags genomen,
ende een goed glas telkens, is een souverain Genees-middel voor de Roode-loop.
Het zelve is ook dienstig voor de Lever-vloed, en Zinkingen, die op Long of Gorgel
vallen.

Een Zweetdryvend Decoctum, het welk den H. Ambrosius word
toegeschreven, voor afgaande, derdendaagsche, bastaart- en kwaadaartige
Koortzen.
Neemt een pond gepelde Gerst, daar de eerste bast af is; kookt ze ruim in Bron-water,
of van Duive-kervel, tot dat ze berst. Neemt vier oncen van dit Decoctum doorgezygt,
en twee oncen witte Wyn; en geeft het den Lyder, zoo heet als hy het verdragen kan,
te bed leggende. Hy zal aan ’t Zweeten raken, zyn Dorst zal gestilt, en het fenynige
der Koorts naar buiten gedreven worden.
destilleering. Dit is een Kunst, lerende door middel van vuur of hitte, de
Zulpheragtige, geestige, of wateragtige deelen van een stoffe, hoedanig dezelve ook
zy, te scheiden. De Scheikundigen (Chymisten) onderscheiden vier zoorten van
stoffen in een zamenstelzel van een Ligchaam; te weten, het Zout, Zulpher of Olie,
Water of Phlegma, en Aarde. Andere voegen’er nog een vyfde zoort by, die ze
Geesten noemen. Maar als men de zake wel onderzoekt, ontdekt men, dat die geesten,
getrokken uit Plantgewasten, niets anders zyn, dan een Zulpher in ’t Water ontbonden,
en uit dierlyke Ligchaamen, niets anders, dan een Zout, in ’t Water ontlaaten. De
Zoute, Zwavelagtige, en Wateragtige deelen vliegen door de
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kragt van het Vuur om hoog; maar de aardsche deelen blyven op de grond leggen,
zonder door eenigerlei kragt van Vuur naar boven te konnen gedreven worden. De
Chymisten volgen door de Kunst na, het gene men dagelysch door de Natuur ziet
geschieden. De dampen der Aarde worden door de kragt der Zon, of van het
onderaardsche Vuur naar boven getrokken; en tot een zekere hoogte zynde gekomen,
verdikken ze zig door een Koude, die ze aldaar ontmoeten; waar van daan ze als
Regen en Dauw wederom neder vallen. Dus is het ook met Destilleering gelegen.
De deelen der gedistilleerde stoffen worden in de gedaante van Dampen door de hitte
van ’t Vuur om hoog gedreven, tot in de nauwte van de Distilleer-kolf, alwaar ze zig
zamen verdikken, zynde zomwylen geholpen door een verkoelend middel, en vallen
druppels wyze in den Recipient.
Het Vuur is het voornaamschte middel, waar van men zig in het scheiden der
veelderlei gemelde stoffen bedient. Ondertusschen heef het woord van Destilleeren
zomwylen een ruimer betekenis, wordende niet alleen gebruikt van stoffen, die door
kragt van Vuur gescheiden worden, maar ook van zulke, tot welker scheiding geene
hitte vereischt word; gelyk men ziet omtrent de stoffen, welke by wyze van doorzyging
gedistilleert worden; te weten, als de zuiverste deelen van eenig Water of Vogt van
de taaie en aardagtige deelen worden afgescheiden, door middel van een vilt of laken,
of zelfkant, of ook van grof zand, of een ongebakken pot, of een vat van Eiloofhout
gemaakt, of van grof glas. Zomtyds distilleert men ook zonder hitte, of veel liever
door koude; te weten, als het geene men distilleeren wil, op koude of vogtige plaatzen
gelegt is; by voorbeeld, olie van Wynsteen, Myrrhe, bloed van Draken, Otter, enz.
Hoe het zy, het is niet nodig, dat men zig met die verscheide wyzen van Distilleeren
ophoud; maar kan zig vergenoegen met die, welke door de hitte geschied, en naar
vereisch der stoffen, die moeten gedistilleert worden. Want zommige willen een
helder Vuur hebben, of wel Koolen, of de Zon, of heeten Asch, of fyn heet Zand, of
vylzel van Yzer, of Olyve-droessem. Andere willen hebben heete Paarde-mist, of
kokend Water, of de Waassem van kokend water, of ziedende Wyn in de Kelder, of
ongeleschte Kalk, enz.
Men moet derhalven vier trappen van hitte aanmerken; van welke de eerste lauw
of gelyk als half warm Water is, of de Waassem van kokend Water, daar geen kwaad
in is.
De tweede trap is een weinig warmer, zoo dat men ze verdragen kan, gelyk de
warmte van den Assch.
De derde is nog al warmer, zoo dat men’er de hand zonder ongemak niet in kan
houden; hoedanig warm fyn Zand is.
De vierde is zoo heet, dat men ze in ’t geheel niet kan verdragen; gelyk heet
gemaakt Yzer-vylzel.
De eerste graad van Warmte is bekwaam, om fyne en vogtige stoffen te distilleeren;
gelyk Bloemen, Endivie, Latouw enz. De tweede graad is bekwaam, om fyne en
drooge stoffen te distilleeren, by voorbeeld, Peper, Kaneel, Gember, Kruidnagelen,
Alsem-kruid, Zalie enz. De derde graad is bekwaam om te distilleeren stoffen, die
digter in een gedrongen en zappiger zyn; hoedanige zyn vele Wortelen. De vierde
eindelyk is geschikt om Metaalen en Mineraalen, als Aluin, Rottekruid, en diergelyke.
Door dit middel is’er geene stoffe, uit welke men geene wateragtige deelen zou
konnen trekken, en distilleeren.
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De Tyd, wanneer men de Wateren kan distilleeren.
Alle stoffen moeten op haren tyd gedistilleert worden, en wanneer ze in hare beste
gesteltheid zyn; by voorbeeld, de Wortelen, Kruiden, Bloemen en Zaaden, als ze ryp
zyn; de Dieren, of derzelver deelen, wanneer ze in het beste hunner jaaren zyn; gelyk
wy op zyn plaats zullen zeggen.
Men moet aanmerken, dat men dikwils genootzaakt is, drooge Plantgewassen te
distilleeren; maar dan moet men dezelve alvorens in zeker Vogt of Decoctum, over
een komende met derzelver Natuur, laten weiken, om hen dus eenigermaten hunne
frische jeugd weder te doen erlangen.
Maar wat de gedistilleerde Wateren aangaat, het is zeker, dat die gene, die door
een Waterstoof zyn gedistilleert, men wil, dat ze haren geur, reuk, en andere
hoedanigheden der stoffen, uit welke zy getrokken zyn, behouden; en deze Wateren
hebben niet alleen een kragt overeenkomende met de Planten en Stoffen, uit welke
ze zyn getrokken, maar zy zyn nog veel aangenamer van smaak, en van gezigt, als
het Zap en Decoctum van hare stoffen. Het is wel waar, dat de Wateren, gedistilleert
met een Distilleer-kolf van Lood, Tin, Kooper, of andere metaalen, de beste en fynste
deelen hunner substantie verliezen, welke in de lucht vervliegen, en dat ze zoo veel
kragt niet hebben, als hare Planten; des niet te min zyn de gedistilleerde Wateren
veel aangenamer voor den Lyder, en veel gereder tot het gebruik, betere
Oog-middelen, en om een stoving (Epithema) voor ’t Hert, en voor de Lever te
maken. Om Blanketzel te maken, en aangenaam Reukwerk, zoo voor de Medicyne,
als anderzins; waarom men ze ook nauwkeuriger moet distilleeren. Het is insgelyks
waar, dat de Wateren door een Waterstoof gedistilleert, voornamentlyk door waassem
van kokend Water, van geen langer duur zyn, en zig niet langer, dan een Jaar konnen
goed houden; waarom ze ieder Jaar met byvoeging van nieuwe ingredienten by den
droessem der oude, door een Distillatie moeten vermindert worden; of men moet ze
door een vilt distilleeren, gelyk wy in ’t vervolg zullen zeggen.

Vaten en Werktuigen tot het Distilleeren nodig.
Daar zyn twee vaten nodig, om te Distilleeren,
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van welke men het eene met een algemeen naam een Distilleerkolf noemt, bevattende
al het gene men distilleeren wil. Het tweede Vat word gemeenlyk genaamt de Kap,
waarin de dampen vergadert en tot Water worden. Deze Kap heeft dikwils een Kanaal,
gelyk een Vogelsbek, waardoor het vogt druppels-wyze in een glaze Flesche valt.
Zomwylen is’er geen Bek aan; wanneer men namentlyk een Circulatie wil gebruiken.
Dog deze Werktuigen zyn zeer verscheiden, zoo in gedaante, als stoffe, waaruit ze
gemaakt zyn. De aloude zyn van Lood geweest, in gedaante gelyk een Klok, dekkende
een ander vat van Kooper, vol van stoffe, om te distilleeren. Dit is zeer bekend, en
word overal gebruikt, om dat het meer Water tot zig trekt, als eenig ander. Zedert
heeft men een ander maakzel gevonden, waar door verscheide vaten, bedekt door
hunne Kappen, van Lood, met een en het zelve Vuur te gelyk worden heet gemaakt,
namentlyk op een Oven, hebbende de gedaante van een Gewelf, om dus met minder
onkosten en moeite een groote menigte van Water te konnen distilleeren; gelyk men
in de onderstaande Figuur zien kan.
Om nog een klaarder denkbeeld te geven van de Vaten, die men by het distilleeren
gebruikt, zullen wy hier een nauwkeurige Beschryving by voegen. Namentlyk, A B
C. is een glazen Vat, of van Potaarde, genaamt Retort of Kromhals.
Het vat R. is een Kolf, by de Latynen Cucurbita genaamt, dat een Kauwoerde
betekent. Dit vat is van dezelve stoffe met het voorgaande. Hier in zyn de dingen,
die gedistilleert moeten worden: Men zet het op de Capsula, waarvan wy aanstonts
zullen spreken.
Het vat met de letter C. gemerkt, is het gene men de Klok noemt, en men appliceert
het op den Kolf. Hier is het, dat zig de dampen, door het Vuur naar boven gedreven,
vergaderen, en druppels wyze door den bek van de Kap in de Recipient vallen.
D I. is een glazen vat, of van Pot-aarde, genaamt Recipient. Men zet het gemeenlyk
op een ronde Strooi-krans. Zyn hals is kort; maar als hetzelve lang is, noemt men
het Retorte of Kromhals.
Eindelyk het vat A. word Capsula genaamt, zynde van Aarde. Men stelt het boven
op den Oven, men vult het met Zand, waarop men den Distilleerkolf plaatst.
Wanneer men den hals van den Recipient tot die lengte brengt, die men wenscht,
bestrykt men een snoer met Terpentyn of Zulpher, en men haalt het eens en andermaal
om de plaats van den hals, daar men dezelve korter wil maken. Vervolgens steekt
men het snoer in brand: en als de vlam die plaats heeft warm gemaakt, legt men’er
een vogtig Linnen op, en de hals van den Recipient zal bersten ter plaats, alwaar het
snoer daarom gewonden was.
In het zetten van de Kap op den Distilleerkolf moet men wel agt geven, dat men
papier op de voegen van deze vaten lymt, en zelfs op den hals van den Distilleerkolf,
indien het nodig is, ten einde de Waassem’er niet uit en vliegt, daar ’t niet behoort.
Het zelve papier kan tot dien einde ook gelymt worden op de voegen van den bek
van de Kap of Retorte, en deszelfs hals.
Ondertusschen is het goed, het voornoemde papier by zommige Distilleringen met
een spelde te door prikken, ten einde de vaten, als ze geen lugt hebben, niet rood
worden.
Wil men zig van een kromme Kolf bedienen, en dezelve voor een heet Vuur bloot
stellen, moet men dezelve tot het uiterste van den Bek bestryken met een zoort van
slyk, gemaakt van Leem, Wol, en Paarde-mist; moetende alvorens droog, en in een
Vyzel gestampt en gepulverizeert zyn. Men moet het vervolgens onder elkander
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gemengt zynde doorweiken, en’er een weinig zand, zoo men wil, byvoegen. Men
noemt het gemeenlyk Leem.

Het gebruik van dit Leem.
Men maakt de kromme Kolf A B C. nat. en legt’er aanstonts een ligt smeerzel van
deze Leem op, latende dezelve droog worden. Vervolgens legt men’er een tweede
op, en zoo voorts, tot dat de Leem omtrent twee of drie twaalfde deel van een
duimbreedte dik is. Deze Leem belet, dat de vaten, voor een sterk Vuur bloot gestelt
zynde, niet bersten.
In plaats van deze dus toebereide Leem neemt men ook vette Aarde of Klei, wel
gepulverizeerd, vervolgens geweikt en vloeibaar gemaakt. Ieder smeerzel, dat men
op de kromme Kolf strykt, moet zeer dun zyn. Men draait het vat zo lang boven
gloeijende Koolen om, wryvende eens en andermaal het buitenste met een hand in
gemeen Water nat gemaakt.
De Distilleer-kolven van Lood waren eertyds in de mode. Ondertusschen heeft
men aangemerkt, dat de Wateren dus gedistilleert, nog de reuk, nog de smaak, nog
eenige andere hoedanigheid der stoffen, van welke ze getrokken waren, behielden,
maar na rook smaakten, ende een brandige reuk hadden. Ja, dat meer is, Wateren
van scherpe en bittere Planten gedistilleert behouden niets van hare natuurlyke
scherpigheid of bitterheid, maar veel eer een smakeloze Zoetigheid. Het Water, dat
door loode Pypen loopt, verwekt dikwils een roode loop by hen, die het drinken, als
hebbende de substantie van Mercurius of Kwikzilver. Doet daarby, dat men ziet, dat
Wateren door Lood gedistilleerd, meerendeels scherpe en sterke dampen zyn; het
welk geschied door een Zout, dat zig boven van den Distilleer-kolf vallende met het
Water mengt; het zelve bederft, wit en dik, gelyk Melk, maakt.
Om die reden heeft men een ander Werktuig uitgevonden, dat men een Blaas
noemt; waar van de bodem en dekzel van Kooper zyn. Dit Werktuig is niet alleen
bekwaam, om Brandewyn, gemaakt van Wyn, te distilleren, maar ook van allerlei
zoorten van Planten, door een menigte van gemeen Water doortrokken. Daar-en-boven
is het nodig, dat de Kap een grooten bek heeft,
[illustratie]
[Plaat 12. pag. 166. I. deeze 166 en 167 behoren boven Plaat 8. pag. 167.
I. pag. 189. DESTILLEERING. F. de Bakker fecit, 1742.]
[illustratie]
[Plaat 8. pag. 167. I. pag.168. I. pag. 168. II. pag. 168. III.
DESTILLEERING. F. de Bakker fecit 1738.]
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gaande midden door een vat vol Water, ten einde de dampen zig niet verstrooijen,
maar verdikken, en tot Water worden.
De hedendaagsche Scheikundigen, beter onderwezen zynde, hebben een veel beter
maakzel uitgevonden, als alle de voorgaande, namentlyk met een Waterstoof te
distilleren. Want het is zeker, dat deze Wateren veel beter zyn in vergelyking van de
anderen, als behoudende niet alleen volmaaktelyk den reuk, maar ook den smaak en
andere hoedanigheden hunner planten; doordien namentlyk de Waterstooven de fyne
deeltjes der planten door hunne Vogtigheden behouden en bewaren, belettende door
datzelve middel, dat dezelve zig niet verdeelen nog vervliegen, gelyk men ziet
geschieden by diegene, die op een heet Vuur of Koolen gedistilleert zyn. En dit is
alleen oorzake, dat’er zoo een groot onderscheid gevonden word tusschen Wateren
gedistilleert door middel van een loode Distilleer-kolf ende een Waterstoof, als’er
gevonden word tusschen Lood en Goud. Aangezien dezelve niet alleen houden de
natuurlyke eigenschappen van hare planten, te weten, de reuk en smaak, maar ook
dat ze helder en klaar zyn, zonder de allerminste aangebrandheid of rook; daar in
tegendeel de andere doorgaans na ’t een en ’t ander rieken en smaken, waar door
niet alleen by Zieken maar ook by Gezonden een Braaklust verwekt word, en die
daar-en-boven voor de Borst, Maag en andere inwendige partyen nadeelig zyn, ter
oorzake van de kwaade hoedanigheden, die ze van de vaten, waarin ze gedistilleert
zyn, hebben aangenomen.
Het gene wy gezegt hebben, blykt uit het water van Alsem, door een loode Kolf
gedistilleert, zynde dat water zoet, maar niet bitter, gelyk zyne Plant. Ook blykt het
uit allerlei andere zoorten der Wateren van Planten gedistilleert, zynde van een warm
temperament, en van een scherpe of bittere smaak; want de loode Kolf ontfangende
eenigzins de dampen der Kruiden, die van een warme kragt zyn, verderven wel ligt
de oppervlakte, veranderende dezelve in fyn Lootwit, het welk zig naderhand met
de Wateren vermengt, en aan dezelve een laffe zoetigheid mededeelt; het welk uit
de bleeke kleur dezer Wateren blykt, voornamentlyk als ze door een gansch nieuwe
Kolf zyn gedistilleert. Maar een vat, dat een geruimen tyd gebruikt is, heeft door de
veelvuldige Distillatie gelyk als een korst gezet, en kan by gevolg niet ligtelyk door
de dampen verandert worden, nog eenig Lootwit aannemen.
Men moet zig niet verwonderen, dat de oppervlakte van Lood door de scherpigheid
der Planten in Lootwit verandert is, aangezien het Lootwit zelve gemaakt is uit loode
Plaaten, op dampen van Wyn-azyn gesmolten, en op een horde van Riet uitgestrekt.
Maar dit geschied niet omtrent wateren door een Waterstoof gedistilleert; want men
ontdekt wel haast haare bitterheid of scherpigheid, zoetigheid of lafheid uit den
smaak, of ze uit bittere, scherpe, of andere Planten gedistilleert zyn. Oorzake is, om
dat de kap der Waterstoof van glas zynde, van dezelve gene vreemde hoedanigheid
van reuk of smaaak konnen aannemen.
Voorts de wateren, gedistilleert door vaten, die men Blaas noemt, zynde, gelyk
wy reets gezegt hebben, van Kooper gemaakt, trekken het Kooper aan zig, en zyn
veel beter en kragtiger, als die door een loode Kolf gedistilleert zyn; aangezien het
vuur van den Oven den stoffen geen rook enz. kan mede deelen, zoo lang ze in het
Water kooken. Ondertusschen behouden ze de kragten niet volmaakt, ter oorzake
van de vermenging der wateren, waardoor ze verstikt, en hunne kragt verspreid word.
Waarom men ze boven alle andere Wateren moet schatten; die in dubbele Vaten
gedistilleert zyn, of door dampen van kokend Water, het welk in de Water-stoven
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geschied. Die door de dampen van kokend Water zyn gedistillleert, zyn beter, als
wanneer men de Vaten, in welke de stoffen, die moeten gedistilleerd worden, zyn,
in kokend Water zet; aangezien de kragt veel fynder en beter uitgetrokken is. Hoewel
beide zeer goed zyn, en men’er niets by de dugten heeft, dan alleen, dat ze van geen
langen duur zyn. Dog het is beter, dikwils te distilleeren, om altyd versch te hebben.
Het derde zoort van werktuigen, by ons Water-stoof genaamt, bestaat uit twee
stukken. Het eene is een groot Vat van Kooper, hebbende de vorme van een
Eetens-pot, vry hoog en groot, voorzien met een dekzel; dit staat op den Oven met
het kookend Water. Het tweede is de Kolf, wiens dikke ligchaam insgelyks van
Kooper is; dus vastsluitende met het dekzel der Water-stoof, dat het een het ander
vasthoud, en dat ze zonder malkander niet konnen gebruikt worden. De Kap is van
Glas, Kooper, of Aarde. In het dekzel is een gat, aan de eene zyde of hoek wel
toegeslooten; hier door laat men het kookend Water in de Ketel loopen, wanneer
namentlyk het Water genoeg gekookt en vermindert is.
Daar is nog een ander zoort van Water-stoven, behelzende vier Distilleer-kolven;
waar van de dikke Vaten, staande in de stoof, van Glas of Kooper konnen zyn, maar
de Kappen van Glas. Behalven deze vier is’er nog een, dat alle andere overtreft,
zynde alleen door de dampen van kookend Water heet gemaakt. Deze dampen stygen
naar boven, door een groot Kanaal. Dit nu maakt het Water beter, dan alle de vier
andere. Alle deze Vaten wel in elkander geslooten, worden ondersteunt van een wyde
en groot koopere Pot. Zy zyn wel vertint, en dus vast op elkander geslooten, dat’er
geen Waassem uit kan vliegen. Alle deze werktuigen zyn zoo wel naar elkander
geschikt en gevoegt, dat ze maar een ligchaam schynen te zyn; behalven dat de Kap
daarby en af kan gedaan worden, als men distilleeren wil, of gedistilleert heeft.
Daar is nog een ander fraai zoort van Waterstooven, waar van het vat dik en van
Tin is, gelyk een groot Pisglas, (Urinaal) ruim drie voet lang, en beneden zeer wydt,
maar boven een weinig nauwer. De grond en buik hebben ruim twee voet
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kookend Water. Men zet’er een koopere Helm op, bedekt en omringt van een ander
Vat; zynde ook van Tin, en veel wyder, en bevattende het koude Water, het welk
men door een tinne Pyp laat loopen uit een ander Vat, zynde lang, en staande boven
op een Colom. Dit water dient, om den Kolf gestadig te ververschen, ten einde de
dampen, die derwaarts opgevlogen zyn, dieste eerder tot Druppelen worden. En
aangezien het bezwaarlyk is te beletten, dat het water, het welk in het vat, dat rondom
den Kolf staat, is, niet heet zou worden, door de aanhoudende warmte van den Kolf,
zoo is’er een Pyp aan het Vat, waar door het water gestadig loopt, terwyl het kraantje
van de Fontein geopent word, en vervult het aanstonts met koud Water, dat men uit
het bovenste Vat laat loopen. Maar ten einde men zoo veel moeite niet zou hebben,
het warm Water zoo dikwils af te laten loopen, en’er koud in de plaats te doen komen,
kan men het zoo schikken, dat uit het Vat, staande boven op de Colom gestadig zoo
veel koud water in het Vat rondom den Kolf loopt, als uit elk zou konnen loopen,
als men den kraan van een Fontein naar vereisch open en toe draaide. En ten einde
de Pot of Ketel van de Water-stoof altoos even vol water zy, dat anderzins door de
hevige hitte van den Oven zou verminderen, staat’er beneden aan de Colom een
ander Vat vol heet water, lopende in de Water-stoof, door een pyp, in welke een
Kraan is, dit Water word heet, naar maat de Colom hol en ledig is, tot aan de grond
van dat Vat. Dit zoort van Water-stooven is bekwaam om veel water te distilleeren,
ter oorzaak van het koude water, waar door de dampen aanstonts verdikt, en tot
Druppels gemaakt worden.
De Venetianen distilleeren hunne Wateren aldus: De Oven is rond, en heeft aan
alle kanten rondom een menigte aarde Vaten, van binnen verglaast, in gedaante van
Urinalen of Pisglazen, wel bestreken met Klei, en elk met een kolf of kap van Glas
of gebakke Aarde bedekt, van wiens bek of snuyt een Flesch aan een dik Snoer af
hangt, om het gedistilleerd Water daar in te ontfangen. Zoo het gebeurt, dat het Vuur
in den Oven al te sterk is, moet’er niets in ’t Vat gedaan worden, tot dat de hitte een
weinig over is, ten einde Planten, Bloemen, en andere stoffen niet verbranden. De
opening van den Oven moet altyd wel geslooten zyn, om’er de hitte in te bewaren,
die tot zoo vele vaten vereischt word. Tot dien Oven moeten verscheide Menschen
gebruikt worden; waar van de eene het opzigt over het Vuur heeft; de andere de
Kruiden in de Vaten werpt; en nog een ander de dekzels en kappen daar op zet. Door
dit middel kan men in vier en twintig uuren omtrent hondert pond gedistilleerd water
hebben. Deze Wateren zyn beter, als die door een Looden kolf of van eenig Metaal
gedistilleert zyn; als zynde door derzelver natuurlyke kragt en hoedanigheden niet
aangesteken of verontreinigt.
Daar zyn nog andere werktuigen, wier dikke Vaten of van Kooper, of van Yzer,
of enig ander Ertz zyn, hebbende voorts een dikken, maar zeer nauwen hals, met een
koopere Kap, in de gedaante van een Pyramide, omringt gelyk als met een Emmer
vol versch water, ten einde de dampen zig te sneller tot Druppels verdikken, en het
water geene kragt van ’t vuur houd. Zommigen hebben in plaats van dezen langen
hals en kap, een Pyp van Blik of ander Metaal, zeer lang, ende slangswyze gekronkelt,
of uit verscheide stukken door regte hoeken zamen gestelt, welke door een Emmer,
of ander diergelyke vat met Water, vervult, gaan.
Men heeft nog meer andere zoorten van werktuigen, om te distilleeren; waar van
wy de verscheide Figuuren hier agter gevoegt hebben.
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Boven dat, nademaal het gedistilleerd Water grooten deels zyn wezen en andere
hoedanigheden ontfangt van de Kap, is het goed, een Kap van de beste zoort uit te
kiezen. De beste zyn de Glaze; daarna die van verglaasde Aarde, van binnen en van
buiten; vervolgens die van Tin; dan die van vertint Kooper; ten vyfden die van Yzer,
voornamentlyk als men eenige vaste ligchaamen wil distilleeren, moetende van buiten
opgelegt, maar niet ingenomen worden. Die gene onkosten ontzien, gebruiken goude
en zilvere Vaten. Dog gemerkt een ieder dat vermoogen niet heeft, is het beter, zig
met glazen te vergenoegen, die van alle andere de beste zyn; daarna volgen die van
verglaasde Aarde, en na deze de vertinde. De glazen moeten van geen gemeen Glas
zyn; maar veel eer van Kristallyn, zoo dik en zwaar, als mogelyk, om dies te minder
te breken. Men moet ze allengskens warm en heet doen worden, het zy ze in een
Water-stof zyn gezet, het zy op heeten Asch en Vuur op den Oven; en het distilleeren
gedaan zynde, moet men ze insgelyks van langzamer hand doen koud worden. En
aangezien de Kap van het dik ligchaam is afgezondert, is het goed, dat men dezelve
met een doek van Hennip zamen bindt, zynde nat gemaakt in een mengzel van het
wit van een Ey, Boone-meel, ende een weinig Mastik. Het Vat, waar in het water
van den Recipient is, moet een glaze Vlesch met een langen hals zyn, in welken de
bek van de Kap moet gaan.

Verklaring.
A. is de Oven, om Brandewyn te distilleeren. B. Een Blaas van vertint Kooper, waar
in de Brandewyn is beslooten. C. Een slangswyze gekronkelde Pyp van Kooper, aan
een Colom vast. D. De Kap van de slangswyze gekronkelde pyp E. Het
Refrigeratorium of Koelvat. F. Een ander Oven tot het zelve gebruik. G. Een Blaas
van vertint Kooper, waar in de Brandewyn beslooten is. H. Een tinne slangswyze
gekronkelde pyp. I. Een glaze Kap. K. Een Recipient. L. Een blinde kap. M. Een
Trechter. N O. twee glaze Kappen op malkander, van welke de onderste boven open
is. P p. Een Kolf met een Renconter-glas. Q q. Een wyder Kolf, van een korter hals,
met een Renconter-glas. R r. Een yzer, om den hals van den Reci[illustratie]
[Plaat 9. pag. 168. IV. pag.169. I. DESTILLEERING. F. de Bakker fecit
1738.]
[illustratie]
[Plaat 10. pag. 169. II. pag.169. III. DESTILLEERING. F. de Bakker
fecit 1738.]
[illustratie]
[Plaat 11. pag. 169. IV. pag.169. V. & 170. Fig. 1. Fig. 2. NB. het Plaatje
behorende tot Pag. 187. staat op Plaat 16. DESTILLEERING. F. de
Bakker fecit 1738.]
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pient door te snyden. S. Het Stopzel van de opening des Ovens. T. Een glaze Kom.
V. Een hevel of kromme pyp, om het Water uit een vat te tappen.

Verklaring.
A. Is de Oven. B. Een koopere Blaas, van binnen vertint. C. Ezels-hoofd. D. Een vat
met water, om het distilleerend vogt te ververschen, en de Pyp, waardoor het vogt
in den Recipient geleid word. E. De Recipient. F. Een yzer Hooren voor den Regulus.
G. Een staale Moolen. H. Een Oven, om vier kromme Kolven te gelyk te doen
distilleeren. I I I I. Vier groote Recipienten. K. Een vat, om door een lot den Olie
van de gedistilleerde Wateren te scheiden. L. Een Smelt-vorm.

Verklaring.
A. Een We’erstuit-oven. B. Een Kom. C. Een Oven om Kruiden in een Zand-stoof
te distilleeren. D. Een Vat van vertint Kooper van binnen, bevattende de Kruiden.
E. Eene van binnen vertinde kap. F. Een kooperen Vat voor een Water-stoof. G. Een
glaze Vlesch, voorzien met een Tregter om te filtreeren. H. Een Recipient. I. Een
glazen Hel. K. Tweelingen. L. Een aarde Kap. M. Het Stopzel van de holligheid der
Kap. N. Een Retort met een langen hals. O. De Kap van de Retort. P. De Recipient.
Q. Philosophisch Ey. R. Een glazen Vat, om de Oliën te scheiden. S. Een ander vat
van Glas, tot het zelve gebruik.

Verklaring.
A. De Tooren van Athanor. B C. Twee Ovens, gestookt door het vuur van den Tooren.
D D. Twee Pypen, waarin de Koolen zyn. E E. De twee bovenste openingen dezer
pypen. F F. De openingen der twee Ovens. G. Een Wind-oven. H. Opening van den
Oven. I. Het uiterste der Pyp, waardoor de Wind in den Oven gebragt word. K. De
Pyp, daar de Wind door gaat. L. De Blaasbalgen. M. Stokken, dienende om de
Blaasbalgen te gebruiken. O O. De Schoorsteen. P. Een vierkant yzer, dienende tot
een Rooster voor den Oven. Q. Een yzere Plaat, om op het vierkant te leggen. K R.
Stopzels der pypen van den Tooren. S T. Twee Smeltkroezen. V. Yzere Nyptang.
X. Een yzere Tang.

Verklaring.
A. De Oven voor een Sublimeer-glas. B. Een Sublimeer-glas. C c c c c. Potten van
Sublimeer-glazen. D. Een Kap van een Sublimeer-glas. E E. Groote aarde Potten,
om Zulpher-geesten te distilleeren. F F. Yzere Klokken. G G. Smeltkroezen met
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Zulpher. H H H. Drie groote glaze Plaaten. I I I. Drie Smeltkroezen met Zulpher. K
K K. Drie yzere Klokjes. L L L. Drie Kappen. M. Een glaze vat voor de Circulatie.
N. Een glaze Distilleer-kolf uit een stuk. O. Een Pellicaan.

Aanmerking omtrent de Ovens, rakende de Distillatie van Wateren.
De Vorme der Ovens, dienende om Wateren te distilleeren, is verscheiden, naar de
verscheidenheid der dingen, die men distilleeren wil, en der vaten, die men daar toe
wil gebruiken. Wat de stoffe aangaat, zommige zyn gemaakt van Tigchel, zynde
door de Zon gedroogt; deze zyn handelbaarder, als die van gebakke Tigchelsteenen
gemaakt zyn, en men kan ze fatzoeneren, zoo als men ze hebben wil. Andere zyn
enkel van Pleister gemaakt; andere van enkele vette Aarde. De beste worden gemaakt
van Cement of Tras, Eywit en Koeihaair; Andere van Tigchelsteenen, zynde wel
vergruist, Paarde-mist en vette Aarde. De Vorm der Ovens schikt men naar de Vaten,
die’er op gezet worden. Zommige zyn overal rond. Deze zyn de beste en bekwaamste.
Andere zyn vierkant; wederom andere hoog, als een Pyramide; nog andere verwulft;
of als Stooven enz. gelyk men in de bovenstaande Figuren zien kan.
Een Oven moet twee Bodems hebben; de eene wat lager, om’er den Asch der
Koolen of andere brandbare stoffen in te ontfangen; de andere hooger, voor de
brandende Koolen. Het is een zoort van een Rooster, gaande dwers door den Oven,
en met vele kleine gaten doorboort, ten einde de Asch dieste gemakkelyker naar
beneden valle, en het Vuur, waardoor de Distilleerkolf gestookt word, niet uitdoove.
Deze Stook-oven moet een mond van een tamelyke wydte hebben, om’er Koolen en
Hout in te steken; maar om hoog twee of drie kleine gaten, om lugt te scheppen, en
het Vuur te doen uitwaassemen, als men het vermeerderen wil. De eene en de andere
dezer openingen moeten met hare stopzels voorzien zyn.
By gebrek van een Stook-oven, of van stoffe, om ze te maken, kan men zyn Ketel
op een treeft of drievoet zetten, en het Vuur daar onder aansteken.
Hoewel men uit het gezegde de gedaante van een Stook-oven wel zou konnen
begrypen, oordelen wy het nogtans dienstig, de Figuur van zommige, welke met
weinig moeite en onkosten konnen gemaakt worden, hierby te voegen. Men kan’er
de vaten na schikken, van welke wy in get begin van dezen Artykel gesproken hebben.
Ook kan men dezelve op zyn gemak verplaatzen.
Den Oven L N. makende zoo groot als men hem wil hebben, moet men ter plaatze
van P Q. een Rooster zetten, of verscheide yzere staven, dienende, om de Koolen
ende het Hout daarop te leggen, namentlyk op P O. zynde de haart van den Oven.
Op R. moet men een opening laten, dienende, om’er Hout en andere brandbare stoffe
door te steken, en op den haart te leggen, ten einde het Vuur te onderhouden. De
ruimte L Q. is de Asch-bak, waar in de Asch van den haart valt. De opening S. heeft
een dubbel gebruik, voor eerst, om den Asch te doen wechnemen, ten anderen, om
opening voor de lugt te geven, ende het vuur dies te
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sterker te doen branden. Deze beide openingen moeten ieder een deur hebben, zynde
of van yzer, of van steen. Omtrent N O, plaatst men twee yzere staven, om de kap
te onderschragen. Eindelyk moet men boven op den Oven, ter plaatze, alwaar de
ronde kom den Oven moet sluiten, een opening laten, om aan den hals van de Kolf
een doortogt te geven.
Boven op de Kolf moet een kom of dekzel F G H I. gelegt worden, hebbende
verscheide gaten. Het een, gelyk H. dient tot een Schoorsteen; de anderen, gelyk I F
G. worden Registers genaamt. Als men de hitte wat verminderen wil, stopt men ze
met Aaarde toe. Wil men het Vuur geheel uitdooven, stopt men alle gaten teffens
toe, sluitende ook de deurtjes van den Oven.
De eerste Figuur vertoont een Oven met de kolf, wiens Recipient Z. met Leem
bestreeken is. Men kan ook een weinig Leem op O. stryken, ter plaatze, alwaar de
hals van de kolf uit den Oven komt. Dit bestreeken zynde laat men droog worden,
met’er een gloeyende koole by te houden.
De tweede Figuur vertoont een Oven, voorzien met het dekzel van de kolf E. van
het Capiteel F. waarby de kolf G. gevoegt is.

Toebereiding der stoffen, die gedistilleert moeten worden.
Het is niet genoeg, dat de Stook-oven en Vaten gereed zyn, zoo als boven is
aangetoont, maar de stoffen moeten ook geprepareert worden, alvorens dezelve ter
Distilleering in den kolf te werpen. Deze Toebereiding nu is driederlei, namentlyk
een Infusie, Putrefactie, en Fermentatie, dat is, Afweiking, Verrotting, en Gisting.
De Infusie is een Afweiking van het geen gedistilleert moet worden, in eenig vogt,
niet alleen, om de te distilleerene stoffen tot een schielyke Distillatie bekwamer te
maken; maar ook, om haar meer Zap te geven, of om haren reuk te doen bewaren,
of om haar een nieuwe hoedanigheid te doen ontfangen, of om hare kragt te
vermeerderen, of tot eenig ander einde, gelyk wy afzonderlyk zullen melden. Men
heeft egter deze toebereiding omtrent alle zoorten van stoffen niet nodig; want
zommige behoeven niet afgeweikt te worden; maar men dient ze veel eer te droogen,
vooral eer ze gedistilleert worden, wegens hare overvloedige vogtigheid. Andere
moeten maar een weinig besproeit worden; by voorbeeld, de Roozen en drooge
Kamillen, die maar met gemeen Water worden besproeit, spreidende dezelve een
gehele Nagt over een linnen doek, voornamentlyk ’s Zomers, by een heldere lugt,
om den Dauw te ontfangen. Dus door nat geworden zynde distilleert men ze.
De stoffen, welke men doet afweiken, blyven in de Zon, of op het Vuur een half
uur lang, of verscheide uuren, of een gehele Nagt, of twee tot drie dagen lang, of ook
eenige Maanden, naar den aart der Medicamenten ende het oogmerk van den
Genees-heer, of naar de dringende noodzakelykheid. Zomwylen distilleert men de
afgeweikte stoffen, nemende daar toe alleen het vogt, dat’er van gekomen is;
zomwylen distilleert men de gansche Infusie, dat is, en de stoffe, en het vogt, dat
daarvan gekomen, en daarop gestort is.
Waarom men omtrent de preparatie, door een Infusie gemaakt, twee deelen
nauwkeurig moet in agt nemen, te weten, den tyd der Infusie, en het vogt, daartoe
dienende. De tyd moet geschikt zyn naar de verscheidenheid der stoffen. Want die
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hard en digt zyn, of droog, of geheel, vereisschen een langer Infusie, als die teder,
versch of gestampt en vergruist zyn. Hiervan daan is het, dat de Wortelen en Zaaden
eens zoo veel tyd vereisschen tot de Infusie, als Bladen en enkele Bloemen. Dus is
het ook met de andere stoffen gelegen.
De Vogten, (liqueurs) waar mede de Infusie geschied, moeten overeen komen met
de hoedanigheid der stoffen, die men wil distilleeren; zoo dat heete stoffen moeten
gevoegt en afgeweikt worden in koude vogten; en met het oogmerk, dat men heeft
omtrent het gene men distilleert, als zynde de oorzaak van het onderscheid der Vogten,
in welke men iets laat afweiken. Zodanige zyn merendeels Regen-water,
Fontein-water, en Dauw, het zy rauw, het zy gedistilleert; Brandewyn, Wyn-azyn,
Bloed van Menschen, Zwynen, of van Bokken, gedistilleerd of niet gedistilleert.
Wat aangaat de stoffen, welke weinig zap hebben, als Saly, Betonie, Melisse,
Alsem; of die van een sterke reuk zyn, gelyk allerlei Speceryen, Kruiden, Schorssen
en welriekend Hout, gelyk Kaneel enz. moeten in Wyn afgeweikt worden, om een
zeker Zap te geven aan die, welke geen Zap hebben, en den reuk der welriekende te
bewaren, die anderzins door kragt van ’t Vuur ligtelyk kan vervliegen, wegens hare
fyne Substantie. Het is zeker, dat het beter is, de Speceryen nog in Wyn, nog in
Brandewyn, maar in gemeen Water af te weiken; om dat onder het distilleeren de
Dampen te hoog vliegen, zonder de kragt van Speceryen te bewaren; het Water in
tegendeel stygt niet hoger, dan de gemelde kragt, die’er altyd by gepaart blyft. De
harde en Berg-stoffelyke ligchamen, als Peerlen, Coralen, Eyerschalen, Krystal,
Smaragden, Hyacinthen, en diergelyke, worden gemakkelyk in rauwe of gedistilleerde
Wyn-azyn afgeweikt, insgelyks in gedistilleerde of niet gedistilleerde Pis. Deze
Wateren moeten inwendig niet worden gebruikt, maar alleen uiterlyk. Als men wil,
dat zekere Wateren de kragt der stoffen, waar van ze gedistilleert zyn, beter behouden,
kan men ze in haar eigen zap doen afweiken. Wil men, dat zommige Wateren een
openende en doordringende kragt hebben, kan men de stoffen in rauw of gedistilleerde
Wyn-azyn afweiken. Zodanige zyn de Wateren, die men voor den Steen of Graveel
distilleert, of voor de opstopping der Lever, Milt en Lyfmoeder. Zomwylen doet men
eenige stoffen in Menschen Bloed, Bokkebloed en Varkensbloed, om hare kragt te
hulp te komen, gelyk Water, dat men distilleert, om den Steen te breken. Hetzelve
merkt men aan
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omtrent de Wei van Geitemelk, waar in men iets afweikt, dienende om de zweeren
der Nieren en Blaas te zuiveren.
In ’t algemeen moet men aanmerken, dat alle Infusie moet geschieden in zulke
vogten, die de kragt der dingen, welke gedistilleert worden, helpen en vermeerderen.
Voor dat men de Infusie maakt, moet men de stoffen snyden en stampen, voegende
zomwylen een twaalfde deel Zout by die, welke zeer vogtig zyn, gelyk Vleesch,
Menschen-Bloed, of Bloed van eenig dier, zoo om dezelve voor het verderf te
bewaren, als om het vogt te scheiden, het welk moet gedistilleert worden.
Men laat zomwylen de stoffen, welke moeten gedistilleert worden, alvorens
verrotten.
De Fermentatie of gisting der stoffen en Infusien geschied in de Zon, geduurende
de Hondsdagen, of in de hitte der Zon, of op een Stook-oven, of in Paarde-mist,
hebbende vier of meer dagen nodig, aangezien men dieste meer Water daar uit trekt,
hoe de stooving en toebereiding beter is.

Algemeene Regelen nopens het distilleeren der Wateren.
Vooreerst moet de Stook-oven op zodanig een plaats gezet worden, alwaar hy aan
het Huis geen gevaar van Brand kan toebrengen. Ook moet men zorge dragen, dat’er
niets op den Oven valt.
Indien gy Quikzilver distilleert, of iets anders, daar eenige aanstekende
hoedanigheid by is, moet gy’er geduurende de Distillatie wat verder afstaan, aangezien
de rook daar van schadelyk voor uwe Long is, de Herssenen bedwelmt, en zomwylen
op staande voet doet sterven.
Zoo gy in glaze Vaten distilleert, moeten dezelve dik, glad en digt, ook alvorens
beproefd zyn.
De Koolen moeten geheel en al gloeijende zyn, en reets half verbrand, voor al eer
de te distilleerende stoffen in den Kolf geworpen worden; ten einde Rook en andere
kwade dampen der Koolen daar uit vliegen: of ten minsten, men moet tusschen den
Stook-oven en Distilleer-kolf eenigen Asch leggen, of fyn Zand, ten einde de koolen
het water door den rook niet bederven. Ook moet men geen half verrot Hout
gebruiken, nog Koolen in vogtige plaatzen uitgedooft, want door die kwaade dampen
de Liqueurs zouden beschadigt worden.
Het Vuur moet in den begin niet hevig zyn, eensdeels, om de vaten niet te doen
breken, anderendeels om dat de distilleerende stoffen de warmte allengskens moeten
ontfangen, welke tot den derden graad des nood zynde kan vermeerdert worden.
Men moet geen groote menigte van stoffen te gelyk in den Distilleer-ketel werpen;
want dan zou het een met het ander konnen overkooken; behalven dat het bovenste
zig zoude ontlaten, en het benedenste geheel blyven. Het is derhalven beter, de stoffen
daar voor en na in te werpen. Door dit middel zal het Water in een groote menigte
distilleeren.
Het water van de Waterstoof moet niet heeter zyn, als het de hand daar in gesteken,
verdragen kan. Hoewel’er dikwils dingen door de Waterstoof moeten gedistilleert
worden, tot distillatie van welke zoo het gebeurt, dat de Waterstoof geen warmte
genoeg geeft, men’er fyn zand moet onder mengen, om de hitte te vermeerderen.
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Ingeval de glaze Distilleer-kolf op het vuur gezet zynde berst, moet gy dus beletten,
dat’er de vogten niet uitloopen: Neemt verscheide linnen doeken, en maakt ze nat in
Eywit, zynde alvorens wel geklutst; legt ze vervolgens de eene voor, de andere na,
op de scheuren; zoo dat de eene droog zynde geworden, de andere daar aanstonts
opgelegt worden.
Indien gy uwe Wateren over heeten Asch distilleert, gelyk dikwils geschied, of
op heete Zand, of vylzel van Yzer enz., moet de Distilleer-kolf omringt worden, het
zy dezelve van Glas, Kooper, of eenige andere stoffe gemaakt is, met fyne Asch, of
Zand, of Yzer-vylzel, in dier voegen, dat deze Asch een halve voet hooger is, dan
de te distilleerende stoffe. De Asch moet in het opperste van den Oven zyn, of in een
aarde Pot, staande op den Oven, en met gloeijende Koolen, op de grond van den
oven, heet gemaakt. De Wateren dus gedistillert zyn van een langeren duur, als die
door een Waterstoof gedistilleert zyn. Voorts zyn ze beide van eenderlei kragt.
Indien gy gene gelegenheid door een Kolf te distilleeren hebt, en nogtans een zeker
zap of liqueur distilleeren wilt, laat het zap in zeker vat kooken, en zet een Glas op
het vat; wanneer de rook in damp zal veranderen, welke vervolgens in droppelen zal
verdikt worden. Op deze wyze verandert de Wyn-azyn gemakkelyk in Water, zynde
zeer goed voor vlekken in ’t Gezigt, voornamentlyk indien men een siertje Wynruit
in Wyn-azyn kookt, voor al eer men dezelve distilleert.
Heete stoffen, om van kragt te zyn, moeten drie of viermaal wel gedistilleert
worden, met ze op andere stoffen te werpen, of ze afzonderlyk over te halen. Maar
koude, by voorbeeld, Roozen, konnen met eens te distilleeren volstaan. Daar van
daan zyn ze kouder, gemerkt de kragt van ’t vuur de stoffen warmte en geur by zet.
Als gy een Water drie of viermaal wilt distilleeren, moet gy by ieder distillatie de
hitte een halve graad verminderen, en zoo vervolgens, tot dat gy weder tot den eersten
graad zyt gekomen. Reden is, om dat de stoffe door elke distillatie meer en meer
gesubtilizeert zynde, die hitte in het einde niet meer nodig heeft, als in het begin,
wanneer ze dikker en grover is. Anders doet men, als men de Quint-essentie van een
stoffe wil trekken, want alsdan moet de hitte vermeerdert worden.
In alle distillatie van Water moeten de grofste en wateragtigste deelen (Phlegma)
afgescheiden worden. Tot dien einde moet men de te distilleerende stoffe nauwkeurig
onderzoeken, aangezien’er het Plegma zomwylen eerst afgezondert word, zomwylen
laatst, onder het distilleeren. Dus blyft het logge en smakeloos water by het distilleeren
van
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Brandewyn laatst, niet tegenstaande verscheide malen zynde gedistilleert. By het
distilleeren van meest alle andere zondert zig het Phlegma eerst af; gelyk by
Wyn-azyn, Honing, en andere diergelyke. Dit kan men onderscheiden, met de eerst
en laatst gedistilleerde Wateren te proeven. En ingeval het Phlegma zoo niet
afgescheiden word, gelyk by zommige Wateren geschied, met welke het zelve zeer
innig gemengt is, moet men die Wateren eenige dagen lang in de Zon zetten, in een
vat met linnen, of een doorboord blaasje toegestopt, ten einde alle drabbige en vuile
deelen zig verteeren. By gebrek van Zon, gelyk ’s Winters, moet men het vat met de
gedistilleerde Wateren, in een ander vat met water gevult zetten, en het daar in tot
een derde laaten afkooken.
Men kan oordelen, dat de Distillatie wel gedaan is, wanneer men tusschen de
distilleerende druppelen het getal van tien tellen kan. Daar uit kan men ook van de
kragt en hoedanigheid van ’t Vuur oordelen.
Wil men, dat de Wateren een reuk en smaak hebben, of eenige hoedanigheid van
andere zaken, als Honing, Kaneel, Kamfer, Muscus, of andere welriekende dingen,
het zy om een geur te geven aan die ze niet hebben, of een goede geur aan die een
kwaade hebben, gelyk wy zullen zeggen van het gedistilleerde Water van
Menschen-drek, moet men de Kap met die stoffe wryven, of’er eenige in linne popjes
doen, en ze aan ’t uiterste van den bek der Kap vast maken, ten einde de distilleerende
Wateren door deze stoffen doorgaande, den reuk of andere hoedanigheden daar van
ontfangen.
En aangezien de Wateren door kragt van ’t vuur gedistilleert, altyd eenige
overblyfzelen van warmte behouden, onmiddelyk na de distillatie, zal het best zyn,
de vleschen of andere vaten, in welke men ze bewaren wil, een tydlang open te laten.
Onderwylen moet men zorge dragen, dat of de reuk, of eenige andere hoedanigheid
niet vervliege. Tot meerder zekerheid kan men die vaten, wel toegestopt zynde, op
een koude plaats in nat zand zetten, om hen dus de overvloedige warmte te doen
verliezen. Edog de koude Wateren in een Waterstoof gedistilleert, hebben niet nodig,
dus open te staan; moetende veel eer in een glaze Vlesch in de Zon gezet worden,
mits niet vol zynde; of men dompelt dit vat veertig dagen lang in heet Zand, ten einde
de logge wateragtige deelen daar in verteert worden.
Als de gedistilleerde Wateren troebel worden, moet gy op ieder pond water een
of twee droppelen Wyn-azyn gieten; en dus zullen ze klaar gemaakt worden.

Manieren om Kruiden, Schorssen, Bloemen en Wortelen in ’t byzonder te
distilleeren.
De Wateren, welke men distilleert, zyn van verscheide zoorten en kragten. Zommige
hebben een Medicinale kragt, gelyk Roozen-water, water van Saly, Marjolein, en
diergelyke meer. Andere hebben een voedzame kragt; andere een Medicinale en
voedende kragt teffens; andere buikzuiverend, gelyk die van versch Rhabarber;
andere geschikt, om het Aangezigt en Handen fraai te maken; andere zyn van een
welriekende geur, gelyk die van Speceryen gedistilleert worden. Deze alle zyn
wederom van tweederlei zoorten, namentlyk enkele en dubbele.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Hoe de enkele Medicinale Wateren te distilleeren.
Alsem moet gedistilleert worden met een Waterstoof, om’er een water van dezelve
reuk en smaak uit te trekken. Dog het is beter, die Plante niet versch daar toe te
gebruiken, maar ze een weinig gedroogt zynde alvorens in Wyn te laten afweiken,
en vervolgens of door een Waterstoof, of op heeten Asch distilleeren. Op dezelve
wyze distilleert men ook Byvoet, Agrimonie, Zuuring, en diergelyke Planten, mits
waarnemende het gene boven gezegt is. Ook distilleert men op deze wyze de Alkekengi
of Kriekjes van over Zee, zynde een middel voor Steen en Graveel.
De buitenste Schors van gemeene Nooten, het zy ze zig van zelfs van de Nooten
afbolsteren, of niet, kan in de Maand van September gedistilleert worden. En het
Water daar uit getrokken, zynde in een goede menigte met een derde Wyn-azyn
gedronken, is een volstrekt middel voor de Pest, mits men zig doet Aderlaten, alvorens
daar van te drinken. Ook is het een beproefd middel, om’er een Gorgel-drank van te
maken, voor de verzweering in de Mond; insgelyks voor de Jigt, om Handen of
Voeten daarmeede te stooven; en om het Haair zwart te maken.
Nooteboomen-bladen in de Maand van Mey gedistilleert, zyn een goed middel
om Zweeren te doen opdroogen; als men ’s ogtens en ’s avonds dezelve met een
linnen doek, daar in nat gemaakt, bet.
Om Aardbeziën te distilleeren, moet men dezelve alvorens te rotten in een glas
zetten, doende daar een weinig Zout of Zuiker by; vervolgens trekt men’er het Water
af, zynde een beproefd middel voor vergift, insgelyks om vlekken wech te nemen,
de Maandstonden te bevorderen, en druipende Oogen te droogen. Maar ingeval
men’er een weinig Brandewyn by voegt, zyn de gemelde Kragten wonderbaarlyk.
De binne-schors van een Essche-boom gedistilleert geeft een zonderling middel
voor de Pest, als men dit gedistilleert Water met een gelyke maate van Brandewyn
drinkt; by voorbeeld, drie oncen van elks; voornamentlyk als men drie uuren daarna
dezen Drank herhaalt. Het is ook een goed middel voor het zuizen der Ooren, als’er
eenige droppelen in gedaan worden.
De Moerelle-steenen gestampt, of het vleesch alleen gedistilleert, maken een Water,
zynde een beproefd middel voor de Vallende ziekte der Kinderen, als men dezelve
een halve once daar van in de Mond steekt.
Het Water van gedistilleerde versche Hazel-nooten, tot twee drachmen gedronken,
is een goed
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middel voor het Kolyk en krimpingen in de Darmen.
De schors van Hadik of Vlier gedistilleert, en dikwils gedronken, geeft den
Waterzugtigen ontlasting van Water.
Betonie-bladen eerst gestampt en afgeweikt in Wyn, naderhand gedistilleert, zyn
een beproefd middel voor pyn in ’t Hoofd, en Blaas.
Bladen van Melisse en Saly worden op dezelve wyze gedistilleert. Die van Melisse
vervrolyken, en zyn een goed middel voor Beroertheid en Vallende Ziekte; versterken
de Geheugenis, genezen de Tandpyn, en Waterzucht; en bevryden hem, die iets
fenynigs heeft ingeslikt, van een kwaad gevolg, mits het gedistilleerde aanstonts
word gebruikt.
Gentiana of Maldergeer-water. Neemt vier pond versche Wortelen, of liever
gedroogde, hakt ze kort, en maakt’er een Infusie met Wyn van, distilleert ze
vervolgens. Dit Water is uitnemend voor de Pest, allerlei fenyn, de Steen, en
inwendige verzweeringen.
Water van Pyrethrum of Bertramkruid. Neemt versche of gedroogde wortelen van
dit Kruid, hakt ze klein, en weikt ze in goede Wyn af. Dit Water is goed, om Tandpyn
te stillen, om ze vaster en zuiverder te maken, als men het ’s morgens vroeg tot
Gorgel-water gebruikt.
Aardbezië-water. Neemt bladen en bloessem van Aardbeziën, en distilleert ze.
Het Water is goed om het Gezigt te zuiveren.
Tabaks-bladen worden op dezelve wyze gedistilleert. Het Water heeft een
zonderlinge kragt tegen de Vret, (Noli me tangere) de Kanker, Schurftheid, Lazery,
Aamborstigheid, en Waterzugt.
Veronica of Eerenprys word insgelyks op dezelve wyze gedistilleert. Het Water
geneest de Wonden, Schurftheid en andere ongemakken der Huid. Het zelve Water
is een middel voor Lazery, kwaadaartige en aanstekende Koortzen, voor de
verstopping van Lever en Milt, en voor de verzweering van de Long.
Yzop moet op heeten Asch gedistilleert worden. Deze is ook zeer goed voor
Tandpyn, om de Maandstonden te bevorderen, voor den Hoest, en Long-ziekte.
Raap-Water. Neemt gansche Raapen of Knollen met de schil, of liever de schil
alleen, en distilleert ze. Het Water is zeer Pisdryvend, en Zweet-verwekkend.
Limoen-zap of Water is een goed middel voor den Steen der Lenden of Nieren.
Venkel-Water. Neemt de wortelen en bladen van Venkel; distilleert ze, of liever,
kookt ze in Water af; legt ze vervolgens zoo heet als ze zyn in een tinne of koopere
Schootel, die met een andere schootel toegedekt is. Het vogt in de bovenste Schootel,
moet in een Vlesch bewaart worden, om een of twee druppelen in een hoek van ’t
oog te storten, van hem, die zeere Oogen heeft.
Pieterzelie-water. Stampt de Pieterzelie-bladen, en distilleert ze vervolgens. Dit
Water versterkt de Maag en Lendenen.
Eppe, Bazilicon, Ossetong, Munte, Kamille, Wedrik, Gezegende distel of
Cardebenedict, Gouwe, Zuikery, Vrouwenhaair, Kamperfoelie, Endivie, Alsem,
Duivekervel, Brem, Klimop, Paardestaart, Lavendel, Marjolein, Steenklaver, Maluwe,
Althea of Heemst, Water-roozen, Nardus-zaad, Orego, Peonie, Mankop, Muurkruid,
Pimpernel, Weegbree, Porcelein, Polei, Wynruit, Rosmaryn, Meekrap, Saly, Keul,
Scabiosa of Schurfdkruid, Steenvaaren, Nachtschade, Huislook, Wilgebladen,
Kruiswortel, Thym, wit Wollekruid, Wormkruid, Valeriana, of Speerkruid, Yzerkruid,
Bloessem en Bladen van Barnetelen en doove Netelen, en meer andere Plant-gewassen,
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worden op dezelve wyze gedistilleert, mits waarnemende de algemeene regelen, hier
boven van ons aangemerkt.
Kaneel word dus gedistilleert: Neemt een pond fyne Kaneel; verplettert dezelve
eenigzins, en laat ze in vier pond Roozen-water, nevens een half pond keurlyke witte
Wyn afweiken. Werpt het vervolgens zamen in een glaze Helm, om te distilleeren;
of zet het op heeten Asch; of gebruikt’er een Water-stoof toe. Dit Water is een
volstrekt Genees-middel voor alle koude ongemakken, voornamentlyk van de Maag,
Milt, Lever, Herssenen, Lyfmoeder, en Zenuwen; ook voor Flauwtens. Ook is het
goed, om de Maandstonden te bevorderen; het is Waterloozend, stilt de Braaklust,
en neemt het kwaad van allerlei zoort van Fenyn wech.
Roozen-water word gedistilleert of van versche Roozen, of van gedroogde, roode
of witte. De manier van distilleeren is verscheiden; geschiedende zomwylen door
een nederzyging, per descensum genaamt, gelyk wy in ’t vervolg zullen aantoonen;
zomwylen door een stooving der straalen van de Zon; dog allermeest en best door
een Water-stoof. Hoewel het alvorens goed is, de Roozen, droog zynde, te bevogtigen
door eenig kokend Water. Het Water van roode Roozen gedistilleert is hert-sterkender,
gelyk dat van witte Roozen ververschender.
Om Roozen-water behoorlyk te distilleeren, moet men de Roozen of afweiken in
Roozen-water, of wel in zap, uit Roozen getrokken, twee of drie dagen, in een wel
bestreken en toegestopt Vat; vervolgens doet men ze in een glaze Helm, gedekt met
zyn Kap, ook wel bestreken, met een Recipient voorzien, en in de Water-stoof gezet.
Oranje-bloessem gedistilleert door een Campaan, is een goed Braak-middel, maar
ook bekwaam voor een goede reuk.
Gedistilleert Water van onrype wilde Appelen, Eikelen, en Castanien, is een goed
middel om de roode puisten en jeukte van ’t Aangezigt te verdryven.
Gelyk Roozen-water worden gedistilleert de Wateren van verscheide Bloessem,
als Rosmaryn-water, zynde goed om te vervrolyken, Vlier-water, dat de Huid voor
het steken van de Zon bewaart; Water van Wedrik-bloessem, dat de Oogen versterkt;
en diergelyke meer.
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Manier om Liqueurs te distilleeren.
Wy hebben boven gezegt, dat de zonderlinge kragt der gedistilleerde zaken de
Liefhebbery zoo verre heeft uitgelokt, dat’er thans weinige zaken van de minste kragt
geworden worden, welke men de Distillatie niet heeft onderworpen. Maar hier ter
plaatze noeme ik Liqueur, al het gene een vloeibaar wezen heeft, het zy zappen, of
vogten, gelyk Wyn, Azyn, Honing, Pis, zap van Kruiden of Vrugten, zynde veel
beter, dan ’t gene uit de Kruiden of Vrugten zelve gedistilleert is.
Brandewyn gedistilleert. Hoewel alle zoorten van Wyn bekwaam zyn, om’er
Brandewyn van te distilleeren, mits dezelve niet zuur, verschaalt of anderzins
bedorven zy, nogtans is de helderste en sterkste Wyn de beste, het zy witte, het zy
roode Wyn. Neemt derhalven een zekere maat van Wyn, naar de grootte van het Vat,
waarin gy wilt distilleeren, de Blaas genaamt, en hebbende de gedaante van een
Kauwoerde. Vervult deze Blaas tot op een derde gedeelte van den mond of opening,
ten einde de Dampen eenige ruimte hebben. Dekt het vervolgens met de Kap, of Kolf
met een langen bek, zynde wel bestreken, om’er gene dampen uit te laten vliegen.
Distilleert voorts met heet, maar geen kokend Water, of wel gebruikt middelmatig
heet Zand of Asch; vermeerdert de hitte allengskens, zoo nogtans, dat de Wyn niet
aan ’t kooken raakt. Om keurlyke Brandewyn te hebben, moet gy ze vier of vyf maal
overhalen; want hoe meer gy dezelve distilleert, hoe ze beter is; gelyk wy boven
reets gezegt hebben.
By de eerste Distillatie is een tiende deel daarvan getrokken genoeg, by voorbeeld,
een pint Brandewyn van tien pint Wyn. By de tweede Distillatie de helfte van ’t gene
gedistilleert is; by de derde wederom de helfte; invoegen de Brandewyn wel geduurig
vermindert, dog kragtiger en beter word. Men moet derhalven in den begin een groote
menigte Wyn nemen, of wel verscheide Vaten hebben.
Ondertusschen moet men aanmerken, dat men by ieder Distillatie de hitte op een
halve graad moet verminderen, na eenen graad, om eindelyk tot den eersten graad
weder te keren, die van ons middelmatig genaamt is. Ook moet de eerste Distillatie
door Vuur en heeten Asch, en de andere door een Water-stoof geschieden. Deze
veelvuldige Distillatie dient, om’er de grove wateragtige deelen uit te halen, welke
op de grond blyven leggen, en gewoon zyn op ’t laatste na een menigvuldige Distillatie
te vervliegen.
Voor ’t overige, men kan aan deze tekenen waarnemen, of de Brandewyn genoeg
gedistilleert is: Indien dezelve tot een gelyke quantiteyt van Water wederkeert; als
ze aangesteken zynde geheel verbrand en verteert word; zonder het minste teken van
vogt op de grond van het Vat na te laten, indien het linnen, het welk men in de
Brandewyn doorweikt heeft, in brand gesteken zynde, geenzins verteert; indien een
druppel olie daarin geworpen zynde, na de grond zinkt; ingeval een druppel
Brandewyn in de palm van de Hand zig uitspreidende ten eersten vervliegt; als Kamfer
in Brandewyn geworpen daarin smelt.
Ook moet men aanmerken, dat de Brandewyn dikwils gedistilleert word met zeer
goede Wynmoer, en wel beter, dan met de Wyn zelve. Hoe ze meer gedistilleert is,
hoe ze heeter is, en drooger, als die van Wyn gedistilleert word. Die uit Wyn is
getrokken, is aangenamer van smaak, en zelfs lieffelyker van reuk. Men maakt
zomwylen Brandewyn van Bier, dog die is zoo goed niet, als welke van Wyn gemaakt
word.
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De Vaten, waarin de Brandewyn gedistilleert word, zyn verscheiden. Nu
gedistilleert zynde word ze in de Zon gezet, en aldaar een tydlang gelaten, om ze
nog meer te subtilizeeren.
Op deze wyze kan men alle Zappen en Liqueurs distilleeren, als, Menschen-bloed,
Pis, Wyn azyn, Dauw, Melk, het wit en de doojer van Eyeren, Koei-mist,
Menschen-drek, enz.
De kragten van Brandewyn zyn ontelbaar; zy is een goed middel voor Beroerte
en Vallende ziekte, invoegen diegenen, welke daar aan onderworpen zyn, ’s winters
in de Morgenstond een lepel vol wel gezuikerde Brandewyn nemende, ende een
mondvol witte Brod nuttigende, of minder, of geheel niet van de voornoemde quaalen
zullen aangetast worden. Brandewyn wederstaat het vergift, maakt dat de Wyn niet
vervliegt, nog bedorven, of troebel word; genezende voorts alle ongemakken der
Zenuwen, die uit een koude ontstaan, ook spieren en leden, daarmede gestooft zynde.
Eindelyk, de Brandewyn doet de Wormen sterven, en stilt de Tandpyn, enz.

Een andere Distillatie van Brandewyn.
Vervult de helfte van een koopere Distilleer-kolf met Wyn; bedekt dezelve met zyn
Kap, en voegt’er een Recipient by; strykt de voegen en spleeten met Leem nauwkeurig
toe, behalven met een natte Blaas, en distilleert op een klein Vuur tot omtrent een
vierde gedeelte, of tot dat het vogt, aan ’t Vuur gebragt zynde niet meer in brand
raakt. Het gene in de Recipient gevonden word, is de Brandewyn.
De Brandewyn is een geest van Wyn, vervult met een Phlegma of slymig zetzel,
het welk’er onder het distilleeren mede gepaart word. Deze geesten stygen allereerst
op; en men weet, dat’er gene geesten meer in de Kolf gebleven zyn, wanneer het
distilleerende vogt niet meer brandbaar is.
Men kan uit allerlei zoorten van Wynen Brandewyn trekken; maar men trekt uit
de eene zoort meer, dan uit de andere.

Een andere Distillatie van Brandewyn.
De geesten van Wyn bestaan in de olyagtige deelen van de Wyn, door zuur zout
verdunt. Vervult een groote Distilleer-vlesch met een langen
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hals op de helfte met Brandewyn; en na dat gy’er een Kap en Recipient hebt
bygevoegt, strykt de voegen nauwkeurig met Leem toe, en zet uwe Distilleer-vlesch
op een pot half vol Water; zet voorts die pot op een andere pot, om de geesten in een
Water-stoof te distilleeren, waar door het gene zuiver naar boven zal gaan, het gene
van zyne wateragtige deelen (Phlegma) is afgescheiden. Gaat dus met dien graad
van Vuur voort, tot dat’er niets meer distilleert, en gy zult Wyn-geesten in de eerste
Distillatie hebben.

Kragten van de Wyn-geesten.
Deze dienen om verscheide dingen in de Scheikunde op te lossen. Men geeft’er een
halve lepelvol van aan diegenen, die de Beroertheid en Slaapkoorts onderhevig zyn,
om ze te verkwikken, en wederom by hen zelve te doen komen. Men wryft’er hen
ook de gewrigten der voor-handen, Borst en Aangezigt mede. Het is ook een goed
middel voor den Brand, ingeval het aanstonts daar op gelegt word; insgelyks koude
Smerten, Lammigheid, Kneuzing en andere ongemakken, wanneer de Zweetgaten
moeten geopent worden.
AANMERKING. De gemeene manier, om Wyn-geesten of Brandewyn te maken,
is, dat men den Brandewyn in een Helm distilleert, zoo dikwils, tot dat de Wyn
gezuivert is. Tot dien einde trekt men door de Distillatie omtrent de helfte der
gedistilleerde geesten, en men verwerpt, als onnut, de logge deelen van het Water,
(Phlegma) blyvende op de grond van de Distilleer-ketel. Men distilleert ook de helfte
der gedistilleerde geesten, en zondert het Phlegma andermaal af. Hiermede gaat men
voort, tot dat men ziet, dat een lepel met het gedistilleerde aan ’t Vuur gehouden
zynde, alles verteert word.
Maar aangezien deze manier van distilleeren van een langen duur is, en dat men
wel agt of negenmaal dezelve hervat hebbende, nauwlyks een zuivere Wyn-geest
hebben kan, hoe weinig Vuur men daartoe ook gebruikt; zoo hebben de Konstenaars
een ander werktuig verzonnen, onder den name van Serpentine, wegens deszelfs
Slangswyze omslingering. Men zet het op den Kolf, daar de Brandewyn in is; en het
opperste einde, als een Trechter gemaakt, heeft een Kap, waarby een Recipient
gevoegt zynde, en de voegen wel zynde bestreken, zet men het Vat op een matig
Vuur. De Wyn-geesten klimmen door die matige hitte om hoog, maar het Phlegma;
zynde al te zwaar, kan zoo hoog niet klimmen; en dus heeft men voor de eerste maal
een gezuiverde Wyn-geest. Maar aangezien dit werktuig bezwaarlyk kan verplaatst,
of naar vereisch van zaken van de eene plaats na de andere gedragen worden, alwaar
men Wyn-geesten zou willen maken, en dat het zelve daar-en-boven gevaar loopt,
van los te gaan in zyne voegen, wegens de kragt de geesten, zoo heeft men het
gemelde middel bekwamer geoordeelt, om Wyn-geesten te maken; want gestelt
zynde, dat men van een Distilleer-vlesch en een Kap voorzien is, is het gemakkelyk,
den Wyn-geest te trekken, zynde zoo goed, als die van een zoo genaamde Serpentine;
en men heeft geen reden om bedugt te zyn, dat de geesten zullen vervliegen, door
de eene of de andere weg, aangezien de voegen wel met Leem bestreken zyn.
Zommigen hebben evenwel gepoogt deze wyze van Wyn-geesten te trekken af te
keuren, ter oorzake, gelyk ze zeggen, van den langen tyd, dien men daartoe nodig
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heeft, om maar een weinig geesten te louteren; om niet te zeggen, dat het zoo
moeijelyk is, zodanige Vaten te hebben, het zy in, het zy buiten de Stadt. Edog het
schynt, dat men de zake niet alvorens behoorlyk heeft onderzogt. Want die maar de
moeite neemt, om de Distillatie dus in ’t werk te stellen, zal bevinden, dat met twee
of drie van zulke Vaten men ten minsten zoo veel Wyn-geesten zal trekken, als een
ander door zyn groot gevaarte trekken zal, en dat die geesten niet zullen onderworpen
zyn aan de aandoeningen, welke een Kooperen of Tinnen Vat daaraan zou konnen
geven.
Wat de zwarigheid aangaat, dat men diergelyke glaze Vaten bezwaarlyk zou
konnen vinden, die heeft weinig grond, aangezien de Magazynen en Winkels der
Glaze-verkoopers, daar nog geen gebrek aan gehad hebben, hoe zeer ze ook van de
Scheikundigen gebruikt worden. En waarom zouden ze niet zoo wel geblazen, als
die van Kooper of Tin gemaakt konnen worden, welke men gemeenlyk gebruikt?

Op welke wyze Wyn-geesten zonder Vuur getrokken worden.
Vele pogen Wyn-geesten zonder Vuur te trekken, op een zeer gemakkelyke wyze.
Zy doen twee of drie pond Zout van Wynsteen wel gecalcineert en droog in een
glazen Kolf; zy storten daar boven op keurlyke Brandewyn, ter hoogte van vyf of
zes vingeren; zy roeren het met een houte Spatel om; daarna laten zy het omtrent een
uur staan rusten. Onderwylen word het zout van de Wynsteen doortrokken van de
wateragtige deelen, die in de Brandewyn zyn, zoo dat de Wyn-geesten zuiver blyven,
die daarvan afgescheiden worden, met ze zachtkens af te gieten, of met ze te filtreeren.
Daar kan zig wel een weinig Zout van Wynsteen onder mengen, dog zoo veel niet,
dat het aan de Wyn-geesten nadeelig is.
Men kan de Wyn-geesten zoo wel niet van boven het zout van Wynsteen
afzonderen, dat’er niet geduurig iets overblyve. Dog men kan het daar af krygen,
zoo men de moeite wil nemen, met een Distillatie door middel van een Water-stoof;
maar dan zal’er een gedeelte van het Phlegma teffens om hoog klimmen, en men zal
een Brandewyn van een zeer aangename reuk hebben. Het Zout van Wynsteen door
het Vuur zynde gedroogt, zal in staat zyn, gelyk voor henen, om by allerlei
gelegentheden gebruikt te worden.
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Kragten der Wyn-geesten.
Zy zyn goed voor Slaapkoorts en Beroertheid, om dat ze de geesten in meer beweging
brengen, als ze voorhenen waren. En aangezien naar alle waarschynlykheid die
ziektens ontstaan zyn door een verstopping, waardoor de loop der Levens-geesten
in de Herssenen belemmert word, zoo geven deze Wyn-geesten hen een nieuwe kragt,
om deze slymagtige deelen, welke den doortogt belemmerden, te scheiden, ende hen
wederom een ruimen weg te openen. Ook nemen ze de Zinkingen wech, alzoo ze
niet alleen de Zweetgaten openen, en aan de fynste deeltjes een vryen doortogt geven,
maar ook de grovere deelen verdunnen, om door de beweging van het Bloed ook te
konnen opgeheven worden.
Wyn-geesten zyn ook een uitnemend middel voor den Brand, mits op staande voet
daar op gelegt zynde, want dus geven ze aan de vuurige deelen, die’er door de
Zweetgaten ingedrongen waren, een opening, om’er weder uit te gaan; en zoo’er al
eenige in blyven, die worden gebonden, en gelyk als met een Zuur vereenigt.

Manier om Wyn-azyn te distilleeren.
Men moet aanmerken, dat’er een onderscheid is tusschen het distilleeren van
Wyn-geesten en Wyn-azyn; aangezien de Wyn van een waassemende en vuurige
substantie is. De beste kragt bestaat in de eerste distillatie, dat is, in ’t Water, dat
eerst gedistilleert is, zoo dat het overige, dat in de Kolf blyft, byna de hoedanigheid
van enkel Water, en weinig kragt heeft. In tegendeel heeft het eerste water van
Wyn-azyn geen smaak altoos, als hebbende meer aardsche deelen; want Wyn-azyn
is niet anders dan een bedorve Wyn, zynde door een verrotting zuur geworden. Zoo
dat de ware kragt van de Wyn-azyn blyft by het gene in de Kolf blyft, na dat’er het
eerste Water is afgetrokken. En by gevolg moet het gene na de Distillatie in de Wyn
blyft, Phlegma genaamt worden, gelyk al het gene allereerst by het distilleeren van
Wyn-azyn daar uit komt.
Om derhalven by wyze van distilleering goeden Wyn-azyn te hebben, moet men
het Phlegma of de wateragtige deelen distilleeren, en dezelve afzonderlyk in een vat
doen. Vervolgens wanneer de Wyn-azyn tot op een derde verteert is, en men aan de
smaak bemerkt, dat de zuurigheid begint te komen, moet men dezelve afzonderlyk
zetten, om’er by een infusie zyn gebruik van te maken. Het Vuur moet een weinig
verandert worden; en dus moet men met distilleeren voort gaan, tot dat het Water
begint rood te worden, en de dikte van Honing te krygen, of van Pek; alsdan kan
men het ook afzonderlyk wech zetten, niet tot gebruik in de Geneeskunde, maar tot
ertzen en corrosive stoffen. Want het Water, dat voor de derde maal distilleert, riekt
na aangebrandheid, en word de bloedige stoffe (materia sanguinea) van de Wyn-azyn
genaamt.
Men kan zeer gemakkelyk den Wyn-azyn distilleeren in het zelve Vat, gelyk
Roozen-water, voornamentlyk op heeten Asch, of Zand, veel liever, als in een
Waterstoof. Op dezelve wyze word gedistilleert Wyn-azyn van Roozen, van Vlier,
Kruidnagelen, en meer andere.
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Kragten. Gedistilleerde Wyn-azyn is goed om harde dingen op te lossen, en ertzen
te ontbinden; gelyk Paarlen, Koraalen, Eyerschalen, Smaragden, Goud en Zilver. En
dit is de rede, waarom de Scheikundigen, willende eenig Ertz of gesteente distilleeren,
om’er den Olie uit te halen, die stoffen in Wyn-azyn of Pis plegen te ontbinden.
Zout Water of Zee-water word door dit middel zoet gemaakt. Vult een pot met
zout Water, laat het kooken, en distilleert het vervolgens door middel van een Kolf,
gelyk Roozen-water, en het Zout zal op de grond blyven. En dit is het middel, om te
ontdekken, of het de Mineraale Wateren overtreft.

Manier om Honing te distilleeren.
De Honing alvorens wel gepynt en gezuivert zynde, moet by kleine deeltjes in de
Kolf gedaan worden; want veel te gelyk daarin gedaan zynde, zoude de Honing door
de warmte opzwellen. Distilleert hem door middel van een Waterstoof, ende een
middelmatige hitte. Het eerste Water, dat’er van gescheiden word, is het Phlegma,
en kan afzonderlyk bewaart worden, om het Haair of Baard te doen groeijen.
Vervolgens de hitte een weinig vermeerderende, zal’er een goudgeel Water van
koomen, dat in een ander Vat kan bewaart worden. Dit Water is bekwaam, om ligte
en diepe Wonden te zuiveren. Voortgaande met distilleeren zult gy’er een Water
afhalen, dat hooger rood is, als het voorgaande; en dan zal het best zyn, in plaats van
Water heeten Asch te gebruiken, of wel heet Zand; dat is, dat de Kolf in heeten Asch
of Zand gezet worde, tot naby deszelfs mond of opening; voorts dat’er tusschen het
Vuur en den Kolf gelyk als een Blad van twee of drie duim dik zy, ende het Vuur
sterker, dan voorhenen gestookt worde. Door dit middel zult gy’er een lymagtiger
Water, dan het voorgaande, uit halen; dat men den Olie van den Honing kan noemen.
Terpentyn en andere diergelyke taaje en lymagtige Vogten konnen op dezelve
wyze gedistilleert worden. Hoewel zodanige Vogten beter door middel van een
Retorte, als Waterstoof worden gedistilleert. Zie beneden, daar wy van Olie te
distilleeren spreken.

Manier om Bokke-bloed te distilleeren.
Neemt het Bloed van een jongen en wel doorvoedden Bok; maar niet het bloed, dat’er
eerst of laatst uitloopt, als hy gekeelt word, maar dat’er tusschen beiden is. Laat dit
Bloed een tydlang stil staan, en doet’er het Water, dat’er boven dryft, af. Doet’er
vervolgens een tiende of twaalfde deel
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Zout by, en roert het sterk om. Dit gedaan zynde, doet het in een Vat, en sluit het
zelve digt toe, begraaft het in Paarde-mist, veertig dagen lang. Distilleert het
vervolgens verscheide malen, doende telkens op den droessem het reets gedistilleerde
Water; en gy zult na de vierde of vyfde distillatie een uitnemend Water hebben, zynde
veel beter, zoo het na de distillatie andermaal veertig dagen lang in Paardemist gezet
word. Dit Water is bekwaam, om den Steen te vergruizen.
Melk kan men op dezelve wyze distilleeren, als de Wyn-geesten. Men zegt, dat
de in Tartarye gedistilleerde Melk dronken maakt. Het moet derhalven vette Melk
zyn, hoedanig is dat van een Merrie. Zommige Genees-heeren zyn van gevoelen, dat
gedistilleerde Melk een goed middel voor de Geelzugt is, zelfs ook voor de
derden-daagsche Koorts, als ze namentlyk met Wyn gedistilleert is.
Men distilleert dikwils Geite-melk, om de gezweeren der Nieren en Blaas te
zuiveren. Deze Melk zal kragtiger zyn, als de Geit meest met Pimpernel gevoed is.
Menschen-drek word gedistilleert met een glaze Kolf, gelyk de Wyn-geesten. Het
Water, daarvan gedistilleert, voornamentlyk zoo het is van een Mensch met rood
Haair, is een Genees-middel voor Lidtekens, diepe Wonden, die bezwaarlyk konnen
genezen worden, en voor oogschillen, of vliezen op ’t Oog. In een drankje genomen
is het goed voor de Vallende ziekte, als’er ook het Hoofd mede bestreken word;
voorts voor de Steen en Waterzugt. Het is ook goed voor die van een dollen Hond
zyn gebeten, of van andere vergiftige Beesten. Des niet tegenstaande, alzoo dit enkel
Water enkel gedistilleert den reuk van Menschen-drek behoud, moet men, om het
geuriger te maken, een weinig Muskus op den bek van de Kap vast maken, of de
Kap van binnen met Muskus wryven, of met iets anders, dat welriekend is.
Koe-mist kan op dezelve wyze worden gedistilleert; gelyk ook Duive-mist. Het
Water daarvan gedistillert, is goed, om den Steen te breken.

Manier, om Dieren, of eenige deelen daarvan te distilleeren.
Om de ligchamen van zommige Dieren te distilleeren, moet men dezelve eerst
verstikken, ten einde daar geen Bloed uitloopt; daarna moet men al het Vet daar af
nemen, nevens de Ingewanden. Het Vlesch klein gehakt zynde, moet met een tiende
of twaalfde deel Zout besprenkelt worden. Vervolgens distilleert men het door middel
van een Waterstoof, of boven heeten Asch, gelyk Roozen.
Jonge Oojevaren worden dus gedistilleert, die nog niet vlug zyn: Hier neemt men
het ingewand uit, en steekt’er een once Kamfer nevens een drachme Amber in. Het
gedistilleerde Water is uitnemend goed, om’er een stopzel voor Lammigheid en
Stuipen van te maken. Dus distilleert men Exters, Kikvorschen, Slakken, Mieren,
Lever en Long van Kalveren, Vossen, en andere Dieren. Hoewel men zonder zoo
veel omslag diergelyke Beesten op staande voet kan distilleeren, zoo gelyk andere
Wateren.
Zwaluwen-water. Neemt zes oncen Zwaluwen, een once Castoreum; laat het zamen
een Nagt in Water afweiken; en doet het alsdan in den Helm, om het te distilleeren.
Dit Water is een goed behoed-middel voor de Vallende ziekte, twee lepelvol teffens
‘'s ogtens en ’s avonds daarvan genomen.
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Het vleesch der Dieren word op deze wyze gedistilleert: Hakt het vleesch klein,
mengt het met een tiende deel gemeen Zout. Doet het vervolgens in een Zypglas, en
stopt het wel toe. Zet het met ongeleschten Kalk en half verrotte Paarde-mist omringt
in de Aarde. Laat het daar omtrent een Maand staan en verrotten; maar besproeit
onderwylen den Kalk dikwils nevens de Mist met lauw Water, om’er warmte in te
verwekken, ververschende drie of vier maal ’s Weeks en Kalk en Mist. Want men
moet aanmerken, dat het Vleesch by gebrek van Warmte zou konnen verrotten, in
plaats van een behoorlyke Digestie. Voorts erkent men, dat het Vleesch genoeg
verteert is, als de grofste deelen van de fynste gescheiden zyn. Men neemt het uit de
Aarde, en dekt het met een Kap toe, wiens bek wel besmeert is; en men laat het door
middel van een Waterstoof distilleeren, stortende na ieder Distillatie het gedistilleerde
Water weder op den droessem. Na de vyfde Distillatie moet men het Water bewaren,
om’er een Quint-essentie van te trekken.
Wit en doojer van Eyeren worden ook dus gedistilleert, dog moeten niet langer,
als ten hoogsten vyf of zes dagen onder de Mist gedigereert worden.
De dus gedistilleerde Wateren hebben meer dan een herstellende kragt, want zy
voeden zelfs het Ligchaam en deszelfs Leden, niet anders, dan het Vleesch en deszelfs
Zappen.

Manier, om zamen gemengde Wateren te distilleeren.
Men distilleert niet alleen Wateren van een enkele Plante, Vogt, of eenige andere
Stoffe, maar ook van verscheide zamen gemengde; en dit noemt men gemengde
Wateren, ter oorzaak dat ze uit verscheide stoffen zyn zamen gevoegt. Deze Wateren
nu zyn van driederlei zoorten. Daar zyn Medicinale, welriekende, en zulke, die
geschikt zyn, tot oppronking des Ligchaams. Wy zullen van de Medicinale Wateren
eerst spreken.
Gemengd Zali-water. Neemt Zali en Polei, van elks even veel; stampt het in een
Vyzel, en distilleert het. Dit Water geneest de Buikpyn, en verzagt de Jigt, ontstaande
uit een koude, als men’er met een weinig Castoreum van drinkt.
Gemengd Raap-water. Neemt Raapen of Knollen, het zy gezaaide, het zy wilde,
of beide zamen, de wortel van Eppe en Pieterzelie, nevens Anys-zaat; laat het zamen
in witte Wyn, of Wyn-azyn afweiken. Het gedistilleerde Water is een goed middel
voor het Graveel.
Angelica-water. Neemt Angelica of Engelwortel, zoo wel Bladen als Wortelen,
(dog meest

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

178
wortelen) en bloessem van Lavendel; weikt het zamen in Wyn af, en gy zult’er een
Water van distilleeren, dat zeer beproefd is voor de Vallende ziekte, als’er twee of
drie lepels vol van genomen worden.
Schelkenskruid-water. Plukt in ’t begin van Mey bladen van Chelidonia, anders
Gouw-wortel en Schelkenskruid genaamt, van Verbena of Yzerkruid, van Wynruit,
en Venkel; stampt het zamen, en trekt van ieder drie oncen zap; mengt dat onder
malkander; doet’er eenige Roozen-knoppen by, drie oncen Zuiker-candy, vier oncen
goede Tutie of Oogniet, en even zoo veel Drakenbloed. Distilleert het zamen in een
Kolf. Dit Water neemt de vuurigheid van het Gezigt, en de Oogvliezen wech.
Wynranken-water. Verzamelt het Water, dat uit den Wynstok druipt, als men
deszelfs ranken besnoeit, het welk in de Lente geschied; distilleert het met even zoo
veel Honing. Dit Water geneest de Jeuking, roodheid en brand der Oogen. Het Water
van den Wynstok, hoewel niet gedistilleert, heeft dezelve kragt.
Roozen-water. Neemt drie deel Roozen, een deel Venkel en Wynruit, hakt het
zamen klein, en mengt het onder malkander; vervolgens ditilleert het zoo, dat her
Water daarvan in een Vat loopt, waarin een handvol der gemelde Kruiden is. Dit
Water bewaart het Gezigt, als men ’s Zomers de Oogen met het zelve wascht.
Oogen troost-water. Neemt Chelidonia, Venkel, Wynruit, Euphrasia of
Oogentroost, Yzerkruid, Roode Roozen, van elks een half pond; Kruidnagelen, lange
Peper, van elks twee oncen; verbryzelt het zamen, en distilleert het met een glaze
Helm. Dit Water is een voortreffelyk middel voor een zwaak Gezigt.
Rosmaryn-water. Neemt Brandewyn van witte Wyn gedistilleert, met gedistilleert
water van Rosmaryn en Saly, van elks vyf pond; laat daarin agt dagen lang afweiken,
Saly en bloessem van Rosmaryn, van elks twee oncen; zygt het Water door, en
bewaart het voor Oog-fistelen.
Driakel-water. Distilleert Driakel in een glaze Helm, met even zoo veel Brandewyn
en Wyn-azyn. Dit Water is een volslagen middel voor de Zweeren en invreeting in
de Mond; voornamentlyk als men’er een weinig van de Bolus Armenius in smelt.
Ander Driakel-water. Neemt ouden Driakel, een pond aan gewigt; Alant-wortel,
Gentiana of Maldergeer; wilde Galigaan; Zevenblad, van elks een once; Gezegende
Distel, een halve once; Conserf van Ossetong; Bernagie; Rosmaryn, van elks een
once. Laat het zamen afweiken in drie pond witte Wyn, anderhalf pond Bron-water,
en twee pond Roozen-water; en distilleert het door middel van een Kolf.
Kruidnagel-water. Neemt Kruidnagelen, Gember, en bloessem van Rosmaryn,
van elks even veel; laat het zamen agt dagen lang op sterken Wyn afweiken; en
distilleert het vervolgens. Dit gedistilleert Water versterkt de Maag, stilt Buikpyn en
Krimpingen, doodt de Wormen, en doet de vette Menschen mager worden; maar met
Zuiker gemengt, doet het magere Menschen vet worden.
Steenbreke-water. Neemt hier van twee pond; zap van Parel-zaad, Pieterzelie,
Anys, en Klissen, van elks een half pond; witte Wyn-azyn, agt oncen. Distilleert het
zamen. Dit Water ’s ogtens gedronken breekt den Steen.
Zwaluw-water. Neemt Zwaluwen, en droogt ze in een Oven, pulverizeert ze, mengt
het poeijer met een weinig Castoreum en Wyn-azyn; distilleert het vervolgens zamen.
Dit Water ’s ogtens gedronken, is een goed middel voor de Vallende Ziekte.
Paardestaarts-water. Neemt Hippurie, of Paardestaart, Weegbree, roode Roozen,
het zaad van Alkekengie of Kriekjes over Zee, wortelen van witte Maluw, geraspt
Zoethout, van elks een once; Bolus Armenius, een halve once; Zaad van Pompoenen
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en Komkommers, van elks een drachme; Zaad van Quee-peeren, een halve once.
Laat dit zamen in getapte Melk of Wei van een Geit twee dagen afweiken; distilleert
het vervolgens. Het gedistilleerde Water is een middel voor de verzweering van
Nieren en Borst, ’s ogtens vier oncen lauw daar van gedronken.
Lischbloem-water. Neemt Lischbloemen, Yzop en Averoone, van elks even veel,
stampt het wel, laat het een tydlang dus staan, en distilleert het vervolgens. Dit Water
bevordert de Maandstonden der Vrouwen, en doodt de Wormen by de jonge Kinderen.
Pimpernel-water. Neemt zaad van Pimpernel, Pieterzeli, Eppe; de bladen en
wortelen van Klissen, van elks even veel; stampt het met malkander; doet’er
vervolgens een once Drakenbloed by, nevens een weinig Wyn-azyn; laat het zamen
een tydlang afweiken, en distilleert het daarna. Dit Water is een uitnemend middel
voor den Steen en Graveel.
Keyzers-water. Neemt vier oncen Oranje-schillen, zes dagen lang in de schaduw
gedroogt, Nooten-muskaat, en Kruidnagelen, gepulverizeerd, van elks vier oncen;
laat het zamen in een glaze vlesch met Roozen-water zeventien dagen lang in de Zon
afweiken; werpt boven op dit gepulverizeerde de Oranje-schillen; en laat die een
tydlang afweiken. Neemt vervolgens een pond versche roode Roozen; een half pond
wilde Galigam, Rosmaryn-bladen, Yzop, Melisse, Roozen van Doornen, van elks
twee handvol; Lauwerier-bladen, een handvol. Laat dit zamen twee uuren lang in de
Zon droogen, en vervolgens drie uuren in Roozen-water afweiken. Dit gedaan zynde,
legt het een met het ander in den Helm, op deze wyze:
Op de grond maakt een beddetje van een pond roode en versche Roozen; een
tweede beddetje of laage van gepulverizeerde Speceryen en Oranje-schil; een derde
van wilde Violier-bloessem; het vierde en laatste van de boven gemelde Kruiden.
Laat het met malkander van langzamerhand in een
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Waterstoof distilleeren. By het gedistilleert Water voegt men min of meer twee pond
Rooze-water, naar proportie, in drie of vier deelen van dit gedistilleerd Water.
Dit Water ’s ogtens genomen, tot een drachme, bewaart het Ligchaam gezond en
jeugdig. Het heeft een zonderlinge kragt tegen Hoofdpyn, Tandpyn, Buikpyn,
Lammigheid, Stuipen, Beroerte, Flauwtens, en diergelyke quaalen. Dit is het Water,
dat aan de Hoven der Koningen en Vorsten by alle Grooten zoo zeer in agting is.
Aluin-water. Neemt Verjuis, zap van Weegbree en Porcelein, van elks een pond;
het wit van zeven Eyeren; tien oncen Rotz-aluin; mengt en distilleert het zamen in
een Kolf.
II. Neemt Weegbree, Pieterzeli, Zuuring, Kauwoerde, Nachtschaai, Berberisse,
van elks een handvol; stampt het zamen, mengt’er het wit van tien of twaalf Eyeren
onder; doet het met malkander in een glaze of aarde Helm; mengt tusschen beiden
een half pond Aluin. Dit Water is goed voor de Kanker, roodheid van ’t Aangezigt,
en Zweeren, als’er Linnen in gebet, en opgelegt word.
Men kan ook Buikzuiverende Wateren distilleeren, met Buikzuiverende middelen
afweiken, zoo enkele, als gemengde, zoo versch als men ze hebben kan, in Brandewyn,
Wyn, of Melk, of gedistilleerde Wateren, of in een bekwaam afkookzel; en deze
Wateren hebben dezelve kragt, die de Buikzuiverende Genees-middelen hebben.
Dus kan men distilleeren het Catholicon, het Diaphenicon, het Electuarium de succo
Rosarum. Op dezelve wyze distilleert men Rhabarber, Agaricum of Lorkenzwam,
Nieskruid, en Scammonium, nevens meer andere Buikzuiverende middelen, dog
versche.

Manier, om Rhabarber te distilleeren.
Neemt een menigte versche en groene Rhabarber, by voorbeeld, een pond of anderhalf,
min of meer; stampt het, maar niet zeer fyn; werpt’er zap van Ossetong, en Bernagie,
van elks twee pond, op, tegen een pond Rhabarber. Laat het dus zamen vier en twintig
uuren op heeten Asch afweiken. Distilleert het vervolgens in een glaze Helm of
Water-stoof.
Deze Distillatie van Buikzuiverende middelen is voor tedere Menschen, en die
den reuk der Medicynen niet konnen verdragen.

Welriekende Wateren in het byzonder.
Welriekende Wateren dienen, om de Handen, Aangezigt, Haayren en Baard te
waschen; voorts, om Linnen, Klederen, Handschoenen en andere dingen een
aangename geur te geven.
Lavendel-water. Neemt versche of drooge Lavendel-bloessem, besproeit ze, en
maakt’er een Infusie van met Rooze-water, Wyn, of Brandewyn; en distilleert ze
vervolgens. Het Water zal welriekend zyn, zoo gy den bloessem in een wel toegestopte
Vlesch in de Zon doet droogen, en’er naderhand witte Wyn boven op giet; en zonder
ze te distilleeren, zoo gy’er aanstonts Water van wilt hebben, dat de geur van Lavendel
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heeft, werpt’er een druppel of twee Olie van een Adder by, ende een tamelyke maat
schoon Water; schud het zamen in een glaze Vlesch met een nauwen hals. Dit Water,
hoewel niet gedistilleert, heeft evenwel een welriekende kragt.
Kruidnagel-water. Neemt twee oncen Kruidnagelen, wel gestampt; laat ze vier en
twintig uuren lang in anderhalf pond Roozen-water afweiken; en distilleert ze
vervolgens in een Water-stoof.
Geurige Wateren. Neemt Basilicum, Munte, Marjolein, wortelen van Lisch, Yzop,
Keule, Saly, Melisse, Lavendel, Rosmaryn, van elks een handvol; Kruidnagelen,
Kaneel, Nooten Muskaat, van elks een halve once; drie of vier Citroenen in dikke
schyven gesneden; laat dit zamen drie dagen in een goede menigte Roozen-water
afweiken; en distilleert het vervolgens in een Water-stoof; gedistilleert zynde, doet’er
een scrupel Muskus by.
Gemuskuste Rooze-water. Neemt Rooze-knoppen, neemt’er het binnenste uit, en
legt ze in den Kolf; boven op de Roozen legt in het midden een popje met Muskus,
en distilleert ze,
Spikenarde-water. Neemt Spikenarde, voor dat de bloessem ontloken is; neemt’er
al het houtige af, en maakt’er een sprei of laage van in den Helm; daarop een andere
laag van Roozen, byna ontlooken; doet’er een dozyn Kruidnagels by. By gebrek van
Spikenarde, gebruikt Lavendel; distilleert ze op een matig Vuur; geeft’er zoo weinig
lucht aan, als mogelyk is. De Distillatie nu omtrent gereed zynde, moet gy het een
met het ander besproeijen met een weinig keurlyke witte Wyn, en dus de Distillatie
volbrengen. Houd het Water in de Vlesschen wel beslooten.
Damastbloemen-water. Neemt derde halve hand vol roode Roozen, bloessem van
Rosmaryn, Lavendel, Spikenarde, van elks een handvol, siertjes van Thym, bloessem
van Kamille, Saly-bloessem, Polei, Marjolein, van elks een handvol; laat het zamen
vier en twintig uuren lang in witte Wyn afweiken. Doet het in den Kolf, en besproeit
het met goede witte Azyn; strooit’er voorts het navolgende Poeijer op: Neemt
anderhalve once van de beste Kruidnagelen; een once Meybloemen of Lelien der
Dalen, Benjoin, Storax, van elks twee drachmen. Het gedistilleerd Water moet in
een wel toegestopte Vlesch bewaart worden.
Men maakt ook zeer welriekend Water van versche en gomagtige Myrrhe, klein
gesneden, ende in Roozen-water (dog zesmaal zoo veel,) afgeweikt. De Distillatie
moet geschieden op heeten Asch. Als gy het Vuur vermeerdert, zult gy bevinden,
dat’er Olie met Water uitgehaalt word. Een enkele druppel van dat Water, gemengt
in hondert droppelen Put- of Fontein-water, zal het zelve welriekend maken.
Gemuskust Roozen-water. Neemt een glas, gelyk een Urinaal, boven eng, en
beneden wydt; doet’er twaalf of meer grein Muskus in; stopt het met
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Perkament toe, en zet het vier of vyf dagen in de Zon. Neemt vervolgens een tweede
Glas, van gedaante gelyk het eerste; vervult het met Roozen, eenigzins gedroogt en
gestampt; stopt dit Glas met een helder Linnen toe, of met estamyn; en laat dus den
hals van de Vlesch, daar de Roozen in zyn, in den hals van de Vlesch met Muskus
gestreken worden; lymt en smeert ze digt aan elkander, en zet ze in de Zon, de Vlesch
met Roozen boven, maar die met Muskus onder. Door dit middel zal’er een Water
op de Muskus distilleeren, dat of alleen, of met andere Wateren gemengt, kan gebruikt
worden.
Anders. Neemt twintig grein Muskus, Nooten muskaat, Kruidnagelen, Spikenarde,
Paradys grein, Foeli, Kaneel, van elks een once; stampt het zamen, en doet het in
een Kolf, met anderhalf pond Roozen-water, vier of vyf dagen lang; distilleert het
vervolgens.
Oranje-water. Neemt Oranje en Citroen-schil, beide versch, een halve once van
elks; Kruidnagelen, vyf of zes oncen; Lavendel-bloessem, versch geplukt, zes oncen.
Laat het zamen vier of vyf dagen op zes pond Roozen-water staan; vervolgens
distilleert het.
Napha-water. Neemt Oranje-bloessem; laat ze in een glaze of verglaasde aarde
Helm op een matig Vuur distilleeren; doet’er Citroen-bloessem by. Het Water moet
in een glaze Vlesch bewaart worden, zynde de Vlesch met een Biezen-matje dedekt,
en wel toegeslooten.
Nagebootst Napha-water. Neemt knoppen van roode Roozen, dog van dubbele;
doet’er het geele af; maakt een laage in het dekzel van de Distilleer-ketel, ende een
andere laage van Lelie-bloessem daarop; daar na een laage van Roozen; dan een
laage van Lavendel-bloessem; daar na wederom een laage van Roozen; strooit
tusschen alle deze laagen poeijer van Kruidnagelen. In ’t midden moet gy een kuiltje
maken, en’er eenige greinen Muskus, of eenig ander Reukwerk in doen; laat het
vervolgens op een maatig Vuur distilleeren, en bewaart het Water in vleschen, zynde
in teenen matjes geslooten, en wel toegestopt.
Ander geurig Water: Neemt Marjolein, Thym, Lavendel, Rosmaryn, Polei, roode
Roozen, Violette-bloessem, Nagelbloemen, Keule, Oranjeschil; laat het zamen in
witte Wyn afweiken, en daarna twee of drie maal distilleeren. Bewaart het Water in
glaze Vleschen, wel toegestopt, en den droessem, om’er Reukwerk van te maken.

Manier, om door een Vilt te distilleeren.
Deze zoort van Distillatie gebruikt men, om de Liqueurs van de slymige en aardagtige
deelen, waar mede ze behebt zyn, te scheiden. Eigentlyk distilleert men dus dikke
Zappen, die zoo dra ze koud geworden zyn, stollen, gelyk het zap van Citroenen,
Limoenen, en Oranje-appelen. Ende een ervaren Apothecaris, als hy een Siroop van
Citroen of Limoen-zap maakt, zygt het eerst door een Vilt.
De wyze nu, om door een Vilt te distilleeren, bestaat daarin, dat men drie kommen
of bekkens heeft, geschikt naar het Liqueur, dat men distilleeren wil. Deze moeten
dus worden geplaatst, dat de eene hooger, de andere lager zy. Het hoogste dezer
Vaten moet behelzen het Zap, dat gedistilleert zal worden, en het onderste moet
dienen, om het gedistilleerde te ontfangen. In het hoogste bekken moet te weeken
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gelegt worden een of meer stuk Laken of Vilt, tamelyk lang, smal aan de eene, en
bseed aan de andere zyde; de breede zyde moet in het Zap nat gemaakt worden, en
het spitze einde daar buiten hangen; waardoor de fynste deelen opklimmen, en
droppelswyze in het onderste bekken vallen, zoo dat de slymagtigste en onzuiverste
deelen in het andere bekken blyven. Men moet dit stuk Laken zomwylen drukken,
als men ziet, dat het zwart begint te worden, en de droppelen langzamer neder vallen,
wegens de onreinigheid, waar mede de lap Laken bezet is; uitgedrukt zynde, moet
men het Laken uitwasschen, en dus wederom gebruiken. Wil men een en dezelve
Liqueur meer dan eens distilleeren, moet men meer Vaten by wyze van een Ladder
boven malkander plaatzen, ende in een ieder der genen, die hooger zyn, het stuk Vilt
of Laken, zoo als boven gemeld, leggen; zoo dat het laatste bekken alle Distillatien
ontfangt.
In plaats van zoo een Vilt gebruiken de Apothekers dikwils zoo genaamde Mouwen
of Koussen, waardoor ze Siroop, Koeldranken, en Apozema’s of Afkookzels zygen.
En deze Distillatie is beknopter, en van minder omslag, als der Chymisten of
Scheikundigen.
Het Lac Virginale of Maagdemelk word dus door een Vilt gemaakt: Neemt
Goudschuim gepulverizeerd, drie oncen; laat het in rauwe of gedistilleerde Wyn-azyn
drie uuren lang afweiken; laat in een ander Vat Salpeter in gemeen Water afweiken,
of Weegbree, Nachtschaa. Laat vervolgens elk afzonderlyk distilleeren door een Vilt;
gedistilleert zynde, mengt het onder malkander. Lac Virginale is een goed middel
voor Schurfdigheid, Jigt, Roos, en vlekken in ’t Aangezigt wech te nemen.

Manier, om Engel-water, zynde van een lieffelyken reuk, ie distilleeren.
Neemt een groote Kolf, en doet’er deze navolgende Droogeryen in: Benjoin, vier
oncen; Storax, twee oncen; Kruidnagelen, twee drachmen; een halve Citroen-schil;
twee Nooten-muskaat; een halve once Kaneel; twee pinten Roozen-water; een halve
pint Oranje-water; een halve pint Steenklaver-water. Doet het zamen in een Kolf, en
distilleert het in een Water-stoof.

Manier, om de Kernen van Fruit-steenen te distilleeren.
Neemt een pond Abrikoos-kernen, en stampt
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ze zoo klein, als gy kunt, dog draagt zorge, dat’er geen Olie uitgeperst worde. Neemt
ook een pond Kersse-pitten, stampt ze klein, en mengt ze onder de voornoemde.
Doet het vervolgens met malkander in een Kruik van twintig of vier en twintig pint;
doet’er veertien of zestien pinten Brandewyn in, nevens agt pint Water; en voorts
vyf pond geraspte Zuiker; op ieder pint twee Kruidnagelen; twee grein-witte Peper;
acht maal zoo veel Kaneel aan gewigt, zamen wel gestampt. Laat het een met het
ander tweemaal vier en twintig uuren afweiken; hoewel vier en twintig genoeg is,
als men haast heeft. Met malkander door een Mouw of Kous gezygt, zal het zoo
helder worden als water uit een Rotzsteen; want de Kernen maken de Kousse vet,
en dit is oorzaake van de klaarheid des Waters. Op deze wyze kont gy zoo veel en
zoo weinig distilleeren, als gy wilt; en de Liqueur zal uitnemend goed zyn.
Manier, om Jeneverzaad-water te distilleeren.
Neemt een pond Jenever-zaad, stampt het, en mengt het in zes pint Brandewyn, of
witte Wyn; laat het op een matig Vuur distilleeren, en gy zult’er derde half pint min
of meer goede Liqueur van halen.
Aanmerking. Al wat men wil distilleeren, moet eerst van zyn Phlegma afgescheiden
zyn, en niet aangebrand ruiken of smaken. Als de stoffe, die gedistilleert word, zig
op de grond zet, word de smaak vervalscht.
Manier, om Eau de la Reine, of Koninginne van Hongarye Water te distilleeren.
Dit is maar een geest van Wyn, bezwangert met de wezentlyke deelen van
Rosmaryn-bloessem.
Doet een glaze of steene kolf half vol afgeplukte bloessem van Rosmaryn, als dezelve
in haar beste kragt zyn; giet’er Wyn-geesten of Brandewyn op, tot dat de bloessem
kan weyken. Zet vervolgens uwe Kolf in een Water-stoof, en hebbende dezelve
bedekt met de Kap en Recipient, strykt de voegen wel toe; en zet’er drie dagen lang
een matig Vuur onder; maakt alsdan de toegestreeke voegen wederom los, en stort
het gene gedistilleert kan worden, in de Kolf. Vermeerdert het Vuur, en distilleert
zoo sterk, dat de een droppel geduurig en onmiddelyk op de andere volgt. En na dat
gy’er omtrent twee derde van hebt, neemt het Vuur wech, laat de vaten koud worden,
en maakt ze van elkander los, met het bestrykzel daar af te nemen; en gy zult in den
Recipient een voortreffelyk Eau de la Reine vinden, dat gy in een glaze Vlesch moet
storten, en wel toestoppen.
Kragt van Eau de la Reine.
Dit Water is goed in Hertkloppingen en Flauwtens, Beroerte, Slaap-koorts,
Lammigheid, en opstyging der Moer. De Dosis is van een tot twee drachmen. Men
gebruikt het ook uitwendig voor den Brand, en in allerlei gelegentheden, om de
geesten te verkwikken. De vrouwelyke Sexe doet omtrent een halve once bij zes
oncen Lelien-water, of Water van Boone-bloessem, om haar aangezigt te wasschen.
Eau de la Reine heeft omtrent dezelve kragt en werking, als de Wyn-geesten, hoewel
het sterker is. Het vermindert zomwylen de Tandpyn, zynde door de Neus opgesnoven,
of met een weinig Boomwol tegen het Tandvleesch gelegt.
Aanmerking.
Men moet Eau de la Reine door een zeer sterk Vuur distilleeren, of anderzins zullen
de geesten van de Wyn alleen naar boven vliegen, of men zal met dezelve maar
weinig Essentie behalen.
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Zommigen hebben verkeerdelyk willen vitten, zeggende, dat het nodeloos is, bloessem
van Rosmaryn met Wyn-geesten te distilleeren, om dat haar wezen van nature vlugtig
zynde, zig van zelfs daarin ontlaat.
Maar deze omstandigheid is zeer noodzakelyk, als men een Water wil hebben, waarin
het wezen van de Bloessem is ingedrongen; want hoewel de Rosmaryn vlugtig van
aart is, zoo is nogtans een goed gedeelte van deszelfs Olie, waarin de voornaamste
reuk bestaat, dusdanig ingewikkelt, dat de verdunning bezwaarlyk is, ten zy door
een digestie.
Men kan van den Olie of Essentie van Rosmaryn, gelyk van Kaneel-olie, eenige
droppelen in de Wyn-geesten storten, en men zal op staande voet een voortreffelyk
Eau de la Reine hebben.
Een andere Manier, om Eau de la Reine te maken.
In den tyd, wanneer de Rosmaryn bloeit, moet dezelve afgeplukt worden voor der
Zonnen opgang. Neemt anderhalf pond, en laat het tweemaal vier en twintig uuren
in de schaduwe droogen, roert het van tyd tot tyd om, om even gelyk te droogen.
Zoo gy geen Bloessem genoeg hebt, of in ’t geheel niet, moet gy de uiterste topjes
van Rosmaryn, Saly, Yzop, Thym en Marjolein nemen; doet het zamen droogen,
gelyk wy van de Rosmaryn-bloessem gezegt hebben. Zet het vervolgens zamen op
zes pint goede Brandewyn van ’s avonds tot ’s ogtens af te weyken. Daarna bedekt
het Vat met de Kap, maar bestrykt ze wel, en laat het zamen in een Water-stoof
distilleeren, zoo dat het Zand doorgaans dezelve graad van hitte bewaart. Als’er het
Phlegma uit is, zoo gebruikt uw Recipient, bestrykt dezelve wel, en trekt’er twee, of
ten hoogsten derdehalve pint goed Water af. Dit geschied zynde, neemt het Vat van
’t Vuur; neemt het gene, waarmede gy de Recipient bestreken hebt, wech, dekt
dezelve toe en laat het koud worden. Gy kunt het Water in de Recipient laten, of op
Vlesschen gieten.
Nog een andere Manier, om Eau de la Reine te maken.
Neemt twee en dertig oncen Rosmaryn-bladen;
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de uiterste puntjes van Thym, Saturey of Keule, Lavendel, Costus, Saly en Marjolein,
van elks vier oncen; verbryzelt het zamen, en doet het in een groote glaze of steene
Kolf; mengt’er Sal Amoniak en gepulverizeerde Wynsteen onder, van elks een once;
giet’er zes en tnegentig oncen Brandewyn op; dekt den Helm met zyn kap; doet’er
een Recipient by, strykt de voegen wel toe; en gaat dus met de Digestie en Distillatie
voort, gelyk boven by de eerste Distillatie van Eau de la Reine gezegt is; en gy zult
een Water hebben van een zeer fynen reuk, en nog sterker, dan de voorgaande
Wateren.
Het Sal Armoniak en Zout van Wynsteen door de Kruiden zynde vogtig gemaakt,
geven een vlugtigen geest van Olie op, die zig onder het Water mengt, waar door
het zelve doordringender en kragtiger word, als ander Eau de la Reine pleegt te zyn;
dienende tegen de kwaade Dampen, en Ziektens, by welke men de geesten moet
verkwikken.
Manier, om Wondheelend Water te distilleeren.
Neemt bladen en wortelen van de Consolida major; bladen van Saly, Byvoet, Bugula
of Zegegroen, van elks vier handvol; bladen van Betonie, Beerenoor, Madelieve,
Speenkruid, Weegbree, Agrimonie, Yzerkruid, Alsem, Venkel, van elks twee handvol;
Hypericum of Sint Janskruid, Baarwortel, Veronica of Eerenprys,
Duizendguldenkruid, Duizendblad, Nicotiana, Pilosella, of Roerkruid, Munte, Yzop,
van elks een handvol. Doorsnydt en stampt het in een Vyzel; doet het in een groot
aarde Vat; giet’er twaalf pond witte Wyn op; roert het met een stok om; stopt het
aarde Vat toe, en zet het in Paarde-mist om te digereeren; of in eenige andere heete
stoffe, drie dagen lang; stort het vervolgens in een groote kolf van Kooper, binnen
vertint; laat het distilleeren op een matig Vuur in zyn Recipient; en bewaart het Water
in een besloote Vlesch.
Aanmerking.
Aangezien meest alle Planten, die tot deze Distillatie vereischt worden, niet zeer
zappig zyn, zoo is het goed, daar witte Wyn by te voegen. Dit Vogt maakt een
fermentatie of gisting, en dient om de zoute, zulpheragtige, en vlugtige deelen van
de stoffe te scheiden.
Het Vuur moet niet zeer sterk zyn, terwyl men distilleert, ten einde de stoffe zig aan
de grond zettende het gedistilleert Water geen reuk of smaak van aangebrandheid
hebbe. Na dat men de helfte van het Liqueur gedistilleert heeft, moet het gene in de
Kolf gebleven is, op een linnen doek geschut worden; voorts moet het uitgeperst
worden, om’er het zap uit te halen. Dit zap andermaal in de Kolf gedaan zynde moet
gedistilleert worden. Dus zal men een aangebrande reuk verhoeden. Dog als men
een Damp- of Water-stoof heeft, die groot genoeg is, kan men veel bekwamer
distilleeren.
Laat men den droessem der Kruiden droogen en verbranden, moet men van den Asch
een Looge maken; en na dat men’er de ziltige deelen heeft uitgetrokken, maakt
men’er gedistilleert Water van, dat een zuiverende ende ontbindende kragt heeft.
Manier, om allerlei zoorten van Wateren en Liqueurs te distilleeren.
Om met een Water-stoof te distilleeren, moet men zig voorzien van een
Distilleer-vlesch met een langen nauwen hals. Gy moet’er, het gene gy distilleeren
wilt, indoen, met een vogt daarmede overeen komende; het vervolgens met de Kap
toedekken, en de voegen met gelymt grof Papier digt stoppen. Zet vervolgens uwe
Kolf in een Ketel met Water; zet het op een Oven of Treeft; laat het gestadig in
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dezelve graad van hitte koken, om het gene in de Kolf is, ook aan ’t kooken te brengen.
Vooraleer gy uw Recipient gebruikt, laat’er omtrent een half glas uitloopen, zynde
het Phlegma, of logge en grove deelen. Stelt asldan de Recipient; dekt dezelve digt
toe, en bestrykt de voegen met het boven genoemd Lym-papier. Laat het dus
distilleeren, mits zorge dragende, dat naar maat de Ketel vermindert, dezelve met
kokend Water weder worde aangevult. Om de Distillatie te bevorderen, neemt een
grove linnen doek, maakt het nat in versch Water; drukt het wederom uit, en dekt
daarmede de kap van de Kolf toe, als dezelve warm is; en wanneer ze begint droog
te worden, maakt ze telkens weder nat, tot aan het einde van het distilleeren. Ingeval
de Kolf negen of tien pinten houd, moet gy’er niet meer dan zes pint vogt in doen
met het gene gy distilleeren wilt; want zoo gy de Kolf geheel vervulde, zou het vogt
tot in de Kap opklimmen. Hier moet men opletten, als men ziet, dat het vogt begint
te koken, moet men het Vuur wat verminderen, om gematigder te koken, latende het
dus verder tot den einde toe koken.
Van zes pinten dus gedistilleert kunt gy niet meer als drie goede pinten trekken, en
dus maar min of meer de helfte.
Ingeval gy op heeten Asch wilt distilleeren, of op heet Zand, moet gy uw vat in een
aarde Pot zetten, of in een yzere, met Zand of Asch daaronder, en rondom een matig
Vuur; want zoo wel Zand, als Asch allengskens door het Vuur verwarmt word. Dus
moet gy uwe Kolf gestadig in dezelve graad van warmte of hitte doen blyven. Om
de Distillatie te bevorderen, moet gy, gelyk boven reets gezegt is, een natte doek op
de Kap leggen, en verhoeden, dat het vogt niet te hoog klimt; want zoo het in de Kap
kwam, zou het de geheele Distilleering bederven. Men moet ook zorge dragen, dat
de vaten behoorlyk bestreken en toegelymt zyn; voorts dat’er het Phlegma is
afgezondert, vooral eer de Recipient daarby gedaan word.
Manier, om Cardebenedict, of Gezegende Distil te distilleeren.
Neemt een goede menigte Carbenedict, wan-
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neer dezelve in haar grootste kragt is; stampt ze in een Vyzel, en vervult’er een Kolf
mede. Perst een genoegzame menigte zap uit andere Cardebenedict, en giet het zelve
in een Kolf, zoo dat de kruiden in het zap zwemmen, en geen nood hebben, van onder
het distilleeren aan de grond aan te branden. Zet de Kap op de Kolf, en strykt de
voegen wel toe, gebruikende daartoe een natte Blaas. Distilleert dus op een Vuur
van de tweede graad omtrent de helfte Water aan het Zap in de Kolf. Dit Water is
Zweetdryvend. Men gebruikt het om de Kinderpokjes te doen opkomen; voorts is ’t
een goed middel voor de Pest, en kwaadaartige Koortzen.
Drukt door een linnen doek uit, het gene in de Kolf gebleven is; laat het bezinken,
en gefiltreert zynde laat het uitdampen door een matig Vuur tot omtrent twee derden
van het Vogt, in een steenen of glazen Vat. Zet het zelve op een koele plaats, agt of
tien dagen lang. Het andere Vat zal rondom gelyk als gekristallizeert zyn, welke
stoffe daar af moet genomen, ende in eene wel toegestopte vlesch bewaart worden.
Dit Kristal noemt men Sal Essentiale, of wezentlyk Zout. Het is Zweetdryvend. De
Dosis is van zes grein tot zestien, zynde in zyn eigen Water gedistilleert.
Men kan ook een Extract van Cardebenedict maken, op dezelve wyze gelyk als van
Melisse.
Aanmerking.
De Suikery, Duivekervel, Zuuring, Scabiosa of Schurfdkruid, en alle andere Planten
zonder reuk, hebbende veel Zap, moeten gedistilleert worden, gelyk de Cardebenedict.
En deze manier van distilleeren kan dienen, om het Sal Essentiale uit een Plante te
halen, hoedanig dezelve zyn mag. Maar men is niet altyd daarvan verzekert, niet
tegenstaande het onbetwistbaar is, dat de Plant zodanig Zout behelst; aangezien de
oliagtige deelen van het Zap het beletten te kristallizeeren.
Onvlugtig Sout (Sal fixum) van Cardebenedict.
Nademaal de kragt der Plant in dit Zout bestaat, is het raadzamer, de Zappen of
afkookzels der Planten, als derzelver gedistilleerde Wateren te gebruiken; als men
namentlyk de Plante in hare volle kragt heeft; maar als men’er gene meer heeft, moet
men zyn toevlugt tot de gedistilleerde Wateren nemen, ende daar een weinig van dit
Sal essentiale onder mengen. Zie beneden op het Artykel zout.
Andere Aanmerking.
De gedistilleerde Wateren blyven verscheide jaren lang goed, zonder dat ze zig
enigzins veranderen of bedorven worden; aangezien men door de Distillatie die
deelen, welke een Fermentatie konden maken, daaraf gescheiden heeft.
Gedistilleert Aardbezië-water.
Neemt een goede menigte kleine Aardbeziën; verplettert ze wel, en doet ze in een
groote steene Kruik, zoo dat’er ten hoogsten twee derde van vol is. Stopt de Kruik
wel toe, en zet ze in heete Mist, om te digereeren, drie of vier dagen lang, of tot dat
de helfte een Wyn-reuk ontfangen heeft. Stort het vervolgens in den Helm, zynde
van Kooper en van binnen vertint. Na da gy’er de Kap en het Koelvat bygevoegt
hebt, als mede een glaze Recipient, zoo bestrykt de voegen wel; en gy zylt by wyze
van een Water-stoof een geestig Water van Aardbeziën distilleeren, zynde zeer
bekwaam, om het Hert en Herssenen te versterken, het Bloed te zuiveren, en het
Waterloozen te bevorderen. De Dosis is van een halve tot twee volle lepels. Men
gebruikt dit Water ook, om de Huid te wasschen, en schoon te maken.
Men kan op dezelve wyze een goed Framboozenwater maken, en dat een gelyke
kragt heeft.
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Wil men Aardbeziën of Framboozen distilleeren, moet men het gedistilleerd Water
in een Zypglas met een langen hals doen; men voegt’er de Kap en Recipient by, en
strykt de voegen nauwkeurig toe. Voorts zet men het Zypglas op de Water-stoof,
zynde een groote Pot, half vol Water, waar van de mond geproportioneerd is met het
onderste van ’t Zypglas, invoegen het daarop gezet kan worden, zonder Water te
raken. Zet’er Vuur onder, en gy zult de meest geestige deelen van ’t Water distilleeren.
Als’er omtrent een agtste deel in de Recipient is, neemt men het Vuur wech, en vindt,
dat men de geesten van Aardbeziën of Framboozen heeft. De Dosis is van een halve
tot twee drachmen, in zyn eigen Water genomen.
Aanmerking.
Aardbeziën en Framboozen hebben meer gebruik omtrent de Maaltyd, als in de
Medicyne. Ryp zynde verkwikken ze het gezigt, reuk en smaak. Zy hebben een
wynagtige smaak, versterken het Hert, de Herssenen en Maag, gelyk doorgaans de
Wyn-liqueurs doen.
De gemeene gewoonte, om Water van Aardbeziën te trekken, is, dat men ze
verplettert, ende in een Water-stoof laat distilleeren, zonder ze te laten fermenteren;
maar dat Water heeft zoo vele geesten niet.
Anderen laten hunne verpletterde Aardbeziën vier en twintig uuren lang in witte
Wyn afweyken; daarna storten ze het zamen in een glaze of steene Kolf, en laten’er
het vogt van distilleeren. Dit Aardbezie-water is goed, om inwendig te nemen; en de
geesten van Wyn, die zig onder het distilleeren met het Water van Aardbeziën mengen,
zyn bekwaam, om aan het zelve voor een Vehiculum te verstrekken, waarmede het
kan ingenomen worden.
Wederom anderen laten hunne Aardbeziën in Ezelinne-melk afweiken, en dus met
malkander distilleeren. Dit Water is goed, om de Huid schoon te maken.
Deze manier van distilleeren is beter, dan alle an-
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dere; aangezien de deelen der Aardbeziën door de Fermentatie zonder byvoeging
van eenig Liqueur naar boven gedreven worden. Men mag ondertusschen wel een
weinig witte Wyn op de verpletterde Aardbeziën gieten, om dezelve eerder tot de
Fermentatie te brengen. De rypste Aardbeziën zyn de bekwaamste tot de Fermentatie.
Men moet een derde van de Kruik ledig laten, aangezien de stoffe door de gisting
opzwelt. De warmte van de Mist is eigen, om een beweging in de deelen te verwekken,
ende een digestie te maken.
Het Sal essentiale der Aardbeziën doet in dit geval, het gene de Druiven omtrent de
Most doen, als dezelve gist; dat is te zeggen, dat het de oliagtige deelen verdunt, en
tot geesten maakt. Maar aangezien in de Aardbeziën minder van diergelyke beginzelen
is, als in de Druiven, zoo is ook de fermentatie minder, en men trekt’er minder geesten
uit.
Het Water van Aardbeziën en Framboozen, het welk by de Limoendrank-verkoopers
word verkogt, is niet anders, als het zap dezer Fruiten, gemengt met Water en Zuiker,
in een genoegzame menigte, om een aangename Liqueur te maken. Men zuivert het
zamen, en laat het stollen. Zomwylen doet men’er eenige geuren by, om’er een
aangenamen reuk aan te geven.
Om het Zap van Aardbeziën en Framboozen gemakkelyker te hebben, moet men ze
maar verpletteren, en met Water mengen; na dat ze eenige uuren zyn afgeweykt,
moet men het vogt doorzygen, en de droessem sterk uitdrukken.
Distilleering van Roozen-water.
Deze distillatie bestaat in een scheiding der wateragtige en welriekende deelen der
Roozen. Neemt tien of twaalf pond Roozen, zynde van de allerwelriekendste, die
een weinig na Zonnen opgang met een drooge lugt geplukt zyn; ontdoet ze van de
steelen en knoppen; stampt ze in kopere en van binnen vertinde Kolf; stort’er zap
van andere diergelyke Roozen op, dat versch getrokken is, zoo veel als genoeg is,
om de Massa doornat te maken. Zet de Kap op de Kolf, en voegt het Koelvat en
Recipient daarby; strykt de voegen digt toe; en zet het Vat op een matig Vuur. Gy
moet het Water van ’t Koelvat ververschen, naar maate, dat het warm word. Als gy
omtrent de helfte van het vogt gedistilleert hebt, moet het Vuur wechgenomen worden,
ten inde zig de stoffe niet aan de grond vast zet. Neemt de Vaten van malkander,
zygt het gene in de Kolf is, door, en drukt den droessem uit; doet’er het uitgeperste
wederom in, en laat het op een matig Vuur tot twee derde distilleeren; en gy zult
goed Roozen-water hebben, het welk gy op Vlesschen moet zetten, en in de Zon
laten staan, eenige dagen lang open, om den reuk te verwekken, daarna moeten de
Vlesschen toegestopt en bewaart worden.
Men gebruikt het Roozen-water, om de Borst, het Hert, en de Maag te versterken;
om den Buikloop te stoppen, het Bloedspuwen en andere Bloedvloeijingen te doen
ophouden. De Dosis is van een tot zes oncen. Ook gebruikt men het tot inspuitingen,
om een Zaadloop te beletten; en men wascht’er in de Kinderpokjes en ontstekingen
de Oogen mede; en om de dragt der Oogen te zuiveren, mengt men’er Weegbree-water
onder.
Men zygt door een hypocras Kous het gene na de distillatie in den Kolf blyft, en men
laat’er het vogt van door een matig warm Zand in een steene Pot uitdampen. En dit
is het Extract van Roozen. Het is eenigzins Buikzuiverend. Men geeft het of by wyze
van Pillen, of ontlaten in Roozen-water, om de Gal en het Bloed te zuiveren. De
Dosis is van een halve tot twee drachmen.
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Op dezelve wyze kan men uit andere zappige Bloemen het Water trekken, ende
Extracten maken.
Aanmerking.
De Roozen, meest bekwaam, om’er welriekend Roozen-water van te maken, zyn de
bleeke, witte, en enkele. Maar als men Roozen-water tot genezing der Oogen wil
gebruiken, is het best van Honds-roozen gemaakt, of nog liever van de knoppen,
daar de Bladen zyn afgeplukt.
Om dit Water te maken moet men deze knoppen in een Vyzel stampen, en bevogtigen
met een sterk afkookzel van andere steelen of knoppen van Roozen. Men lat het een
met het ander vier en twintig uuren afweyken; en vervolgens distilleert men het vogt
op de gewoone wyze.
Dit Water heeft een sterker kragt om te zuiveren en zamen te trekken, als het
Roozen-water, zynde gemaakt van Roozen, die versch ontloken zyn.
Men plukt de versch ontloke Roozen onmiddelyk na den opgang der Zon, om het
beste dat ze behelzen teffens te hebben, ende zekere fyne geesten der Lugt, die de
Dauw des Nachts daar aan mede gedeelt heeft, maar welke door de warmte der Zon
wederom zouden vervliegen. Dit afplukken geschied ook best in helder weêr; want
de Regen veel van de kragt der Roozen wech neemt.
Om het zap gemakkelyk uit de Roozen te trekken, moet men ze gestampt zynde agt
of tien uuren lang laten staan en fermenteren in een Pot of aarde Kom; en ze
vervolgens door een linnen doek uitperssen. Deze Fermentatie of gisting verdunt de
lymagtige deelen der Roozen, en maakt ze vloeibaar. Wil men ze uitperssen, zoo dra
ze gestampt zyn, zy zullen minder Zap uitleveren. Als men geen vogt by de Roozen
voegt, moet men ze door een Water-stoof distilleeren; want ingeval men het vat enkel
op het Vuur wilde zetten, zouden ze zig op de grond zetten, en het Water, dat’er van
kwam, zoude een aangebrande reuk en smaak hebben.
Het Water, dat eerst van de Roozen distilleert, is het welriekendste, aangezien de
vlugtigste deelen eerst opklimmen; maar als ze een tydlang in de Zon hebben gestaan,
ontfangen ze reuk genoeg, aange-
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zien de hitte der Zon de fynste deeltjes der Roozen vlugtig maakt; dewelke door de
Distillatie zig met het Water mengende, in het zelve een aangename geur verwekken.
Als men maar een middelmatige menigte van Roozen-water wil maken, is het beter
steene en glaze, als koopere Vaten daar toe te gebruiken, om dat men van dezelve
geen indruk te vrezen heeft. Men moet ze door middel van een Waterstoof distilleeren.
Zommigen gebruiken tot het distilleeren van Roozen-water een kooperen van binnen
vertint Vat of Schootel, dat ze Roozen-hoedje noemen. Hier doen ze de
Roozen-bladen, niet gestampt zynde, in; zy zetten’er een tinne Kap op, of een koopere
van binnen vertint; en dus distilleeren ze door een klein enkel Vuur weinig
Roozen-water. De Kap daar af nemende vind men, dat de Roozen-bladen als een
koek op malkander zyn gepakt. Men kan ze in geval van een Stooving gebruiken, in
Wyn zynde gekookt, om te versterken. Anderen, die’er geen werk van maken, om
de Roozen in deze gedaante te bewaren, roeren ze om in de Schootel, en distilleeren
verder alle vogten daar uit. Dit zoort van distilleeren vereischt veel geduld; want zoo
het Vuur maar eenigzins te weinig is, zal het Water aangebrand smaken. Het zekerste
is, een Damp-stoof te gebruiken, en alles zal veel korter konnen geschieden; want
men kan’er zoo veel Vuur toe nemen, als men wil, zonder voor aangebrandheid te
schroomen.
Men maakt ook Roozen-water by manier van Smelting, (per descensionem) op deze
navolgende wyze:
Neemt een groote aarde Pot, met een wyde opening; dekt hem toe met een schoone
doek; maakt een holligheid, om’er de Roozen-bladen te leggen, ter hoogte van twee
duim. Zet op de Roozen een Schootel of aarde Pot, zynde warm gemaakt, en wel op
de Pot sluitende. Doet heeten Asch in de Schootel, met een weinig gloeijende Koolen
daar boven op, om de Roozen warm te maken, de Waassem, welke daar uit gaat, zig
niet konnende verheffen wegens het onderste van de Schootel, moet het gene’er
opstaat, wederom nedervallen, en droppelswyze in de Pot storten. Gaat met dezelve
maat van Vuur voort, en verandert de Roozen, naar maat dat ze droog zyn, tot dat
gy gedistilleert Water genoeg hebt.
Door dit laatstgemelde middel zou men ook Oranje-bloessem konnen distilleeren;
dog in geen groote menigte. En aangezien het Oranje-water van een groot gebruik
is, moet men een middel gebruiken, om het zelve in meer overvloed te hebben; waar
van wy in ’t vervolg zullen spreken.
Aangezien men nauwelyks Roozen-water gebruikt, dan alleen in zamentrekkende
Genees-middelen, zoo diende men veel eer roode Roozen daar toe te gebruiken, als
witte, die meer een openende als zamentrekkende kragt hebben. Hoewel de kenners
beweren, dat’er de witte beter toe zyn, wegens haren vortreffelyken reuk, boven de
roode. En men gebruikt menigmaal het Water van gemeene Roozen, om een Buikloop
te verwekken, in plaats van te stoppen.

Manier, om Kersen-water te distilleeren, gelyk in ’t Franche-Comté geschied.
Het Water van gedistilleerde Kersen is beter dan Brandewyn, zynde een goed middel,
om een behoorlyke digestie te maken, en te versterken. Men neemt de steelen van
de geplukte Kersen, men zet ze tien tot veertien dagen lang in een Ton, om aan ’t
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gisten te raken. Vervolgens distilleert men ze door een Kolf, gelyk Brandewyn; en
men haalt den Liqueur eens en andermaal over, naar maate dat men dezelve sterk
wil hebben. Men kan’er verscheidemalen ’s daags van nemen, voornamentlyk na de
maaltyd, omtrent een vierendeel van een roemertje. De Genees-heeren hebben’er
veel mede op, en het is een goed Maag-middel; waarom de Inwoonders van ’t
Fransche-Comté hun profyt daar van maken, en het in menigte na Parys zenden.

Manier, om Oliën te distilleeren.
De stoffen, waar uit men door de Quint-essentie Olie kan trekken, zyn deze:
Kruiden. Rosmaryn, Quendel, Wynruid, Kattekruid, Orego, Lavendel, Kamille,
Saly, Yzop, Basilicum, Eppe, Munte, Stoechas, Keule, Alsem, Thym, Polei, en in ’t
algemeen alle Kruiden, die warm en droog zyn van natuur, en daar-en-boven
welriekend.
Zaad van Venkel, Anys, Comyn, Pieterzelie, Siler montanum, Dil, Wormkruid,
zwarte en witte Nigelle, Peperkruid, Beet-wortel, en vele andere sterke of welriekende
Zaaden.
Bloessem van Lavendel, Wollekruid, Hypericum of Sint Jans kruid, Oranje, Roozen
van Damast, Jasmyn, Rosmaryn enz.
Vrugten. Beziën van Jenever, Lauwrier, Klimop; Kernen van Pyn-appelen, Kappers,
Abricozen, Perziken enz.
Speceryen. Kaneel, zwarte Peper, Kruidnagelen, bast van Nootemuscaat,
Engel-wortel, Meester-wortel, Galiga, Paradys grein, Nootenmuskaat, Gember,
Steertpeper, Cypres, schillen van Oranje en Citroen, enz.
Hout en Basten. Rosmaryn, Zevenboom, Jenever, Esschen, Vlier, Zaagsel en
Splinters van Hout.
Gom en Druppelen. Mastik, Wierook, Myrrhe, Benjoin, Laudanum, Terpentyn,
Storax, Kalamintsteen, Pek, Wyn-steen, enz.
Dieren. Derzelver deelen en drek. Slangen, Kikvorschen, Scorpioenen, Mieren,
Menschen-bloed, Menschen-beenderen, en Drek, Vet van een Gans; Ey, Honing,
Wasch; met een woord, alle warme en drooge Stoffen. Het is wel waar, dat men van
de koude dingen, gelyk Kruiden, Zaad van Mankop, Bilzemkruid, en andere
diergelyke, of Olien, of die een vet Zap hebben, dikwils de oliagtige Quint-essentie
kan trekken, dog zulks ge-
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schied met veel moeite, en vereischt veel tyd; behalven dat zodanig een Olie de
natuurlyke kragt der Kruiden niet heeft, waar uit het getrokken is. De Olien, welke
uit koude of vogtige Stoffen getrokken word, is veel eer een wateragtig, scherp en
zalpeteragtig Liqueur, als een wezen, dat naar Olie zweemt. Waarom men beter doet,
met die koude of vogtige Stoffen te distilleeren by wyze van verrotting, als door
Vuur. Maar om het met weinig woorden te zeggen, de Olien door een Quint-essentie,
of door een resolutie door kragt van ’t Vuur uit eenige Stoffen getrokken, zyn een
oliagtigheid of oorspronkelyk vogt, waarin gelyk als de Ziele en het wezen der Stoffe
gelegen is; en dat eens door de Distillatie zynde afgescheiden, niet dan Hef en
aardagtige deelen overblyft.

Hoedanig de Oven moet zyn, om Olien door de Scheikunde te distilleeren.
Deze Ovens zyn van een verscheide gedaante, naar de verscheidenheid der Stoffen,
die men wil distilleeren, en de Vaten, die men daartoe moet gebruiken. De gemeenste
en gemakkelykste gedaante is deze: Bouwt een Stook-oven van Tigchel-steenen en
Klei, of alleen van Pleister, rond van gedaante, ten minsten van binnen, ten einde het
Vuur overal even veel kragt doe; voorts van een middelmatige lengte en dikte; ten
hoogsten drie voet hoog, maar de inwendige ruimte ten minsten van een voet. Zyne
gansche hoogte moet in drie trappen verdeelt worden; de eerste van een voet, de
tweede van anderhalve voet, en de derde moet behelzen al het overige. Op de eerste
verdieping moet een yzere Rooster zyn, om’er de Koolen op te leggen; op de tweede
verdieping twee yzere staven, staande vier vingerbreed van malkander, en op dezelve
een Vat, gelyk wy boven beschreven hebben. Op het onderste van de eerste
tusschen-ruimte, ende een weinig hooger als de Rooster op de tweede verdieping,
moet men twee vierkante openingen maken met hare dekzels, gelyk de mond van
den Oven. Door de onderste opening moet de Asch wechgedaan worden; door de
bovenste moeten de Koolen gelegt, ende het Vuur aangesteken worden. Voorts moet
men by de hoogste opening van den Oven, zynde de bekaamste plaats, eenige andere
gaten voor den doortogt van den Rook maken. Wy hebben boven de Figuur van
zodanig een Oven vertoont, toen wy van de Distilleering der Wateren spraken.
Zomwylen kan men in geval van noodzakelykheit in plaats van een Oven een Drievoet
gebruiken, waarop men de Distilleer-vaten zet, staande in een steene of yzere Pot;
en men stookt’er een Vuur onder.

Hoedanig de Vaten moeten zyn, om Olie te distilleeren.
Ik weet wel, dat velen verscheide Vaat-werken gebruiken, om Olie te distilleeren;
maar ik laat dit onderzoek over aan diegenen, wier voornemen het is, van deze
Scheikundige Stoffe opzettelyk te handelen. Ons oogmerk is maar, om het gebruik
derzelven, zoo veel de Huishouding aangaat, voor te stellen. En dus vinden wy
tweederlei Vaten, om Olie te distilleeren. Een zoort, eigen om Kruiden, Bloemen,
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Zaaden, Vrugten, Wortelen, Beesten, derzelver deelen en Drek; een ander zoort,
eigen om houten, gommen, enz. te distilleeren. Wy beginnen met het eerste zoort.
Vooreerst, neemt een zuiver en sterk aarden Vat, in de gelykenisse van een Pot,
zynde omtrent een vinger dik, van een eyronde gedaante, dog van een Ey, daar het
spitze einde een weinig boven de helfte is afgesneden. Dit aarde Vat moet ten opzigt
van zyne hoogte overeenkomen met de derde en laatste verdieping van den Oven;
en ten opzigt van de wydte der opening met de randen van den mond des Ovens;
insgelyks moet de bodem van dit aarde Vat wyder zyn, als de twee boven gemelde
Staven, dwers aan het uiterste der tweede tusschenruimte van den Oven vast gemaakt,
van elkander staan; ten einde het veilig op dezelve staan kan. Tot dien einde is het
best, eerst den Oven te maken, en naderhand zig van Vaatwerk te voorzien. Wordt’er
een sterk Vuur tot de distillatie vereischt, dan gebruikt men een yzere Pot, zoo als
men dezelve by de Apothekers ziet.
Ten tweeden, het tweede Vat moet zyn van Kooper, of van geel Kooper, van een
eyronde figuur, of gelyk een Kauwoerde, hebbende een tamelyk wyde mond, waar
aan een lange hals vast is, ten minsten ruim een voet lang, van de Kap nederwarts
hangende. Het is door dezen hals, dat de dampen der Stoffen in het Vat naar de Kap
opstygen. Dit Vat moet twaalf of vyftien pinten behelzen, of moet naar het gene men
wil distilleeren, geschikt zyn, zynde in ’t algemeen (zoo als wy aanstonts zullen
zeggen) dat’er voor een pond, by voorbeeld, Kruiden, Zaaden, enz. negen of tien
pint Water in het Vat of Kolf moeten gedaan worden. Boven dien moet het kooperen
Vat dus met de wydte van het aarde Vat, dat in den Oven is, overeen komen, dat’er
tusschen beiden een ruimte van twee of drie vinger breed is, om met Zand te konnen
vervult worden, gelyk wy nader zullen zeggen, en dat de hoogte met zyn Kap het
aarde Vat voor zyn minste anderhalve voet overtreft.
Ten derden. Het derde Vat moet zyn de Kap, boven rond, en niet puntig, ten einde
de Waassem niet wederom neêr storte; voorts omringt met een vlootje of kuipje, in
het welk versch Water moet gestort worden, om den Waassem dies te eerder tot
druppelen te doen stollen. Aan de eene zyde van dit kuipje moet een pyp zyn, komende
uit de Kap zelve, en waardoor de Olie in de Recipient neder druipt. Aan de andere
zyde moet een Pyp met een Kraan zyn, komende uit de holligheid van dit kuipje, om
het heete Water af te tappen. Deze Kap moet vast zyn aan de opening en hals van
het voorgaande Vat, door middel van een lange en wyde Pyp, gaande van de Kap,
en zig voegende
[illustratie]
[Plaat 16. pag. 187. DESTILLEERING. pag. 276. HAAS. pag. 297.
Weeseltje 1 2 3 voet 11 Duimen. F. de Bakker del. et sculp. 1741. HOEN.]
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zeer digt in de opening en hals van het koopere Vat, ten einde geene dampen daaruit
konnen vliegen; ende aan deze sluiting zyn twee randen, om ze dies te vaster te doen
zamen voegen. De Pyp kan genaamt worden de hals der Blaas, waardoor de Dampen
naar de Kap opstygen.
Ten vierden. Het vierde Vat moet zyn de Recipient, waarin de gedistilleerde Olie
ontfangen word. Deze Recipient moet van Glas zyn, wegens de zuiverheid.
Zodanig is de gedaante der Vaten van de eerste zoorte, dienende, om Olie uit
Kruiden, Zaaden, Bloemen, enz. te distilleeren. Ziet de hierby gevoegde Figuur.
A. is de Blaas, behelzende de Stoffe, waaruit de Olie gedistilleert word.
B. de opening of hals der Blaas, zynde gevoegt met de Pyp, dewelke van de Kap
naar beneden gaat.
C. de Pyp, ten minsten een voet lang, anderzins de hals van de Kolf, sluitende met
de opening en hals van de Blaas.
D. de ronde, en boven niet spitze Kap.
E. het Kuipje, omringende de Kap, waarin men versch Water giet, om de Kap te
ververschen.
F. het langagtig ontvangend Vat.
G. de Pyp, waar door het oliagtige vogt in de Recipient druipt.
H. de Kraan, om het Water af te tappen, en ander in deszelfs plaats te doen.
De twee Vaatwerken, te weten, Kolf en Kap, zynde van Kooper of geel Kooper,
moeten van binnen vertint zyn, ten einde de Olie gene vreemde kragt van die Ertzen
aan zig te trekke; aangezien het Kooper heet gemaakt en niet vertint zynde aan den
Olie een kooperagtige smaak mede deelt, of eenige andere kwaade hoedanigheid
daar aan geeft. Hoewel behalven dit vertinnen, de snelle en hevige werking van het
Vuur op een groote menigte van Water, belet, dat de Olie geen kwaade reuk of eenig
ander nadeel ontfangt. Men moet daarom geen zwarigheid maken, in het distilleeren
van Olie koopere Vaten te gebruiken; of schoon de aarde of glaze Vaten daartoe
bekwamer zyn, daar niets ertzagtigs by is; dog men heeft te vrezen, dat ze bersten
zouden, waaraan aarde en glaze Vaten heet gemaakt zynde, onderworpen zyn, niet
tegenstaande ze met Aarde, Zand, of iets diergelyks zyn omringt. En dit bersten der
vaten is zeer nadelig, voornamentlyk zoo men dierbare Stoffen distilleert.
Ondertusschen moeten zommige zoorten van Olie in glaze, of verglaasde aarde Vaten
gedistilleert worden, immers liever als in vaten van rood of geel Kooper, om dat deze
nauwelyks Olie laten trekken uit Stoffen, die eenige scherpigheid behelzen, of om
dat het Kooper een heimelyke kragt en eigenschap, die daarna zweemt, in zig bezit.
Dit ziet men gebeuren omtrent de Druive-korlen, waarvan de Olie zig veel eer in
zulke vaten in een groene roet verandert, als in fyne uitwaassemingen, wat
zorgvuldigheid men omtrent het Vuur draagt. Maar omtrent het distilleeren van
welriekende Stoffen, en van een Speceryagtige geur of smaak, of die van een gelyke
eigenschap met het Kooper zyn, is het beter, door de Smeltkunst gegoote Vaten te
gebruiken.

De Tydt, wanneer men Olien moet distilleeren, en hoe de te distilleerende
Stoffen moeten toebereid worden.
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Deze Stoffen moeten gedistilleert worden, als ze in hare beste kragt zyn; te weten,
de Zaaden en Speceryen, als ze nog versch geplukt zyn; want hoe verscher ze zyn,
hoe beteren Olie zy uitleveren, voornamentlyk de welriekende Speceryen. De kruiden
moeten geplukt worden, als ze in hare beste kragt zyn, dat is, als ze bloeijen. Ingeval
men ze later plukt, zal men bevinden, dat de Olie en minder, en meest schuim is. Als
ze in den gemelden tyd worden geplukt, moet men ze een of twee Maanden lang in
de schaduw laten droogen, op dat’er een gedeelte der wateragtige deelen vervliegt,
en het oliagtige veel zuiverder is, en de kruiden dus beter konnen gemaalt worden.
In tegendeel, zoo de Kruiden versch gedistilleert worden, of zoo als ze versch zyn
afgeplukt, zullen ze wel veel Olie uitleeveren, dog die zal zoo kragtig niet zyn, nog
ook zoo welriekende. Dus moet men tusschen die twee uiterstens den middel-weg
verkiezen.
Wat voorts de toebereiding der Stoffen, die gedistilleert zullen worden, aangaat,
men heeft daaromtrent gene Infusie van noden, nog ook eenige putrefactie of
verrotting, zoo als men omtrent het distilleeren van Wateren doet, (gelyk wy boven
gezegt hebben;) want de Infusie, het zy door Water, Wyn of Brandewyn, zou den
eigen geur en smaak der Olien met andere en vreemde vermengen, en dezelve vogtiger
maken, als nodig is, om’er de Oliën zuiver en onvermengt van te trekken. Dus ook,
als gy de gemelde Stoffen in Paarde-mist, Aarde, of heeten Asch, of ziedend Water
zet, om te verrotten, en’er den Olie dus gemakkelyker uit te halen, zoo als wy straks
zullen zeggen, moogt gy vrezen, aan den Olie eenige vreemde hoedanigheid mede
te deelen. Want de Stoffe verrot zynde, kan het niet anders zyn, of de Olie moet
ergens naar ruiken, als zynde een gedeelte der Stoffe. Hoewel Olie uit verrotte dingen
getrokken, langer goed blyft. Dog anderen begrypen het anders. Waarom het best
schynt gedaan te zyn, dat men de Stoffen, uit welke men Olie halen wil, nog afweiken,
nog verrotten laat; maar alleenlyk, dat men ze stampt en maalt; en dat men ze
vervolgens door een grove Zeef slaat. Dit zal zoo goed, ja zelfs beter zyn, als een
Infusie of Putrefactie zonder stampen of maalen. Doet hier by, dat men op deze wyze
met de Distillatie haast gedaan heeft; en dat men geene drie droppelen meer Honing
halen zoude, indien men een Infusie of Putrefactie gebruikt, dan door een enkel
stampen en maalen.
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De wyze en order, welke men in het distilleeren van Olie houden moet.
Na dat gy de Stoffe, waaruit gy Olie trekken wilt, hebt toebereid, en ze vergruist, en
door een grove Zeef geslagen, werpt ze in een koperen Vat, met een zekere maat
Bron-water; te weten, op twee pond Kruiden of andere te distilleerende Stoffe agtien
pond Bron-water; waarom het Vat twaalf of vyftien pint vatten moet, zoo dat een
derde ledig blyft, als’er de Distiller-stoffe ende het Water reets in is. Dit Water dient,
om de dampen van het gedistilleerde om hoog te dryven, en om door middel van een
afkooking de vogten te verdeelen. Men kan het Water vermeerderen of verminderen
naar maate drr Stoffe, die te distilleeren is; zoo nogtans, dat’er altyd negen of tienmaal
zoo veel Water bygedaan worde, als’er Stoffe zal gedistilleert worden, en dat het
Vat, het zy kooperen, het zy glazen, het zy van welke stoffen gy wilt, een
geproportioneerde wydte heeft naar de Stoffe, die daarin zal gedistilleert worden.
Want zoo het te groot, of te klein is, verliest men moeite en onkosten.
De twee pond Distilleer-stof, en de agtien pond Water zyn de zekerste maat, om
den Olie gemakkelyk en overvloedig te distilleeren. Want doet gy’er teffens meer
in, zal u de langduurigheid vervelen; neemt gy minder, gy zult nauwlyks tien
druppelen Olie halen. Waar omtrent men zig nogtans naar de ondervinding moet
gedragen; dies te meer, om dat’er Stoffen zyn, die geen Olie uitleveren, ten zy ze in
een groote menigte genomen worden; by voorbeeld, Anys-zaad, en meer andere;
gelyk wy beneden in ’t byzonder zullen verklaren.
Men moet daar-en-boven deze byzonderheid aanmerken, dat de Kruiden een
grooter Vat, ende meer Water vereischen, als de Zaaden en Speceryen, om’er den
Olie uit te halen, nadien ze van een gelyk gewigt zynde meer plaats beslaan, als de
Zaaden en Speceryen; want deze kruiden niet zoo digt op elkander zynde gepakt,
vereisschen naar proportie ook meer Water, om niet te verdroogen, of in de koopere
Distilleer-ketel aan te branden.
Na dat gy de Distilleer-stoffe, en Water in het koopere Vat gedaan hebt, zoo laat
het zamen vyf of zes uuren lang staan weyken, naar den aart der Stoffe; of zonder
ze te laten weyken, geduurende dien tyd, naardien de opkooking, geschiedende in
den buik van het Distilleer-vat, de Stoffe voor een infusie verstrekt.
Ook moet men aanmerken, dat men alleenlyk tot het distilleeren der Zaaden en
Speceryen zig van een aarde Vat, en Zand tusschen beiden moet bedienen, maar niet
tot Kruiden; want de Zaaden en Speceryen zyn van een fyner zamenstel, (het welk
blykt uit derzelver warmte en droogte,) en de Stoffe, die ze uitleveren, is ook veel
fyner en vaster. Om deze reden zou het Vuur derzelver volmaakte distilleering konnen
stooren, makende, dat ze niet zoo zuiver distilleerden, zelfs in den beginne, als men’er
niet in voorzag, met het aarde Vat en Zand tusschen beiden te stellen.
Maar in het distilleeren der Kruiden moet men het kooperen Vat in den Oven
zetten, zonder het aarden Vat en Zand tusschen beiden te plaatzen; naardien de
Kruiden wegens hare natuurlyke vastigheid meer kragt van Vuur vereisschen.
Hieruit mag men besluiten, dat geen Olie door middel van een Water-stoof kan
gedistilleert worden, te weten, met het kookend Water rondom het kooperen Vat in
een groote Ketel te gieten, aangezien het distilleeren meer tyd zou vereisschen, als
nodig is, en niet voordeeliger zoude zyn. Want de Water-stoof, dat is, het kookend
Water, geeft de behoorlyke hitte niet; maar werkt langzaam, en de Olie trekt altoos
een kwaade hoedanigheid aan zig, als men’er te lange aan bezig is; voornamentlyk
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zoo de Stoffe van haar zelve niet vogtig is. Daar-en-boven kan de Olie nauwelyks
opklimmen, om dat het kookend Water op verre na kragt van het helder Vuur niet
heeft, het aarden Vat, en het Zand tusschen beiden staande.
Het kooperen Vat dus in den Stook-oven zynde gezet, voegt by zyn Kanaal of
Distilleer-vat de Recipient, staande op een klein voetstuk, gelyk uit de Figuur blykt.
Stopt de voegen van dit Kanaal en Recipient toe met Deeg en Bolus Armenius, of
met Eywit en Meel op een linnen doek gestreeken.
Ontsteekt vervolgens de Koolen, die gy op de Rooster hebt gelegt; maakt een
matig Vuur in den beginne, om de Distilleer-stoffen allengskens heet te maken, tot
dat het gene in het kooperen vat is, met het Bron-water kookt, zonder nogtans te
hoog en tegen de Kap op te borrelen, gelyk men in zommige Zaaden, gelyk dat van
Anys, ziet geschieden, welke wegens hunne losse en lymagtige Stoffe onder het
kooken al te hoog opvliegen. Als dit komt te gebeuren, moet men het Vuur
verminderen, of, zoo dit niet helpen wil, de Kap daaraf nemen, en de Distilleer-stoffe
met een stok omroeren. Dus zal het schuim Waassem worden, die koort daarna
bedaarende, men de Kap daar wederom op kan zetten, en vast stryken, gelyk
voorhenen.
Maakt, dat het Vuur in eenerlei kragt blyft, tot dat gy merkt, dat de Kap heet is
geworden; alsdan of een weinig te voren, vervult uwe kuip, dewelke rondom de Kap
is, met versch Water, dat de kap verkoelende, de dampen van de oliagtige geesten
zal verdikken, zynde zeer fyn en heet, en ze in Olie veranderen. Als het koude Water,
dat in de Kuip is, heet zal zyn, moet men het door het Kanaal van het Refrigeratorium
of Koel-vat aftappen, en’er wederom versch Water ingieten.
Daar zyn’er, die het niet goedkeuren, dat men de Kap met koel Water ververscht;
aangezien de dampen door deze verversching van de Kap zig al te zeer verdikken,
voor al eer ze uit den bek der Pyp vliegen, en veel eer in het Distilleer-vat terug
vallen, en wederom verdunnen; waardoor ze eindelyk zig zelfs verteeren en tot niet
worden. Of ten minsten komen door deze geduurige opbruisching weinig Dampen
in de Recipient, en deze Dampen aanstonts verdikt zynde, komen’er niet gemakkelyk
uit; en dit is de oorzake, waarom men
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minder Olie uit de Stoffen trekt, en het gene men’er van trekt, is een weinig
aangebrand.
Het is om deze reden, dat in plaats van verkoeling op de Kap, om de Dampen te
verdikken, zommigen digt by den Oven een Ton zetten, hebbende maar een bodem;
dwars door welke Ton zy een tinne pyp steken; deze Pyp sluit in de bek of Kanaal,
komende uit de Kap, zynde vast aan elkander gestreken, en loopende tot in den
Recipient. Deze Ton is vol versch Water, door welke verversching de dampen uit de
Kap in deze tinne Pyp gedreven, verdikt ende in Olie verandert worden; druppelende
zeer gemakkelyk in den Recipient, ende in meerder menigte, als wanneer ze in de
Kap door de verversching, die men met koud Water had konnen veroozaken, tot Olie
verandert waren. En ten einde het Water niet en loopt uit de Ton, door de gaten, daar
de tinne Pyp dwaars doorgaat, zoo moet men dezelve wel zorgvuldig toestoppen. Al
wie dit middel, om de dampen te verkoelen, gebruiken wil, kan het doen; evenwel
is de manier, die wy voorgestelt hebben, niet minder gemakkelyk en voordeelig; is
ook zoo moeijelyk niet, gelyk men zegt. En zoo men al voor eenig ongemak vreesde,
zoude men de Kuip niet met koud, maar met half lauw Water konnen vervullen, of
alleenlyk het rond van de Kap met linnen in koud Water nat gemaakt, toe dekken,
met het dikwils te ververschen.
Gaat dus met uwe Distilleering zonder ophouden voort, latende het Vuur in dezelve
graad van hitte blyven, of, zoo het nodig is, kont gy het vermeerderen, tot dat de
dampen, de eene voor, de andere na, gestolt zyn, en tot dat al het vogt in het kooperen
Vat zynde zig in den Recipient heeft ontlast; het welk men kan bemerken, als men
ziet, dat van de achtien pond Water min of meer, tien zyn gekomen, en dat de
nedervallende droppelen niet meer naar de Stoffe, waaruit ze gedistilleert zyn, rieken
of smaken. Daarna moet men’er uitscheiden, uit vreeze, dat het gene nog in het
kooperen Vat gebleven is, in brand zou vliegen, of aan de grond aanbakken. Men
kan oordeelen, dat het distilleeren voorspoedig gaat, als de druppelen onmiddelyk
agter elkander nedervallen, zoo dat men ze nauwelyks tellen kan. Hieruit kan men
ook van de kragt des Vuurs oordeelen.

Manier, om den Olie, die onder het distilleeren met het Water zig vereenigt,
daar af te scheiden.
Om den Olie af te scheiden, die het Water met zig voert, zal het goed zyn, dat de
Recipient op zyn bodem een weinig spitz toeloopt, hebbende aldaar een gat, dat
geduurende de Distillatie toegestopt is, met Wasch of anderzins; het welk na de
Distillatie, en wanneer Olie en Water verkoelt zyn, staande in de ope lugt op een
Treeft, wederom kan geopent worden, wanneer men den Olie op de grond van de
Recipient ziet. Dog zoo dra’er het Wasch enz. is afgeligt, zal’er de Olie uitloopen,
en het Water zal’er in blyven, mits gy het gat toestopt, zoo gy het daarin bewaren
wilt.
Ingeval de Olie boven dryft, en op het Water zwemt, zal met het openen van het
gat al het Water naar beneden loopen, maar de Olie zal op de grond van de Recipient
blyven; ten zy dezelve by geval veel eer in het benedenste Vat, als in de daartoe
bereide Vlesch valt; waarop men nauwkeurig moet agt geven.
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Maar ingeval de Olie met het Water gemengt is, gelyk een Wolk, moet gy al het
Water door een linnen doek in de koude lugt doorzygen, en na dat het gedistilleerde
verkoelt is, de Olie in het linnen zynde, kan dezelve gemakkelyk vergadert, en met
een Mes in de vlesch gestreken worden; waarin dezelve eindelyk, zoo men wil, door
middel van een matige warmte, of in de Zon, of op warmen Asch, tot een fyne Liqueur
kan gemaakt worden.
Zoo de Olie boven de oppervlakte van ’t Water dryft, moet gy het door een digestie
in den Oven met een zilvere lepel afzonderen.
Men kan ook andere middelen gebruiken, om den Olie van het Water af te
zonderen; als by voorbeeld, met een glaze Tregter, houdende den vinger onder daar
tegen, en doende dikwils het zelve, dat door de Recipient geschied is, te weten, met
de Liqueur in den Tregter te gieten. Het zelve kunt gy doen door een afzuiging van
het Water, dat in de Recipient is, latende den Olie op de grond blyven. Deze afzuiging
geschied door blikke Pypen, gelyk gy hier verbeeld ziet, welke in weinig tyds het
Water uit de Recipient trekken.

Een andere manier, die nog gemakkelyker is, om den Olie af te zonderen.
Zet den Tregter A B in een zeker Vat, gelyk in de kolf C D. Steekt in dezelve Tregter
twee stukken grauw Papier, hebbende de gedaante van hoorntjes op Peperhuisjes;
maakt ze met het Water nat, en giet’er al het vogt van de Recipient in. Het Water zal
dwars door de Peperhuisjes, met Sal volatile of vliegend Zout vervult, henen gaan,
en de Olie zal in ’t grauw Papier blyven.

De Kragten, langduurigheid en gebruik der gedistilleerde Oliën.
Aangezien de gedistilleerde Oliën, gelyk wy boven reets gezegt hebben, de
oorspronkelyke zappen van alle Stoffen zyn, en aangezien dit oorspronkelyk Zap
gelyk als de ziele ende het binnenste wezen der Stoffen is, waarvan alle de kragten
en werkingen van dezelve afhangen, zoo moet men niet twyffelen, of in de
gedistilleerde Oliën word de gansche kragt van het gene, waaruit ze gedistilleert zyn,
gevonden; maar dies te zuiverder en fyner, om dat door de Scheikundige werking
de fyne deelen van de grove zyn afgescheiden. En dit maakt, dat de gansche kragt,
die in een pond van een enkele Stoffe was, nu in een drachme min of meer
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beslooten is. Boven dien hebben deze Oliën onder anderen ook deze eigenschap, dat
ze door hare groote fynheid van wezen, die ze door middel van het Vuur ontfangen
hebben, tot in het binnenste der zaken indringen, en hare kragten zeer snellyk
werkstellig maken.
Zy konnen lang duuren, voornamentlyk als zy overgehaalt zynde door middel van
een Retorte of kromme Kolf, op een matig Vuur of heeten Asch, in een glazen vlesch
worden gedaan, en wel toegestopt, zoo dat’er geen lugt bykomt, dan alleen, als men
ze wil gebruiken; het welk niet zonder verlies kan geschieden, want zoo dra als ze
voor de lugt of het Vuur bloot gestelt worden, vervliegen ze oogenschynlyk, gelyk
men omtrent den Olie van Kamfer zien kan.
Men moet ze niet anders, als by droppels gebruiken, het zy ze inwendig, het zy ze
uitwendig gebruikt worden; gelyk wy in ’t vervolg zeggen zullen. Om ze gemakkelyk
van binnen te gebruiken, moet men Zuiker in Violette- of Roozen- of Kaneel-water
enz. smelten, in het zelve een of twee droppelen Olie storten, en dus Tabletten of
Koekjes maken.

Byzondere beschryving van zommige Oliën, zynde op de voorzeide wyze
gedistillert.
Oliën van Zaaden, by voorbeeld, van Anys, Venkel, Vlier, Komyn, enz. worden op
deze wyze gedistilleert:
Neemt zoo veel Zaaden, als ’t uw belieft, by voorbeeld, vyf of zes pond op zyn
minste, maalt ze grof, dog zoo, dat’er geen Zaad geheel blyft; werpt ze in een kooperen
Vat; stort’er Fonteinwater op, zeer helder, van vyf en twintig tot dertig pond; mengt
het wel onder malkander; dekt het Vat met zyn Kap, en doet, gelyk boven gezegt is.
De Olie, welke eerst gedistilleert is, is de beste en kragtigste; en om die reden kan
men de Recipient twee of driemaal veranderen.
Het is merkwaardig, dat de olie van Anys-zaad in de Zomer niet wel kan
gedistilleert worden, nademaal deszelfs geesten al te fyn zyn, en veel fyner, als die
van Venkel-zaad; waarom ze door de kragt van ’t Vuur zeer snel vervliegen. De beste
tyd, om dit Zaad te distilleeren is de Winter; want hoe de Winter kouder is, hoe de
Olie dikker, en in de gedante van Kamfer is, loopende in de Recipient. Na dat gy
deze Olie door een zuiver linnen hebt gezygt, loopt’er al het Water uit, en de Olie
blyft in het linnen; die naderhand moet ontbonden worden door de hitte van een Pan;
dus zal’er zig het Phlegma gemakkelyk afscheiden. Deze Olie is goed, om de Maag
te versterken, de verduwing te helpen, Winden te breeken; voorts een goed middel
voor de Jigt, Longziekte, en opstyging der Lyfmoeder; waarom’er ook de witte Vloed
der Vrouwen door gestuit word, het zy men’er eenige droppelen van in Wyn inneemt,
of in Vleeschnat, of in Koekjes met Zuiker.
Vrugten, gelyk Jenever-beziën enz. als zynde oliagtiger, als Kruiden of Zaaden,
eisschen zoo veel Water niet, als de Zaaden en Kruiden; invoegen voor een pond
Fruit vyf of zes pond Waters genoeg is. Men moet ze fyn stampen, daarna in de
Distilleer-kolf doen, en voorts daarmede te werk gaan, gelyk met Kruiden en Zaaden.
De Olie word’er eerst van gedistilleert, daarna het Water.
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De Speceryen worden op dezelve wyze, gelyk de Zaaden, gedistilleert; en tot
derzelver distilleering moet nog Wyn, nog Brandewyn gebruikt worden, het welk
van zommigen geschied; maar enkel zuiver Bron-water, aangezien Wyn en Brandewyn
opstygen, zonder de kragt der Speceryen met zig te voeren. Olie van Noote-muskaat
dryft’er boven op, gelyk ook de Olie van Foeli.
Om voortreffelyken Kaneel-olie te distilleeren, neemt een pond Kaneel, zoo dat
ze door een Zeve kan gaan, zonder gepulverizeerd te zyn; doet ze in de Kolf, in welke
het Water van Ossetong, (Buglossa) Bernagie, Endivie, en Melisse, van elks een half
pond, gedaan is; laat het zamen vier of vyf dagen afweiken, maar in een digt geslooten
Vat; giet het vervolgens in een andere Kolf over, en zet dezelve op een Oven tusschen
een aarde Pot en Zand; maakt eerst een matig Vuur, maar vermeerdert het allengskens.
Na dat’er een gedeelte van gedistilleert is, is het best, dat gy het wechneemt; want
het volgende is op verre na zoo goed niet. Men kan den tweeden Olie bewaren, om’er
nieuwe Kaneel in af te weiken. Op dezelve wyze kunt gy Kruidnagelen, Peper,
Angelica, of Engel-wortel, Galiga, enz. distilleeren.
destilleer-kolf, of Klok, is een vat, dienende om gebrande Wateren over te halen;
hebbende den naam van Kolf gekregen, van de gedaante, om dat ze naar de kolf of
knots van Herkules gelykt. De Apothekers noemen het Alembik, of Cucurbita, dat
is, Pompoen. In een nauwer betekenis is ’t een rond Vat, van onderen als een Kloot,
van boven van spitz en nauwer, onder ’t breedste. Hy heeft van binnen een krom
geboge rand of boord, en ruim genoeg om de vogten te ontfangen. Deze kromte heeft
eene opening, om’er de vogten uit te laten vloeijen, die door eenen langen hals of
bek uitgaan, en in een ander Vat druipen, ’t geen men een Recipient noemt. Dit vat
is vastgemaakt aan den hals van den Kolf, (welke hals of bek ook wel met eenen
helm daar op gezet word, omme de opklimmende Damp-geesten daar in door de
koude der Lucht, of door koud Water, dat men’er buiten om doet, te doen dik worden,
en tot druppels te vergaderen,) door welken bek de geesten of fynste deelen der
drooge Stoffe of Vogten, die in de Kolf zyn, in de Recipient vallen. Een Kolf met
eenen hoed of helm voorzien, word ook een Kapel genaamt; om dat van ouds de
Kapellen dusdanig eene gedaante hadden. Zomtyds legt men een zoort van Kom of
Fontein, met koud Water van boven rond om den Helm, om de dampen, gelyk gezegt
is, te doen kouden, en dik worden, die uit de Kolf opryzen.
Zomtyds is de Bek van de kolf vast gemaakt aan eene kromme Pyp, als eene Slang
in veele bogten

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

191
gedraait, die daarom ook eene Slang genoemt word; en dewelke door een Ton met
koud Water geleid word; daar men telkens zoo veel koud Water ingiet, naar maate
dat het ras warm word. In dit geval bedient men zig meest van een vertinden hoed,
die een Moriaans-hoofd genaamt word, en om denwelken geen koel-vat, of kom, is.
Het geheele gestel om te Distilleeren word in ’t Fransch Alembic genaamt.
deurblad. Zie perfoliata.
diaphragma. Zie middelrift.
dier. In den gemeenen ommegang verstaat men door dit woord de viervoetige Dieren,
die op de Aarde leven, als den Os, Ezel, Hert, en andere. Maar de Filosofen verstaan
onder dit woord ook de Visschen, Vogelen, en den Mensch zelfs; dien ze een redelyk
Dier noemen. De Dieren worden verdeelt in Land-gedierte, Water-gedierte, Vogelen,
twee-levende, die in ’t Water en op ’t Land kunnen leven, als de Kikvorsch, en andere
meer; als Insekten (of ongedierte.) Het Land-gedierte is of viervoetig, of kruipende.
Het viervoetige heeft of gespouwe klaauwen, als de Ossen; of ongespouwe, gelyk
de Paarden; ofte verdeelt in verscheide vingers, als de Hond, Wolf, Leeuw, enz. Zie
het woord vogel, visch, kruipend gedierte, en andere; alwaar gy de overige
verdeelingen van Dieren kunt vinden.

Schadelyke Dieren in de Tuinen.
Die daar ’t meeste kwaad doen, zyn: de Rypen of Rupsen, Slakken, Wormen,
Mier-vliegen, de groene Luizen, Trekmade, Mieren, Muizen en Mollen.

Om de Rypen af te doen.
Men moet elke Plant des Morgens met de hand schudden; want dan zyn ze verkleumt
door de koude des nagts, vallen ligt ter aarde, daar men ze met den voet daar op te
zetten, kan dooden.

Tegens de Slakken.
De Tuinier moet niet lui zyn, maar moet veel vlyt aanwenden, om de Slakken des
avonds en ’s morgens te gaan zoeken; vooral als het geregent heeft; om dat ze dan
uitloopende om te azen, ligt kunnen gevonden en gedood worden.

Tegens de Wormen.
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Men moet dezelfde regel volgen, alzoo zy ook gewoon zyn by regenagtig weêr uit
hunne gaten te kruipen; en zoo men ze by andere tyden wil doen uitkomen, heeft
men maar wat water over den weg te gieten, daar Noteboomen-bladen of
Kennip-bladen in afgekookt zyn geweest, dan zal men ze terstont zien voor den dag
komen.

Tegens de Mier-vliegen.
Men steekt een stokje in de aarde van een halven voet hoog, boven op het welke men
een aarde teil steekt, met den hals naar omlaag, in dewelke deze kleine Dieren, die
zig graag verschuilen, inkruipen, en dus zonder moeite gedood worden.

Om de groene Luizen te doen sterven.
Dewelke de Rooze knoppen opeten, en de overige Bloemen bederven, worden dus
uitgeroeit: Men neemt Azyn, die men op de Planten sproeit, en doet ze dus sterven.

Tegens de Trek-maade.
Tegen deze en andere diergelyke Wormen, die zig ligter aan de Planten zetten, die
in Potten staan, dan aan andere, neemt men den Pot en zet hem in eenen Emmer,
daar wat Water in is, zoo dat’er de Pot vyf of zes vingeren diep in kome te staan.
Dus laat men hem een kwartier uurs daarin, zo zullen de beesstjens terstond van zelf
daar uit loopen.

Tegen de Mieren.
Men moet een of meer half afgeknaagde beenderen nemen, en ze op de Aarde leggen,
daar deze diertjens hare woonplaats hebben; zo zullen ze met groote hoopen op dit
Aas vallen; en als het been dan geheel daarmede bezet is, smyt men het in ’t Water
of Vuur, en zulks eenige reizen herhaalende kan men ze ligtelyk uitroeijen. Of,
wanneer men ze met heele troepen langs de grond ziet loopen, kan men ze met een
vuurtje van Stroo of heet Water dooden. Om de Persiken en Abrikozen, daar ze sterk
op azen, daarvan te bevryen, maakt men met den vinger of met een stokje eene kleine
goot, rond om den Stam, en pist’er nu en dan in, zoo zullen ze dien Boom myden op
te loopen.

Tegen de Muizen.
Men moet eene Kat nemen, of zoo men’er meer neemt, het zal van te meerder vrugt
zyn. Deze Kat gedood en het vel afgestroopt zynde, stopt men de huid met Stroo op;
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en het weder toenaijende, zet men ze over einde, als of ze op hare Pooten stonden;
voorts smeert men ze van buiten met haar eige vet; als men ze dan ergens zet, daar
de Rotten en Muizen haren gang hebben, zoo worden ze door de reuk en het gezigt
van haren Vyand verschrikt, en vlugten met der haast van daar. Men kan
daar-en-boven ook Muis- en Rotte-vallen zetten, en hier en daar eenige brokjes zaijen
van gestote Glas, Pleister-kalk, (of Gips,) en Kras tot eenen deeg gemaakt, dat beter
is dan Vergift en Rottekruid, daar groote ongelukken door kunnen veroorzaakt
worden.

Tegens de Mollen.
Als men ziet, dat de grond ontslooten word, en de Aarde zig begint te bewegen, moet
de Tuinman heel zachtjens daar na toe sluipen, op dat de Mol niet verjaagt worde;
want schoon ze het gebruik van ’t gezigt niet heeft, (zoo als gelooft word;)
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zoo heeft ze egter een zeer fyn gehoor. Dus genadert zynde, moet hy met behendigheid
een stuk uit de Aarde met een Schop, of ander gereedschap uitstoten; zoo gebeurt
het dikwils, dat hy het beestje teffens uit de grond licht; maar zoo de grond te hard
was, om’er zoo vlug een stuk uit te halen, moet hy met de punt van de Spade eenige
reizen agter een in de Aarde steken, om te zien, of hy hem dooden kan, of ten minsten
door de herhaalde stooten in zwym brengen, en vervolgens met gemak uit delven.

Middel, om te onderscheiden, wat Dier over een plaats geloopen hebbe?
Het is zeer noodzakelyk, dat een liefhebber van de Jagt de voetstappen der Dieren
leere kennen, die langs den Weg of over het Veld geloopen hebben; dewelke heel
kenbaar zyn, als de Aarde met Sneeuw bedekt, of week is, als het wat geregent heeft,
vooral des morgens vroeg, eer de Menschen of tamme Beesten over den Weg gegaan
hebben, welke de voetstappen der wilde Dieren weder toe trappen. Ten dien einde
heeft men op de nevens staande Plaat de aftekening van verscheide Voetstappen
gegeven, als van den Wolf, Hond, Vos, Das, Haas, Kat, en Konyn, zoo als zy ze in
de Aarde drukken. De eerste poot van den Wolf is ligt genoeg te onderscheiden van
die van den Hond, om dat een Hond altyd met yver en rasse schreden gaat, of op een
draf loopt, zoo dat hy de klauwen verder van een spant, en dieper indrukt, dan de
Wolf, die langzaam en met vreeze gaat, en de voeten niet diep indrukt, voornamelyk
de hiel; maar als hy gejaagt word, en genoodzaakt om te vluchten, dan splyt hy de
teenen der Voeten verder van malkanderen, om dat hy’er dan met meerder kragt op
steunt.
De voetstap van den Vos is zeer gelyk aan dien van een Jagt-hond; maar kan
onderkend worden, om dat hy de klauwen niet zoo verre van elkanderen zet, en de
hielen heel los in den grond slaat, zoo hy niet gejaagt word.
De poot van den Das is zeer ligt te kennen, om dat ze veel van die van andere
Dieren verschilt; zynde de teenen zyner voeten elkanderen alle gelyk, en de hiel heel
groot; hy zet den voet zeer zwaar in de grond, en altyd even eens.
De stap van den Otter is byna even eens als die van een Das, behalven dat de
teenen of klauwen zyner voeten niet gelyk, maar de eene meer voor uit staat als de
andere, en traps-wyze voort gaan, gelyk de teenen van een Mensch, en dat men zyn
spoor niet vind, dan langs de Wateren, alwaar hy zyn voedsel zoekt.
De voet van den Haas en Konyn zyn elkanderen gelyk, behalven dat de eerste wat
grooter is. Dog om’er niet in bedrogen te worden, moet gy aanmerken, dat een Haas
den eenen voet voor den anderen zet, als hy gaat; maar het Konyn zet zoo wel de
agterste als voorste pooten naast elkander.
Aangaande de stap van de wilde Kat, staat alleen te bemerken, dat hy ook gelyk
is aan die van de tamme, behalven dat zy de agterste Poten zoo sterk niet indrukt.
Die van een Wezel is als een van de allerkleinste Hondjes, behalven dat hy wat
langer is en de teenen digter in een staan. Het is eene algemeene aanmerking, dat
alle wilde Dieren de hiel van den voet niet zoo sterk indrukken, als de tamme Dieren,
die omtrent van het zelfde zoort zyn, en dat de Wyfjes dit nog minder doen, dan de
Mannetjes.
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dierkrings-tekenen.
Zodanige Tekenen zyn twaalf in den Dierkring. Want de Sterrekundigen hebben
den Zodiacus of Dierkring in twaalf gelyke deelen verdeelt, aan ieder van welke zy
den naam van Menschen of Dieren gegeven hebben. Het eerste Teken begint daar
de Ecliptica den Aequator, dat is, de Taankring den Evenaar doorsnydt, wanneer de
Zon in het Aequinoctium Vernum is, of wanneer Dag en Nagt in de Lente even lang
zyn, namentlyk den twee en twintigsten Maart, behelzende dertig graden van de
Ecliptica. De overige Tekenen behelzen even veel graden. Wy vertoonen ze hier alle
volgens order, en met haar afzonderlyke Figuuren verbeeld. de Ram, is het eerste;
de Stier, het tweede; de Tweelingen, het derde; de Kreeft, het vierde; de
Leeuw, het vyfde; de Maagd, het zesde; de Weegschaal, het zevende; de
Scorpioen, het agtste; de Boogschutter, het negende; de Steenbok, het tiende;
de Waterman, het elfde; de Visschen, het twaalfde. Men kan ze gemakkelyk in
de geheugenis prenten door het navolgende Veers van twee regelen:
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.
In ’t Nederlandsch aldus:
Ram, Stier, en Tweeling, Kreeft, Leeuw, Maagd, en Weegeschalen,
Scorpioen, en Wildschut, Bok, de Kruik, en Vissche-Straalen.
Men moet de Tekenen van den Dierkring of Zonneweg van de Constellatien wel
onderscheiden. Eertyds waren Constellatien en Dierkrings-tekenen een en het zelve.
De Constellatien zyn in hare plaats gebleven, aangezien men ze altyd onderscheid
door de Sterren, uit welke ze bestaan; maar de Tekenen zyn van plaats verandert,
naar maate zig de Ecliptica en Aequator op verscheide Stippunten doorsnyden.
Tegenwoordig is het Teken van den Ram byna geheel in de Constellatie van den
Stier.
De order dezer Tekenen is van het Westen na het Oosten. De Sterrekundigen
hebben aan deze Dierkrings-Tekenen verscheide Eigenschappen toe[illustratie]
[Plaat 13. pag. 192. DIER. Poot van een das. Poot van een hond. Poot
van een wolf. Poot van een haas. Poot van een vos. Poot van een konyn.
Poot van een kat. pag. 215. I. ENDVOGEL. F. de Bakker sculp. 1738.]
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geschreven; verdeelende dezelve in Tekenen van de Lente, Tekenen van de Zomer,
Tekenen van de Herfst, en Tekenen van de Winter.

Dierkrings-Tekenen van de Lente.
Ram. Dit Teken is Oostelyk, warm en droog, galagtig, oploopend, mannelyk.
Stier. Dit Teken is Zuidelyk, koud, droog, aardagtig, droefgeestig, vrouwelyk.
Tweelingen. Dit Teken is gemeen, dubbel, Westelyk, warm en vogt, mannelyk.

Dierkrings-Tekenen van de Zomer.
Kreeft. Dit Teken is Noordelyk, koud en vogtig, wateragtig, vrouwelyk.
Leeuw. Dit Teken is Oostelyk, warm en droog, oploopend, vuurig.
Maagd. Dit Teken is Zuidelyk, koud en droog, aardagtig en droefgeestig.

Dierkrings-Tekenen van de Herfst.
Weegschaal. Dit Teken is Oostelyk, warm en vogtig, luchtig, bloedig, mannelyk.
Scorpioen. Dit Teken is Noordelyk, koud en wateragtig.
Boogschutter. Dit Teken is Oostelyk, warm en droog, dubbel, oploopend,
mannelyk.

Dierkrings-Tekenen van de Winter.
Steenbok. Dit Teken is Zuidelyk, koud en droog, droefgeestig, aardagtig.
Waterman. Dit Teken is Westelyk, warm en vogtig, luchtig, bloedig, mannelyk.
Visschen. Dit Teken is Noordelyk, koud en vogtig, wateragtig en slymerig.
digerering. Dus noemt men een afweyken van een Zake in bekwaam oploozend
middel, met een matige Warmte, door middel van zeker Liqueur of Vogt.
digerering van voedzel. Zie indigestie.
dil. Dit Plantgewas zweemt zeer naar Venkel. Men teelt het in de Hoven. De graanen,
zynde van een scherpe smaak, breeken de Winden, zyn Waterloozend, maaken Zog
voor de zoogende, stillen den Hik, en helpen de Verduwing. Dit Zaad word gelyk
alle andere warme Zaaden gebruikt; en het is onder het getal der vier kleine Zaaden.
De Bladen van Dil hebben een openende kragt. Van buiten opgelegt zynde
bevorderen ze de verettering der vogten.
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dipsacus. Beschryving. Dit Plantgewas word anders Kaarden en Volderskaarden
genaamt, en is zeer gelyk aan de wilde Dipsacus, dog zyne steeltjes zyn zoo niet
uitgeholt, nog zoo vol doornen. De bladen zyn slap, en de toppen nog veel kleiner,
zynde niet dikker dan een Olyve, ende vol kleine vezelen, in gedaante gelyk een
pluis van groene Zyde. Daar zyn’er, die menen, dat dit de Plumbago is, daar Plinius
van schryft; en daar is veel waarschynlykheid voor.
Plaats. Men queekt deze Plant op de Velden.
Eigenschappen. De Dipsacus heeft een zeer zamentrekkende kragt, dog nog meer
zuiverende; zy doet de Wonden zamen loopen, ook de Zweeren en Fistelen, zoo
inwendige, als uitwendige; stelpt den Vloed, en Rooloop; geneest de verzweering in
de Mond; en is een uitnemend middel, om het Water te loozen.
distel. In ’t Latyn Carduus, is een gemeene naam van verscheide Planten, waarvan
de bloessem als bosjes zitten, en de bladen stekelig zyn.
Gezegende Distel, of Cardebenedict, by de Latynen, Carduus Benedictus.
Beschryving. Dit Plantgewas maakt een steel van omtrent drie voet. Deszelfs
bladen zyn breed, stomp, stekelig, en van kleur byna gelyk Bernagie. De knoppen,
staande aan de uiterste eindens der steelen, bestaan uit kroontjes van bladen; de
bloessem staat als Loofwerk, en is geel.
Eigenschappen. Deze Plant is niet minder goed voor allerlei Vergift, en Pest, als
de Angelica, het zy inwendig, het zy uitwendig gebruikt. Zy verdryft Mollen en ander
ongedierte uit de Hoven, daar ze geplant word. Derdendaagsche Koortzen, die met
koude komen, worden genezen, met ’s ogtens drie oncen van Cardebenedict-water,
of van een afkookzel; of van gepulverizeerd Zaad in te nemen. In Wyn gekookt is
het een goed middel voor Zydpyn en Stuiping der jonge Kinderen. Het Decoctum is
goed, om de Pyn in de Lendenen en het Kolyk te stillen; om de Wormen te doen
sterven, en om te doen Zweeten. Voorts geneest de Cardebenedict, het zy droog, het
zy groen, inwendig of uitwendig genomen, de kwaadaartige Zweeren.
distilleeren. Zie destilleeren.
dolheid. Dit is eene berooving der Zinnen, met Razerny en Woede verzeld, altoos
zonder Koorts, ontstaande uit een ongemeene branding van ’t Bloed, (of van ouds
genaamt de ontsteking van zwarte Gal,) dewelke alle zedelyke werkingen kwetst.
Want die geheel dol zyn, kennen hunne naast Bestaanden al zoo weinig als Vremden.
Daar is tweederlei zoort van Dolheid, de eene de Honds-Dolheid, de andere de
Wolfs-Dolheid; ter oorzake, om dat die daar mede behebt zyn, als Wolven sluipende
omloopen, het gezigt der Menschen vlieden, zig verbergen, en de gelegenheid
bespieden, om diefswyze in de Huizen te sluipen; of zomtyds kwetzen en dooden ze
diegene, die ze kunnen krygen. Dit zoort is meer eigen aan jonge Lieden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

194
De andere gelykt naar die Honden, dewelke spelen, vlyen, en al spelende byten,
dewelke springen, huppelen, en die genen kennen, die hen goed doen, en graag by
Menschen zyn. Alzoo deze zagt is, gelooft men dat zy van ’t Bloed komt; maar de
andere, om dat ze wreed is, van de zwarte Gal.
De tekens die de Dolheid voorspellen, zyn deze: Zwakheid van Herssenen, verval
der Geheugenis, met zwaarte en ongerustheid, zuizen der Ooren, Lachgen zonder
voorwerp of reden, flikkerende Oogen, ingevallen, staande op eene plaats,
Slaaploosheid en menigvuldige Bevlekkingen; welke Tekenen te kennen geven, dat
men het toeval moet zoeken voor te komen.
Dat de Dolheid, altoos de zachtste, uit het Bloed voortkome, is buiten twyfel;
daarom moet men by tyds doen Aderlaten, en zoo het kwaad al ver gevorderd ware,
des te dikwilser, namenlyk tot twee of driemalen op Arm en Voeten doen laten,
voornamelyk op den Enkel en Voet by Vrouwen en Meisjens, wier Maandstonden
niet wel gaan. Men mag zulke Menschen ook laten voor het Voorhoofd, of onder de
Tong, ofte eene schroeijing met het brand-yzer in de Nek doen, ofte Bloedzuigers
aan den Slaap van ’t Hoofd, agter de Ooren of aan de Gulde Ader, (Speen.) Dan zal
men het Hoofd wryven met Roozen-olie, Olie van Nenufar, en wat Azyn door een
gemengd.
Men moet ze ook dikwils Purgeren met drie vierdendeel loots Senaas-bladeren,
een vierdendeel loot Agaricum, eene kleine handvol schorste (Epithymum,) dewelke
men moet zetten te trekken in een Glas afkooksel van Bernagie, Ossentong, en
Viool-bladen, en zulks eene Nagt over laten staan; dit gedaan, en het nat doorgedaan
zynde, smelt daar in een once Siroop van Appelen, ofte een halve once Diaphoenic
of Diacartami. Zoo gy dit niet kunt maken, moogt gy ze purgeren met de Pillen van
Agaricum, of van Aloë, of Angelica. Des avonds als men te bedde gaat, zal men hen
agter in stoppen een linnen prop, gedoopt in Olie van Lavendel met wat Kamfer
gemengd; ofte maakt een Zet-pil van wit Wasch, omwonden met een doek, die
gedoopt is in olie van Lelien en Lavendel, en een weinig Muskus en Amber. Daarby
kan men hen het volgende Conserf geven:
Neemt zaad van Kuisch-boom (Agnus-castus,) Jenever-beziën, van ieder drie
vierdendeels loots, koorntjes van Myrthus, een loot en een vierdendeel loots zaad
van Pioenen, maakt alles tot een poejer, en bereid het tot een Genees-middel; kookt
het zelve met vier oncen Honing tot de dikte van een Stroopje. Men kan’er onder
mengen een loot asch van Schildpad, en het over Tafel laten drinken; zoo niet, mag
men hen eenige dagen agter den anderen wat Vleesch van een Zeehond laten eten,
of men moet ze met de Neus doen opvangen den rook van Pioenen, ofte hen de Olie
van Bernsteen laten ruiken, en daarmede teffens het Hoofd van boven, en ter zyden
aan den Slaap bestryken. Insgelyks mag men wel een warm Bad gebruiken.
In de hevige Dolheid, die gezegt word van de zwarte Gal te ontstaan, zal men niet
Aderlaten, maar alleen Purgeren met Senaas-bladen, Tamarinden, en Manna. Voor
’t overige moet men zyne toevlugt nemen tot het geen boven is voorgeschreven.
Als de Onzinnigheid uit de Maag of andere deelen het Ligchaams voortkomt, moet
men hare genezing zoeken by het geen in elk van die Ziektens aangewezen is.
Die aan ’t Voeteuvel onderhevig zyn, en die van een vogten en kwylenden aart,
zyn de Dolheid niet onderworpen.
Als de Water-ziekte, Roode-loop, of opgetogenheid van Zinnen, ofte Speen, ende
Puisten op de Beenen en dije op de Dolheid volgen, het zyn goede tekens.
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Daar zyn ook uiterlyke toevallen, welke de Dolheid kunnen veroorzaken, als het
byten van een dollen Hond, Wyn met Ys koel gemaakt gedronken, als men bezweet
is, het drinken van Bloed der Maandstonden; het eten van vergiftige Kruiden, of eene
al te groote onthouding van eten en drinken, (dog voornamelyk van drinken.) Die
van het byten eenes dollen Honds ontstaat, is ongeneeslyk, als het zoo verre is, dat
de Lyder, behalven de Dolheid, ook vervalt in de Water-vrees (Hydrophobie,) dat
is, dat hy geen ’t minste vogt of Water mag zien, en zelfs de Stuipen op het Lyf krygt,
als hy maar een glas Water aanziet. Dog anders is zy geneeslyk, als men de middelen
gebruikt, voorgeschreven onder den tytel van razerny.
Voor die van koude Wyn moet men Soupe geven met zap van Buglosse, (of
Ossentong,) Bernagie, Muskaat, Kaneel en Nagelen.
Voor die van de gestremde Maandstonden zal men wat Driakel gebruiken, gebroken
in een glas Melisse-water, of Alzem-water, ofte ook een warm Bad gebruiken.
Tegen die van vergiftige Kruiden, als van de groene Koriander, Dulkervel of wilde
Pieterzelie, of Berg-Eppe, Naskaje, by de Apothekars genaamt Solarium furiosum
of Bella donna, van Champions of Duivelsbrood, enz. moet men olie van Olyven
nemen, of Alsem-wyn, ofte Vleeschnat, meer dan gewoonlyk, gezouten.
Tegens de Dolheid van ’t al te lang vasten, die wel de moeijelykste is van allen,
zal men hen dikwils doen Vygen eten, met Zuiker Amandelen, en by pozen wat
Brood-zop, Schalei van Kalfs-pooten, nat met Gerste-zuiker, en een paar grein
Saffraan daarin geroert.
dolwortel. Zie wolfs-bezie.
donder. Dit is het gestommel en geklater, dat men na het Blixemen, voornamentlyk
by een ongemeene Zomer-hitte in de Lugt gewaar word. Deze Donder word
veroorzaakt door het bonzen der Wolken, uit Uitwaassemingen bestaande, die
geduurende de hitte des Daags in menigte naar boven zyn getrokken.

Voortekenen van Donder, Weêrligt, enz.
Men voorziet en voorzegt gemeenlyk Donder-
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slagen en Blixemen, als men aanmerkt, dat ’s morgens en ’s avonds, het zy in de
Zomer, het zy in in den begin van de Herfst, de Zon heeter schynt, dan naar gewoonte,
en men in de Lugt een dikke en laage Wolk gewaar word; en wanneer een Draaiwind
in een hevige Stormwind verandert, zynde de Lugt vol dikke Wolken; wanneer de
Dagen in de Zomer of in de Herfst heeter, als naar gewoonte, zyn, en de gesteltheid
van het Jaargetyde mede brengt; ook wanneer zomwylen by den ondergang der
Zonnen zig een Regenboog naar ’t Westen vertoont; en in de Lugt een menigte van
brandende fakkeltjes gezien worden.

Hoe de schade van de Donderslagen af te weeren.
Het geluit van groote Klokken, zonder eenige bygelovigheid, en het gebalder van
grof Geschut, zoo dat het zelve Hemelwaarts gaat, zyn een beproefd middel tegen
de schade van Donderslagen en zwarte Wolken, die Hagel dreigen; want door de
kragt van het geluit en het gebalder word de Lugt, en om hoog, en naar beide zyden
bewogen, en de Dampen tot na de derde Lugtstreek gedreven.
doofheid. Dit is een gebrek in ’t Oor, waardoor het Gehoor belet word. Daar zyn’er,
die doof gebooren; daar zyn’er, die door toeval Doof geworden zyn.

Genees-middelen voor de Doofheid.
I. Om een Doove te genezen, neemt een zwarte Kater, sluit hem drie dagen lang in
een doorgeboorde Ton, en zet’er een ander Vat onder, om de Pis van het benauwd
Dier op te vangen; doet veertien dagen lang ’s ogtens en ’s avonds drie droppelen
van die Pis met een Veêr in des Dooven Oor; en het zal onder des Heeren Zegen de
Doofheid verdryven.
II. Neemt twee dikke Aalen; snyd ze in stukken; neemt allerlei zoorten van fyne
Kruiden, als Thym, Rosmaryn, Lavendel, Yzop, Quendel, Lauwrier enz. van elks
een handvol; werpt het zamen in een Distilleer-kolf; te weten een laage van twee
vinger breed op de grond, en daarop een laage van de in stukken gesnede Aalen;
daarna weder een laage Kruiden, enz. Strooit over deze laagen een once Kruidnagelen
en Noote-muscaat gepulverizeerd; giet’er een pint Brandewyn boven op; voegt’er
het Renconter-glas by, en laat het op heeten Asch, of in de Zon drie dagen lang
circuleeren. Neemt vervolgens het Renconter-glas wech, en stelt in deszelfs plaats
een Kap met een bek; distilleert alles tot een derde. Houd dan op met distilleeren, en
bewaart het gene in de Recipient is geloopen, zynde de Wyn-geesten, en gebruikt
het, zoo als boven gezegt is.

Middel, om het Vet af te scheiden.
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Neemt de leem van de Kap, en giet het gene in de Kolf gebleven is, door een linnen
doek in een aarde Pot; maakt een Pop, legt die in de pers, perst ze uit, tot dat ze droog
is; doet dan het gene’er overblyft, in de Pop; laat het gene door het linnen gezygt is,
koud worden; neemt het Vet, dat’er boven dryft, zynde van het onzuivere, dat’er
onder is, behoorlyk gezuivert; doet het in een Pot, of Vlesche, om het op de volgende
wyze te gebruiken.
Gebruik. Neemt zo veel Vet, als fyne geesten; mengt het onder malkander; neemt’er
genoeg van in een zilvere Lepel; laat het een weinig warm worden, en weikt’er een
weinig Kattoen in; laat’er twee of drie droppels van in ’t Oor vallen; en stopt het met
het zelve Kattoen toe. Gaat hier ’s ogtens en ’s avonds mede voort, tot de Genezing
toe.
Voor en onder de Genezing moet de Lyder een Purgatie nemen; en voorts de zyde
van het doove Oor met Brandewyn wryven.
III. Neemt een der dikste en vetste Aalen, die gy krygen kunt; stroopt ze af, en
besteekt ze met Zalie en Rosmaryn; steekt ze aan ’t spit, en laat ze braden, zoo lang
als’er vet afdruipt. Neemt evenveel zap van Uyen en Look, als Vet; laat het zamen
kooken in een Schootel, tot dat het zap verteert is. Bewaart vervolgens dit Vet, koud
geworden zynde, in een Pot of Vlesche, zynde digt toegestopt.
Gebruik. Doet ’s avonds en ’s ogtens een droppel of twee in het Oor van den
Dooven, met een gespleete Stroohalm of Pen, nevens een weinig Kattoen in het Vet
geweikt.
IV. Laat een weinig fyne Zaffraan in Brandewyn afweiken, tot dat de Brandewyn
daarvan geverft is; doet’er drie druppels van in ’t Oor, en stopt het ’s avonds te bed
gaande met een weinig Boomwol of Kattoen toe.
V. Laat een weinig zap van Uyen, of van Quartel-beziën, met Honing of Olie
gemengt, en waarin Affodille-wortelen gekookt zyn, in ’t Oor druipen; of van het
zap van Raap-schillen, met Roozen-olie, of het vet van een Aal, en olie van bittere
Amandelen gemengt.
VI. Neemt wilde Saly, laat ze in witte Wyn tot op de helfte of meer afkooken;
laat’er de Waassem van door een kleine Tregter in ’t Oor trekken; en het Gehoor zal
buiten tegensprake weder komen, zoo goed, als voorhenen geweest is.
VII. Neemt de Gal van een Haas, en het Zog van een Vrouwe; mengt het onder
elkander, en doet het met een popje Boomwol warm in ’t Oor.
VIII. Neemt twee oncen Brandewyn; een once Roozen-water; het vleesch of merg
van Koloquint, gelyk een halve Noot; Aloë succotrina, ter grootte van een Boon;
doet het zamen in een glazen Vat; stort’er een of twee druppelen lauw van in ’t Oor,
en stopt het met Boomwol toe.
IX. Neemt Roozen-olie, en Wyn-azyn, naar proportie; mengt het onder malkander,
en laat’er eenige druppelen van in ’t Oor druipen; stopt het toe met een zakje vol
Steenklaver en Kamille-bloemen. Zie beneden op oor.
doop. Dus word een zeker plechtigheid genaamt, die op een langen togt omtrent de
Koop-
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vaardy-Schepen geschied, en diegenen, welke voor de eerste maal de Linie passeren.
De Doop der Schepen zelve is eenvoudig, en bestaat daarin, dat dezelve rondom
met Zee-Water overstort worden. Maar die der Passagiers geschied met meer
ommeslag en plechtigheden. Dog geen van beiden geschied, zonder een Drinkpenning
aan het Bootsvolk te geven. De Bootsgezellen, menende by gelegenheid van het
Doopen van ’t Schip geregtigt te zyn, om de voorsteven daaraf te kappen, laten zig
van den Capitein of Stuurman met eenige Vlesschen Brandewyn en Geld afkoopen.
Deze vereering raakt de Reeders van het Schip niet, maar den Eigenaar alleen.
Wat den Doop der Mannen aangaat, deze geschied aldus: De oudste Bootsgezel,
die de Linie voorhenen reets gepasseert is, misselyk toegetakelt zynde, en zwart in
’t Aangezigt, een koddige Muts op ’t Hoofd, een Graad- of wel eenig ander Zee-boek
in de Hand, hebbende een menigte andere Bootsgezellen, op dezelve wyze uitgedoscht,
agter hem, die alle het een of ander Keuken-gereedschap in de hand hebben, komende
met een slaande Trommel en gemaakte Deftigheid zig op een gestoelte, voor hem
op het Verdek beneden aan de hooge Mast geplaatst, nederzetten.
In de handen van die koddige Overheid zweeren de andere Passagiers, dat ze
dezelve Plechtigheid willen onderhouden, zoo dra ze in het zelve geval zyn. Zoo nu
de Passagier een contante Vereering geeft of belooft, raakt hy met eenige druppelen
Waters vry. De anderen in tegendeel, zoo wel als de gemeene Bootsgezellen, werden
met een volle Emmer overstort. De Kajuit-boeven of Zwabbers worden onder een
Korf gezet, en willekeurig bestort. Voorts zyn ze genoodzaakt, ter gedagtenus dezer
Plechtigheid, elkander te geesselen.
Het Geld word in een bekken gelegt, en of onder de Bootsgezellen verdeelt, of
bewaart, om’er Ververschingen ter eerste gelegene plaats voor te koopen.
doorn. Dit is een gemeene Naam, welke aan vele zoorten van Planten gegeven word.
Wy zullen hier van drie verscheide zoorten van Doornen spreken, namentlyk van
Hagedoorn, Dragant, en Berberisse-boom.
Hagedoorn, met een Grieksche naam Oxyacantha genaamt.
Beschryving. Het is een Plant, of veel liever een Struik, wiens bladen zyn gelyk
die van de Cameleon, naar de verscheidenheid van de grond ook van aart
veranderende; in naarvolging van het Dier Cameleon genaamt. Dog de bladen zyn
smaller, harder en stekeliger. De Stam groeit omtrent twee ellen hoog, en is dikker
als een duim, wit en hol van binnen. Op den top groeit de gedaante van een Zee-egel,
hoewel kleiner en langwerpiger. De bloessem is purperverwig of Roozenrood. Het
Zaad is gelyk aan wilde Zaffraan, dog een weinig ronder.
Plaats. Dit Heestergewas groeit op het Gebergte; bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De Wortel der Hagedoorn in een Drank genomen is een goed
middel voor die welke Bloed spuwen, Pyn in de Maag en Buik hebben. Zy is
Waterloozend, en verdryft de koude Ettergezwellen. Een afkookzel daarvan gemaakt
is voortreffelyk voor Tandpyn, ingeval men het gebruikt, om de Mond te spoelen.
De Zaaden van jonge Kinderen ingenomen genezen de Stuipen.
Ook is de Hagedoorn goed tot Heggen. Zie beneden op hegge.
Dragant, anders Tragacantha, of Spina Hirci genaamt.
Beschryving. Dit is een Heestergewas, wiens Wortel hard is, gelyk Hout, en zig
verre byna gelyks de Aarde uitspreid; makende een menigte van Spruiten, zynde
hard en sterk, hoewel zeer klein; voorts vol kleine blaadjes, bedekkende zekere kleine
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en witte doorntjes. Als men in de Wortel snydt, zypelt’er een Gom uit, die stolt, en
insgelyks Dragant genaamt word.
Plaats. Dit Heestergewas groeit in Azie, op ’t Eiland Candia, rondom Aleppo, op
vele plaatzen van Italie, en by de Muuren van Marseille.
Eigenschappen. De Gom, welke in de Geneeskunde gebruikt word, moet helder,
zuiver, en zoet van smaak zyn. Zy opent de Zweetgaten, is een goed Oog-middel,
ook goed voor den Hoest, schorheid der Keel, en Verkoudheid; voorts voor allerlei
koude Zinkingen, als men ze met Honing mengt, en onder de Tong laat smelten.
Berberisse-boom; by de Latynen Berberis genaamt.
Beschryving. Dit Heestergewas maakt vele looten, gelyk een Hazelaar, groeijende
zelden ter hoogte van een Boom. Het is rondom met Doornen bezet; zynde lang en
dun, bleek en broos. Zy groeijen drie aan drie op eene stam. De schors is wit, glad
en dun. Het Hout is geel en sponsagtig; hebbende een menigte van geel Wortelen,
die byna gelyks de Aarde kruipen. De Bladen zwemen zeer naar die van een
Granaatappel-boom; hoewel fyner en breedt, niet zoo spits toeloopende, en rondom
vol kleine puntjes. De bloessem groeit by trosjes, geel van kleur. De Vrugt ryp
geworden zynde is rood.
Plaats. Dit Gewas groeit by de Bosschen en Heggen; het bloeit in Mey.
Eigenschappen. De Wyn van Berberissen gemaakt, met Violette-Siroop en Water
genomen, is in kwaadaartige Koortzen goed, om den Dorst te stillen, en het Hert en
Herssenen voor kwaade Dampen te bevryden.
doornbezie-boom. Zie kruisbezie-boom.
dorst. De onmatige Dorst is een smertelyk gevoel, ontstaande uit een al te groote
droogte; waarvan de oorzake of inwendig, of uitwendig is. Ingeval de oorzake
inwendig is, ontstaat de Dorst of uit de Maag, of uit de Lever, het Hert, de Long,
Slokdarm, of uit een heete en drooge ongesteltheid in ’t algemeen, of van ziltige
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en galagtige Zappen, enz. of van elders, by voorbeeld, Nieren, Onderbuik, Herssenen;
gelyk men ontdekt in Dolligheid en andere sterke bewegingen.
Ingeval de oorzake van Dorst uitwendig is, ontstaat ze door de hitte der Zon, sterk
werken, Hertzeer, Wyn drinken, en eten van gezouten Vleesch, of Speceryen; of
door een sterk Genees-middel, Gist, het steken van een Slang, gebrek van drank enz.
Zoo de Dorst door de Gal word verwekt, word men het door een bitterheid in de
Mond gewaar. Is het Speekzel ziltig, dan is het een slym van dezelve Natuur. Komt
de Dorst van de Long, of het Hert, gevoelt men eenigzins Koorts, men spuwt Bloed,
en heeft een bezwaarlyken Ademtogt.
Ontstaat de Dorst uit de Nieren, gevoelt men telkens een begeerte om te wateren.
Is de Lever oorzake, veroorzaakt het een bleeke kleur, en het Water is geel. Komt
de Dorst van een opstopping omtrent het Darmscheil, zal het gevolg zyn, dat, hoe
meer men drinkt, hoe meer Dorst men heeft; de Buikloop houd aan, en de Afgang
is rauw.
Iemand heeft een onmatigen Dorst in de Koorts, als het Ligchaam op het uiterste
droog is; dit is een kwaad Voorteken.
Als de Dorst ophoud, en de Koorts niet ophoud, maar de Tong droog en zwart
word, is het een teiken, dat het Gevoel vermindert.
Diegenen, die gewent zyn, ’s nagts te drinken, en zoo ze daarop slapen, is het een
goed teken; maar in tegendeel worden ze Waterzugtig, of sterven schielyk, zoo ze
na het drinken niet in Slaap raken.
Als men naar bed gaande Dorst heeft, bevind men zig ’s anderen morgens veel
beter.
Iemand die den Dorst al willens uitstaat, is van een sterke en gezonde Natuur.
Zoo iemand een Genees-middel inneemt, en drinkt, voor dat het zelve gewerkt
heeft, is hy noodzakelyk een Braaking onderhevig.

Genees-middelen voor den Dorst.
Om den Dorst, die uit een opstopping omtrent het Darmscheil ontstaat, te verdryven,
heeft men eenige dagen lang maar nuchteren een openend Gerste-water te drinken.
Ontstaat de Dorst uit de Nieren, moet men ’s morgens maar helder Water drinken.
Ontstaat de Dorst uit Fenyn, of een fenynige steek, of ook van gezouten of gepepert
Voedzel, of eindelyk uit een sterk Genees-middel, moet men aanstonts een Braaking
maken, daarna Hertsterkende middelen geven, by voorbeeld, Siroop van Limoenen,
Aalbeziën, Granaat-appelen, enz.
Is de Dorst door een ziltig Slym ontstaan, gebruikt men een Purgatie met een
Catholicum duplex, met Conserf van Dalen (Diaphaenicum) enz. Men geeft den
Lyder een Gerste-drank met Cremor Tartari, of geesten van Zwavel, te drinken.
Ontstaat de Dorst uit de Long, Hert of Slokdarm, kauwt men bladen van Alleluja
of Klaver-zuuring, anders Koekoeksbrood genaamt, of Berberisse-bladen, zynde
beide eenigzins zuur; of de schors van Dulcamara, by zommige Kruidkenners
Solanum-lignosum genaamt. Dog men moet zig wagten, dat men het Speekzel, het
welk hierdoor in den Mond verwekt word, niet inslikt; of eindelyk de versche
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Wortelen van Boom-varen, voornamentlyk van Eikenvaren, smakende naar Zoethout,
en doende Water in den Mond komen.

Buitengewone Dorst.
Zoo gy zeer verhit zyd, en vervolgens zeer dorstig, droogt u eerst af, neemt een warm
Hembd, niet tegenstaande gy maar vogtig zyd; verwarmt u vervolgens by een helder
Vuur, daar de Wind niet kan bykomen; drinkt alsdan twee of drie vingerhoed vol
zuivere Wyn, zoo goed, als gy hem hebben kunt; maar wagt u voor koud Water.
Als de Tong met ziltig slym bezet is, moet gy ze met een zilvere Lepel afschrappen,
of anderszins met een zuiver grof linnen doek; en zoo gy gemakkelyk kunt overgeven,
mengt een weinig olie van Olyven onder een lepel vol lauw Water, drinkt het, en gy
zult de kwade Vogten, die den Dorst veroorzaken, uitbraken, en uwe Maag zuiveren.
Gy kunt ook in een buitengewoone Dorst uwe Mond spoelen met eenigzins scherpe
Wyn, of Azyn-water, dat gy kunt maken, mengende een lepel vol van de beste
Wyn-azyn in een glas met zes of zeven lepel vol versch Water, of met het zap van
Zuuring; ten ware gy liever het been, uit het hoofd van een Karper in uwe Mond
wilde nemen.
Om den Dorst, ontstaande uit hitte, wech te nemen, kan men een sterk Kristal,
Koraal, Zilver, witte Zuiker, of een Keisteentje, dat een tydlang in Fontein-water
heeft gelegen, in de Mond houden. Een drankje (Julep) van Roozen, Violetten met
Water, versch Zoethout in Water afgetrokken, of gekauwt, stilt den Dorst. Ontstaat
de Dorst uit droogte, moet de Mond gespoelt worden met koud Water. Versche
Vygen, pitten van Pyn-appelen, bladen van Porcelein, onder de Tong gelegt,
Aard-beziën, Peeren, Pruimen, Kerssen, het zaad van Granaat-appelen, Latuw, en
Komkommer-zaad, Brood in versch Water geweikt, en met Wyn genuttigt, zyn
middelen, om den Dorst te verslaan.

Middel, voor den Dorst der anderen-daagsche Koorts.
Laat in witte Wyn afweiken de Wortelen van Patich, of een Been uit het hoofd van
een Karper, of bladen van ronde Zuuring, of een stuk Zilver of Goud, of een stuk
Kristal, of de bladen van Porcelein, Huislook, Komkommer-zaad.
dragant. Zie doorn.
dragon. Dit Kruid word alleen voortgeteelt van de kruipende Wortels of Uitspruitzels.
Het heeft lange, smalle, gladde, geeldonker-groene bladen, die aan dunne, tengere
en ronde stammet-
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jes groeijen. By Winters tyd moet ’t wel bewaart worden. De Wortel schiet in de
Lente weêr uit, zy bloeit in de Maand van July, en blyft tot in den Herfst groen. De
Dragon is aangenaam van smaak, fyn van reuk, en word als toekruid by de Kropzalat
gegeten. De groene blaadjes op Azyn gezet, geven hem een goeden smaak en geur,
en de uitgeweikte blaadjes worden in plaats van Kappers by ’t Gebraad gegeten.

Deugd van de Dragon.
Zy is dienstig, om een slymerige Maag te herstellen; zy doet de Winden van boven
en onderen loozen. Het afziedsel hiervan warm gedronken, of in de Darmen gespuit,
stilt de Buikpyn, bevordert de Maandstonden, en opent de verstopte Lever, Milt, en
Scheil-klieren.
dreef. Dit is een groote Laan, doorgaans voorzien met dubbele reien Boomen, waarvan
de buitenste half zoo breed zyn dan de middelste; ’t zy ze Eike- Linde- of
Olm-boomen, ’t zy ze vrugtbare Boomen zyn.
driakel. Dit is een naam, dien men aan verscheide mengzels geeft, welke middelen
voor Vergift, en kwaadaartige Ziekten zyn. Daar komt veelderlei Artzeny-goed
(ingredienten) in de Driakel. Wy zullen tweederlei wyze, hoe ze gemaakt word,
voorstellen; waarvan de eerste uit minder Ingredienten bestaat, als de tweede.

Manier, om de opregte Driakel te maken.
Neemt een Adder, snydt’er hoofd en het uiterste van den staart af, stroopt hem
vervolgens, en werpt het vel, hoofd, staart en ingewanden wech, dog behoud de Lever
en het Hert, snydt’er alles af, dat’er aan vast zit, en neemt’er het Bloed uit Stampt
het Vleesch, Beenderen, Hert en Lever in een Mortier. Laat het zamen door een
matige warmte dus droogen, dat het tot stof kan gemaalt en vergruist worden. Men
kan’er een Oven toe gebruiken, na dat’er het Brood is uitgehaalt. Neemt driemaal
zoo veel Honing, als gy van het gepulverizeerde hebt. Doet den Honing in een
bekwame maat Water, laat het zamen in een pan kooken, ruim een quartier uurs lang,
onder een geduurig omroeren, ten einde het niet aanbrande. Schuimt het vervolgens,
en zygt het door een linnen doek. Doet het doorgezygde andermaal in een Pan, en
voegt’er na eenige opwalmingen, als’er weinig Water meer over is, het Poeijer by,
en laat het een half uur omtrent kooken, maar roert het geduurig om. Als de Driakel
dik genoeg is, moet het van ’t Vuur genomen worden, maar zoo lang omgeroert,
als’er de minste warmte by is.

Krachten van de Driakel.
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Deze Driakel is zeer goed voor de Pest, kwaadaartige Ziekten en Buikloop. De Dosis
is ter groote van een Hazelnoot, mits drie vingerhoed zuivere Wyn daarop te drinken.
Voor de Buikloop is Brandewyn beter. Dit middel geneest al Zweetdryvende en
Hertsterkende.

Een andere Compositie van Driakel.
Neemt de wortelen van Zedoar en Gentiana of Maldergeer, van elks een once;
Wortelen van Zevenblad en Angelica, van elks anderhalve once; Adder-poeijer, drie
oncen; Myrrhe, een of anderhalve once; Zegel-aarde, twee oncen; de bloem van
Zwavel, een once; Zaffraan, een halve once, of zes drachmen; Kaneel, zes drachmen,
eene once; Kruidnagels, drie drachmen; Opium in Citroen-zap gemengt, van drie tot
zes drachmen.
Dit moet zamen gemengt worden met drie maal zoo veel Honig en bast van
Jenever-boom, van elks even veel; stampt het en roert het om, tot dat het een bekwame
dikte heeft; laat het vervolgens staan gisten.
Kragten. Men schryft aan deze Driakel twee voorname eigenschappen toe; de eene
is, dat’er de heftige beweging der Levensgeesten door aan ’t bedaren gebragt worden,
namentlyk door middel van het Opium; de tweede bestaat daarin, dat het een goed
Zweetdryvend middel is, wegens de Speceryen, die’er als ingredienten toe gebruikt
worden. Hiervan daan is het een goed Geneesmiddel voor ongeruste Droomen, voor
Hoofdpyn, Braaking, Buikloop, benauwde Borst, en alle andere Ziekten, die
Pynstillende en Zweetdryvende middelen vereischen.
De Dosis is van een tot twee drachmen, gelyk van alle andere van Driakel. Men
gebruikt ze in Wyn-azyn, of andere Zuurigheden, by gelegenheid van kwaadaartige
Ziekten en heete Koortzen; dog ingeval de Koorts zoo sterk niet is, gebruikt men de
Wyn-azyn niet.
drift. Zoo noemt men een kudde Schaapen, Ossen, Koejen en andere Viervoetige
Dieren, die ergens naar toe worden gedreven. Zelfs ook van groote Vogelen, als
Zwaanen, Ganzen, en andere meer. Zie zwaanedrift.
drogery. Dit is een gemeene naam van allerlei Speceryen, voornamentlyk die tot de
Medicyne behoren. Men trekt Drogeryen van Dieren, Plantgewassen en Ertzen of
Bergstoffen. Onder den naam van Dieren begrypt men gansche Dieren, derzelver
deelen, en al wat’er van komt, gelyk Haair, Klauwen, Hoornen, Melk, Bloed, Drek.
Onder de Plantgewassen begrypt men Boomen, Struiken, Planten, en al wat daar aan
paalt, gelyk Wortelen, Bloessem, Bladen, Vruchten, Zaaden, Gom, Hars, Pek, Balzem,
en zelfs Mos en Paddestoelen. Onder de Bergstoffen worden begrepen de Metallen,
eigentlyk genaamde Mineralien, allerlei Marcasite of Bismuth, zoo wel Steenen, als
verscheide zoorten van Aarde en Lym.
Uit drie Geslagten of Ryken, om met de taal der Scheikundigen te spreken, komt
een menigte van Drogeryen. Men heeft zig niet vergenoegt met zulke, die men in
zyn eigen Vaderland heeft gevonden, maar men heeft’er ook uit de veraf gele-
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genste Landen gehaalt en ontboden; en men vind, dat deze wel meest gebruikt worden.
Ondertusschen kan men dit gebruik wel verdagt houden, om deze navolgende
Aanmerkingen:
I. Haar oorsprong is onzeker. Dus heeft men tot hier toe verschillende Gedagten
over den oorsprong van de Amber gehad. En het is nog niet voldongen, of de geele
Amber, die men aan de Zee-kust vind, van dezelve natuur is met de Amber, welke
in Pruissen en Languedok gegraven word.
II. De meeste uitheemsche Drogeryen zyn vervalscht. Het zoo genaamde dikke
Zap Scammonium, dat men zegt uit Syrie gekomen te zyn, is thans iets zeldzaams.
Het gene men ons nu verkoopt, is niet zuiver; want men mengt’er het zap van
Tithymalus onder. De Kruidnagels komen in deze Landen niet in hare natuurlyke
kragt; want de Indianen kooken’er alvorens den Olie uit, en zenden ze ons dan toe,
wanneer ze niet konnen voortgeplant worden.
III. De Drogeryen zyn wegens de verre afgelegenheid der plaatzen, van waar ze
tot ons gebragt worden, meest al bedorven. En dit is de oorzake, waarom de wortel
van Rhabarber niet zelden wormsteekig is.
IV. De inlandsche Drogeryen zyn meer geproportioneert, en niet zelden sterker,
dan de uitheemsche. Dus kan men in plaats van Peruaansche Balzem, enz. gebruiken
Terpentyn, om inwendig, en de Olie van Hypericum, om uitwendig te gebruiken,
voornamentlyk het uitgeperst Zaad. De Essche is ruim zoo goed, als Agajac; de
Bosboom is Zweetdryvend, en zyn olie is een beproefd middel voor Tandpyn.
Jenever-hout overtreft de Sassefras. De Zaaden van Komyn, Karwey en Venkel, zyn
beter, als vreemde Kruiden of Speceryen, wiens scherpe hitte nadeelig voor de
Ingewanden is. De Calmoes kan in plaats van Gember gebruikt worden, of wel de
Munte, Venkel, en andere diergelyke Kruiden.
droom. Dus noemt men de gezigten en verbeeldingen, die men in den Slaap ziet, en
die zig aan de innerlyke Zinnen vertoonen. Daar zyn tweederlei Droomen, Natuurlyke
en Goddelyke, of Boven-natuurlyke.
De Natuurlyke Droomen nemen hunnen oorsprong uit de natuurlyke gesteltheid,
Gemoeds-driften en dagelyksche Bezigheden. Daar zyn’er, die den Mensch vergenoegt
maken en verblyden; daar zyn’er in tegendeel, die hem Zwaarmoedig en bedroefd
maken. De meeste Droomen ontstaan uit het gene ons by dag ontmoet is, waarvan
zig een flauwe en verwerde verbeelding in den Droom vertoont. Want de Ziele
geduurende den Slaap nog eenige oplettendheid behoudende omtrent het gebeurde,
het haar zelve vertegenwoordigt; en om dat ze niet anders, als door Werktuigen werkt,
welke werktuigen in de Slaap belemmert zyn, zoo kan ze zig de voorwerpen niet
anders als verward vertegenwoordigen. Doet hierby, dat’er verscheide zoorten van
Vleesch zyn, die den Slaap bezwaren, en ongemakkelyke Droomen verwekken, als
dat van een wild Zwyn, van een ouden Haas, Rund, Gans, End, en diergelyke, die
zwaar om te verduwen zyn; insgelyks de Peulvrugten. Spyzen, die ligt verduwt
worden, hebben een tegenstelde uitwerking. De vermakelyke of droevige Voorwerpen,
omtrent welke men by dag is bezig geweest, geven aan de Zinnen stoffe tot aangename
of onaangename Droomen.
Wat de beduiding der Droomen aangaat, ze zyn met regt te berispen, die’er op een
lossen voet voorzeggingen uit trekken; hoewel men’er zomtyds gissingen van een
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goede of kwaade Ligchaamsgesteltheid uit trekken kan. Dus by voorbeeld die genen,
die veel van Vuur, Vegten en Krakkelen droomen, hebben een overvloed van Gal.
Droefgeestigheid word te kennen gegeven door zwaarmoedige Droomen; gelyk
droomen van Water, Regen, Rivieren en Visschery, een overvloed van Slym en
Fluimen betekenen. Ziet iemand in den Droom roode en schitterende voorwerpen,
het is een teken, dat hy te veel Bloed heeft. Op dezelve wyze kan men een gissing
maken van Deugden en Lasteren, hebbende haren eersten oorsprong in de gesteltheid
des Ligchaams, hoewel ze volstrekt van de Ziele afhangen. Hier van daan moet men
niet twyffelen, of het ontstaat uit de gesteltheid of temperament van iemand, zoo hy
dikwils van een en dezelve zake droomt. Maar ingeval een Droom maar eens gebeurt,
kan men niet onderscheiden, of dezelve uit een dagelyksche bezigheid, dan uit de
gesteltheid des Menschen ontstaat. Immers zoo iemand matig leeft, en zig met goede
en godvrugtige Gedagten te slapen legt, hy zal doorgaans goede Droomen hebben.
Onder de Goddelyke Droomen worden getelt, die God of onmiddelyk, of door
den dienst der goede Engelen toezend, om toekomende dingen, het zy goede, het zy
kwaade, te openbaren. Van welke beide zoorten de Heilige Schriftuur voorbeelden
verhaalt
druipert. Zie zaadloop.
druivekruid. Dit Gewas heeft byna de kragt van Thym. Het Druivekruid is een goed
middel voor de opstopping van ’t Water. Droog en by de Klederen gelegt zynde,
geeft het dezelve een aangename Reuk, en bewaart ze voor de Mot. Met Zoethout
zynde afgekookt, nevens een weinig Zuiker of Siroop van Violen geneest het de
Aamborstigheid, en het uitspuwen van Fluimen, mits het een tydlang gebruikt word.
In een Pan gefruit, en met Malvezei-Wyn besproeit, vervolgens op den Buik gelegt,
geneest het de pyn van ’t Kolyk; nog meer, als men’er Byvoet, bloessem van Kamil,
olie van Lelien en Eyerdoojer by fruit.
duiker. Zie waterhoen.
druivenat of druive-schalei.
Dit is een zoort van Confituuren, van Druiven gemaakt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

200

Manier om Druive-Confituuren te maken.
Plukt de Druiven by helder Weêr; laat ze dus eenige dagen lang staan, en drukt ze
dan met de handen uit. Na dat gy’er de Korlen hebt afgezondert, zet het nat op ’t
Vuur, laat het zagtkens kooken; dog schuimt en zuivert het zoo veel als mogelyk, en
roert het geduurig met een Schuimspaan om.
Naar maate dat het Druivenat dikker word, moet het Vuur worden vermindert.
Wanneer het tot een derde is afgekookt, slaat men het door een linnen doek, onder
een sterke uitperssing. Daarna zet men het andermaal op ’t Vuur, om het volkomen
bekwaam te doen kooken. Dog om het niet te laten aanbranden, moet men het geduurig
omroeren. Eindelyk doet men het in Potten, om het by gelegener tyd te gebruiken.
druive-trossen.

Manier, om Druive-trossen in de Lente te hebben.
Men kan in ’t Voorjaar Druive-trossen hebben, als men stekken op Kersseboomen
ent. De Druiven zullen in den tyd van de Kerssen ryp zyn. Maar het komt’er op aan,
hoe men een stek van een Wynstok op een Kersseboom enten moet. Dit nu geschied
op deze wyze: Men boort een gat in den tronk van den Kersseboom; en men voegt
hier het stek van den Wynstok in, en laat het groeijen tot dat de opening geheel digt,
en het stek den Kersseboom volkomen ingelyft is. Daarna snydt men den rank van
den stam, als wanneer dezelve geen ander voedzel, als van den Kersseboom ontfangt.
Het zap van den Kersseboom bevordert dus de rypheid van de Druiven, dat men ze
twee Maanden vroeger, als naar gewoonte kan nuttigen.
duitsche gember. Zie kalfsvoet.
duive. Daar zyn tweederlei Duiven, tamme, die men in Duivehokken houd, en wilde,
die zig meest op de Boomen onthouden, en zelden op de Aarde gezien worden. Deze
zyn zeer aangenaam om te eeten.

Manier, om Duiven aan te kweeken.
Het groot Voordeel, dat men van de Duiven trekt, maakt, dat ze in dit Woordboek
plaats verdienen. Vooraf moet men weten, dat de witte Duiven van minder waarde
zyn, als de andere, om twee redenen; vooreerst, om dat ze zoo vruchtbaar niet zyn;
ten anderen, om dat’er de Roofvogels meer jagt op maken, als op de andere.
Het kenteken van een goede Duive is, dat ze grys is, trekkende naar aschgrauw
en zwaart. Hare Vruchtbaarheid geven ze te kennen door hare roode Oogen en Pooten,
behalven haren goudgeelen Hals.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Daar is een zoort van Duiven, die men ruigpootige noemt; welke veel grooter, en
vrugtbaarder zyn, dan de andere. Ook zyn deze zoo wild niet, nog verlaten het
Duiveslag minder, dan de eerst gemelde. Hier om kan men in den begin van het
fokken der Duiven beide zoorten onder elkander mengen, ten einde de jongen, die’er
van voortkomen, den aart van beiden ontfangen.
Het voedzel der jonge Duiven is Geers en Hennipzaad. Hoewel Komyn zeer goed
is, om ze aan het Duivenhok te doen gewennen. Men moet ze voêren, zelfs met den
bek op te breken, tot dat ze zig zelve konnen voeden, wanneer men zo ook kan laten
uitvliegen, om aas te zoeken.
Edog men moet hen de volle vryheit niet geven, om uit te vliegen, uit vreze, dat
ze in de eerste dagen te verre zouden afdwalen, en nooit wederkomen. Hierom is ’t,
dat zommigen tot dit eerste uitvliegen een donkeren en mistigen Dag verkiezen;
aangezien de Duiven, vrezende nat te worden, alsdan niet verre van haar hok afdwalen.
Andere menen, dat men wagten moet, tot dat ze Eyeren leggen, en broeijen. Wederom
anderen ontnemen haar de Slagvederen der Wieken, om dus niet verre te konnen
vliegen, en dies te beter aan het Duiveslag te gewennen.
Het is niet nodig te herinneren, dat men de Duiven voeden moet in den tyd, wanneer
ze op ’t Veld geen aas meer vinden, namentlyk van half-November, wanneer alle
Graanen reets gezaait zyn, tot de Maand van April.
Men voed ze doorgaans met Boonen, uitziftzel van Graanen, Gerst en Haver. Dolik
is ook zeer goed tot voedzel der Duiven, en zy aazen’er zeer graag op. Men kan ze
ook met Geers voêren, dog het Zop is de kool niet waard. Turksche Tarwe is ook
goed. Grauwe Erten zyn het gemeen voedzel.
Ondertusschen beminnen ze het Hennipzaad boven al, en men onderstelt, dat ze
daar door meest aan het Duivehok gewent worden. Eykels kort gesneden, zyn ook
een lekkerny der Duiven, voornamentlyk ’s Winters.
Geduurende de Vorst moet men ze met Druive-korlen voeden; om dat haar dus
het Eyerleggen en broeden belet word; want en Eyeren zouden verlooren gaan, en
de jongen, die zy’er misschien nog uit kwamen te broeijen, zouden sterven.
Ondertusschen verschaffen de gemelde Korlen ook voedzel.
De tyd, om de Duiven te voêren, is ’s ogtens en ’s avonds, dog nooit ’s middags,
als wanneer ze doorgaans slapen; welke rust niet moet gestoort worden, om dat ze
wezenlyk dient tot het verduwen van het genuttigt voedzel. Eindelyk moet men in
agt nemen, dat men de Duiven niet altyd op het zelve uur voedzel geeft, op dat niet
de nabuurige Duiven zulks mede gewent wordende toevliegen, ende het voorgeworpen
Zaad of Graanen wech rooven.

Geheim, om te beletten, dat de Duiven haar Hok niet verlaten.
Neemt het hoofd en de voeten van een gelubden
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Bok, en laat het zamen kooken, tot dat het vleesch van de beenderen valt. Kookt
daarna het vleesch afzonderlyk in het zelve nat, tot dat het geheel en al verteert is.
In deze dikke Saus wryft men Pot-aarde, zynde van alle steentjes gezuivert. Hier
onder mengt men Zout, Pis, grauwe Erten, Mist, Hennip en Graanen. Men kneed het
onder malkander tot een deeg; met maakt’er broodjes van, en laat ze in de Zon
droogen, of wel in een Oven; dog zoo, dat ze niet verbranden. Deze broodjes legt
men op verscheide plaatzen van de Duiveslag. De Duiven zullen’er aanstonts op
aazen, en’er zoo veel vermaak in vinden, dat ze het hok in ’t vervolg niet graag zullen
verlaten.
Anderen nemen een klomp Zout van omtrent een handvol, en leggen ze op het
Duiveslag. Daar zyn’er, die een Geite-hoofd nemen, het zelve in Zout-water laten
kooken, daar Komyn, Hennip en Pis byvoegende, en het in het Duivenhok leggende,
om den Duiven een tydkorting en vermaak te geven. Wederom zyn’er, die Geers in
Honing laten snerken, doende’er een weinig Water by, om het aanbranden te beletten.
Dit is een lekkerny voor de Duiven, en maakt, dat ze haar hok niet alleen niet verlaten,
maar zelfs vreemde Duiven derwaarts lokken.
Men zegt, dat, als men de vensters en opening van een Duiveslag met Balzem-olie
wryft, zulks een middel is, om ze niet te doen uitvliegen. Tot dien einde nemen
zommigen Linzen en Komyn, weiken ze in Honing-water, en geven ze den Duiven
als een lekkernye te eten, om ze dus op het Duiveslag te houden.
Anderen nemen Gersten-meel met Honing, van elks even veel, mengen het onder
malkander, en geven het den Duiven te eten. Nog anderen geven hen zoo dra ze uit
het hok komen, Komyn, bewerende, dat ze dus doende niet alleen niet wech blyven,
maar ook, dat ze met een aangename geur zynde bestreken andere Duiven met zig
lokken.
Daar zyn’er, die een Tigchel vergruizen, en ziften; doende Peperkruid daarby, en
latende het zamen in oude geurige Wyn afweiken, nevens eenige Drogeryen; gevende
daarvan den Duiven, als ze staan om uit te vliegen.
Anderen zyn van gedagten, dat, als men Yzerkruid op het Duiveslag strooit, de
Duiven daarop aazende gewend worden niet verre wech te vliegen, of immers niet
wech te blyven.
Men kneed Leem met Zout; of men neemt het gene uit een zoute Kaas druipt, en
men loutert het zelve, en werpt het in het Duivenhok. De Duiven zyn vernibbelt op
Zout.
In plaatzen, daar de Gers gemeen is, kookt men ze in Water; men laat ze in ne
lucht droogen, en kookt ze vervolgens in Honing. Daarna bestrykt men’er de Nesten
en andere plaatzen mede, alwaar de Duiven hunne pooten en vlerken konnen
bezoedelen. Die hier de proef van genomen hebben, verzekeren, dat door dit middel
niet alleen de Duiven aan haar eigen hok worden gewent, maar ook andere Duiven
derwaarts lokken.
Anders. Neemt Tarwe, en werpt die in Water, in het welk Anys gekookt is; laat
het dus drie dagen lang staan weiken, en geeft het den Duiven in het Hok te eten.
Turksche Boontjes in Water gekookt, naderhand in Honing afgeweikt, en met Komyn
besprengt, hebben dezelve kragt.
Of neemt een once oude Leem, in een Oven gebakken, tot dat het rood word; vier
drachmen Yzerkruid, en even doo veel Tarwe, in Wyn afgeweikt, en tot gruis gemaalt;
een halve drachme Kamfer; drie drachmen Komyn, ende een halve once
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overgehaalden Wyn. Mengt dit onder malkander, en kneedt het tot een deeg, snyd
het in stukken en maakt’er kleine balletjes van, als Erten, en geeft die aan de Duiven
te eten.
Daar is byna geen Dier, dat zindelyker wil gehouden zyn, als een Duive. Waarom
men ten minsten ieder Maand het Duiven-hok moet schoon maken. De Mist, die’er
uit geworpen word, moet zagtkens worden beweegt, ten einde het stof daarvan niet
op de Eyeren in de Nesten vliegt, het welk men zegt, schadelyk voor het broeijen te
zyn. Want men moet onderstellen, dat de Duiven onder het schoonmaken van het
hok daaruit vliegen, en de Eyeren verlaten. Ook moet men zig met het schoonmaken
haasten, om de Eyeren niet koud te laten worden.
Men moet de Nesten van alle onzuiverheid verschoonen, zoo dikwils men de jonge
Duiven, die’er in zyn, uithaalt.
Doode en zieke Duiven mooten aanstonts wechgeworpen worden, om de anderen
door haren stank of anderzins niet aan te steken.
De Duiven verlaten doorgaans hare jongen, als men dezelve gehandelt heeft;
waarom men ze, als ze uit het Nest zyn gevallen, daar weder dient in te leggen, als
de ouden zyn uitgevlogen.
De Duiven zyn van een fyne reuk, en haar bloed word nooit meer gezuivert, als
wanneer ze door de gewoonlyke Canaalen een welriekenden damp ontfangen. En
dit is de oorzaak, waarom men het Duivenhok menigmaal berookt.
Dit Reukwerk bestaat of uit Wierook, Benjoin of Storax; of men steekt welriekende
Kruiden in brand, by voorbeeld, Thym, Lavendel, Rosmaryn, of zomwylen het hout
van een Jeneverboom enz.
De leeftyd der Duiven is tot agt Jaaren, dog de vrugtbaarheid duurt maar vier jaren,
maar de vier andere jaren doen ze geen nut meer. Het komt’er maar op aan, om deze
jaren te onderscheiden. Dog men houd daarvoor, dat dit het zekerste middel is:
Als men de Duiven allereerst in een Duiveslag zet, moet men elke Duive met een
Schaar maar eene Klauw voor afsnyden, en den tyd, wanneer zulks geschied,
aanteikenen. Dit moet ’s volgenden jaars terzelver tyd omttent een rweede klauw
geschieden, en dus vervolgens tot het vierde Jaar.
Het vierde Jaar voorby zynde gaat men op dezelve wyze in het Duivenhok,
uitgezondert alleenlyk, dat men twee Vogelkoojen by zig heeft, zyn-
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de groot genoeg, om alle Duiven daarin te zetten. In de eene Kooi moeten alle Duiven
gezet worden, die vier klauwen zyn afgeknipt, om ze of te dooden, of te Merkt te
brengen; in de andere Kooi die Duiven, die nog niet zoo dikwils zyn geknipt. Deze
laat men wederom los, en op de Duiveslag blyven.
Dit schynt wel eenigzins moeijelyk te zyn, dog het is niet minder als moeijelyk;
want als men het maar eens gedaan heeft, valt het in het tweede jaar zeer gemakkelyk,
en dus vervolgens nog vermakelyker; voornamentlyk, als men aanmerkt de menigte
der Duiven, die op deze wyze het hok vervullen.

Ruigpootige Duiven.
De Ruigpootige Duiven verschillen nergens anders in van de andere Duiven, dan
alleen ten opzigt van voedzel en vrugtbaarheid, broeijende byna ieder Maand van ’t
Jaar jongen uit, die wel in agt genomen zynde, wel opgekweekt worden, zelfs in ’t
hardste van de Winter.
Dit zoort van Duiven heeft de schenkelen tot onder aan de pooten met Pluimen
bezet; waarby dit ongemak is, dat ze dikwils tot haar Nest wederkeerende, hare ruige
pooten vol slyk hebben, wanneer ze op de Eyeren gaande zitten dezelve koud maken,
waardoor het Uytbroedzel verydelt word. Edog dit ongemak kan door de Schaar
verholpen worden.
Het Duiveslag moet nog voor de hitte, nog voor de koude te veel bloot gestelt zyn.
Het moet helder zyn, en rondom op den Dag staan, het zy in ’t Oosten, het zy in ’t
Zuiden. Dit zoort van Duiven vervliegt niet verre; en hoe gy ze meer voed, hoe ze
meer op het hok blyven, en bygevolg vruchtbaarder zyn.
Men moet ze nooit, voornamentlyk, als ze broeijen, zonder Water op het Duiveslag
laten. Dit Water moet gestadig ververscht worden, ten einde het of niet bevrieze, of
door eenige onzuiverheid daarin vallende, bedorven worde.
Voorts moeten en Hok en Nesten menigmaal gezuivert worden, en vervolgens
berookt, ten einde de Duiven voor Ziekten en ongemak te bevryden.
Wil men ’s Winters Duiven houden, men moet een warme plaats uitkiezen,
voêrende ze met Haver, grauwe Erten en Hennip, en’er helder Water by zettende,
waarna men van tyd tot tyd moet zien, om het niet te laten bevriezen. Na deze kleine
voorzorg zal men altyd zien, dat de uitkomste onze verwagting voldoet.
Wilt gy jonge Ruigpootige Duiven, als een zonderlinge lekkerny, op Tafel hebben,
gy moet niet wagten, tot dat ze vlug zyn; het is genoeg, dat ze omtrent zouden konnen
vliegen; als wanneer men haar de grootste Veêren der vlerken uitrukt, om ze buiten
staat te stellen, het Hok te verlaten; of men plukt de veêren van de Pooten; of breekt
het dik der Beenen; als wanneer ze, voornamentlyk in het laatste geval, oogenschynlyk
vet worden; om dat het wezen van het Voedzel alsdan min verspreid, en in Vet
verandert word.

Manier, om Duiven gereed te maken.
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De Duiven worden op veelderlei wyze gereed gemaakt. Men braad ze, en discht ze
op met een zuure Zaus, toegemaakt met Zout en witte Peper. Zy maken ook een goed
en smakelyk Vleeschnat.
Gefruite Duiven. Men stooft ze in Wyn-azyn, Zout en Peper. En om te maken,
dat’er dit mengzel beter doortrekt, spouwt men ze op den rug, of wel gansch door.
Drie uuren zyn genoeg, om de Duive dus te doen doortrekken, en den smaak en reuk
te doen hebben. Dit geschied zynde zet men ze in een korst van Meel, witte Wyn,
en Eyerdooyren; vervolgens fruit men ze, om ze met een zuure Zaus op te dischen.
Gestoofde Duiven. Men lardeert ze, en legt ze vervolgens in een pan met gesmolten
Spek. Daarna legt men ze in een kooper vertinde Stoof-schootel, men doet’er Zout,
Peper, Noote-muskaat, Oranjeschil, Kruidnagelen, Paddestoelen, een glas witte Wyn,
of Vleeschnat by. Dus genoeg gestooft zynde, word het warm opgedischt.
Anders. Kookt de Duiven in een kleine Pot; maakt ze toe met Zout, Peper,
Kruidnagelen, Thym, Uyen, ende een scheutje witte Wyn; opdischende doet’er een
weinig Citroen-zap by.
Ragout van Duiven. Om hierin wel te slagen, doet men de Duiven cierlyk op, men
vult ze met hare Lever en vleesch van Kapoenen, gehakt met Spek en fyne Kruiden,
zamen toegemaakt met Zout, Peper en Peterzelie. Dit geschied zynde, legt men ze
in een kooper vertinde Stoof-schootel, met een matig Vuur onder en boven. Zoodra
de Duiven gaar zyn, discht men ze op, om ze warm te nuttigen.
Duiven op een andere manier toegemaakt. Neemt groote Duiven, doet ze wel op;
vervult ze met vleesch van een Kalfsschyf, het merg van een Rund, Pieterzelie, Zout
en Peper. Dit gedaan zynde, belegt den grond van een Ketel met Spek in reepjes
gesneden, en met Runderen vet. Legt de Duiven daarop; maakt ze toe met Zout,
Peper, en fyne Kruiden; en legt’er andermaal van de gemelde reepjes op. Na dat de
Ketel toegedekt is, moet hy met de Duiven op gloeijende Koolen gezet worden, om
zagtkens te kooken; gekookt zynde neemt ze’er uit, en laat’er het vet afdruipen;
waarna men ze met een Ragoût van Kalfszwezerikjes, Aardappelen en Paddestoelen
opdischt.
Nog een andere manier. Fruit de Duiven, na dat gy ze gelardeert hebt. Na dat ze
beginnen te kleuren, moet men ze stooven met Aardappelen, stoelen van Artischokken,
Paddestoelen, toppen van Aspergies, Kalfszwezerikjes, Zout, Peper, fyne Kruiden,
en goed Vleeschnat. Gaar gestooft zynde, worden ze opgedischt met Citroen-zap en
gefruite Pieterzelie.
Duive-pastei. Kiest de grootste Duiven uit, ontweid ze van het Ingewand, en doet
ze cierlyk op,
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en kneust de beenderen der Borst; maakt een vulzel van Lever, rauw Spek, Pieterzelie,
Uyen, fyne Kruiden, Aardappelen, Paddestoelen, en Runderen Merg, en vervult ze
dus, dog bewaart’er iets van om’er onder te leggen.
De deeg van de Pastei nu gemaakt zynde, legt men het gemelde Vulzel op de
grond, en schikt de Duiven op order, zynde alvorens wel toegemaakt. Voegt’er een
Lauwerierblad by; bedekt de Duiven met reepjes van Spek, en legt’er de korst boven
op. Als nu de Pastei gaar is, neemt men’er het vet uit, men doet’er een Ragoût van
Kalfszwezerikjes, Haanekammen, Paddestoelen enz. Men kan deze Pastei warm
opzetten voor een eerste geregt.
duivekervel. In ’t Latyn Fumaria genaamt. Men onderscheid’er twee zoorten van;
een gemeene, ende een geele, die op de gebergtens groeit, by de Latynen Corydalis
genaamt.

Beschryving van de gemeene Duivekervel.
Het is een klein kruidje, gelyk aan een Coriander, en zeer digt. De steelen zyn
vierhoekig, en met kleine takjes, en vele zagte bladen bezet; zynde van kleur
ligt-groen, of naar rood trekkende. Het zaad is zeer klein, en donker-groen; maakt
maar eene Wortel met weinig vezeltjes.
Plaats. Dit Gewas groeit in ’t Kooren, in Hoven, Wyngaarden, Heggen, en oude
vervalle gebouwen. Het bloeit in Mey en Juny.
Eigenschappen. Het Zap, dat men’er uit trekt, als het nog groen is, is een goed
middel, om de zinkingen, die op het Gezigt vallen, te verdunnen; en voorts voor
allerlei kwalen van het Gezigt. Met Gom gemengt, en op de Oogleden gelegt, belet
het haair weder te koomen. Een Decoctum daar van gemaakt en gedronken, verdryft
door de Waterloozing alle heete, galagtige, brandige en andere kwaade Vogten. Ook
is het goed voor het Graveel, kwaadaartige Zweeren en Pokken.
Men veragt de Duivekervel, om dat ze zoo gemeen is, en ondertusschen kan men
tot lof daarvan zeggen, dat ze vele goede Eigenschappen heeft, en dat ze, het zy men
gezond, het zy men ziek is, nooit nadeelig is. Ze geneest de Schurfdigheid en Jeukte.
Zy neemt wech de verstopping der Milt, en Lever; ook zuivert ze volmaaktelyk de
Gal, zelfs die in de Aderen is. Deze kragt moet men telkens te hulp komen met
Senebladen, Kaffie, of getapte Melk. Men kan nemen twee oncen van dit Zap, met
een glas getapte Melk, of met een once Manna, om de Waterzugtigen te zuiveren;
of agt oncen van het afkookzel; of drie tot vier drachmen gepulverizeerde bladen.

Beschryving van geele Berg-Duivekervel.
Dit Plantgewas heeft vele dunne steelen, met takjes en bladen, gelyk die van
Coriander, bezet, dog kleiner; de bloessem is gelyk aan kleine Leeuwerken; de
veelvuldige dunne wortelen zyn lang en eenigzins wit.
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Plaats. Deze Duivekervel groeit op het Gebergte. Men gebruikt en het Kruid, en
deszelfs Zap in ’t begin van de Lente, en het Zaad, omtrent het einde van deze Maand.
Eigenschappen. De geheele Plant, het zy versch genuttigt, het zy droog
gepulverizeerd, ende eenige dagen lang in Wyn genomen, is een zonderling middel
voor het Kolyk; en om de slymagtige en taaje Vogten te verdunnen, en door het
Waterloozen af te dryven; om die reden is het voort Waterzugtigen een beproefd
middel. Ook worden’er de edele partyen van het Ligchaam door versterkt.
duivels-brood. Zie kamper-foelje.
duivelsdrek. In ’t Latyn Assa foetida, is een Gom in groote geelagtige stukken, van
een sterke en onaangename reuk, waarvan daan het den naam Duivelsdrek heeft. Het
druipt in een groote hitte uit een zekere struik, wiens bladen zweemen naar die van
Wynruit, groeijende in Lybie, Meden, Syrie en Indien. Men verzamelt dit Gom in
klompen, zynde zuiver en droog, geelagtig van kleur, vol heldere droppelen, sterk
van reuk, stinkende afschuwelyk, en zweemende naar die van Look.
Men vind dit Gom zelden opregt en onvervalscht. Daar zyn’er zelfs, die zig niet
schamen, in deszelfs plaats gespikkelde Nagelwortel, of gemeene Wierook te
verkoopen. De hedendaagsche Drogisten noemen het ook Succus Syriacus, dat is,
Syrisch Zap. Plinius, Theophrastus, en andere onder de Ouden, die’er van geschreven
hebben, getuigen eenpariglyk, dat het in hun-lieder tyd zeer geagt was, en tegen
Zilver wierd opgewoogen, wordende zelfs van de Keyzeren onder de kostelykste
zaken gerekent, waarmede zy hunne Schatkameren voorzagen. Het is een goed middel
voor de opstyging der Moêr; werdende voorts inwendig en uitwendig gebruikt, om
te verdunnen, te verzagten, te zuiveren enz.
De Stalknegten gebruiken dit Gom veelzins voor de Ziekten der Paarden,
voornamentlyk voor Gezwellen. De Plante der wortel, daar de Assa foetida uitgedrukt
word, zegt Bontius, zynde een Nederlandsch Geneesheer, in zyn Natuurlyke
Geschiedenisse van Oost-Indien, groeit in ’t Ryk der Perzen, niet verre van Zee;
zynde van tweederlei zoorten. De eerste zoort is byna gelyk een Wyngaardrank of
Waterwilge; en men perst zoo wel uit de takjes als bladen de Assa foetida; welk Zap
in de Zon hard geworden zynde, zoo wel als andere Zappen, een dikte van Aloë
ontfangt. De tweede zoort is een Zap, getrokken uit de Wortel van zekere Plant,
waaruit zekere groote bollen voortspruiten, die het gansche Huis vol stank maken.
Dog de Indianen beminnen dien reuk, en gebruiken ze in hunne Zaussen, gelyk Wy
den Huislook. De bladen van dit Plantgewas zyn gelyk aan die van de Tithymalus
of Wolfsmelk.
Men gebruikt in de Geneeskunde de Assa foetida, die uit het Oosten tot ons
gezonden word in droppelen of korlen, zynde helder en doorschynende,
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gelyk andere zoorten van Gom, by wyze van een Bolus, Pillen, of Opiaat, van een
scrupel tot een half vierendeel loots. Men maakt’er een Tinctuur van met
getartarizeerde Wyngeesten, of wel met overgehaalde Terpentyn-olie. Warm water,
en Wyn-azyn trekken ook het grootste gedeelte dezer Drogery uit.
Als men de Assa foetida in een Retorte distilleert, met ongeleschten Kalk, die de
zuure deelen van den Wynsteen verteert, men zal’er een afgryzelyk stinkende Olie
van halen; waaruit men ontwaar word, dat dit zoort van Gom veel Zout van Wynsteen,
ende een stinkende Olie heeft.

Middel, om een Uitwasseming te maken.
Neemt vyf grein Duivelsdrek, vyftien grein Sal Volatile van Hertshoorn, ende een
grein Laudanum Opiatum; mengt dit zamen met een genoegzame menigte Conserf
van Oranje-bloessem, en maakt‘er een Bolus voor de Uitwaasseming van.

Een ander middel.
Neemt een scrupel Assa foetida; Castoreum en Barnsteen, van elks tien grein; mengt
het zamen met een genoegzame menigte Conserf van Goudsbloem, en maakt’er een
Bolus van.
De Assa foetida of Duivelsdrek word ook gebruikt tot een Poeijer tegen het
opstygen der Lyfmoeder, tot koekjes en pleisters voor die zelve Kwaal.
Men ontfangt in Vrankryk het meeste dezer Drogery uit Londen. De Engelschen
zenden het derwaarts in groote Vaten, met yzere hoepels. Waarby men die van
Marseille onderscheiden kan, als zynde in Manden van Dadel-bladen gevlogten,
gepakt.
duivels-melk.
Beschryving. Dit is een Kruid, dat vele takken heeft, waaruit een menigte Zap
komt. De bladen zyn klein, en gelyk die van Wynruit, hoewel een weinig breeder.
De vezels der Wortel kruipen langs de grond. Onder de bladen groeit een rond bolletje,
nog kleiner als een korrel van een Slaapbol. Dit gewas heeft maar een enkel Wotel,
die in de Medicyne gebruikt word.
Tyd en plaats. Men verzamelt deze Plant in den Oogsttyd, en men droogt ze in de
schaduw, onder een geduurig ommekeeren. Zy groeit in Wynbergen, en Hoven. Zy
bloeit in ’t midden van de Zomer.
Eigenschappen. Het Zap en Granen, zynde gelyk die van Wolfsmelk, zyn zeer
goed, om te purgeeren. De granen gedronken in Mede, zuiveren de Fluimen, en Gal;
onder Vleesch gemengt ontroeren ze den Buik.
duivenhok. Omtrent dit stuk der Huishouding valt veel te zeggen, en aan te merken;
want zonder dat zal men’er geen profyt van hebben. Vooreerst moet men’er een
bekwame plaats voor uitkiezen. Maar daar is geen beter plaats voor een Duivenhok,
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als midden op een voorplein van een Huis, zynde zeer ruim; of buiten het Huis, om
dat de Duiven, zynde schuw van aart, door het minste geraas binnens Huis niet en
verschrikken. Om dezelve reden moet het Duivenhok omtrent geen geboomte zyn,
om door het geruisch der Boomen niet vervaart gemaakt te worden. De grootheid en
ruimte kan niet juist bepaalt worden; hoewel het beter ruim, als nauw is. Een rond
Duivenhok is beter, dan een vierkant; om dat de Rotten minder toegang tot een rond,
als tot een vierkant hebben; behalven dat een rond gemakkelyker is, dan een vierkant;
om dat men door een Ladder, op een Spil draaijende, gemakkelyk het Duivenhok
van binnen kan doorsnuffelen, en de Duiven uit het Nest nemen, het welk omtrent
een vierkant Duivenhok niet kan geschieden.
Om te beletten, dat de Rotten niet van buiten naar een Duivenhok klimmen, maakt
men op een zekere hoogte blikke Plaaten vast, en ter plaats, alwaar men voorziet,
dat de Rotten zouden komen, by voorbeeld, de buitenste hoeken van een vierkant
Duivenhok. Deze plaaten moeten omtrent een voet hoog zyn, en omtrent een halve
voet boven de hoeken gaan. De Rotten nu tot aan die plaaten zynde gekomen, daar
ze niet tegen op konnen klauteren, moeten noodzakelyk naar beneden op de yzere
Punten vallen, die men daar ter plaatze in de Aarde gesteken heeft.
Voorts moet een Duivenhok niet naby het Water geplaatst worden; ten einde het
Water, dat de Duiven voor hare jongen halen, midlerwyle in haren bek warm kan
worden; het welk veel gezonder voor de jonge Duiven is, als koud Water.
De zoldering van het Duivenhok moet zeer digt zyn, als mede het Dak, ten einde
nog Rotten, nog Winden of Regen het niet beschadigen; vooral moet het op een vaste
grond staan, om door de Duivemist niet bedorven te worden. Het moet van binnen
en van buiten gewit zyn; welke kleur de Duiven meest beminnen. Het hok moet in
’t Oosten geene opening hebben, maar altyd in ’t Zuiden, om dat de Duiven de Zon
graag lynregt hebben, voornamentlyk ’s Winters. Ingeval men wegens den stand van
het Duivenhok noodzakelyk een Venster na ’t Noorden heeft moeten maken, moet
men het zelve in een felle Koude geslooten houden, maar ’s Zomers openen, om’er
een frissche Lucht door te laten, waar door de Duiven in dat Saizoen verkwikt worden.
Wat de Nesten aangaat, zommigen maken dezelve langwerpig vierkant van Steenen
in de Muur, en bygevolg donker; hoedanige nesten de Duiven beminnen. En deze
nesten zyn voor de beste gehouden, tot dat men de aarde Potten daartoe uitgevonden
heeft; want de eerstgemelde geven niet zelden door de eene of andere scheure den
Rotten een toegang, het welk de Potten, zynde uit een stuk gemaakt, niet doen, ten
ware ze door den mond van de Pot daarin kwamen. Andere gebruiken ronde Pannen,
de eene op de andere, vertonende de gedaante van een Water-goot; schikken-
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de de eene een halve voet van de andere, op Tigchelsteenen, daar toe van onderen
en van boven bekwaam gemaakt, naar de rondheid der Pannen; dienende teffens, om
de Nesten te onderscheiden. Deze Nesten moeten veel eer te ruim, als te nauw gemaakt
worden, zoo dat’er een Doffer en Duive in staan konnen; of anderzins zouden ze
dezelve verlaten.
De eerste of hoogste dezer Nesten moeten ten minsten vier voeten van de Aarde
zyn, ten einde het Metzelwerk beneden wel gevoegt zynde de Rotten daarbuiten
gehouden worden. Maar men moet aanmerken, (1.) Dat als men deze Nesten van
aarde Potten of gaten in de Muur maakt, ze in ’t verband moeten geplaatst worden,
en niet in ’t vierkant, het eene boven het ander. (2.) Dat men de Nesten niet minder
dan drie voet hoog van den top van ’t Duivenhok plaatst. (3.) Dat men op de hoogste
rye der Nesten een afhellende Plank van anderhalve voet breed vast maakt, ten einde
de Rotten door dat afhellen belet worden by de Nesten te komen. Eindelyk moeten
de Nesten naar het richtsnoer tegen een gladde en wel gewitte muur geplaatst worden.
Ook kan men voor ieder Nest een uitstekende Steen van drie of vier duim maken,
om de Duiven, komende uit het Nest, en wegens het slegte Weder niet konnende
uitvliegen, daarop te doen rusten. Zie boven op duive.
duizendblad. Dit is een Plantgewas van veelderlei zoorten, groote, kleine, en waterige,
van welke laatste wederom twee zoorten zyn. Het heeft in verscheide talen verscheide
namen van een en dezelve betekenisse. De Grieken noemen het Μυριόφυλλον; de
Latynen Millefolium; de Italianan Millefoglio; de Vranschen Millefeuille; de
Hoogduitschers Tausendblad; de Engelschen Milfoil.
Beschryving van het groote Duizendblad. Deze Plant, van welke Matthiolus de
Figuur opgeefr, is volkomen gelyk die van Dioscorides beschreven word, met dat
onderscheid alleen, dat ze grooter is; waarom hy ook de eene de groote, de andere
de kleine noemt.
Plaats. Zy groeit in menigte op Heuvelen en andere hoogten.
Eigenschappen. Deze zyn dezelve met die van de kleine, van welke wy aanstonts
zullen spreken.
Beschryving van het kleine Duizendblad. Naar het getuigenis van Dioscorides is
dit Plantgewas zoo groot als een Pauw, of nog grooter; heeft vele takjes, en bladen,
gelyk de pluimen van Vogelen, met korte en stompe staarten. De toppen der takken,
in de gedaante van een Zonnescherm, zyn digt met witte bloempjes bezet.
Plaats. het Duizendblad groeit op hobbelige en oneffe plaatzen, langs Paden en
Wegen; het bloeit in Mey en Oogstmaand.
Eigenschappen. Het Duizendblad is zeer goed voor het Bloedvloeijen, voor nieuwe
en oude Zweeren en Fistelen. Het is eenigzins zamenstrekkende. Het Zap is een
beproefd middel voor het Bloedspuwen; ende stelpt het bloeden uit de Neus, als’er
eenige droppelen van in gedaan zyn.
Het Decoctum van Duizendblad geneest allerlei zoorten van Vloeden. De bladen
gedroogt en gepulverizeerd gedronken met het Water van Consolida of Waalwortel;
en ’t blad in de Neus gestoken, stopt het Bloeden; tot een Klisteer gebruikt, geneest
het den Buikloop en Bloedgang.
Beschryving van de eerste Waterige zoort van Duizendbladen. Deze word van
Matthiolus beschreven, als maar eene steel hebbende, zynde zagt en dun, dryvende
op ’t Water, en hebbende een oneindig getal gehaairde bladen, groeijende even verre
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van malkander, in de gedaante van Vederen of Pluimen, donkergroen van kleur; dog
de top of Zonnescherm is geel.
Plaats. Dit Duizendblad groeit op een moerassige grond, en bloeit in Mey.
Eigenschappen. Het belet de ontsteking der versche Wonden, heel versch en groen
daarop gelegt zynde, of droog zynde in Wyn-azyn geweikt. Men geeft het ook met
Zout en Water te drinken aan zulken, die een zwaren Val gedaan hebben. Galenus
zegt, dat het opdroogt, en de Wonden doet toeloopen.
Beschryving van de tweede Waterige zoort Duizendbladen. Dit Duizendblad is
zeer gemeen, en maakt een menigte steelen, ter hoogte van een voet, of anderhalf,
zynde styf, veelhoekig, ruig, roodagtig, en boven getakt. De menigte der bladen
zweemen naar die van Kamil, dog sterker en zittende aan beide zyden, in de gedaante
van kleine Vogelen; aangenaam van reuk, en eenigzins scherp van smaak; hebbende
in ’t midden nog een ribbetje, waaruit kleine smalle spruiten, gelyk pluimtjes van
Vederen. Van tusschen de bladen groeit een steel zonder bladen, dog dragende een
menigte geele of witte bloempjes, welriekende en in de gedaante van een
Zonnescherm.
Plaats. Dit Duizendblad groeit op vette en vogtige Wyden. Het bloeit in
Oogst-maand.
Eigenschappen. Het behelst veel Zout en Olie, geneest de Wonden, verdunt, stopt
den Buikloop, Neusbloeding, en Zaadloop. Voorts is ’t een beproefd middel voor
oude en nieuwe Zweeren, Fistelen en Bloedvloeijing. Gepulverizeerd en op Wonden
gelegt zynde geneest het dezelve; als ook met Olie en Zalve gemengt, en tot een
Pleister gemaakt.
duizendkoorn. Anders Herniaria en Polygonum minus genaamt.
Beschryving. Het is een Plante, wiens takken op de Aarde leggen, zynde vol kleine
en langwerpige bladen. Het Zaad is ook klein, rond, wit en zoo menigvuldig op
elkander gehoopt, dat men zeggen zoude, dat de geheele Plant uit Zaad bestond.
Waarom het van zommigen Millegrana, dat is, Duizendkoorn genoemt word.
Plaats. Deze Plant groeit op drooge plaatzen, maar voornamentlyk aan de oeveren
der Watervloeden. Zy bloeit in Juny, tot het einde des Zomers.
Eigenschappen. Het zap dezer Plante met witte Wyn gedronken, loost niet alleen
de opstopping van ’t Water, maar vergruist ook den Steen, en
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doet hem door den Watergang afzetten. Men noemt deze Plant Herniaria, om dat ze
in een drank zynde gemengt, den Darmbreuk wonderbaarlyk geneest; het welk ook
geschied, als men ze van buiten appliceert. Gedroogt en gepulverizeerd zynde, is het
een beproefd middel voor de Roo-loop, en fenynige beten van Adderen en Slangen.
Het gedistilleerde Water agt dagen agter een zynde genomen, geneest de Geelzugt
en verstopping der Lever.
Deze Plant gepulverizeerd, en met Wyn gedronken, doet Waterloozen, en breekt
den Steen; dog moet een tydlang agter een gebruikt worden.
dwaalster. Zie planeet.
dwaasheid. Zie zotheid.
dwergboompje. Zie boom.

E.
eclips. Dus noemt men een verduistering van eenig Hemel-ligt of Planeet, veroorzaakt
door de tusschen-stelling van een Planeet. De voornaamste Eclipsen zyn die van de
Zon en van de Maan. De Eclips van de Zon gebeurt, wanneer de Maan regel-regt
tusschen de Zon en Aarde doorgaat, zoo dat ze hare schaduwe werpt ter plaatze, daar
de Aanschouwer is. De Eclips der Maan gebeurt, wanneer de Aarde tusschen Zon
en Maan doorgaat, zoo dat de Aarde belet, dat de straalen der Zon niet tot de Maan
doordringen. De Maan-Eclipsen zyn tot hier toe een groot hulpmiddel geweest, om
de lengtens der plaatzen te bepalen. Tegenwoordig gebruikt men veel gelukkiger
daartoe de Eclipsen der zoo genaamde Trauwanten van Jupiter, dewelke dikwils
wederkomen.
Men onderscheid twee zoorten van Eclipsen, waarvan zommige geheel, andere
ten deele zyn. In een geheele Eclips is het Hemel-ligt gansch verdonkert; gelyk in
de andere maar ten deele. Om de grootheid van een Eclips te kennen, hebben de
Sterrekundigen den Diameter van het Hemel-ligt in twaalf gelyke deelen verdeelt,
die ze Duimen noemen; zoo dat, wanneer agt of tien deelen van de Diameter der Zon
of der Maan verduistert zyn, zy zeggen, dat’er agt of tien duim zyn verduistert. Men
cyffert zeer nauwkeurig uit het begin, duurzaamheid en einde, de grootheid en
plaatzen, alwaar dezelve zig zal vertoonen.
ecliptica. Zie zonnewegh.
edelgesteente. Dus noemt men zekere dierbare Steenen van wegens haren luister,
en schitterende glans. Men onderscheid ze in verscheide zoorten, van welke men
wederom afzonderlyke Classen maakt. In de eerste rang stelt men den Diamant,
Robyn, Smaragd, en Opaal. Tot de tweede rang behooren de Agaat, Sardonyx, Onyx,
Jaspis, en meer andere Juweelen. De Oostersche Steenen, en die van den ouden berg
of opregte, worden meest gezogt. De Juweliers nemen veel moeite, om ze te polysten
en glanssig te maken, om ze te slypen, en in al haren luister te stellen. Zy zyn haren
oorsprong schuldig aan een zeer zuiver met Berg-zout bezwangert vogt, nevens een
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fyn en vlugtig Bergstoffelyk Zwavel. Het gemelde Vogt geeft hen den luisterryken
glans, gelyk de Zwavel oorzake van verscheide kleuren is. Men vind ze byna in alle
Ertz-groeven van Europa, binnen rouwe schalen beslooten; dog deze komen op verre
na in hardigheid en glans niet by de Oostersche en Indiaansche. Men weegt de
Edelgesteenten, gelyk ook de Paarlen, by Oncen en Caracten. Op een once rekent
met 576. grein by de Steenen; maar 600. grein by Paarlen.
eerenprys. Zie veronica.
eetlust. Anders in ’t gemeen Appetyt genaamt, is een graagte om te eten. Zy ontstaat
daaruit, als de Maag ledig is, dat dan de vogten of het zap zoo in de Maag is, het
binnenste vlies derzelver begint te knagen, (ofte veel meer, naar het schryven van
den Engelschen Geneesheer Pitcarn, als de ledige rimpels der Maag tegen elkander
wryven en schuren, want de Maag en Darmen altyd een wryvende beweging hebben,
genaamt motus Peristalticus.) Zomtyds word de Honger verwekt door eene uitwendige
toevallige oorzaak, en ontstaat van Koude, Vermoeidheid, Arbeid, of Waken, Vasten
of eenige andere. Als de Eetlust behoorlyk gaande blyft, houd ze de Gezondheid lang
in goeden staat; maar zoo dra ze vermindert of geheel vergaat, is het een teken van
Ziekte.
Verlooren Eetlust. Deze komt van de kwaade gesteltheid uit de krop van de Maag,
waardoor men een walg krygt van ’t Eten. Zy komt ook van verscheide oorzaken,
of van de koude en slaapheid der Ingewanden, die de Togt-gaten geslooten houd; of
door eene verhindering van den toevloed der Zappen, en Gal; dog niet van de zappen
uit de Herssenen, als zommige willen, gelyk men ziet uit het voorbeeld van Dolligheid,
Melancholy, Slaapziekte en andere kwaalen van ’t Hoofd en Herssenen, in welke de
Honger evenwel blyft. Of door eenige kwaade gesteltheid der Maag zelfs, als de
Droogte, veroorzaakt door al te veel Tabak te rooken, of niet genoeg te drinken, of
door eene heel drooge Natuur. Door al te groote uitrekking derzelver, door voorgaande
overdaad, voornamentlyk in Drinken, waardoor de vleeschige vezels hare kragt
zodanig verliezen, dat de Maag zig niet meer naar behooren kan sluiten en de Spys
kneden, of den Honger verwekken. Of door eenig Gezwel, opblazing van Winden,
wechneming van ’t gevoel, Wormen, of by gebrek van medewerking van andere
Ingewanden, als Lever, Milt, Darmen, verstopping van ’t Hoofd, Neus en krop van
de Maag. Of ook voornamentlyk van een taaje koude Slym, die het gevoel van den
Honger beneemt en eene walging van Spys veroorzaakt.
Als de Eetlust verloren is door eene heete ongematigheid, zulks bespeurt men aan
de tekens van
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een brandend gevoel, of van de Zode, of van een oliagtige vette oprisping, van
geduurigen Dorst met een afkeer van Eten, waarby zig veel galagtige Vogten voegen;
zoo dat de bittere smaak iemand geduurig in den mond ligt. Ook gevoelt men zware
trekkingen en steken in de Maag, als of hy van een gescheurd wierd, en men is heel
van zyn stuk af.
De tekens van een overmatige Koude zyn het tegendeel van de voorgaande.
Komt het van het wechnemen van ’t Gevoel, men heeft wel trek tot eten, dog als
met tegenzin, en de Spyzen die men eet toegemaakt met Mostaart of Peper, schynen
de Maag als ongevoelig, insgelyks ook de Wyn.
Is het door eene verstopping der Chylvaten, zoo is de Afgang dun, vermengd met
witten, zomtyds groenen Chyl.
Maar indien de eige zwakheid der Maage de oorzaak is, of een verval van krachten
der inwendige Werktuigen, men zoude het kunnen weten uit een vooraf gegaane
ziekte, als van eene hevige, langduurige of kwaadaardige Koorts, of eene zuure
Bloedloozing, verlies van Zaad, of eene algemeene verzwakking van ’t gansche
Ligchaam, ontstaan uit Slaaploosheid, Vermoeidheid en Vasten; al het welk niet
belet, of men heeft wel trek tot eten, maar zoodra men het nuttigen zal, krygt men
eenen tegenzin daarin; waardoor het Ligchaam verzwakt word, uit-teert en het Bloed
vermindert.
Als de Eetlust na eenige ziekte lang agter blyft, het voorspelt niet veel goeds, als
mede, zoo ze geheel vergaat in langduurige Ziektens, Roo-loop en andere
Bloedstortingen.
Het verlies van graagte voortkomende uit eene natuurlyke gesteltheid of gewoonte
der Natuur is nog erger, dan die van koude komt, en vry erger dan die van hitte. Die
van een gebrek der Lever ontstaat, is altyd gevaarlyk.
Dog of de trek tot Eten verdween in het begin of midden der Koortzen, mits de
kragten blyven stand houden, het heeft zoo veel niet te beduiden; in tegendeel is het
zeer kwaad, als het by het einde der Koortzen geschied.
De Kinderen verliezen den lust tot eten dikwils, om dat zy gulzig en overdadig
eten, waardoor de natuurlyke warmte verdoofd en Slym verwekt word, die de
togtgaten der Maag en Ingewanden verstoppende, het toevloeijen der zappen tot de
versterking vereischt wordende, belet.
Om den Honger weder te doen komen, die verdweenen is door eene overmatige
warmte, moet men de Vaten ontlasten en openen door eenige Aderlatingen aan Armen
en Voeten.
Men moet den Buik zuiveren met Cassia en Wey van Melk; ook de Soepen
toemaken met allerhand verkoelende Kruiden, als Zuuring, Porcelyn, Citroen en
diergelyken. Ook moet men zig onthouden van Wyn drinken, maar in plaats van dien
gebruikt men Limonade, Gerste-water met Cichory, Zuuring; of ook een Schalei
maken van Kruisbeziën; of Siroop van Berberis in Water gedaan; en zoo men de
Buikzuivering herhaalt, zal men daarby voegen of wat Manna, of een half loot
Rhabarber getrokken. Men kan zig ook bedienen van het afziedsel van Tamarinden,
waarin men twee oncen Roozen-honing doet smelten. De maat der Genees-middelen
moet men schikken naar de kragten der Personen.
Indien het verval van Eet-lust veroorzaakt word door Koude, zoo geve men goeden
ouden Wyn te drinken, en doe in de Soepen wakker Thymkruid en Majoraan, Salie
en Yzop. Een Duive in een Pot gebraden, heeft een byzondere hoedanigheid in deze
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gesteltheid, boven ander Vleesch; als mede zoo men een vierendeel loots Driakel
voor het Avond eten, en ’s Ogtens nugteren neemt. Verneemt men, dat de Vogten
taai en klevende zyn, dient men een Braakmiddel te gebruiken, het zy van Oxymel
Squilliticum, of Braakwyn, of Tartarus, of de wortel van Hipocacoanha.
Die ontstaat van het verhinderd gevoel door eenig Vogt, dat het vlies der Maag
ingezogen heeft, moet op dezelve wyze behandelt worden.
Ontstaat ze uit een verstopping in het Darmschil, (anders de Krans genaamt,) of
van de Lever, men herhale de Aderlating dikwils, en volge voor ’t ovetige de wyze,
welke in hete Ongematigdheid voorgeschreven word.
Zoo de Eet-lust verloren is, door verlies der Levens-geesten; men gebruike luchtige
Kost, drinke Wyn, gebrande Wateren, brenge het slapen en waken in goede order,
make geene hevige beweging met het Ligchaam; en myde vooral het geene, ’t welk
tot dese ontsteltenis aanleiding heeft gegeven.
Bedorven of verkeerden Eet-lust. Als men belust is om belachelyke of onredelyke
dingen te eten of te drinken, dat word de verkeerde Appetyt genaamt; alzoo diergelyke
Menschen vermaak scheppen, om Aarde, Kalk, Pleister-kalk, Steen, Koolen, Vergift,
raauw Vleesch, Menschen-Vleesch, ja Drek en hondert diergelyke onbetamelyke
dingen te eten.
De Vrouwen en Meisjens zyn deze Kwaal meer onderworpen als de Mans,
voornamentlyk zekere Vrouwens, by welke deze lust begint met de eerste Maand
van haar Zwangerzyn, en duurt tot in de vierde maand. Aan de Maagden komt ze
over, als hare Maandstonden niet ter deeg gaan, en aan de Mans door andere kwaade
gesteltheden.
De oorzaak dezer ontsteltenis komt zomwylen van eenig Verrot of bedorven
melancholyk Vogt, dat de vliezen des Buiks prikkelt, en zomtyds zit ze in de Maag
zelve, of in andere deelen des Ligchaams, die eenen toevloed op de Maag hebben.
(Dog dikwils is het de verkeerde inbeelding van ’t Gemoed, zonder dat men zeggen
kan, wat’er aan het Ligchaam schorte.)
Indien diergelyke verkeerde Lust opkomt na een Ziekte, mag men wel voor eene
instorting vrezen. Duurt ze lang by Vrouwen en Meisjens, het staat te dugten, dat ze
de Teering daarvan zetten, of het Water laden, of inwendig zware Verstoppin-
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gen krygen, een beginzel en grond van vele Ziektens.
Deze Lust is zo kwaad niet voor die gene, die geen anderen trek hebben, dan naar
zuure of scherpe dingen; als wel aan anderen, die op allerhande Ongedierte of andere
buitensporige dingen vallen.
Deze ongeregeltheid is altyk geneeslyk, zoo ze niet aangebooren is.
By de Vrouwen geneest men de verkeerde Lust met haar in te geven het zap van
Wyngaards-knoppen; of wel als men ze haar zoo raauw laat eten, het geschiede voor
de Maaltyd. Men geve haar ook Olyven of ingeleide Moêrbeziën, of Amandelen; en
by het einde van de Avondmaaltyd, of Middagmaal, Kruis-beziën, Quee-appelen,
Mispelen, Peeren of andere geconfyte Vrugten. Die zwanger zyn, kan men het Braaken
bevorderen met wat Honing-water.
Het gebruik van wat lyvigen Wyn zal haar dienstig zyn; als mede vyftien of twintig
grein poeijer van Rhabarber, gemengd met een half vierde deel loots Conserf van
Hyacinthen, des morgens nugteren genomen. (Anderen dragen de een of andere
kostelyke Steeen daarvoor aan haar Lyf; en die aan het Hulp-middel gelooven, die
helpt het.)
Ten opzigte van de Meisjens met deze Lust behebt, moet men handelen zoo als
onder de ophouding der Maandstonden gezegt is.
Wat de Mannen aangaat, hen zal de Braaking een spoedig Hulp-middel zyn; zy
kunnen ook de volgende Pillen gebruiken:
Neemt vyf vierendeel loots Aloë hepatica, een vierendeel loots Agaricum, een
half loot Mastix; maakt het tot een Poeijer, doet’er wat Siroop van Roozen by, en
maakt’er een deeg van; waarvan men een half vierendeel loots inneemt tot een
vierendeel toe, en gaat te bedde leggen. By hun maal dienen ze een glas ouden Wyn
te drinken, of wat Brandwyn, of eenig ander gebrand Water, waarin men heeft doen
trekken wat Kaneel, Nagelen, Salie, Rosmaryn en Zuiker.
Zoo men een tegenzin in Pillen had, zoo kan men een half loot Rhabarber te trekken
zetten, met zoo veel schil van Myrobalaan, genaamt de Citroen-verwige; in een glas
Wegbreê-water, geduurende eene Nagt op warmen Asch gezet; als de Trekking
geschied is, moet men eene once Manna doen smelten, of zoo veel Siroop van witte
Roozen. Ook zal het gebruik van Mithridaat uitnemend zyn voor de Vrouwen, en
dat van Driakel voor de Meisjens.
Onverzadelyken Honger, ook wel genaamt Honds-honger; word veroorzaakt of
door een onmatige hitte, die al het Vogt verteert dat zy vind; of door een koude, die
teffens zamenwringt en opdroogt, of door een toevloed van een scherp vogt op de
Maag, of krop van de Maag.
Als dezen Honger komt van de hitte, by voorbeeld van een Koortz, of dat men te
veel gelopen heeft, of te veel gewerkt, gewaakt of gevast; of van overvloed van Gal,
dan word hy gekent aan den Dorst, of hardlyvigheid en hardigheid des Afgangs.
Maar komt hy van Koude, men zal tegenstrydige tekens bemerken; en zoo van een
scherp Vogt, men werpt geduurig Fluimen en Speekzel uit, en dat men uitwerpt is
zuuragtig van smaak, en men is zonder Dorst.
Deze Honger is tweederlei; de een wil geduurig eten hebben, de andere laat een
kleine tusschenpozing, maar verslind daarna al wat hy krygt met groote gulsigheid.
De Kinderen zyn deze kwaal meer onderworpen, dan Menschen van Jaren, en wier
Maag en daarby liggende Ingewanden van een koude Natuur zyn, vervallen in dat
kwaad.
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Als de Honds-honger lang duurt, zoo pleegt hy een Kolyk of Roo-loop te
voorspellen, of een Uitteering; en zoo hy na eene Ziekte volgt, beduid hy gemeenlyk
eene instorting. Zomwylen word deze Honger verwekt door Wormen van een
vreeslyke lengte, die in de Darmen zitten. Zie het Boek van de Teeling der Wormen
in ’t Menschelyke Lichaam, door den Heer Andry, Genees-meester van ’t
Kunst-genoodschap te Parijs.
eike. Dit is een der gemeenste, bekendste en voordeligste Boomen voor het
menschelyk leven. Hy groeit op Bergen en Dalen. Dog die op de Zonne staan, zyn
bekwamer tot allerlei Vaatwerk. Hoe een Eike schaduwagtiger groeit, hoe ze brosser
is, en van minder nuttigheid, om’er in de Bouwkunde Posten en Planken van te
maken.
Men onderscheid gemeenlyk drie zoorten van Eikeboomen. De gemeenste, anders
Steen-eike genaamt, heeft een laage, maar sterke stam, dog vele groote en breede
takken; de bladen zyn kleiner, als die der andere zoorten, en donker-groen. Deze
Eike draagt de meeste Eikelen, bekwaam om Zwynen te mesten, als zynde grooter
en zoeter, als de andere. Ook is het hout harder en bekwamer tot de Bouwkunde,
behalven dat het korter en eenigzins kwastiger is. De zoogenaamde Hazel-eike heeft
een regt opgaande en hooge stam, dog min vrugtbare takken; en daar by kleindere
Eikelen. Het loof is eenigzins grooter, en ligter van kleur, als dat van de Steen-eike.
Het zap maakt een blauwe verwe. Het derde zoort bestaat uit de allerhoogste
Eikeboomen, dog heeft ook minder vrugten. De twee laatste zoorten worden meest
in de Bouwkunde gebruikt, gelyk de eerste eigentlyk tot het mesten der Zwynen
dient.
Eikeboomen moeten niet besnoeit worden, om dat dus doende het zap niet kan
naar boven klimmen, en dus de hoogste takken het voedzel onttrokken word; waar
door het geschied, dat een Eikeboom dus besnoeit allengskens van boven verrot en
vermolmt. Maar anderzins is de Eike een der sterkste en duurzaamste Boomen; waar
van de Natuurkundigen getuigen, dat ze hondert jaar groeit, hondert jaar stil staat en
in haar kragt blyft, en hondert jaar wederom afneemt en vergaat.
Van dezen Boom kan men alle deelen gebruiken; te weten, het loof tot het mesten
der Aarde, en om onder het Vee te strooijen; ook is het goed om het vleesch te rooken;
de Vrugt, of Eikelen tot het mesten der Zwynen; en de Gal-appeltjes, die op de
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bladen zitten, tot Verwen en Inkt; het hout tot de Bouwkunde, en het gene daar toe
niet bekwaam is, tot aarde Vaten, en brandhout. De bast van Eikeboomen heeft een
dubbele nuttigheid, wordende van de Looijers gebruikt, en de Run kan naderhand
tot het stooken van Ovens dienen. Zelfs zyn de sponsagtige uitwassen bekwaam tot
verwen; en als ze in een scherpe Salpeter-loog afgekookt en wel geklopt worden,
zyn ze goed, om voor Tuntel te gebruiken. Boven dien hebben alle deze gemelde
deelen haar gebruik in de Geneeskunde. Het hout en spaanderen gekookt, en daar
van gedronken, is goed voor gezwolle voeten, Waterzugt, en Spaansche pokken;
waarom ook het Eiken-hout Lignum Sanctum, en Gujacum Germanorum genaamt
word. De bladen zyn een geneesmiddel voor tandpyn, en vervuilt tandvleesch. De
Wormpjes, zittende tusschen het hout en bast, genezen de hardhoorigheid en zuizen
der ooren. Voorts zyn de Eiken goed voor den Steen, Moeder-pyn, het byten der
vergiftige dieren, en bloed-wateren. De sponsagtige uitwassen stillen het bloeden.
De Marentakken worden voor de Vallende-ziekte, Roo-loop, en bezwaarlyke Kraamen
gebruikt. Van buiten aan den hals of arm gedragen, zyn ze een middel om de vrugt
in Moeders ligchaam te versterken. Met hars en Wasch tot een pleister gemaakt, doen
ze Etterbuilen ryp worden. Zelfs zyn de verschgehouwe Spaanderen goed, om Edik
te maken.
eike. (laage) In ’t Latyn Serratula, en met een Grieksche naam Chamaedrys genaamt.
Beschryving. Dit Plantgewas moet van de Betonie onderscheiden worden. De steel
is purperverwig, dun, en vol takken. De bladen zyn gelyk aan die van Betonie, rondom
gekartelt, dog de hoogste zyn de kleinste. De Bloessem groeit Kroonswyze, en is
van kleur Purperverwig. De Wortelen dezer Plant zyn menigvuldig.
Plaats. Dit Plantgewas groeit in Bohemen overal in de Bosschen.
Eigenschappen. De geheele plant in witte Wijn gedronken is een goed middel voor
die genen, die van een hoogte zyn gevallen; want zy verdunt het bloed buiten de
aderen. Een Decoctum daar van gemaakt zuivert de Zweeren en doet ze toelopen.
Men gebruikt het ook voor de aambeijen in een stooving. De Verwers gebruiken
deze Plant, om Wolle te verwen.
eland. Dit is een wild viervoetig dier, en gehoornt; zoo groot als een Paard, hebbende
voorts eenige overeenkomste met een Bok, een Ezel, ende een Hert. Het onthoud zig
in woeste en eenzame bosschen. Men vind dit Dier in Polen, Pruissen, Zweden,
Norwegen, en op Canada. Het hoofd is zeer dik, hebbende lang haair, dat tot op de
schoften hangt. Het is van kleur gemeenlyk grys en witagtig. Het heeft flikkerende
oogen, dikke lippen, lange ooren, dog maar middelmatige tanden. De hoornen zyn
gelyk die van een Das, die jaarlyks verwisselt worden. Dog het Wyfken heeft geene
Hoornen. Het heeft lange Schenkelen. Zommigen menen, dat dezelve maar uit een
stuk bestaan, zoo dat ze zig niet konnen buigen, en het Dier, willende rusten of
slaapen, tegen een Boom moet leunen. Het is de vallende Ziekte onderworpen,
waarvan het zig zelve geneest, gelyk men zegt, met zyn linker Klauw in zyn Oor te
steken.
Eigenschappen. De Elandsklauw is een zonderling middel voor de Vallende Ziekte.
Daar zyn’er, die de linker-klauw boven de regte stellen, om de gemelde reden.
Ondertusschen weet men door de reden en dagelyksche ondervinding, dat ze beide
eenerlei kragt hebben; aangezien dezelver werking in het vlugtig Zout bestaat, het
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welk in beiden gevonden word. Men houd daarvoor, dat het onnodig is, zodanig een
Elandsklauw of aan den hals, of anderzins in een Doos by zig te dragen.
eleochryson. Beschryving. De wortel van de opregte plant Eleochrysum maakt een
regte steel, digt en hard, gelyk hout; en is maar een el hoog. De bladen komen by
tusschen-ruimten te voorschyn, gelyk zynde aan die van Averuit. De bloessem zit
op de toppen der steelen, en is goud-geel. Gedroogt zynde bewaart ze de kleur langen
tyd; hierom heeft men ze ook Fluweel-bloemen genoemt.
Plaats. Deze Plante groeit op dorre Weiden en onbebouwde Landen. Zy bloeit in
de Mand Juny.
Eigenschappen. De toppen van het Eleochryson in Wyn gedronken, zyn een
beproefd middel voor de beeten der Slangen, vliegende Jigt, Breuk, en opstopping
van Water; en daar-en-boven, om de Maandstonden te bevorderen. De bladen in een
Drank nugteren genomen genezen de Zinkingen, hoewel ze voor de Maag niet goed
zyn. In een Kleêrkas gelegt zynde, bewaren ze de Klederen voor de Mot.
elft. Dit is een Zeevisch, van gedaante gelyk een Sardyn, dog veel grooter. In de
Lente komt hy in de Rivieren, voornamentlyk in zulke, daar veel Graveel-zand in is,
en in welke hy best groeit.
Men eet de Elft gebraden; tot dien einde schrapt men’er de schubben af, men kerft
ze, en wryft ze met Zout en Booter; dus legt men ze op een Rooster, met een matig
Vuur daaronder, om den Visch een aangename kleur te doen krygen. Dus kan men
hem, zoo men wil, opdischen met Zuuring, dat is, men kookt Zuuring met Zout,
Peper en Booter, nevens een weinig Pieterzelie en Kervel. Als deze Sauze gereed is,
legt men’er de Elft in. Men kan dezen Visch ook opdischen met een Ragout van
Paddestoelen, of een bruine Sauze met Kappers.
Men kan de Elft ook met een gebonde Sauze op deze wyze opdisschen: Neemt
witte Wyn, een weinig Wyn-azyn, Zout, Peper, Kruidnagelen, Lauwrier, Uyen, ende
groene Citroen-schillen; werpt dit zamen in een Ketel, en laat het wel kooken. Gekookt
zynde, haalt’er de Elft uit, en legt ze op een Servette, om droog te worden; gy kunt
ze of afzonderlyk met een witte Saus opdisschen,
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of ook met een koude Azyn- en Peper-Saus.
elixir. Dus noemt men een Tinctuur of Uittrekzel tegelyk van verscheide mengzels
gemaakt. Men tracht de Elixirs, zoo wel als in enkele Uittrekzels, het medicinale en
eenvouwdige van het overige wezen des Mengzels af te scheiden. Twee dingen merkt
men omtrent het toebereiden van Elixirs aan; voor eerst, het wezen der Stoffen, die
moeten uitgetrokken worden, ten anderen, het middel, dat men tot het maken van
een Elixir gebruikt.
Het wezen der zake, die moet uitgetrokken worden, is niets anders, als het geheele
zamenweefzel en natuurlyk zamenstel der stoffe, in welke een genezende Kragt is.
Dit ondergaat de minste verandering niet, nog door het Vuur, nog door het Scheivogt.
Het word van de andere deelen afgescheiden, en men haalt het’er zoo uit, als het in
’t mengzel is.
Het middel, dienende, om een Uittrekzel of scheiding der deelen te maken, in
welke de medicinale kragt is, word Menstruum of Scheivogt genaamt. Dog daar zyn
verscheide Scheivogten, naar de verscheidentheid der stoffen. Wyn-geesten zyn het
gemeenste middel.
De Ouden plagten twee zaken omtrent het maken van hun groot Elixir of Alcahest
te gebruiken, namentlyk Sulphur Solare, dat ze den name van Agent geven, ende een
Liquor Mercurialis, of Mercuriaalsch vogt, dat ze Patient noemen; hoewel ze wilden,
dat deze zoogenaamde Patient diende, om het Sulphur Solare te ontbinden, invoegen
het Mercuriaalsch vogt door dit Zout vast en onvlugtig gemaakt zynde tot een Elixir
word. Ook geven ze aan het Zulpher den name van Mannetje, gelyk aan het
Mercuriaalsch vogt den name van Wyfje. De reden hiervan bestaat in enkele
inbeelding. Dog het zyn Kunst-woorden, ontleent uit een zekere verheve Filosophie,
daar een ieder met zyn begrip niet by kan; maar alleenlyk zy, die in dezelve zyn
ingewydt, beweren’er een grondige kennis van te hebben, hoewel diergelyke woorden
in de ware Filosophie onbekend zyn. Wy zullen’er in het navolgend Elixir een preuve
van opgeven.
elixir der filosophen, of Flos coeli, of Algemeen natuurlyk en Filosophisch
Geneesmiddel, of Stoffe, van dewelke de ware Mercurius Philosophorum getrokken
is.
De Algemeene Medicyn is niets anders, als een Damp, die uit het middel-punt der
Aarde voortkomt, en klimt tot de oppervlakte, omtrent het een en het ander
Aequinoctium of Nacht-evening. Die van Mey word genaamt het Wyfje, gelyk die
van September het Mannetje. Deze Dampen missen niet naar boven te komen; te
weeten, het Wyfje van den 21. Maart tot den 21. April, voor Zonnen-opgang. Het
welk men bemerkt, als men het Oor op de Aarde gaat leggen; want men zal een
Zuizen ende een Zulferagtige stank gewaar worden. Voorts neemt deze Damp allerlei
gedaanten aan, naar de verscheidenheid der Zweetgaten, die de Aarde heeft, en
waardoor de Damp naar boven stygt. De Filosophen noemen ze daar van daan Flos
coeli, dat is, Bloem des Hemels. Dezelve is groen van kleur, en nog glanssiger als
een Smaragd, trekkende eenigzins naar Olie-verwe. Ook is de dikte gelyk aan een
Glas. En om dit te verbergen, hebben zommige Filosophen gezegt, dat het hun Vitriool
was. Daar zyn’er ook zeer groote, gelyk bladen van Papier. Men kan ze in Zandige
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plaatzen best opvangen. Gy moet ze vergaderen, na den opgang der Zon met uw
gezigt gekeert; dat is, de plaatzen moeten in ’t Oosten gelegen zyn.
Het zelve doer men van den 21. September tot den twaalfden October. En zoo by
ongeluk de Wind sterk en koud waayt, of zoo het regent, komt’er weinig van den
gemelden Damp te voorschyn. Het verzamelde moet in Fontein-water gedaan en wel
gezuivert worden, ten einde daar niet het minste slyk by blyft; voorts moet het met
een schoon Linnen worden gedroogt; in een glaze of marmer Vyzel gestampt; daarna
in aarde en verglaasde aarde Vaten gedaan, of in wel toegestopte Glazen, ten einde
daar niets van vervliege. Veertig dagen daarna moet het worden uitgeperst, als
wanneer het meer als de helfte van zyn gewigt aan Bloed zal uitleveren, zynde een
scheiding, die het van zelve gemaakt heeft. Middelerwyle moet men dit Uittrekzel
in een glaze Helm doen, en dien met Meel en Eywit wel toestryken; daarby voegende
een Recipient van dezelve grootte, ook wel toegestreken. Zet ze in de Zon en in de
Maan; en het Uittrekzel zal van zelfs vervliegen, door de Operatie. Voorts zal’er een
zeer klaar Water uit komen, dog maar een tiende gedeelte. Deze geesten worden
genaamt Algemeen Ontbindende, in zig behelzende alle de kragten van het Vuur,
van den Dauw, nevens de werkingen van Zon en Maan.
Eigenschappen. Een once van deze geesten vergruist den Steen der Blaas, door
inspuiting. Het is ook een uitnemend middel voor de Waterzugt, Long-ziekte en
Aamborstigheid.
Gebruik. Ingeval gy’er uw gebruik wilt van maken, gelyk als van een algemeen
Genees-middel, voor allerlei zoorten van Ziekten, zoo moet gy dit Water nemen, en
laten bevriezen by een zwak ligt van een Lampe, en het zal tot Kristal worden.
Herhaalt dit zevenmaal, en met de zevende reis zal alles bevroren zyn. Zuivert
eindelyk het grove Kristal-zout, dat’er zig geduurende de gemelde Corporificatie of
beligchaming heeft aangezet. Ten laatsten calcineert het zig van zelfs, en word tot
een fyn en ontastelyk stof, het welk men zorgvuldig moet bewaren, aangezien het
alle kragten behelst, om ons oorspronkelyk Vogt te bewaren, en ons Leven te
verlengen. Met een woord, het is goed voor alle Ziekten; en daarom noemt men het
Algemeen, om dat de Wonderen, die het behelst, zeer groot zyn.
Met het Elixir van de Maand September doet men op dezelve wyze, gelyk met dat
van Mey, voegende de beide Poeijers in een gelyk gewigt zamen; alsdan kan men
doen, het geen een drachme
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niet in staat was om te doen. Deze twee gemengde Poeijers worden Elixir genaamt.
Om’er de hooge verborgenheid van te begrypen, hoe de verandering in Goud en
Zilver geschied, neemt tien oncen van dit Elixir, ende een once Bladgoud, vergruist
het op een Marmer, droogt het, en doet het in een Matras of omgedraaide Kolf, en
sluit dezelve op een Hermetische of Scheikundige wyze toe, zoo dat’er zelfs de
allerfynste geesten niet uit konnen vliegen. Distilleert het vervolgens veertig dagen
lang zagtkens op heeten Asch, of op het ligt van een Lamp, zoo dat het een nog het
ander niet uitdooft, ende na vyf dagen zal het Elixir het Goud tot zyne eerste stoffe
hebben ontbonden, het welk zwart zal worden. Die noemen zy Interfectio of Dooding.
Na tien dagen zal dat Zwart een aarde voortbrengen zoo wit als Sneeuw, en
doorschynend; maar elken dag vervolgens zal het groen worden, het welk die
Filosophen heeft doen uitroepen: ô beata viriditas! Eindelyk zal zig dat groen
veranderen in donker-Violet, ende in een oogenblik in donker-rood. Dus is de Operatie
geschied.
Aanmerkt, dat het Poeijer in een Smeltkroes moet geworpen worden, en daarna
de Mercurius, of Quikzilver. Alle Autheuren beweren, dat dit Poeijer op een
buitengewoone wyze vermeerdert word.
Maar aanmerkt ook, dat al ’t gene wy’er tot hiertoe van gezegt hebben, te weten,
van dit zoo befaamd Elixir der Filosophen, meer in inbeeldingen en hersenschimmen
der Alchymisten bestaat, als van Filosophen, die de werkingen der Natuur nauwkeurig
naspeuren.
elixir proprietatis paracelsi. De agting van dit Elixir is al te groot, en deszelfs
werkingen al te bekend, als dat wy’er hier ter plaatze niet van spreken zouden. Alle
Autheuren schrijven Paracelsus de uitvinding van dit voortreffelyk Genees-middel
toe. Dog de onvolmaakte kennis, die hy’er van mede gedeelt heeft, en boven al zyn
stilzwygen nopens het Menstruum, of Scheistoffe, die’er toe gebruikt moet worden,
hebben die genen, welke tot hem kwamen, in vele Zwarigheden gewikkelt. En dit is
de oorzake der verscheide Beschryvingen, die men daarvan vind. Die van Crollius
nogtans is wel meest aangenomen; hoewel men reden heeft, om deszelfs
Zwavel-geesten af te keuren, die hy’er toe gebruikt, om de Quintessentie uit Myrrhe,
Aloë en Saffraan te trekken; aangezien die geesten in staat zyn, om de zuivere
substantie van die Droogeryen te verbranden, en dus zoo wel Konstenaar, als Patient
in hunne verwagting nopens de uitwerking te leur te stellen.
Operatie. Doet in een glaze Kolf met een regte hals van de beste Myrrhe, Aloë
succotrina, en zuivere Saffraan, fyn gestampt; van elks even veel; bevogtigt het
zamen met Zulfer-geesten, en evenveel Wyn-geesten; stort’er gedistilleert
Melisse-water op, tot dat het zelve drie duim daarboven dryft. Vervolgens schud het
wel om; sluit de Kolf toe met een wel toegestreken klein Renconter-glas; laat het
veertien dagen lang op een Bakkers Oven staan, mits het van tyd tot tyd
omschuddende, om het wateragtige dezer Droogeryen in dit Vogt wel te ontbinden;
dat is te zeggen, het gene in de wateragtige Scheivogten kan ontbonden worden.
Maakt vervolgens en Kolf en Renconter los, giet het zagtkens af, filtreert en bewaart
afzonderlyk het Vogt, dat boven het Poeijer dryft. Giet in deszelfs plaats omtrent een
derde meer Wyn-geesten, als’er Melisse-water geweest was. Na dat gy de Vaten
wederom wel toegestreken hebt, laat het twee Maanden lang staan afweiken, mits
het van tyd tot tyd omschuddende, en het Vogt, dat het zuiverste der gemelde

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Droogeryen in zig getrokken heeft, bewegende; op welke men andermaal Wyngeesten
storten, en dus het afweyken vernieuwen kan; hoewel deze herhaling nauwelyks de
pyne waard is. Men moet derhalven dit Uittrekzel met het eerste, getrokken door
middel van Melissenwater, vermengen, het in een glaze Kolf, met zyn Kap gedekt,
en wel toegestreken, storten, op heeten Asch zetten, en men zal’er omtrent een derde
van het Vogt uit trekken. Daarna en Kolf, en het gene daarin is, verkoelt zynde, stort
men het overige in een glaze Flesche, en stopt dezelve nauwkeurig toe, om hetgene
daarin is, in tyd van nood te gebruiken.
Om het oogmerk van vele Autheuren te voldoen, die willen, dat’er Zulfer-geesten
toe gebruikt worden, als een Ingredient van dit Elixir, kan men op een gedeelte dezer
vereenigde Vogten een derde of een vierde aan gewigt van Zulfer-geesten storten,
en het een met het ander den tyd van twee Maanden op een Bak-oven laten afweyken,
in een omgedraaide Kolf, met een Renconter gedekt en nauwkeurig toegestreken.
Indien tusschentijd zal het scherpe der Zulfer-geesten het grootste gedeelte der Aloë
en Myrrhe dooden, en zig met het vereenigt vogt mengende het Elixir voltooien, en
tot het behoorlyk gebruik bekwaam maken.
Eigenschappen en Kragten. Het gevoelen van Crollius in ’t byzonder is, dat dit
de Balzem der Ouden geweest is, en dat het alle kragten van de natuurlyke Balzem
behelst, noodzakelyk tot de onderhouding des menschelyken Ligchaams,
voornamentlyk der oude Lieden; dat het een Wonderlyk middel voor de ongemakken
der Long, aanstekende Ziekten, en ongezonde Lucht is; geschikt, om de pyn der
Maag en ingewanden te stillen, voorts voor Hoofdpyn en Duizelingen; om de
geheugenis te versterken; om den Steen te breken; om Jigt en Beroertheit te genezen,
mitsgaders derdendaagsche Koortzen; voorts om de Jeugd te bewaren, en den zwakken
Ouderdom lang uit te stellen; om Wonden, en inwendige Zweeren te genezen; met
een woord, men zegt’er van , dat het alle heete en koude Ongemakken overwind. De
Dosis is vyf of zes druppels, tot twaalf of vyftien, in Wyn genomen, of eenig ander
Vogt, daartoe bekwaam.
hoofdsterkend elixir. Om dit zoort van Elixir te maken, neemt men Varentakken
van
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Eyke-boomen, wortelen van Pioene, en Valeriana of Speerkruid, van elks anderhalve
once; van Pioene-zaad, Lauwerier-beziën, en Jenever-beziën, elks een once; Kaneel,
Foelie,en Cubeben of Steert-peper, elks anderhalf vierendeel loots; bloessem van
Rosmaryn en Lavendel, elks een hand vol. Men maalt en vergruist het gene daartoe
bekwaam is, en laat het vier en twintig uuren lang afweyken in Water van Leverkruid
en zwarte Kerssen, nevens overgehaalde Wyn-geesten, van elks anderhalf pond;
distilleert het vervolgens naar de regelen van de Kunst. Dit gedaan zynde, voegt men
by her gedistilleerde vogt een pond fyne Zuiker; van grijze Amber tinctuur, een
drachme. Men bewaart dit Elixir in een glaze Flesche, wel toegestopt, om het in
verlegentheid te gebruiken.
Eigenschappen. Men pryst dit zoort van Elixir zeer aan als een middel in
Beroertheid en Vallende Ziekte, ook in alle ongemakken der Herssenen, die uit Koude
ontstaan. Men geeft’er een halve tot een heele lepel vol van.
elixir van citroenen. Werpt een half pond groene en fyne Citroen-schillen, kort
gesneden, in een omgekeerde Kolf; stort’er twee pond goede Brandewyn op, nevens
een half pond overgehaald Citroen-zap. Laat de Kolf met een Renconter geslooten
en wel toegestreken worden; en vervolgens vier en twintig uuren op een Bak-oven
staan; zygt het vervolgens door, en drukt het middelmatig uit; doet’er evenveel
gedistilleert Scorzenera-water by, met anderhalf pond geraspte fyne Zuiker. Laat het
eindelyk zamen door een grof Papier zygen, en doet’er een drachme tinctuur van
Muskus, en Amber grys by, en gy zult een goed hertsterkend en aangenaam Elixir
hebben. De Dosis is van een halve tot twee volle lepels teffens, om de noble partyen,
of Borst-ingewanden te versterken.
elixir van kamfer. Distilleert een halve once Kamfer op vier oncen Brandewyn,
door middel van een Water-stoof; doet het in een kleine omgekeerde Kolf. gedekt
met zyn Renconter, en wel toegestreken.
Eigenschappen. Dit zoort van Elixir is Zweetdryvend, Hertsterkend, verdryft de
kwaade lugt, wederstaat het Fenyn, geneest de Jigt, en is een goed middel voor allerlei
kwaalen der Herssenen. De Dosis is inwendig genomen tot twintig droppelen in
Wyn, of eenig Cordiaal-water. Men kan ook eenige droppelen in een weinig Kattoen
in holle Tanden steken, om de Tandpyn te stillen.
elle. Dit is een zoort van maat in de lengte. Zy word doorgaans van een lang vierkant
of rond stuk Hout of Yzer gemaakt, en is van verscheide grotte. Men meet’er de
Lakens, Wolle of zyde Stoffen, Band en Linten mee. Alle Kooplieden moeten een
Elle hebben, die niet alleen in hare twee en dertig deelen afgeteikent, maar voor al
geeikt zy, en met Yzer beslagen aan ’t onderste einde; omtrent op deze wyze:
De Paryzers verdeelen hunne Ellen nog in derde, zesde, vier en twintigste en agt
en veertigste parten.
Ook houd de Paryzer, Lyon- en Rouaansche Elle drie voet, zeven duim, agt linien
Fransche maat.
De Champagner houd twee voet, zes duim een linie. Zoo dat drie van zulke Ellen
maar twee te Parys maken; en van de Hollandsche of de Amsterdammer doen zeven
Ellen maar vier te Parys.
Deze Ellen hebben in andere Landen verscheide namen, by voorbeeld, in Engelland
rekent men met Gardes, in Toskaan met Brassen, te Genua met Palmen, te Napels
met Kannes, enz.
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Een wydlustiger en nauwkeurig berigt, zeer dienstig voor allerhande Kooplieden,
en Huisvaderen, kan men vinden in Lodew. Bruins Thresoor van de Gewichten,
Maaten, Ellen, Munten, enz. te Amsterdam gedrukt.
elleborine. Dit is een Plantgewas, wiens steelen omtrent anderhalf voet hoog zyn,
rond, zonder takken, en gelyk als met Meel bestrooit. De Bladen, hoewel veel kleiner
als die van Helleborus, of Nieskruid, zyn voorts zeer gelyk aan dezelve. Waarvan
de Plante den naam van Helleborine draagt. De bloessem bestaat uit zes ongelyke,
witte en grazige bladen, waarvan de steelen van de helfte tot de toppen vol zyn. De
vrugt heeft de gedaante van een driehoekige Lantaarn, behelzende zeer kleine Zaaden,
gelyk houtzaagzel. De Wortel is vezelagtig, wit, en bitter van smaak.
Plaats. Men vind deze Plante op Heuwelen en schaduwryke plaatzen.
Eigenschappen. De Elleborine is Wondheelend en zuiverend. Inwendig genomen
zynde is het een goed middel voor de verstopping en andere ongemakken der Lever.
els, elze, elzeboom, heeft bladen als Wollekruid, maar langer en breder, en voor aan
puntig, met een dikke rib. Hy heeft een dikke wollige stam, ter hoogte van vyf voet
en meer, op welker top kleine takken wassen, die bloemen dragen schier als
Honds-roozen, of Vokelaars, dog veel grooter. De wortel gelykt naar die van
Wollekruid, en veroorzaakt Jeukinge, als men haar aanraakt. Zy is groot, vast,
gekronkelt, zwart van buiten, en wit van binnen, voorts bitter en scherp. Doorgaans
wast deze Boom in vochtige plaatzen, en bloeit in de Hooimaand, maar word gezaait
in de Sprokkelmaand.
Geen boom verlangt meer in ’t Water te staan dan de Els, want zyn natuur brengt
mede, dat, zoo de meeste wortels niet in ’t Water staan, hy niet zoo wel opwast als
’t behoort. Daarom is het vochtigste Land het beste voor de Elzeboomen.
Het hout wast buiten-maate hoog, en krygt bladen, en een blok of voet als een
Hazelaar. Men zet de Elzen doorgaans in gronden, daar men anders niets mede weet
aan te vangen, wegens de al te groote vochtigheid van zulk een Aarde, die half
moerassig of Broek-land is.
Men plant de Elzen op deze wyze: Eerst trekt men lynen twee voet van elkander,
langs welke men Groeven uitgraaft, of Gooten, niet dieper dan
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een voet, daar men de jonge Boomtjes in zet, anderhalf voet van een, en ze bedekt
op de wyze van een Ezelsrug met Aarde, waarop men niet moet vergeten dezelve tot
op twee vingers na by den grond af te snoeijen, en ze dus te noodzaken, verscheide
stammen te schieten.

Van de Plantagie der Elzen.
Zoodra dit zoort van Planten in den grond staat, heeft men’er geen andere moeite
meê, als ze te beschutten tegens de ongemakken, die haar kunnen overkomen; waarvan
het grootste en gevaarlykste is, dat ze ligt vertreden worden door de Beesten. Het
beste middel hiertegen is, dat men haar omcingele, zelfs eer men ze plant, met goede
slooten of gragten, die in zoo een wateragtig Land aanstonts vol Water loopen, en
dus het Veê beletten, daar over te komen.
Naderhand doet men’et niets omtrent, zedert dat dit Houtgewas geplant is, tot dar
men het afhakt; in welken staat het negen of tien Jaren blyft staan, tot dat het een
been dik zynde, gekapt word, het zy tot Brand-hout, of tot eenig ander gebruik.
Maar dus gekapt zynde, vereischt het een nieuwen Arbeid voor ’t volgende Jaar,
wanneer het een menigte uitspruitzels heeft geschoten op de voeten, die als knobbels
zyn geworden; te weten, dan moet men het besnoeijen en ontdoen van alles dat men
oordeelt daar aan schadelyk te zyn. Men verstaat hierdoor genoegzaam, wat dit te
zeggen is; zoo dat men alleen met voorzigtigheid moet te werk gaan.

Eigenschappen en deugd van den Els.
De wortel is heel nuttig, koud en droog, nevens hare overvloedige Vogtigheid. Zy
is openende en inbytende; verwekt de Maandstonden by de Vrouwens, en doet de
Spyzen verduwen. Ook dient ze voor de Aamborstige en die een koude Maag hebben.
De bast en vrugt zyn zaamentrekkende, ververschende en dienstig tegens de ontsteking
der Keel. De Leêrtouwers gebruiken den Elzebast, om hun Leêr zwart te verwen.
De bladen gekneust zynde, worden gebruikt, om de Gezwellen te verdryven; alzoo
ze de ontstoke vogten matigen en stuiten. Hun aftrekzel is goed om de voeten van
sterke Wandelaars en reizende Boden te wassen, en hen de vermoetheid te benemen.
Men bestrykt’er ook het hout der Bedsteden meê, om de Vloojen te verdryven.
endegroen. Zie kroost.
endeloos. Zie kruisdistel.
endivie. By de Latynen Endivia of Intybus genaamt, is een zoort van Zuikery, waarvan
twee zoorten zyn; gekweekte en wilde.

Beschryving van de gekweekte Endivie.
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Deze heeft groote bladen, zynde lang en breed, ligt-groen, digt by malkander staande,
en vertoonende een zoort van Latuw. De steel is hoog, en uitgeholt, voorzien met
vele takjes. De bloessem is fraai en blauw, maar zomwylen wit.
Plaats. Men kweekt de Endivie in alle Hoven. Zy bloeit midden in de Zomer.
Eigenschappen. De Endivie is verkoelende, zamentrekkende, en zeer goed voor
de Maag en Lever; gekookt en met Wyn-azyn genuttigt maakt ze een open Lyf. Een
Decoctum van Endivie in een drankje genomen is een uitnemend middel voor
verhitting der Lever; en geneest de opstopping, als ze met goede witte Wyn genomen
word; en als daarby gevoegt zyn Waterloozende middelen, geneest ze alle
verstoppingen van het Darmscheil.

Beschryving van de wilde Endivie.
Deze heeft regte bladen, lange en rondom gelyk als met franjen geboord, zynde van
een scherpe en bittere smaak; waarom ze Picris en Ambabeia genaamt word.
Eigenschappen. Deze Endivie heeft dezelve kragt met de gekweekte; en beide zyn
goed, zynde in een drankje genomen om den anderen dag, voor de Jigt, Bloedspuwen,
en voor Zaadvloeijng, zoo het uitwendig geappliceert word. Galenus noemt de Endivie
een bitter Kruid, in ’t byzonder de wilde, Picris genaamt. Alle zoorten van Endivie
zyn zamentrekkende. En dit maakt, dat ze goed is voor verhitting der Lever, en niet
nadeelig den genen, die van een koude gesteltheid zyn.
endvogel. Dit is een halfslagtige Vogel, levende in ’t Water, en op ’t Land. Men vind
tamme en wilde Endvogels. Een tamme Endvogel, die t’huis gevoed word, heeft een
langzamen gang, en verheft zig weinig van de Aarde, dog zwemt zeer snel.
De Eyeren van een Endvogel zyn grooter, en de schaal dikker, als Honder-eyeren.
Men laat ze van een Hen uitbroeijen. De Endvogel is zeer gulzig, aazende zelfs op
Padden en Kikvorschen, enz. Hy overlaad dikwils zyn Krop, en is genoodzaakt het
opgeslokte wederom uit te braken.
Eigenschappen. Het vleesch der Endvogelen is zeer voedzaam, maar ook hard om
te verduwen. Het Vet is verzagtende en openende. De Lever is een Genees-middel
voor de Lever-vloed. In een winderig Kolyk opent men den Endvogel levendig, en
legt hem dus onmiddelyk op den Buik. Wy zullen op het einde van dezen Artykel
zeggen, hoe deze Vogel moet toegemaakt ende gegeten worden.

Verscheide manieren, om wilde Endvogels te vangen.
Hoe de Netten, om Endvogels te vangen, gemaakt worden.
De Netten, om Endvogels te vangen, hebben maazen van drie duim breed. Het
bovenste van
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dit Net moet van vyf en dertig tot veertig maazen zyn; de lengte moet zyn van tien,
elf of twaalf roeden. De draad moet dubbeld zyn, en sterk gedraait, om sterk genoeg
voor het Water te zyn; voorts bruin geverft, en met Olie doorgetrokken, om minder
in ’t Water te verrotten.

Eerste manier, om Endvogels met Netten te vangen.
Liefhebbers van Endvogels met Netten te vangen, houden’er opzettelyk levende
Enden toe, om de andere te verstrikken. Hoewel de getemde Endvogels voorhenen
wild moeten geweest zyn; want wilde Endvogels tot de tamme niet zouden naderen,
en zig dus laten vangen. Men moet altyd zeven of agt Enden en zoo veel Waarden
in voorraad hebben; om by vermindering of verlies van zommige, ten minsten vier
gered te hebben.
De Netten konnen niet gespannen worden, als in Water van ten minsten een voet
diep, niet meer. Om die reden zyn’er de Zand-overs goed toe, en zomwylen de
Weyden, die onder Water staan. Men vangt de Endvogels, gelyk de Pluvieren. De
volgende Figuuren toonen, hoe de Netten gespannen worden.
Maakt zoo lang als het Net is, loode Koogels aan de grond vast, telkens met een
tusschen-ruimte van een voet, ter lengte van de koorde Q. S. om het Net dies te sneller
te doen zinken; en ten einde de Endvogels, zynde onder het Net gevangen, het aan
die zyde niet konnen ontsnappen. Gy ziet deze loode Kogels in de Figuur langs de
koorde Q. S.
Men steekt ook verscheide houte haakjes langs den rand van ’t Net A. B. C. D.
tegen over hem, die de Koorde hout, om dezelve gespannen te houden; of men
maakt’er ook stukjes Lood vast, ten einde de gevange Endvogelen niet opvliegen.
De Katrol V. en X. moet onder ’t Water verborgen zyn, om van de Endvogels niet
gezien te worden. Het hutje moet van eenige kleine takken, met Stroo of Riet gedekt,
gelyk dat van de Pluvieren zyn, staande aan de zyde van ’t Water. Als men nu het
Net wil spannen, moet men Enden en Waarden nemen, en de Enden aan de pooten
vast maken, zettende zommige voor de Koorde S. en de andere agter, afgeteikent
door Y. die zwemmen, en de voorgeworpe Graanen opzoeken. De Waarden laat men
in het hutje. Wanneer nu een troep wilde Endvogels voorby vliegt, laat men een der
Waarden vliegen en zig by dezelve voegen, in meninge, zyn Wyfje daaronder te
zullen vinden; het welk hy daar niet vindende, het zelve al roepende lokt. Het Wyfje
vastgebonden zynde, en de stem van den Waard in den lugt hoorende, schreeuwt, en
verwekt alle de andere tot een gelyk geschreeuw. De Waard wederkerende werpt zig
in ’t Water by zyn Wyfje; welk voorbeeld de andere volgen, zig by de overige Wyfjes
voegende. Zoo draa men dat bemerkt, haalt men het Net met de koorde toe, om ze
te vangen en te dooden, latende de Waarden alleen. Vervolgens spant men het Net
andermaal, gelyk voorhenen.
Het gebeurt dikwils, dat de Waard zyn Wyfje niet hoort, het zy door een contrarie
Wind, of dat het zelve niet haastig is, om hem te aantwoorden; in welk geval men
een ander Waard moet laten vliegen, of wel twee zamen, en gy zult den geheelen
troep zien mede komen.
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ls het Water onklaar is, of dat het eenigzins regent, of mistig is, is het de beste tyd,
om Endvogels met Netten te vangen.

Tweede manier, om Endvogelen met Netten te vangen.
Werpt uw Oog op de tweede Figuur, vertoonende twee Netten, welke beide zyn
gespannen ter plaats van min of meer een halve voet Water, om daardoor bedekt te
zyn. Waarom zy, die met deze Netten omgaan, en daarmede de Endvogels vangen,
doorgaans gelaarst zyn. Deze Netten worden gespannen op dezelve wyze, gelyk de
Leeuweriks- of zoo genaamde Ortolans-netten. En men heeft’er het navolgende maar
by in agt te nemen:
De stokken B. C. E. G. moeten van Yzer zyn, en zeven of zeven en een halve voet
lang, maar de dikte naar proportie; de pennen A. F. moeten sterk en lang zyn anderhalf
voet; de andere pennen D. H. even sterk, hebbende ieder een Koord D. C. lang drie
roeden; en de andere G. H. eene van drie voet minder. Het Net M. O. moet stokken
hebben, zynde drie duim, of een halve voet langer, als de andere. Het hutje K. moet
zestien of agtien roeden van de Netten zyn. De knoop N. van de Koord, aan welke
twee andere Koorden N. G. en N.O. vast zyn, is van de eerste stokken vyf of zes
roeden afgelegen. En naar maat dat alle deze koorden der Netten sterk gespannen
zyn, steekt men de houte Pennen, anderhalf voet lang, aan de zyde van I. L. en M.
O. om de stokken daaronder vast te houden, welke anderzins niet onder Water zouden
blyven. Men laat ze daaronder van daan komen, als men de Koorde K. N. trekt of
ophaalt.
Men maakt de Wyfjes der Endvogelen in den ingang van Y. vast, houdende de
Waards in het hutken, om’er zig van te bedienen, gelyk boven in de eerste manier
gezegt is. Het is niet nodig, dat de wilde Endvogels in ’t Water gezet worden, om de
Netten te trekken, aangezien men ze ter zelver tyd vangt, als ze zig daar zetten. Men
moet de tamme Enden en Waards teikenen, met hen een lapje aan de schenkelen te
binden, om ze met de anderen, die onder het Net zyn, niet te dooden.

Een derde manier, om Endvogelen met Vogel-lym te vangen.
Deze Jagt word in de volgende Figuur vertoont. Neemt drie of vier pond goede oude
Vogel-lym; werpt op ieder pond twee handvol Koolen, Asch van verbrand Kaf, een
Nootedop vol Noot-olie; mengt het en roert het een vierdendeel uurs onder malkander,
en bestrykt’er een of meer Koor[illustratie]
[Plaat 14. pag. 214. ENDVOGEL. Fig. 1. Fig. 2. pag. 215. F. de Bakker
sculp. 1738.]
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den mede, ieder van tien of twalf roeden; brengt ze ter plaatze, alwaar zig de wilde
Endvogels gemeenlyk onthouden; en spant ze op de navolgende wyze:
Neemt een Schuit, ingeval gy zelfs in ’t Water niet wilt gaan, en draagt de Koord
tusschen de biezen, of andere groente, daar zig de Endvogels onthouden; steekt twee
stokken, A. B. zoo dat de opperste einden Waterpas komen te staan, en bind daar de
Koord styf aan, dewelke op het Water zal dryven door de twee biesbosjes, C. D. E.
E. G. wanneer de Endvogels, tusschen de Kruiden zyn, zonder ophouden voortgaande
tot aan de Koorde, die zal ophouden; en wanneer ze zullen willen vervliegen, zullen
hunne Vlerken worden tegen gehouden, en zy al fladderende, en zig afmattende
verdrinken. Dit kan geschieden ter plaatze, alwaar een overvloed van dit gevogelte
is, voornamentlyk als men vele dezer Koorden te gelyk spant.

Vierde manier, om Endvogelen in ’t Water met Strikken of Valstrikken te
vangen.
Endvogels laten zig gemakkelyk met Strikken vangen, zynde gemaakt, en ter plaats,
alwaar maar anderhalve voet Water is, als by voorbeeld, op een overgestroomde
Weyde. Men moet aanmerken, waar dat gevogelte wel meest pleegt te komen, en
aldaar drie dagen agter een Graanen strooijen, om ze derwaarts te lokken; want, als
zy daar eens van gegeten hebben, zullen ze dagelyks ter zelver plaats wederkeren.
Als gy ze dan daar ter plaatze vernomen hebt, zoo spant zes of agt douzain Strikken,
twee of drie aan malkander, gelyk op de eerste Figuur der twee volgende letteren S.
Knoopt ze vast aan de uiterste eindens der Stokken I. K. L. M. N. O. en steekt ze dus
in de Aarde, dat het uiterste einde de strikken eenigzins met Water bedekt zy; werpt
graanen onder de Strikken, en ziet ’s morgens en ’s avonds daarna, die al zwemmende
by de Pooten, of slobberende en etende by den Hals gevangen zyn.
Men spant ook Netten op die wyze, gelyk als in de tweede Figuur vertoont word.
Neemt een paal T. V. lang omtrent twee voet, naar de diepte van ’t Water; doorboort
hem, niet verre van ’t opperste einde van T. steekt een Stok P. R. door deze gaten,
ende een ander kruisseling Q. S. Deze twee stokken moeten omtrent een duim dik
zyn. Steekt ze’er sterk in; maakt aan elk einde dezer stokken drie of vier strikken
van Paarde-maanen P. Q. R. S. vast. Deze Stokken dus zynde geschikt, draagt ze ter
plaatze, daar zig de Endvogels veelzins onthouden; steekt het eind V. in de Aarde;
zoo dat de Stokken, daar de strikken aan vast zyn, bedekt worden, en de strikken
gansch open op het Water dryven. Werpt vervolgens Graanen rondom boven de
Kruisling stekende Stokken; en zoo’er Kruiden of eenige groente op de grond van
’t Water is, waardoor dit gevogelte belet word de graanen op te eten, moet met eenige
tegelen of schalien in ’t rond leggen, en daar het Aas opwerpen; zoo dat de Endvogels
willende eten, in de grond van het Water slobberen, en het hoofd in de strikken
stekende vast gehouden worden en geworgt.

Vyfde manier, om Endvogels met Vischhaken te vangen.
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Vele Landlieden en Schippers, die de Endvogels doorgaans in Broekland en
Moerassen zien, stellen zeven of agt douzain Vischangels met Aas daaraan vast
gemaakt. Men gebruikt hiertoe verscheide zoorten van Aas, als Eykels, Boonen,
stukken Vleesch, kleine Vischjes, Kikvorschen en Pieren. De Figuur word hier onder
vertoont.
Neemt zoo veel sterke Snoeren, en vier of vyf voet lang, als gy Vischangelen
heebt; maakt aan elk een vast, gelyk die met de letter G. in de Figuur te zien is. Gy
moet ze aan weêrzyden in de grond van ’t Water stellen, doende de Vischangel H.
in de Eykel of Boone F. de Visch of Kikvorsch C. de Pier V. of eenig ander Aas;
werpt’er eenige dagen agter een Graanen, om ze derwaarts te lokken. Zoo draa als
ze op’t Water vallen, en aldaar het Aas vinden, zullen ze het zelve greetig opslokken;
en als ze van plaats menen te veranderen, en gevoelen dat ze vast zyn, worden ze
zoo veel sterker door den Vischangel te rug gehouden, hoe ze meer moeite doen, om
wech te vliegen. Men moet deze plaats ’s morgens en ’s avonds bezoeken, om’er
diegene, die reets gevangen zyn, daarvandaan te halen.

Manier om Endvogels gereed te maken.
In ’t algemeen moet men in agt nemen, dat Endvogels, die zig doorgaans in Poelen
en Moerassen opgehouden hebben, niet dienen gekookt, of tot een Pastei gebruikt
te worden, wegens hun onaangenamen smaak; maar wel gebraden. Hoewel dit van
alle Endvogels zonder onderscheid waar is. Ook zyn ze gebraden gezonder, als
gekookt.

Wilde Endvogelen.
Alle Water-vogelen moeten uitgehaalt en van het ingewand gezuivert worden,
bygevolg ook de wilde Endvogels. Daarna steekt men ze wel geplukt zynde aan Spit,
zonder ze te larderen; halfgaar gebraden zynde, worden ze met heet Spek bedroopen,
om ze een kleur te geven. Zy willen liever half gaar en eenigzins bloedig, als
doorgebraden genuttigt worden. De Sauze bestaat uit Oranje-zap, of Wyn-azyn, met
Zout en Peper.

Endvogels met Oesters.
Maakt in een Stoofpan een Ragoût van Oesters, Truffels of kleine Aardappelen,
Kalfs-zwezerikjes, gehaakt Tuinlook, Peterzelie, Zout en Peper, met versche Booter;
vult hiermede den wilden Endvogel, en naait hem toe, op dat’er het vulzel niet uitvalle;
steekt hem dus aan ’t Spit. Gaar zynde doet’er van dezelve zoort van Ragoût boven
op, als
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gy hem opdischt; maar doet’er wat Kampernoeljenat by. Dus zal het dienen tot een
Voorgeregt.

Endvogels tot een Ragoût gemaakt.
Na dat de Endvogel half gaar aan ’t Spit gebraden is, laat hem voort gaar worden
met een Ragoût van Kalfs-zwezerikjes, Truffels of Aardappeltjes, Kampernoelje of
Paddestoelen, stoelen van Artischokken, een vingergreep Chalotten enz. Gaar zynde
moeten ze met fyne reepjes Kalfsvleesch en diergelyke opgedischt worden.
engborstigheid. Zie aamborstigheid.
enten. Zie griffelen.
entery. Dus noemt men een plaats in een Hof, wiens Aarde zeer goed, en wel twee
voet diep moet omgespit zyn, ook altoos van Kruiden en Wortelen zuiver gehouden
worden, om’er Fruitboomen te planten, het zy tegen Latwerk, het zy elders, in plaats
van Boomen, die uitgestorven zyn. Maakt gaaten lynregt, en rondom twee voet wyd,
en ruim twee voet diep, met een tusschen-ruimte van vier voet; insgelyks de ryen
ruim vier voet van elkander. Legt alvorens oude verrotte Mist met goede Aarde
gemengt in de gemelde gaaten, en plant’er dus de jonge Boompjes, al zyn ze maar
van een Jaar, in; spreid de Wortelen rondom uit, dog naar de grond. Dit gedaan zynde
vervult de gaaten met Aarde, en treed ze met Voeten digt, om dus vastigheid aan den
Boom te geven.
Men heeft zodanig een Entery nodig om die reden; vooreerst, om Boomen in
voorraad te hebben, die in staat zyn, om ze in plaats der uitgestorve te planten, of in
plaats van zulke, die kwynen, en onvrugtbaar blyven. Ten anderen, om de Queekery
niet met al te veel jonge Boompjes te overladen. Ten derden, om in staat te zyn, de
gedane onkosten te vergoeden, met een goed getal daarvan te verkoopen. Boven dien
is een Boom, die meer dan eens verplant word, veel tammer, als een, die uit een
Queekery gehaalt zynde eens voor al geplant word, om daar te blyven.
Men moet ook een Entery hebben, voor Boomen op tamme stammen geënt, gelyk
Appelboomen, Peerboomen enz. die gy hoog op wilt laten schieten. Onder het planten
moet’er de Spil of Hoofdwortel afgesneden worden; gelyk onder het groeijen der
overtollige takjes, die te veel voedzel zouden naar zig nemen, en den wasdom van
den stam beletten. Zommigen bedriegen zig in dit geval, terwyl ze den stam van alles
zonder onderscheid besnoeijen, tot de hoogte, daar zy willen, dat de kruin zy. Daarom
zyn ze genoodzaakt, om’er een paal by te zetten, om den stam tegen de Winden te
beveiligen, die hem wegens de zware kruin wel ligt zouden knakken of uit de Aarde
rukken.
eppe. Een kruid, ook wel Peterzelie genoemd, (hoewel zomtyds t’onregte.)
Daar zyn eigentlyk vier zoorten van Eppe; te weten de Macedonische, de Tuin-eppe
of gemeene Peterzelie, de Berg-eppe, en de Water-eppe. Wy zullen hier deze laatste
gaan beschryven, alzo men deze meent, wanneer men maar enkelyk Eppe voorschryft.
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De Water-eppe schiet takken ter hoogte van twee of drie voet; die tamelyk dik,
geribt, groen, en van binnen hol zyn. Hare bladen zyn vol van een scherp zap en een
sterke en onaangename reuk; zy gelyken wel naar die van Peterzelie, maar zyn grooter,
groender, en blinkender. Die van onderen uit de Wortel spruiten, hangen aan
roodagtige, geribde, holle en langere steelen, dan die, welke aan de bladen der
bovenste takken groeijen; De knoppen, die boven op de takken groeijen, zyn met
kleine witte Bloemen bezet, elk van vyf zeer gelyke bladen, zamen gesteld op de
wyze van een Roos. Op de Bloem volgt eene Vrugt, zamen-gevoegd van twee zeer
kleine zaadjes, nog kleinder als die van Peterzelie, rond op den rugge, geribd, grys,
scherp en onaangenaam van smaak. Hare wortel is lang, wit, en regt, diep in de Aarde
geschooten, en zomtyds in verscheide spruiten verdeeld.
Haren naam heeft ze gekregen, om dat ze groeit op Wateragtige en Moerassige
plaatzen. Hare kragt is openende, Wondhelende en goed voor de Borst. Zy verligt
de Koort-aamigheid, zuivert de Zweeren in de Borst, doet de Fluimen opkomen,
dryft de Pis, en bevordert de Maandstonden.
Wy hebben ons wat breeder in de Beschryving van dit zoort van Eppe ingelaten,
om dat deze in de Moes-tuinen onder den naam van Seldery geplant word. Zie hiervan
op de Artikels van sellery, peterzelie; wegens hare overige zoorten, ieder ter zyner
plaatze.
erleboom. Zie esdoorn.
erweten. Dit zyn Peulvrugten, groeijende aan lange, holle en zwakke, langs de grond
kruipende, of aan stokken vast-gebonde steelen. De Bloessem is wit, met puperverwige
vlekken, waarop langwerpige basten volgen, in welke de Erweten, gelyk zaad,
beslooten zyn. Daar zyn verscheide zoorten van Erweten; zommige zyn ligt-geel,
andere bruin- grauw- groen- of blauwagtig. Men verdeelt ze in ’t algemeen in
Veld-Erweten, en Tuin- Erweten. De laatst-gemelde zyn de aangenaamste van smaak.
Maar gelyk alle Erweten een goede grond eisschen, dus worden de Veld-Erweten
op zommige plaatzen met veel voordeel in braak leggende Velden gezaait. Men zaait
ze ook in Velden, die alvoorens gemest zyn, hebbende in ’t voorgaande Jaar Tarwe,
Gerst, of andere Graanen gedragen.
De Zaaityd is in Maart, na dat de grootste koude voorby is, of wel in April; dog
in de eene en andere Maand by het laatste Quartier der Maan. Dog zy moeten alvorens
eenigzins in Water afweiken, ten einde ze door het eggen van den grond
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niet naar boven gehaalt, en door het gevogelte wechgerooft worden. Tot dien einde
maken zommigen liever kuilejes in de Aarde, latende in elk een of twee Erweten
vallen; het welk geschied zynde de grond wederom word vereffent.
Zoo dra de meeste Erweten ryp zyn, en de steelen geel en droog beginnen te
worden, moeten ze afgesneden worden, ten einde de overige nog groene ook droog
worden, of ten minsten verwelken. Men laat ze twee of drie dagen ongebonden
leggen, dog niet langer; want als ze beregent worden, en de Zon daar wederom
opschynt, splyten de basten, en de Erweten gaan verloren. Om ze door de sterke
Winden niet te laten verstrooijen, moeten ze met een Zeissen afgemaait worden;
want ze dus aan elkaar blyvende hangen, ook vaster op de grond blyven, en minder
wechwaaijen.
Na twee of drie dagen gelegen te hebben worden ze met Stroo-zeelen, gelyk als
in garven gebouden en ingezamelt, dog best op hooge Zolderingen gelegt; en
vervolgens, als men het Strooi daarvan voor Koejen, die gekalft, of Schaapen, die
geworpen hebben, van noden heeft, worden ze gedorscht. De beste worden bewaart,
om wederom te zaajen, de slegtste tot Voeder voor Hoenderen en Duiven. Het overige
kan tot de Huishouding gebruikt, of te Merkt gebragt worden.

Manier, om groene Erweten te confyten.
Neemt een aarden Pot, en vervult die half met Water, en half met Wyn-azyn; doet’er
de groene Erweten in, en stopt den Pot digt toe. Als gy ze weder uitneemt, om ze te
kooken, moet gy ze alvorens met versch Water afspoelen. Zy moeten geplukt worden,
als ze hare volkome rypheid hebben, dat is, als de bast begint zwart te worden; en
als gy ze bolstert, moet gy’er te gelyk het vlies, daar ze in beslooten zyn, afnemen.

Ragoût van Erweten.
Om’er een Ragoût van te maken, neemt men ze met de schillen, legt ze met Booter
of Spek in een Stoofpan; of men laat ze in een weinig Water kooken; men maakt ze
toe met Zout, Peper, Peterzelie en gehakt Huislook; daarna, als alles genoeg gekookt
is, maakt men de Zaus gebonden met een weinig Room van Melk, en discht ze dus
op.
Men maakt ze ook toe, gelyk wy boven gezegt hebben, dat Aspergies worden
toegemaakt.
esdoorn. By de Latynen Platanus genaamt.
Beschryving. Dit is een Boom, die zeer hoog groeit, ende een menigte takken heeft,
De Bladen zyn gelyk die van een Wyngaard, dog dikker en witter van onderen; de
steelen zyn lang en rood-agtig. De bloessem is wit, geel en klein. De vrugt is rond,
klein en hard, ook rondom wollig. De schors is zeer dik en bleek.
Plaats. Men vind dezen Boom overvloedig in Azie, maar tegenwoordig ook in
Italie en elders. Hy bloeit in ’t einde van Maart.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Eigenschappen. De tederste bladen van den Esdoorn in Wyn gekookt, en tot een
Pleister-zalf gemaakt, verzagten de Gezwellen. Een afkookzel van de schors is goed
voor Tandpyn, als’er de Mond meê gespoelt word. Maar het wollige en stof, dat op
de bladeren zit, is schadelyk voor de Lever, als men het inademt; als meê voor de
Oogen en Ooren, als het daarop valt.
esschenboom. By de Latynen Fraxinus genaamt.
Beschryving. Deze Boom is groot, regt, en overtogen met een aschgrauwe en
gladde bast. Het hout is hard en wit. De bladen zyn gelyk aan die der Lauwrieren,
hoewel spitz, ende eenigzins gekartelt. Een der takken schynt een eenig blad te zyn,
terwyl telkens twee bladen aan een steel zitten, gelyk aan een Quartelbezië-boom.
De vrugt groeit in schillen, en is klein en bitter van smaak, roodagtig en van gedaante
gelyk een Amandelkern, of aan een tong van een Vogel, waarom ze ook
Ornithoglossum, of Vogeltong genaamt word.
Plaats. Deze Boom groeit op het Gebergte, ende in Bosschen; hy word oud, langs
de Rivieren, op Weiden en andere vogtige gronden. Het zaad word ryp in het einde
van September.
Eigenschappen. De Esschenboom is en Vyand der Slangen, die derhalven zig nooit
onder deszelfs schaduw begeven. Het zap der bladen is een goed tegengift voor den
beet van een Slang. Het is een middel voor Waterzugtigen, en doet diegenen, die al
te vet zyn, mager worden, als ze het zelve een tydlang gebruiken. Een afkookzel
(Decoctum) van de schors is goed voor de Milt, en Leverziekte. Zelfs uit een kopje
van Esschenhout te drinken is’er goed voor. De vrugt zynde gedronken geneest de
pyn in de Borst.
Het zap der fynste bladen alvorens wel gestampt zynde, is een beproefd middel
voor Dieren, die vergift hebben ingezwolgen; en de bladen zelf op een gedeelte, dat
door den tand van een Slang is aangeraakt, of van eenig ander gevaarlyk Beest, gelegt
zynde, hebben diezelve kragt.
Men verhaalt, dat de Slangen zulk een natuurlyken afkeer van den Esschenboom
hebben, dat men niet vere van daar een Vuur aanstekende, en dus de Slang
noodzakende, of door het Vuur, of door de schaduw van den Esschenboom te vlugten,
dezelve liever het Vuur verkiest.
En men zou schier zeggen, dat tot zekerheid der Menschen voor de fenynige
Serpenten, het schynt dat de natuur gewilt heeft, dat de Esschenboom begint te
bloeijen, voor al eer de Slangen en andere vergiftige Dieren in de Lentetyd uit hunne
hoolen te voorschyn komen; en dat dezelve Boom in de Herfst zyne bladen niet
verliest, voor al eer dat ongedierte wederom in zyne holen gekropen is.

Kragten van den Esschenboom.
Men verhaalt zoo vele wonderlyke Kragten van dezen Boom, dat zoo’er de helfte
maar waar van was, men zeggen zoude, dat deze Boom alleen een
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geheele apotheek van Genees-middelen bezat. Een ieder kan’er de proef van nemen.
I. Het hout van den Esschenboom belet, dat een Wonde niet verkankert, maar
geneest dezelve zeer snellyk, als men’er iets van in koud Water raspt, en de Wonde
met dit Water verscheidemaal ’s daags afwascht.
II. Het heeft die kragt, dat in een tyd van aansteekende Ziekte een lepel vol Zap
nugteren gedronken, den Mensch voor Purperkoors, en zelfs voor de Pest bevryd.
III. Heeft iemand Vergift genomen, hy drinke maar een weinig Zap van dezen
Boom, zynde een souverain Genees-middel daarvoor.
IV. Het Zap van den Esschenboom heldert het gezigt op, en versterkt het, mits
men ’s ogtens en ’s avonds de Oogen met het zelve wascht.
V. Het zelve Zap, ´s ogtens gedronken, geneest de pyn der Lendenen, is
Hertsterkende, en verdryft de Dampen.
VI. Het Zap warm in de Ooren gedaan, geneest derzelver Hardhoorigheid, die nog
niet veroudert is, nevens de inwendige ongemakken der Ooren.
VII. Het Zap der Esschenboomen ´s morgens gedronken, geneest de Miltzugt,
nevens de ongemakken der Long, en Waterzugt; voorts de kwaadaardige Koortzen,
Kinderpokjes en Pest.
VIII. Het is een kragtig Genees-middel voor zware Hoofdpyn, als men een linnen,
daarin nat gemaakt, voor het Voorhoofd legt, na dat het zap met evenveel Wyn
alvorens een weinig is opgekookt.
IX. Een zagt linnen in warm zap van een Esschenboom nat gemaakt, belet dat de
Kanker niet voortkruipt, als het daarop gelegt word.

Queekery der Esscheboomen.
Hoewel niemand misschien de moeite zal willen nemen, om Esschenboomen te
planten of aan te queeken, is evenwel de kennis daarvan niet onnut; waarom wy’er
kortelyk van gewagen zullen. Deze Boom wil liefst een laage en vogtige grond
hebben, en komt weeldriger op, als wanneer hy op een hooge grond wierd voortgeteelt.
Deze Boom is van dien aart, dat hy een hooge en fraaje stam maakt, staande of
uit de natuur, of door zorge van Menschen op een grond, meest met zyne natuur
overeenkomende. Zoo het gebeurt, dat men hem planten wil, moet men een hol
maken, dat groot genoeg is, om hem daar in te zetten, na dat de wortelen zagtkens
gezuivert en uitgespreid zyn.
Heeft men weinig agting voor den Esschenboom wegens zyn Hout, met reden
schat men hem hoog wegens deszelfs kragten, voornamentlyk tegen het vergift der
Slangen. Men teelt hem voort uit zyne Wortelen, en Waterlooten, die behendig van
den tronk moeten gesneden worden.
esschenkruid. In ’t Latyn Fraxinella, en Dictamnum album genaamt.
Beschryving. Het is een Plantgewas, dat ruige en roodagtige steelen maakt, zynde
vol merg, en byna twee voet hoog. De bladen staande twee aan twee aan de eene
zyde in de lengte, eindigen met maar een enkel blad. Zy zyn gelyk aan die van de
Esschenboom, dog kleiner; waarvan dit Plantgewas den naam van Fraxinella
ontfangen heeft. De bloessem, groeijende op de toppen der steelen, heeft de gedaante
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van Aairen, en bestaat uit vyf bladen, zynde wit van kleur, trekkende eenigzins naar
Purper. De Wortel is lang, en van een sterke reuk, en eenigzins bitter van smaak.
Men kiest de versche, zynde overal wit, zuiver en sterk.
Plaats. Dit Plantgewas groeit in Bosschen, voornamentlyk in warme Landen, gelyk
in Languedoc, Provence, en Italie.
Eigenschappen. De Wortel van Esschenkruid is Hertsterkend, openend, een
tegengift, en doodt de Wormen. Men gebruikt ze tegen de Pest en Vallende Ziekte.
Zy versterkt de Maag, en is een goed middel voor Aamborstigheid. Het Water van
de bloessem door de Neus opgesnoven is een goed middel voor verouderde Hoofdpyn,
uit Koude ontstaande.
essentie. Dit is een Scheikundig woord, waardoor te kennen gegeven worden de
fynste deelen van deze of gene stoffe, van welke men een Extract of Uittrekzel maakt.
Men haalt de Essentie uit Bloemen, Vrugten, Speceryen.
Essentie van Caneel of Kruidnagelen. Neemt een halve once Kruidnagelen, een
once Caneel, een vingergreep Foeli, en twee stokken van lange Peper, een kleine
vingergreep Coriander, in een linnen doekje genaait. Dit zamen verbryzelt zynde
moet op een halve of anderhalve pint Brandewyn in een Flesche gezet, en wel
toegestopt worpen; dog zoo het in de Zomer is, moet daartoe een aarde Pot worden
genomen, in heeten Asch rondom, en zes Weken of twee Manden lang in ´t heetste
van den Zonneschyn gezet; dog ’s nagts in een warme Stoof of Pan met Vuur, om
heet te blyven. Maar wilt gy ’s winters deze Essentie maken, moet gy de Flesch in
een bak of ton in heete Mist zetten, en ze daar insgelyks zes Weken of twee Maanden
laten. Maar ingeval gy de Essentie van Caneel of van Kruidnagelen in´t byzonder
wilt maken, doet ook alzoo, en neemt’er naar proportie Brandewyn toe.

Essentie van Americaansch Zulpher, (Sulphur Solare genaamt) zynde een
algemeen Genees-middel voor kwaadaardige Koortzen, en andere Ziekten,
hier beneden genoemt.
De ondervinding en in Steden, en ten platten Lande getuigt overvloedig de nuttigheid
van dit middel omtrent Menschen van allerlei ouderdom, en beide Sexen.
Men noemt het Essentie van Sulphur Solare wegens de overeenkomste met het
zoogenaamde Aurum potabile, of Tinctuur van Goud, als zynde van dezelve kleur,
en byna van dezelve uitwerking. Men haalt deze Essentie uit Yzer, Tin, Kooper, of,
gelyk de Scheikundigen spreken, uit Mars, Jupiter, en Venus, welke alle een Sulphur
Solare hebben, en iets gemeen met de Zon, dat is, Goud.
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De Zonne des Hemels, zynde in ’t midden der Planeeten, deelt hen allen van zyne
Straalen mede; dus deelt het Goud, zynde de Zon der Aarde onder de zeven Metallen,
hen van zyne hoedanigheden mede.
Operatie. Neemt stukken Yzer tot een half pond, by voorbeeld, Spykers, of Staale
punten, zoo gy liever wilt, werpt het zamen in een Smeltkroes, en zet dien in een
Stook-oven, na dat gy de Smeltkroes wel toegeslooten hebt, vervult den Oven met
Koolen, en stookt hem zoo sterk, dat de spykers gloeijen; neemt vervolgens een half
pond gepulverizeerde Antimonie, en mengt die met even zoo veel Tartarus of
Wynsteen, en even zoo veel Zalpeter, grof gepulverizeerd, nevens een weinig
houtskoolen gestampt; maakt’er zeven of agt pakjes van, in Papier gerolt, en werpt
die in de Smeltkroes; dekt ze aanstonts met een Tegel toe, om de Detonatie of
ontploffing te laten geschieden; werpt’er vervolgens alle andere pakjes in, en doet
op dezelve wyze. Dit gedaan zynde doet wederom Koolen in den Oven, hebbende
alvorens uw Smeltkroes wel toegeslooten, en stookt drie quartier langs een goed
Vuur. Haalt daarna de Smeltkroes met een tang uit het Vuur, slaat’er zagtkens op,
ten einde al dat zwaar is, op de grond valle; en laat het dus staan, om koud te worden.
Koud geworden zynde, breekt de Smeltkroes in stukken, om het schuim van het
gene op de grond zit aftezonderen. Gy zult’er boven op een fraaie Steen vinden, by
de Scheikundigen Regulus Martis genaamt. Vervolgens moet gy een Regulus Veneris
of van Kooper maken, op dezelve wyze, als de Regulus Martis, of Koningsteen van
Yzer, gemaakt is.
Daarna moet gy de Regulus Martis pulverizeeren, en’er een vierde van de Regulus
Veneris onder mengen, nevens een vierde Tin; en laat dit zamen met vier maal zoo
veel Zalpeter gepulverizeerd worden. Dit zamen gemengt zynde, werpt het in een
roode Smeltkroes in den Oven, maar allengskens; laat het vier uuren lang wel branden,
zoo dat alles tot schuim word. Uit de Smeltkroes in een vyzel gegoten zynde, moet
het op staande voet gestampt worden, zoo dra het gestremt is, en vervolgens in een
omgedraaide Kolf gestort, ten einde zig’er de lugt niet in mengt; doet’er zoo veel
Brandewyn boven op, dat dezelve drie vinger breed daar boven dryft. Eindelyk begint
de Digerering boven den Athanor of Scheikundige Oven, genaamt Luye Hendrik, of
op heet Zand. De omgedraaide Kolf met kurk toegestopt, als mede met ongeleschten
Kalk en Eywit, voorts met een stuk van een Blaas of Leêr daarboven digt opgebonden,
zal de Brandewyn deze dierbaare Tinctuur voortbrengen.
NB. De omgedraaide Kolf moet van tyd tot tyd omgeschud worden, ten einde de
Tinctuur los te maken.
Na dat uw Brandewyn met de Tinctuur behoorlyk vervult is, moet hy uit de
omgedraaide Kolf genomen worden, om hem in een Vlesch te doen, en die digt
toestoppen, en’er wederom nieuwe Brandewyn opstorten, om’er alles, wat mogelyk
is, uit te trekken. Heeft men een Tinctuur van Goud, moet men ze daarby voegen,
en het Genees-middel zal zyne uiterste volkomenheid erlangen.

Van de voornaamste Kragten en de Dosis dezer Essentie.
Voor Purperkoortzen en andere kwaadaartige Koortzen is de Dosis een halve lepel
vol, dog telkens in Wyn genomen; hoewel ze ook in Vleesch-nat genomen hare kragt
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behoud, als mede in Gersten-water, of enkel Water, dog niet zoo volmaakt of snel.
Deze Essentie lyd niet, dat’er het minste vergift in ons Ligchaam blyft; zy maakt een
scheiding tusschen de deelen, die van dezelve, en van een verscheiden aart zyn; en
herstelt den Mensch tot een volmaakte gezondheid.
Zy vernieuwt de natuurlyke warmte by bejaarde Menschen, en versterkt ze. Tot
dien einde kan men’er eens of tweemaal ’s Weeks van nemen. De gewoone Dosis
is een vierde deel van een lepel vol telkens.
Zelfs diegenen, die een volmaakte Gezondheid genieten, dog zoo, dat ze eenige
loomheid of vermoeitheid gevoelen, konnen’er een gelyke Dosis van nemen, om dus
alle ongemakken, die hen zouden konnen overkomen, te verhoeden.
Diegenen, welke oprispingen der Maag zyn onderworpen, of de Spyze niet naar
behoren konnen verduwen, konnen het gemelde middel insgelyks gebruiken.
Kinderen, die de Kinderpokjes of Mazelen hebben, moeten drie dagen agter een
in twee lepelen Wyn een gelyke Dosis innemen.
Vrouwen, die in den Arbeid zyn, moeten’er een halve lepel vol in drie lepelen
Wyn nemen, om het bevallen gemakkelyk te maken. Zoo zy’er geduurende haar
Zwanger zyn van nemen, heeft het een wonderlyke kragt. Tot dien einde konnen ze
telkens om de veertien dagen de gewoone Dosis daarvan nemen.
Voor het Pleuris eerst beginnende of reets in zyn kragt zynde neemt men een halve
lepel vol met een half glas Wyn. De Zieke moet warm te bed gehouden worden, en
gezweet hebbende met versch Linnen worden verschooont. Dit moet drie of viermaal
om de drie uuren geschieden, gevende den Lyder by elke tusschen-poozen Vleeschnat
zonder vet te drinken.
Voor Beroertheid of Vallende Ziekte moet men op staande voet een lepeltje vol
geven; gelyk ook voor Flauwte.
Essentie word ook genoemt een zeker geprepareerde Olie om Linnen en het Haair
te perfumeeren.
Gemeene Olien zyn die van Olyven en zoete Amandelen; maar die men Essentie
noemt, is geperst uit Ben, zynde een zoort van Hazelnoot. Ook trekt men Essentie
uit Oranje-bloessem, Cedra of Bergamot, Citroenen, Tuberose, Narcissen,
Jasmyn-bloemen, en Roozen van een Muskus reuk.
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Manier, om Essentien van Bloemen te maken.
Neemt een houte bak, inwendig met blik beslagen, ten einde het Hout geen reuk aan
de Bloemen mede deelt, nog de Essentie, die’er uit zoude konnen druipen, intrekt.
Maakt raamtjes, die gemakkelyk op de grond van den bak konnen gelegt worden.
Het hout moet twee duim dik zyn, en rondom met spelden besteeken. Aan elk dezer
raamen moet een Kattoen worden vastgemaakt, zynde alvorens wel door Loog gehaalt,
in helder Water overgewasschen en gedroogt.
Na dat het Kattoen met den Olie van Ben wel doorgetrokken is, moet het eenigzins
uitgeperst worden, ten einde geen druppel daaruit loope; spant het vervolgens over
de raamen, en maakt het aan de spelden of haaken vast.
Legt een raam op de grond van den bak, en strooit over het Kattoen Bloemen, uit
welke gy de Essentie wilt trekken. Legt op deze raam wederom een andere, en
bestrooit dien wederom met Bloemen. Gaat dus voort, tot dat de bak vol is. Ieder
raam twee duim dik zynde zullen de Bloemen niet gedrukt worden, maar onder en
boven tusschen het Kattoen beslooten zyn.
De Bloemen dus in den bak zynde geschikt, moet gy ze twaalf uuren lang dus
laten staan, en ze alsdan ververschen, dat is, die gy’er ’s morgens hebt gestrooit, ’s
avonds wech nemen, en die gy’er ’s avonds gestrooit hebt, ’s morgens wederom
wech nemen. Doet dit eenige dagen agter elkander.
Als u dunkt, dat de reuk sterk genoeg is, moet gy het Kattoen van de raamen
nemen, en viermaal dubbeld vouwen, daarna zamen rollen, met Bindgaren verscheide
maalen ombinden, om te beletten, dat’er geen Olie uit trekt; en perst’er alsdan den
Olie uit.
De Pers moet met blik zyn beslagen, op dat’er geen Olie in’t hout trekke. Zet’er
schoone vaten onder, om de Essentie op te vangen, en doet ze vervolgens in glaze
Vlesschen, om ze te bewaren.
Men kan geene Essentie dan van eenderlei Bloemen teffens trekken, om dat
anderzins de geur van de eene de andere zou bederven. Om dezelve reden moeten
de Kattoene raamen, die tot de eene zoort van Bloemen gebruikt zyn, naderhand tot
geen andere gebruikt worden.

Manier, om Essentie van Cedra trekken.
Deze Essentie moet getrokken worden van Citroenen, die op een Bergamot-peer zyn
geënt. Snydt de fyne schil dezer Citroenen klein; en drukt ze met den Duim in een
Vlesch, waarvan de opening ruim genoeg is, om ze met den duim vol te perssen.

Essentie van kleine Oranjen word dus gemaakt.
Doet zoo veel kleine en onrype Oranjen, als gy wilt, in een Kolf of Koelvat; en vangt
het gedistilleerde in een vlesch met een langen hals. Als dit vogt wechgezet word,
zal’er de Essentie boven dryven.
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Hoe men ze daarvan moet ligten, ziet op het Artykel van destilleeren. Bewaart
ze in wel toegestopte vleschen.
etterborst. Daar zyn tweederlei zoorten van een Etterborst. De eerste is een Etter,
loopende uit een verzweering, beneden in de Borst opgeborsten, volgende of op een
zinkinge, of op een ontsteking der Keel of der Long, of op een Pleuris, of op een
Teering, of op het bloeden van eenige Ader, welk Bloed bedorven is.
Het tweede zoort ontstaat of door een scherp en ziltig Slym, vallende op de Borst,
en aldaar een verettering veroorzakende, het zy door een Slag, het zy door een Stoot.
Men ontdekt aanstonts, dat iemand van dit ongemak is aangetast, door een droogen
Hoest, of door een wateragtig uitspuwen met Etter gemengt, het welk zig allengskens
vermerderende, eindelyk tot een uitteerende Koorts overslaat. De Palmen der hand,
en de Voetzoolen zyn heet en droog; de Ademtogt is benauwt; de Wangen rood; men
is ongerust en verdrietig, als men ontwaakt; en men gaat veel eer op de zieke, als op
de gezonde Zyde leggen.
Ingeval diegenen, die van een Etterborst aangetast worden, met graag te eten,
gemakkelyk het genuttigde verduwen, een ruime Ademtogt hebben, hunne kleur en
slaan van de Pols weinig verandering te kennen geeft, dan is’er alle hope voor hen;
zoo het tegendeel bevonden word, is het zorgelyk.
Een Etterborst ontstaande uit een ontsteking of verettering der Long, word zelden
genezen; en is gevaarlyker by bejaarde, als by jonge Lieden.

Genees-middelen voor een Etterborst.
Daar zyn tweederlei wyzen, om een Etterborst te genezen. De eerste is, dat men poogt
den Etter te loozen, of door den Mond, of door het Wateren.
De tweede is, dat men tusschen de vyfde en zesde Rib een opening maakt, en’er
niet meer Etter uit laat loopen, als naar proportie.
Om den Etter door het Wateren te loozen, moet men Gersten-water gebruiken,
met Venkel-wortelen, Aspergies- en Peterzelie-wortelen, zamen op twee pinten
Water, een vierendeel ponds witten Honing daaronder gemengt.
I. Kookt het Kruid Polytrichum of Vrouwenhaair, wortelen van Venkel en
Peterzelie. Dit moet gedronken worden in een weinig witte Wyn, of met een weinig
Zuiker; of men drinkt tusschen de maaltyd een Afkookzel van Schorfdkruid, en
zomwylen een poeijer daarvan. Men doet’er twintig grein van in een Ey, en slikt het
op, of men neemt even veel poeijer van Klissebladen in een of andere Confituuren,
of Siroopen. Met dezelve Dosis gaat men eenige dagen lang ’s morgens en ’s avonds
voort.
II. Om gemakkelyk door het spuwen uit te werpen, neemt men vier oncen versche
Booter; een once witten Honing; even veel Zuiker; een halve once gepelde
Amandelkernen; mengt dit onder
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malkander, en geeft’er den Lyder ter grootte van een Muskate-noot van in Vleeschnat.
III. Neemt twee oncen kernen van Pynappel-nooten; evenveel zoete Amandelen;
geroost Lyn-zaad; Linzen-meel; Razynen, daar de korlen zyn uitgenomen; Zoethout;
van elks een halve once; een once Dadels; twee drachmen bittere Amandelen. Stampt
het zamen, en mengt het met een half pond Honing, en even veel Zuiker, in een
marmere Vyzel; en geeft het den Lyder onder Vleeschnat te nuttigen. De Dosis is
gelyk een Noote-muskaat.
IV. Neemt gepulverizeerde Vosse-long, zap van Zoethout, gepulverizeerde Venkel,
en Conserf van Herba Capillaris of Vrouwenhaair, van elks een halve once;
Roozen-honing, of Siroop van Myrrhe. Maakt het zamen gelyk als tot een Liqueur,
en geeft’er den Lyder by tusschen-poozen van; en vervolgt het veertien dagen of drie
weken om den anderen dag te doen.
V. De Wol van een Haas verbrand, en den rook ingezogen, is ook een goed middel;
of neemt Storax, Terpentyn, Sandarac en Mastik, van elks een halve once; mengt het
zamen, en maakt’er koekjes van, en laat’er den rook van door een Tregter in uwen
Mond en Keel gaan.
Een dagelyks Huismiddel bestaat in Kalfsvleesch, Hoenderen, Patryzen, versche
Eyeren, waarvan de Sauze toegemaakt is met Thym, Yzop of Peterzelie-wortelen,
of wortelen van Aspergies, met een weinig Zaffraan en Wikken.
De Drank moet gemaakt worden van Gerst, Zemelen of Haver.
ettergezwel. Of Aposteunie is een Zwelling van een Ligchaams-deel door een
Verzweering ontstaande, dog in staat om ontlost te worden.

Middel voor een Ettergezwel.
Zoo iemand een Ettergezwel aan zyn Lyf heeft, zonder dat de Heelmeester een
opening maakt, moet men nemen vier oncen Wondkruid, en het zelve op een kan
Wyn zetten, dog hoe ouder de Wyn is, hoe hy beter is. Laat het dus agtien uuren lang
staan; geeft’er vervolgens den Lyder ’s morgens ten zeven uuren een glas van te
drinken, ende een uur daarna wederom een glas. Doet ’s anderen daags insgelyks;
dagelyks een uur daarna eenig Vleeschnat. Gaat dus veertien dagen lang voort, ten
zy het Ettergezwel voor dien tyd verdreven is. Gy zult na den eersten dag reets
merken, uit den Stoelgang van den Lyder, of het Ettergezwel reets geborsten is.
everwortel. Beschryving. De Bladeren, groeijende uit de Wortelen, zyn bleekgroen,
leggende op de Aarde in ’t rond, en hebbende rondom scherpe punten. In ’t midden
der bladen vertoont zig een ronde Knop op de Wortelen, zonder steel, en stekelig,
bezet met en witte en purpurverwige bladen en bloessem. Op deze bloessem volgen
Zaaden, elk met een menigte witte erretjes, in de gedaante van borstelen verzelt.
Plaats. Dit Plantgewas groeit op de Gebergten, by voorbeeld, het Alpisch en
Pyreneïsch Gebergte. Men teelt het ook in de Hoven, alwaar het een drooge,
steenagtige en op de Zon gelege grond vereischt.
Eigenschappen. De Landlieden eten de Everwortel, terwyl ze jong en teder is. In
de Geneeskunde word de Wortel in de Lente gedroogt, en gepulverizeert. De Dosis
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is het gewigt van een Ryxdaler. Het is een zonderling Genees-middel voor de Pest,
en Flauwte, opstopping van Water, pyn in de Lendenen, en Stuipen. In Azyn
afgeweikt, en uitwendig gebruikt geneest het de Jigt.
Daar is nog een ander zoort van Everwortel, wiens bol zoo groot niet is, groeijende
op den top van een steel, die omtrent een voet hoog is.
Men heeft dit Plantgewas Carlina of Carolina genaamt, om dat men onder de
Regering van Carel de Groote deszelfs kragt tegen de Pest ontdekt heeft.
eupatorium. Zie boelkenskruid.
eyeren. Dit zyn de bekende eenigzins langwerpig ronde vaten, die in de Ligchamen
van de Wyfkens der Vogelen, Visschen, en zommige tweeslagtige Dieren, die in ’t
Water en te Land konnen leven, als Slangen, Hagedissen, Kreeften enz. groeijen, en
waarin de oorspronkelyke stoffe van een kleine Vrugt of Dier, zynde van dezelve
zoort, opgeslooten en verborgen is. De Eyeren der Visschen worden anderzins de
Kuit genaamt. De Eyeren der Vogelen, onder welke alle tamme en wilde Vogelen
begrepen worden, bestaan uit een nog in Moeders Ligchaam hard wordende schaale,
(van kleur, volgens de hoogste Wysheid des Scheppers, met de eigenschappen der
Dieren overeenkomende, en wit, grauw, roodagtig, groenagtig, of gesprikkelt) vliesje,
Eywit en doojer; welke laatste zomwylen dubbeld is. Het wit dient den Kieken tot
voedzel, terwyl ze allengskens groeijen; dus binnen het Ey eenigzins sterker geworden
zynde verstrekt hen de Doojer tot Zog.
Maar het oorspronkelyk beginzel van het Kieken is eigentlyk gelegen in het zuiver
en doorzigtig deel van het Eywit, in de gedaante van een klein blaasje, by zommigen
het Oog genaamt.
Daar worden ook wel Eyeren van de Hennen gelegt, zonder dat ze van een Haan
getreken zyn; dog deze worden Wind-Eyeren genaamt; en zyn onbekwaam, om
uitgebroeit te worden. Hiervan hebben zommigen dwaaslyk gelooft, dat ze van
Haanen gelegt worden.
Boven dien hebben zommigen van de Eigenschappen der Eyeren nog willen
aanmerken, dat uit de lange en spitze Eyeren Haantjes, maar uit de ronde Hennetjes
gebroeit worden. Voorts, dat diegene Eyeren, die eenigzins bleek geel zyn, wateragtig
zyn, en dat men derhalven de witste en kleinste, om te nuttigen verkiezen moet, als
zynde de beste en gezondste. En eindelyk, dat in ’t algemeen een versch en goed Ey
kan gekent worden, als het
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in ’t Water zinkt, en niet zwemt; als het tegen ’t Ligt gehouden schoon en helder,
maar de Doojer geenzins bleek schynt, en in de hand geschud zynde niet klutst.
Maar aangezien in een welgeschikte Huishouding Eyeren moeten bewaart worden,
zoo dra de Hoenderen ophouden te leggen, zoo heeft men ook aangemerkt, wanneer
de Eyereu best tot voorraad te bewaren zyn. Daar zyn’er, die alleen die Eyeren
bewaren, welke van ’t begin der Maand July tot het begin van September gelegt
worden. Deze leggenze in hakzel van Stroo, of in Hooi, of wel in aangenaam Zaagzel
van hout, het spitze einde onder, en zoo, dat het eene het andere niet raakt;
overstortende de Eyeren insgelyks met Zaagzel; als wanneer ze tot in January of wel
langer goed blyven. Anderen maken een deeg uit Asch en Zout-water, slaan dien om
de Eyeren, als wanneer ze gezegt worden, een gansch Jaar goed te blyven.
De toebereiding der Spyzen, welke meest uit Eyeren worden gemaakt, zyn
voornamentlyk deze navolgende:

Eyeren met Metworsten.
Men snyd versche of gekookte Metworsten, zynde alvorens op den Rooster half gaar
gebraden, in schyven, en legt ze in een Pan met gesnerkte Booter. Men klopt in een
pint zoete Melk tien of twaalf Eyeren, doet’er een weinig Zout by, en giet ze op de
Worst en Booter; roert het wel om en door malkander; en laat het dus behoorlyk
zamen bakken. Waarna met het opdischt.

Eyer-Brood.
Neemt Eyeren, en Melk; slaat het wel onder malkanderen; mengt’er gesmolten Reuzel
onder, met gist naar behooren; besprenkelt naar proportie met fyn Tarwen-meel,
Zout, en kneedt’er een Deeg van; laat die op een warme plaats ryzen; kneed hem
andermaal, en laat hem andermaal ryzen. Vervolgens vormt men’er Broodjes van
naar welgevallen, en bakt ze vervolgens.

Eyeren in Booter.
Snerkt Booter in een Pan, en slaat’er Eyeren in; laat ze gaan worden. Opgedischt
zynde hout men’er een gloeyende yzere Spatel boven, en dus maakt men ze boven
ook gaar, en besprenkelt ze met zout.

Eyer-Melk.
Deze word zoo wel van Ey-wit, als van Dooiren gemaakt. Dus neemt men by
voorbeeld het wit van twaalf tot zestien Eyeren; of tot twintig Dooiren, en roert ze
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in een Pot om; men zet een Kan zoete Melk te Vuur, en laat ze kooken; men voegr
by de Eyeren een vierendeel pond Zuiker nevens eenig Roozen-water; daarna stort
men de gekookte Melk ook daarop; men roert het zonder ophouden, om niet te
schiften, en nogtans dik te worden. Tot dien einde druppelt men’er een weinig koud
Water in. Eindelyk slaat men het zamen door een Vergiet-test, en laat het in een
Schootel lopen. Ingeval’er eenige blaasjes opkomen, steekt men dezelve met een
spelde door, en maakt het voorts met een Mes of Spatel gansch gelyk. By het
opdisschen kan het naar welgevallen verciert worden.

Gestoofde Eyeren.
Men schilt, by voorbeeld, twaalf gekookte Eyeren, en werpt ze in koud Water. Daarna
snydt men ze in schyven, wanneer ze behoorlyk in een Schootel gelegt, met een
weinig Gember en Peper bestrooit, en met eenige klompjes Booter zoo lang op
gloeijende Koolen gezet worden, tot dat de Booter gesmolten is. Ondertusschen
worden ook drie Eyer-dooiren met zoo veel Meel, als men met het punt van een Mes
vatten kan, geklutst, en daarby half Edik en half Water gedaan, zoo veel Sauze men
nodig oordeelt; deze word gezouten, en’er een weinig Booter by gedaan, en zoo lang
op heete Koolen omgeroert, tot dat ze dik is geworden. Deze Sauze word over de
Eyeren gestort, die men wel laat doortrekken; en opgedischt zynde sproeit men’er
nog een weinig Booter over.

Gebakke Eyeren.
Men maakt eenig Smout of Reuzel in een Pan heet; men slaat een Ey in een Schaal,
en bestrooit het met een weinig Zout en Meel; men zet het in den heeten Reuzel, en
bakt het daarin. Hiermede gaat men voort, tot dat’er Eyeren genoeg zyn, om tot
Spinagie, Kool, en andere groene Kruiden te eten.
Of men kookt Eyeren hard, schilt ze, en snydt ze door, neemt’er de Dooiren uit,
die klein gehakt worden. Hierin doet men in Melk geweikt, en wederom uitgeperst
fyn Wittebrood, Krenten, Foeli, een weinig Room en Booter; men roert het zamen
in een Stoofpan op ’t Vuur, gelyk geroerde Eyeren: na dat’er alvorens nog een paar
Eyeren zyn bygeslagen. Ten einde ze nu in de hitte niet al te hard en dik worden,
doet men ze in een Schootel, rondom welke alvorens een krans van Deeg is gemaakt;
men giet’er een weinig Room en Booter op, zet ze in den Bakoven, en laat ze boven
bruin bakken. Eindelyk maakt men’er een behoorlyke Sauze over, en strooit’er
Krenten en Kaneel om.

Geroerde Eyeren.
Zet Booter op ’t Vuur, en slaat, eer ze smelt, Eyer in een Pot, roert ze wel, en stort
ze dus by de Booter; roert ze met elkander zoo lang op ’t Vuur tot dat ze dik en
klonterig schynen te zyn; zout ze, en strooit’er wat Foeli over. Zommigen doen
aanstonts in de Booter drie tot vyf geweikte, en dus klein gehakte Sardellen, of
Honing-water, of ook wel hommetjes van Haringen. Anderen
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hebben een gebrade Kalfsnier by der hand, die ze onder de Eyeren mengen, doende
voorts als boven gezegt is. By het opdisschen plegen zommigen gerooste sneedjes
Wittebrood daaronder te leggen, zynde alvorens in Smout afgeweikt.

Gekookte Eyeren.
Deze zyn tweederlei, namentlyk hard en zagt gekookte. Deze laatstgemelde zyn de
gezondste, in ’t byzonder, als men de middelmaate treffen kan. Men oordeelt, dat
het best is, de Eyeren aanstonts in ’t Water te leggen, en zoo dra het staat de kooken,
ze wederom daaruit te nemen.
Tot harde Eyeren nemen zommigen sterke Pekel, en laten ze, alvorens eenigzins
geknakt, eenige uuren lang daarin leggen; wanneer ze naar ’t Zout smaken.
Zommigen hebben de gewoonte, de harde Eyeren te verwen, en ze dus met sterk
Water te beschryven en te beschilderen. Zy kooken ze in Water, Bier of Azyn, waarin
alvorens gestooten Aluin was gesmolten, en de Verwe uit een zekere stoffe getrokken;
dus gebruiken ze tot de geele kleur de buitenste schillen van Uyen; tot roode splinters
van Brazilien-hout; dog deze Verwe met een weinig Loog mengende, maakt het een
Violet-kleur, enz.

Groene Eyeren.
Men hakt alvorens Peterzelie klein, men snerkt ze in Booter, en doet ze in een
Schootel. Vervolgens maakt men onder en boven in de Eyeren gaten, en men blaast
het gene daarin is, uit, en by de Peterzelie; daarna voegt men’er by in Melk geweikte
en wederom uitgeperste sneedjes Wittebrood, Krenten, Foeli, met Zaffraan en Zout;
men roert alles door malkander, en vervult’er de Eyerschaalen mede; men stopt de
gaten met Deeg toe, druipt’er Booter in; steekt’er houte Pennen door, en braad ze
dus aan ’t Vuur. Of men gebruikt dit navolgende Vulzel: Men neemt, gelyk boven,
ingeweikte sneedjes Wittebrood, een paar lepel vol goeden dikken Room, gesmolten
Booter, Gember, Foeli, Zout, Merg van Runderen, en wel gehakte Peterzelie; dit doet
men zamen in de uitgeblaze Eyer-doppen, zynde alvorens wel onder malkander
gemengt; men legt de Eyerschaalen, dus opgevult zynde, in kookend Water, en laat
ze kooken. Hard genoeg zynde gekookt, worden zy’er weder uitgenomen, en
Doppen’er weder af gedaan, en het Vulzel in een Schootel geschikt; men giet’er
Vleeschnat op, en bestrooit ze met kruimelen van Wittebrood en Foely; waarna ze
op een gloed van Koolen langzamerhand te stooven gezet worden.

Zuure Eyeren.
Men neemt zoo veel Eyeren, als men daartoe nodig heeft; men slaat ze in een Schootel,
en stort ze vervolgens in kookende Azyn, en laat ze eenigzins stremmen. Daarna
klutst men twee Dooiren in een weinig kouden Edik, en giet den gekookten daarby.
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Men doet een klomp Booter by den Eyeren, nevens een weinig Zout. Ten laatsten
doet men’er ook de geroerde Dooiren by, laat ze eenigzins zamen loopen; discht ze
in een Schootel op, en ryft’er Zuiker en witte Peper over.

Eyer-Kaas.
Neemt twee pinten zoete Meelk; roert’er Foely ende een weinig Roozen-water in;
slaat’er twaalf Eyeren in, en klutst het wel zamen; zet het in een vertinde Stoofpan
op ’t Vuur; roert het geduurig om, dat het niet aanbrande, tot dat het als Kaas zamen
loopt; doet het vervolgens in een Vorm, zynde onder hol, om de Wey te doen afloopen;
perst het dus in de Vorm, en laat het koud worden. Onderwylen neemt vyf
Eyerdooiren; klutst ze in Melk, en zet ze op gloeyende Koolen, onder een geduurig
ommeroeren, om ze niet te doen schiften, en doet’er gereven Citroen-schillen en
Zuiker by. Als nu dit Kookzel gaar, en de Eyer-kaasjes koud zyn, worden ze uit de
Vorm in een Schootel gelegt, men strooit’er Krenten over, doet’er de Sauze by, en
bestrooit het een met het ander met Kaneel en gereve Citroen-schillen.
Of, om een Eyer-Kaas te maken, neemt men twintig Eyeren, en Room naar
proportie; men mengt het wel door malkander, en roert’er gereven Zuiker in; men
zet het op een matig Vuur, onder een geduurig ommeroeren, om het niet te doen
aanbakken. Daarna neemt men een half pond goede gepelde Amandelen, stamt ze
met Zuiker en Roozen-water gemengt, gansch klein; doet het by de geroerde Eyeren,
en mengt het onder malkander. Als het begint te kooken, word het afgenomen, en
daar omtrent gedaan, gelyk boven gezegt is.

Eyer-Koeken.
Men roert een lepel vol Meel met een weinig Zout onder geklopte Eyeren; waarby
zommigen ook Peterzelie, Aardveil, Bieslook enz. voegen, zynde zamen kort
gesneden. Vervolgens zet men een Eyerkoeke-pan met Booter op ’t Vuur, laat dezelve
snerken, en doet’er de reets gereed gemaakte Eyeren in, en bakt ze. Onderwylen ligt
men den Eyerkoek met een Spatel op, en als ’t nodig is, doet men’er nog Booter
onder. Vervolgens keert men hem om, bestrykt de Pan andermaal met Booter, doet’er
den Eyerkoek ’t onderste boven wederom in, en laat hem volkomen gaar bakken.
Zomwylen word nog het een en het ander in deze Eyerkoeken gebakken, by
voorbeeld, Ham, gerookte Metworst, Bokking enz. Dog dun en langwerpig gesneden;
en onmiddelyk na de Eyeren in de Pan gelegt, vooral eer de Koek hard word, en men
hem omkeert.
De voornaamste nuttigheid der Eyeren bestaat daarin, dat ze tot het Uitbroeijen
en voorttelen
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der Hoenderen gebruikt worden. Zie daarvan op het Artykel van uytbroeijen.
Het Eywit en Doojer worden ook tot Genezing gebruikt. In ’t byzonder word uit
de Doojeren een uitnemende Olie voor de Koude-Brand enz. gemaakt. De
Eyerschaalen dienen tot fyn Zand voor de Zandloopers.
Eyndelyk hoe Eyeren zonder Hennen konnen uitgebroeit worden, ziet onder
uytbroeijen; en hoe een Oven moet bereid worden, om’er meer dan duizend Eyeren
teffens in uittebroeijen, kan op het Artykel van oven gezien worden.
ezel. Dit Dier is al te bekend, dan wat wy’er een Beschryving van behoeven te maken.
Men weet, dat het zeer zware Lasten kan dragen; de Distelen bemint, Gras eet, Haver
en Zemelen lust; ten laatsten, dat het omtrent dertig Jaren leeft.

Deugden en Eigenschappen van een Ezel.
Het Vleesch van een jongen Ezel is goed om te eten. De Ezelinne-melk is goed voor
de Borst, bevogtigende, herstellende en ververschende. Zy is klaarder, ligter, en
gemakkelyker te verteren, dan eenige andere Melk; dat mogelyk daar van dan komt,
dat ze minder Kaas- en Booteragtige deelen heeft. Zy verzagt de scherpe en zoute
Vogten, die op de Borst of andere deelen van ’t Ligchaam vallen. De Jichtige
Menschen vinden’er veel baat en verligting by. Ook is ze goed voor de Ziektens der
Oogen, die uit scherpigheid ontstaan. Ze verzagt de branding in ’t Wateren. Eindelyk
maakt ze vet en loslyvig.
Het Ezelsbloed als een Poeijer ingenomen, doet Zweeten, wegens zyn vlugtig
zout; de maat daarvan is een vierendeel loots. Het Vet heeft een ontbindende kragt.
De Pis is goed tegens de Schorftheid, Voeteuvel, Beroerte, en Nieren-ziektens. Men
gebruikt het van buiten. De Drek of Mist dient, om ’t Bloed te stelpen.
’t Hoorn der Klauw van een Ezelsvoet heeft veel vlugtig Zout by zig, waarom het
goed is voor de ziektens der Herssenen; gelyk de Vallende Ziekte. Men neemt’er
een Scrupel tot een vierendeel loots van in.

F.
fabryk. Wat men in agt moet nemen, eer men eene Fabryk onderneemt, om wel te
slagen, zoo wel in de gene die reets in gebruik zyn, als omtrent de gene, die men wil
uitvinden of naabootzen.
Drie dingen zyn’er waar te nemen, eer men eene Fabryk onderneemt.
Het eerste, of het eene uitheemsche Fabryk is, die men wil navolgen.
Het tweede, of het eene nieuwe Fabryk zy, die men wil uitvinden.
Het derde, of het eene reets gestapelde Fabryk is, waarvan de Waare een gewoonen
aftrek heeft, zoo wel binnen als buiten ’s Lands.
Deze drie dingen moet men onderzoeken, de welke hunne byzondere opmerking
verdienen, ten einde jonge Lieden zig zoo ligt niet inlaten, om eene Fabryk op te
regten, in dewelke zy niet konnen slagen, zoo ze niet volkomen onderregt zyn, in ’t
geen hun ondergang kan veroorzaken. Daarom is het, dat wy hier zullen handelen
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over de aanmerkingen, die jonge Kooplieden moeten maken over de drie
boven-genoemde Voorstellingen, eer zy eenige Fabryk opzetten. En in ’t vervolg
zullen we van de opmerkingen spreken, rakende hun gedrag, na dat zy ze eens
ondernomen hebben, om’er goede vorderingen mede te doen.
En ten dien einde moet men weten, dat’er een groot onderscheid is tusschen eene
Fabryk, die reets in zwang gaat; en de deugdelykheid van wiens maakzel reets by
het Gemeen erkend is, door de ondervinding van goed gebruik, en tusschen de geene
die men wil namaken. Hier moeten vyf zaken in agt genomen worden.
De eerste is, of de Stof in die plaats, daar men de Fabryk opregten wil, wel
bekwaam zy om het maakzel uit te leveren, dat men gedenkt naar te volgen. Want
het is zeker, als de Stoffe niet van dezelve deugd en hoedanigheid is, als die van de
buitenlandsche Fabryken gebeezigt word, men zal hun werk nooit ter deeg kunnen
namaken, en by gevolg zal de onderneming vrugteloos zyn.
In der daad is het onmogelyk eene Stoffe na te maken, als de Stoffadje die men
daartoe gebruikt, niet gelyk is aan die gene, die men wil namaken. Want, by voorbeeld,
daar zyn Menschen geweest, die de Londonsche Sergien hier te land hebben willen
namaken, en die’er niet mede hebben kunnen te regt komen, om dat de Stoffe, die
ze daartoe bezigden, niet was als de Engelsche; want alschoon ze Spaansche Wol
daartoe namen, die zonder tegenspraak beter is, dan de Engelsche; zoo hebben ze
egter niet tot de volmaaktheid van het Werk kunnen geraken, om dat men Engelsche
Wol onder de Spaansche moest mengen, zoo als in Engeland geschied. Welke
vermenging nodig is, om dat zy hunne Wol niet alleen kunnen gebruiken; maar ze
noodzakelyk met de Spaansche moeten vermengen, om dat ze te droog zyn. En heeft
men zedert te Seignelé daarin geslaagt, het is om dat de Arbeiders Engelsche Wol
gebruikt hebben.
Even zoo is het met de Engelsche Leder-Fabryken, dewelke men heeft willen
namaken, zonder daarin te slagen; om dat de Kalfsvellen, die in Vrankryk vallen,
niet zoo bekwaam daartoe zyn, als die van Engeland.
Ten tweeden is het niet genoeg, dat de Stoffe gelyk zy, maar men dient ook te
weten, of de toestel en bereiding der Koopmanschappen, in die plaats, daar men de
Fabryk gedenkt op de zetten, ook zoo wel zal uitvallen, als ter plaatze, daar de
Fabryken in zwang gaan, welke men wil naarmaken; om dat de goede uitslag daarvan
afhangt. Want daar zyn zommige plaatzen eigen aan de een of andere zaak, die op
een andere plaats niet willen gelukken, en aan dewelke het Water de meeste
volmaaktheid byzet, zoo wel ten opzigte van
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de Verf als het bereiden; waarvan men in Vrankryk en elders ontelbare Voorbeelden
heeft.
De derde aanmerking, als men eene Fabryk wil namaken, voorondersteld zynde
dat de Stoffe en ’t Water bekwaam zyn, en men in ’t namaken zoo wel slagen kan,
dat’er geen verschil te zien ware tusschen het nagemaakte werk en tusschen het gene
daar het naar gemaakt word, bestaat hierin, dat men toezie, of men ze wel zoo goed
Koop zal kunnen geven, om dat’er plaatzen zyn, daar de Stoffe en Arbeidsloon minder
komen te staan, dan in andere; by voorbeeld: allerhande zoort van Waaren die te
Parys gemaakt worden, zyn in ’t gemeen dunder dan die in de Provincien gemaakt
worden: dewyl men te Parys aan de Werklieden meer voor het Fatsoen moet betalen,
om dat de Levens-middelen daar duurder zyn dan in de Provincien.
Invoegen, dat indien de Koopmanschappen, die men in zekere plaats maakt, hooger
in prys kwamen, dan in de andere Steden, die men ’t naardoet, het zeker is, dat de
Ondernemer zyne Rekening daar niet by zal vinden. Want men dient te weten, dat
het de Deugdelykheid en goede koop is, die de Fabryken moet staande houden, anders
vernietigen zy zig van zelfs. Daar zyn vele Voorbeelden van Fabryken, die men
eenigen tyd herwaarts heeft willen naarmaken; maar die aanstonds in haar begin zyn
blyven steken, om dat de ondernemers Weetnieten waren, welke voor de onderneming
niet betragt hadden, wat wy hier aangetoond hebben.
De vierde Aanmerking die een Koopman, willende een Fabryk opregten, behoort
te maken, om voorspoedig te zyn, is, dat hy verscheide Proeven moet nemen, om te
zien, of het hem gelukken zal, ten einde hy zig niet in eene Fabryk inlate, wiens
Waaren niet al zoo goed of dog ten naasten by zoo goed zynde als die, daar ze naar
gemaakt zyn, hem op den hals mogten blyven leggen, zonder ze te kunnen verkoopen;
’t welk zynen ondergang moet verhaasten.
Indien men dan uit verscheide Proeven bevind, dat het wel gaan zal, moet men
daarom in ’t begin geen groot getal van Arbeids-volk in ’t Werk stellen; maar alleenlyk
vyf of zes, tot men ziet, dat men de volmaaktheid van de naar te makende stoffe
bereikt hebbe, dan moet men ze van hand tot hand vermeerderen, mits men bespeurt,
dat men daar goeden aftrek in heeft; want diergelyke slag van Fabryken raken niet
met eenen zet in staat, en daar word een lange tyd toe vereischt, eer men het gemeen
tot de nagemaakte Stoffe gewent; om dat het altyd gelooft, dat ze zoo goed niet is,
als die men namaakt, en’er geen ander middel is om ze tot het dragen daarvan te
bewegen, dan het goede gebruik, door langduurigheid van tyd ondervonden.
De vyfde aanmerking in deze onderneming te maken, is, dat men Werkvolk moet
ontbieden uit die plaatzen, daar die Fabryken in zwang gaan, zelfs de Werktuigen
daar zy mede werken; alzoo deze veel eerder tot de volmaakteid van ’t Werk zullen
komen, dan anderen, die’er nooit aan gewerkt hebben.
Het welke te Lion is in ’t werk gesteld by de genen, die de gebrocheerde of
doorgehaalde Zyde stoffen naar den Genueeschen en Venetiaanschen trant hebben
nagemaakt; want zy deden zekeren Dangon, (hoewel een Fransman van geboorte)
zynde een bekwaam Werkbaas, van Milaan komen, en daarna ook den Heer Silvio
Reinono een Milanees, aan wien Vrankryk verschuldigd is de Fabryken van ’t Goud
en Zilvere Laken, en Zyde-stoffen in volmaaktheid te Lion gestapeld; zoo dat’er geen
een Italiaansch stof is, dat daar niet volmaaktlyk nagemaakt word.
De vyf boven genoemde aanmerkingen zyn de voornaamste die de Kooplieden
moeten maken, voor het ondernemen van diergelyke vreemde Fabryken, om te zien
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of het zal gelukken, en zy moeten het Werkvolk niet licht geloven, dat hen aanraad,
om ’t een of ander natemaken; alzoo het grootste gedeelte daarvan zig weinig daaraan
kreunt, of het wel uitvalt of niet, als zy maar hunne rekening eenen tydlang daarby
vinden.
Het is niet het zelfde met de Fabryken, die men van nieuws uitvind; want niemand
kent de deugd der Stoffen, dan na dat ze door het goede of kwade gebruik erkent
zyn, en men kan niet veel op een nieuw uitgevonden Stof verliezen, om dat het
Gemeen, dat de verandering bemind, (vooral in Vrankryk) niet nalaat van het te
koopen, hoe slegt het ook zy, om met een nieuwe Mode voor den dag te komen; en’er
geen tegenzin in krygt, voor dat het de slegtigheid daarvan in het dragen ondervonden
heeft.
Daarom dienen de Kooplieden, die het maken van een of andere nieuwe Stof
uitgevonden hebben, vooreerst geene groote menigte daarvan te laten maken, tot dat
zy bevinden, dat’er goede aftrek in zy, zoo wel wegens de deugdelykheid als fraaiheid
van ’t maakzel. Want beide deze hoedanigheden worden’er vereischt om een
nieuwerwetsche Waar wel te doen afzetten; en men moet altyd met een kleintje
beginnen, tot men bemerkt dat het wel ga. Doet men anders, men loopt gevaar van
zig in den grond te helpen.
De tweede Fabryk is geweest van gefigureerde Drogetten, wiens scheering van
Garen, en de inslag van Wolle was; waartoe men het Arbeidsvolk liet komen van
Parys in Poitou, om drie of vier Weef-touwen van de Wevers, die’er geene kennis
van hadden, mede te voorzien. Deze Fabryk gelukte wel, van wegens de
deugdelykheid der stof, en derzelver nieuwigheid, zy wierd te Rouen nagemaakt,
dog daar konde men ze zoo goed niet maken. En deze Mode duurde maar drie of
vier jaren; men vond’er in ’t eerst zyne rekening wel by, maar daarna viel’er genoeg
op te verliezen.
De derde Koopmanschap, die men uitgevonden heeft, bestond in Goude en Zilvere
Drogetten; wiens scheering ten deele in Goud of Zilver-draat bestond, ’t welk nooit
te voren gezien was; want
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in het maken van Goude en Zilvere Lakens gebruikt men in ’t gemeen de Goud en
Zilver-draden in den inslag, niet tot de Scheering, om redenen hierna te melden.

Van de Orde die men in de Fabryken moet houden, en wat men doen moet.
Deze Order bestaat vooreerst in ’t nauwkeurig Boekhouden, zonder verwarring, het
zy van de Stoffadien die men doet komen, en die men in het Land inkoopt, daar ze
vallen; het zy van de gene die men aan ’t Volk geeft om te verwerken. Waartoe men
dient te hebben Boeken van aanneminge van Werken, van derzelver Koleuren, van
Afzending, Journaal van Verkoop, Cassa-boek, Extract en andere Boeken, tot de
Fabryk nodig.
Maar om deze orde, en al wat hierna verder zal gezegt worden, wel in agt te nemen,
is het nodig, dat men eenen deelgenoot hebbe, werkelyk ter plaatze wonende, daar
de Fabryk is; gelyk hiervorens gezegt is, op dat alles naar behoren in zyn werk gaa.
Nog beter ware het eenen goeden Fabrikeur in zyn belangen te trekken, die de
behandeling van goed Werkvolk reets heeft gehad, om dat zyn belang hem de zaak
te beter zal doen behertigen, en de goede voortgang te gewisser zyn.
Men onderstelle eens, dat de Fabryk, dewelke twee of drie Kooplieden willen
ondernemen, zy van Stoffen de Tours. Zoo is de eerste zorg, de inkoop van de Zyde,
bekwaam tot de Stoffen die zy voorhebben te maken; alzoo de eene Zyde hier, de
andere weder elders toe dienstiger is. En daarom moeten zy ze uit de eerste hand
koopen, dat is te zeggen, te Marseille of te Lion; want de meeste Kooplieden van
deze twee Steden verkoopenze in Commissie voor rekening van Vremden die de
Zyde-wormen houden, of in ’t Gros op de Markten en Kermissen koopen van de
Boeren, die daar Koophandel in dryven.
De beste en deugdzaamste Zyde tot gevulde en vaste Stoffen, is die van Messina
komt, dewyl ze een schone koleur en glans aanneemt, voornamelyk het zwart, dat
eenen heerlyken Luister krygt, en’er ook zoo veel afval niet van komt, als ze niet
met eenige andere van minder alooi vermengt is.
De Zyde die uit Syrie komt, en genaamt word Zyde van Luges, Chouf, en Billedun,
is mede zeer fraai; gelyk ook die uit Perzien en China komt, en heel wit en fyn valt;
maar egter zoo fraai niet als de voorgenoemde; dog die van Bologne is al zoo goed.
Alle deze Zydens zyn goed tot allerhande zoorten van Stof, zoo wel die te Lion, als
die te Tours gewerkt worden.
Het tweede daar men dient op te letten, is, dat men nooit gebrek aan Stof moet
hebben, het zy in voorraad in zyn Magazyn, ofte onder de handen der Werkluiden,
om ze zonder ophouden aan ’t Werk te kunnen bezig houden, en geen reden van
Klagten te geven, dat ze hun tyd moeten verliezen; behalven dat het ophouden van
’t Werk hen eene ongelyke hand in ’t bewerken veroorzaakt, daar veel aangelegen
is tot de volmaaktheid van de Stoffen.
Daar-en-boven, als zy ledig loopen, kan men zelden nalaten, om hen wat Loon
vooruit te geven op het volgende Werk. En als ze dan weder beginnen te werken,
zoo verhaasten zy zig zodanig, om den verloren tyd wederom te winnen, dat ze nooit
deugdelyk werk maken; hieruit ontstaat dan wrakke Waare, die men niet aan den
Man kan brengen, en ’t gevolg daarvan is, dat men ze aan slegte Kooplieden moet
verpassen; dewelke ze niet dan met verlies weder kunnende afzetten, u ook niet op
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zyn tyd betalen; bovendien zoo zal het kwalyk bewerkte Goed den goeden naam van
de Fabryk ten hoogsten nadeelig zyn.
Het derde Artykel is: dat men toeleggen moet om de goede en kwaade Arbeiders
te leereu kennen; om dat daar uwe gansche Fabryk van afhangt. En om hunne
gebreken te weten, zoo is nodig, dat men zig bekwaam make om hen te kunnen
berispen en de misslagen aan te toonen, vooral zoo zy agteloos zyn in het weder
aanknopen der afgebrokene Draden; alzoo hierdoor de repen ontstaan, die de heele
lengte van het stuk doorloopen.
En indien zy den Kam van het Weefgetouw niet telkens even sterk toeslaan, zoo
word het Stof op de eene plaats sterk, op de andere los en onsterk; daar mede veel
aan hangt, vooral in gevulde Stoffen, daar men alle fouten in zien kan.
Insgelyks in de gebloemde, alzoo het Patroon of Bloem te groot of te klein word,
als het niet overal even vast geslagen word; maar zoo het een stof is, die doorgehaalt
word, moet men oppassen of de Ligter alle de draaden opligt, die tot het fatzoeneeren
der tekening nodig zyn, anders zoude het gebeuren, dat het Patroon op de eene stede
uitgedrukt was, op de andere niet, waardoor het werk gebrekkig moet worden.
Voor al moet men wel toezien, als men gebloemde Stoffen opzet, dat het Patroon
nauwkeurig opgenomen worde, op dat’er niet aan de tekening ontbreke, die men
voorgenomen heeft te maken.
Om het Werkvolk in zyn pligt te houden, als zy nalaten van wel te doen, moet
men hun Loon verminderen, of ze den Sak geven, als’er geene beterschap aan te
wagten is. ’t Welk aan de overige Werklieden tot een nadrukkelyk voorbeeld strekt,
om zig wel te kwyten, uit vreze van een gelyk lot te ondergaan. Want men mag wel
denken, dat het fatzoen, dat de Arbeider aan ’t Stof geeft, meer tot de volmaaktheid
van ’t Werk toebrengt, dan de Stoffe, waaruit het gemaakt word, gelyk de
ondervinding leert.
Het vierde is. Dat men moet toeleggen om de stoffadien te kennen, dewelke dienstig
zyn tot zyde Stoffen, insgelyks de Wol, Katoen, Garen en andere diergelyke dingen,
het zy tot de scheering of tot den inslag; dewyl de deugd en fraaiheid der Waar afhangt
van de keur, die men daar omtrent

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

227
neemt. Want by voorbeeld, daar is in de Fabryk van Zyde stoffen, zeker slag van
Zyde bekwaam tot gladde Taftas, ’t welk niet goed is tot Armoezyns. En andere
bekwaam tot Tabis, dat niet deugt tot Trip en Fluweel; en dus is het met alle andere
zoorten van werk, zoo omtrent de Scheering als den Inslag, dewelke zy aan de
Zeembereiders verkoopen. Insgelyks is het Gaarn tot de scheering verschillende van
dat tot den inslag.
Het vyfde. Dat men niet alleen moet agt geven op de hoedanigheden van de Stoffen;
maar ook uitzoeken, en de fyne van de grove scheiden; alzoo men in een baal Zyde
van een en het zelve zoort evenwel een slag zal vinden dat heel fyn, en het ander,
dat dikwils veel grover is dan de andere. En by aldien men ze zonder onderscheid
op de spil bragt, zoo zoude het Werk het geheele stuk door gansch ongelyk worden.
Deze Sorteering moet geschieden eer men de zyde in de Verf steekt. En wat moeite
men ook aanwend om de fyne van de grove te scheiden, ze blyft evenwel nog al
ongelyk in de streenen; daarom moet men nog eens oppassen in het winden of
afhaspelen, en aan de Spoelsters belasten, dat zy de fyne op byzondere Spillen of
Spoelen zetten, en de grove op andere Spillen. Met een woord, het heele geheim
omtrent de fraaiheid van ’t Werk bestaat in ’t wel uitkiezen en bezigen van de Zyde,
en de afval te verhoeden, om alles tot voordeel aan te wenden, welke afval van
verscheide oorzaken voortkomt, zoo als hierna zal gezegt worden.
Even eens is het ook met de Wol, die men in de Laken- en Sergie-Fabryk beezigt;
alzoo de Wol-ballen mede niet doorgaans gelyk zyn, maar met fyne en grove
doormengd, ja van verscheiden aart, dat dikwils door bedrog der Kooplieden toekomt,
die de kwaade met de goede vermengen. En daarom moet men ze uitzoeken en
scheiden; want zoo men Wol van verscheiden aart en zoort tot het Draatwerk onder
een mengt, zal het werk onvolmaakt worden, alzoo de eene meer vult dan de andere.
Het zesde. Dat het niet genoeg is de zortering gedaan te hebben, eer men aan ’t
Spinnen gaat; want men moet de gesponne Wol nog eens uitzoeken, nademaal’er
Spinsters en Spinners zyn, waarvan de een veel grover of fynder spint dan de ander.
Daarom is het, dat men de fyne zamen moet laten bewerken, en de grove byzonder.
En deze zortering is het, die het onderscheid maakt tusschen een fyn Laken of Sergie,
en tusschen de grove.
Nog moet men opletten, dat de Wyven die de Zyde haspelen en spoelen, geen Olie
of ander vet goed gebruiken, om te spoediger te kunnen afhaspelen; om dat hierdoor
veroorzaakt word, dat het Stof in ’t dragen vet word.
Aan het Meule-werk van de Zyde, dat is, het spinnen en dwernen, is mede veel
gelegen tot volmaaktheid der Stoffen. Daarom moet men agt geven, dat ze gelyk
gesponnen en gedraait worde. Met een woord, men moet op alle toebereidingen
passen, dewelke zy te ondergaan heeft.
Voorts geeft de Verf ook veel tot de fraaiheid van ’t Werk. En eene schoone koleur
doet dikwils meer tot het wel verkoopen van ’t stof, dan de deugd van het makzel
zelf. Daarom behoort een Fabrikeur wel zorg te dragen, dat de koleuren niet met
plekken en strepen vallen, en dat de Zyde die men tot een stuk beezigt, in eenen Ketel
geverft zy, om te vermyden, dat het Stof niet gevlakt worde met heldere en donkere
Koleuren tefens.
Het zevende daar men op heeft te letten, is, dat, als het Stof afgeweven is, men
het eenen redelyken tydlang op den Boom van het Weefgetouw moet laten, om het
te vaster te maken, en te beletten dat het niet krimpe en schifte, of op een loope, en
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rimpelig worde; en als het afgerolt is, dat het dan, eer het opgevouwen word, ter deeg
schoon gemaakt zy, dat is, dat de eindens en de aangehechte knopen van Zyde,
dewelke de Wever onder het arbeiden daarop gelegt heeft, afgeslagen en afgeveegt
worden, om het Werk te aangenamer voor het Gezigt te maken.
Het agtste is het vouwen der Stoffe, ’t welk van de uiterste nettigheid behoort te
zyn; als het Trippen zyn, dat de vouwen niet meer dan een duim van de andere
verschillen; maar zoo ’t Taftassen zyn, dat de vouwen dan van binnen en buiten even
gelyk zyn, en de eene niet het minste boven de andere uitsteke, om dat het anders
zeer slegt staat, en aan de Koopers het vermoeden geeft, dat het Stof niet wel behandelt
is; want dit is zeker, dat als de kant van een Stof niet gelyk is, het stof dan ook niet
wel gewerkt is. En zoo is het ook met het vouwen van alle zoorten van Waar, die
gevouwen moet worden naar het gebruik en gewoonte.
Dog eer men aan ’t opvouwen gaat, dient de Arbeider zyne Handen eerst wel en
schoon te wasschen, om het Stof niet vuil te maken, door zwetende of anderzins
besmette handen; dat voornamentlyk naauw luistert in de witte, blauwe, groene, en
Vuur-koleuren, of in alle heldere Stoffen; want men mag wel verdagt zyn, dat de
minste stof dikwils den Koop van ’t geheele stuk belet.
Nog is’er veel aangelegen, dat men het Werkvolk waarschouwe, als zy eenige
knopen of andere fouten ontmoeten, dat ze dan zorg dragen, dat zy die niet brengen
ter plaatze daar het stuk moet vertoont worden; om dat dit de Kooper ook nog zou
kunnen afschrikken, en hun doen geloven, dat het geheele stuk dus gestelt ware,
dewyl men niet in staat was geweest, om dat gebrek te verbergen. Om dit beletzel
dan wech te nemen, behoort de Vouwer eene halve of een vierdendeel van een plooi
te leggen, op dat de fouten binnen in verborgen worden; hoewel die niet moet
geschieden om te bedriegen, in tegendeel zoo is het om de Koopers daarna deswegen
te waarschouwen, en ten dien einde moet men een draatje aan de kant rygen, regt
tegen over daar de fout is, om aan den Koopman de Tara daarvan te laten genieten;
want men moet in alle zaken ter goeder trouwe te werk gaan.
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De negende zaak die men waar te nemen heeft, is, dat de Stoffen, eer men ze inpakt
of oplegt, gemerkt moeten zyn, met het lode Zegel of merk van de plaats, daar ze
gemaakt zyn, het geen in de meeste plaatzen door gezwore Mannen geschied, en om
twee redenen noodzakelyk is. Namentlyk, om het maakzel te doen kennen, en om
der Tolkantooren wille, die het anders voor vremde Waaren aanziende, prys verklaren
zouden, als zy het het niet gemerkt en gestempelt vonden, met het inlandsche Merk,
(altoos in Vrankryk geschied het aldus.)
Het zelve heeft ook plaats omtrent de Lakens, Sergien, Kamelotten en andere
Wolle stoffen, die insgelyks gemerkt moeten zyn, om de plaats der Fabryk te kunnen
kennen, en te zien of ze wel gewerkt zyn, en of ze de breedte en lengte, in de Plakkaten
gemeld, hebben.
Het tiende is, dat men belette, dat het Werkvolk, door welkers handen de Wol of
Zyde moet gaan, om ze te bereiden, eer ze geweven word, niet een gedeelte daarvan
steele, gelyk dikwils gebeurt, als men’er niet wel agt op geeft. Dit is mede van groot
belang; want men heeft Fabrikeurs zien te gronde gaan door de Dieveryen by het
Werkvolk gepleegt, en men kan het kwaad ligtelyk voorkomen, als men wel oppast.
fabryk-meester of Drapier. De Fabrikeurs kunnen hun Goed bewaren of
vermeerderen, als zy
I. Hunne Lakens, Sergien en andere Stoffen van Wolle, Gaarn of Zyde gemaakt
hebben naar de Wetten, ten opzigte van de lengte en breedte.
II. Als zy tot hun Werk gebruikt hebben eenige Wolle, eer die bezigtigt is door de
gezwore Opzienders hiertoe gesteld.
III. Als zy de kanten van ’t Laken van gelyke lengte als het Laken gemaakt hebben,
en van de behoorlyke sterkte.
IV. Als zy de Scheerdraad van de Stoffen op de gestelde breedte gemaakt hebben.
V. Als zy fyner Wol, Draad of andere Stoffe aan het eene einde van ’t stuk
gebeezigt hebben, dan doorgaans door de heele lengte en breedte van ’t stuk.
VI. Als de Kooplieden de Wol te koop geboden hebben, eer zy door de gezwore
Mannen is onderzogt, om te zien, of zy de hoedanigheid hebbe, die de Wetten
vereischen. In Vrankryk staat’er hondert Livres boete op, telkens te verbeuren.
VII. Als de Meesters, Drapiers en Sergiewerkers, Wevers of Volders hunne Stoffen
zoodanig getrokken en uitgerekt hebben, dat daarna de lengte te kort schiet, en de
breedte inkrimpt; mede op een boete van hondert Livres, en verbeurte van de Waare
voor de eerste reis, en voor de tweede reis, om van hun Meesterschap versteken te
zyn.
VIII. Als zy Meesters zynde, hunne namen als zodanig hebben doen inschryven,
het zy by de Regters daartoe gesteld, of by de Hoofdlieden van ’t Gild.
IX. Indien zy hunne namen en beroep niet hebben laten registeeren, en zig
aangematigt te werken of laten werken zonder verlof van de Overheden, ofte zonder
hunne Leerjaren uitgestaan te hebben, volgens de Wetten, zoo zyn ze in Boete
vervallen, en de Waare is verbeurt.
X. Zoo zy alle Jaren de Opzienders en Gezworens der Lake- en andere Fabryken
hebben benoemt.
XI. Zoo die Opzienders of Gezwoorens hun post behoorlyk en getrouwelyk hebben
waargenomen, en getrouwelyk aan de Regter aangegeven al wat’er bevonden is
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tegens de Wetten misdaan te zyn. Want zy zyn anders van hun post en Meesterschap
versteken.
XII. Zoo de Opzienders en Gezworens, die in dienst zyn, by ’t weder om komen
van de Volmolen de Lakens, Sergien en andere Stoffen onderzogt, en het Merk van
de plaats daar aan gehangen hebben, als zy overeenkomende met de Wetten bevonden
zyn; maar zoo ze gebrekkelyk zyn, of zy ze dan hebben doen in beslag nemen, om
verslag daarvan aan den Regter te doen.
XIII. Zoo de Opzienders en Gezworens van de plaatzen, daar de Markten worden
gehouden, onderzogt en gemerkt hebben de Lakens, Sergien en andere Wolle of
Linne Stoffen, die daar gebragt worden.
XIV. Zoo dezelve Mannen getrouwe Aantekening hebben gehouden van alle
gelofte Waaren, als mede van de namen der Kooplieden, aan dewelke zy toe behoren.
XV. Zoo dezelve Opperlieden de Hallen of andere Magazynen tot bewaring der
Goederen gestelt, wel gesloten hebben gehouden, tot veiligheid der gezegde Waaren;
zynde zy gehouden te verantwoorden al wat’er vermist word.
XVI. Zoo de Kooplieden en Wevers, het zy door streken, of openbare tegenkanting
geweigert hebben het onderzoek der Opperlieden en Gezworens.
XVII. Zoo die Opzienders by het afgaan aan hunne Opvolgers overgelevert hebben
alle Registers en Papieren, die het Gilde raken.
XVIII. Zoo de Meesters de stukken met de Elle gemeten hebben, zonder dat ze
met het Merk van de plaats getekent zyn, en zonder den naam van den Meester, die
op het hoofd van ’t stuk moet staan, en daarin geweven, niet met de Naald geletterd
moet zyn. Daar staat voor de eerste reis eene Boete op van vyftig Livres, voor de
tweede eene gelyke Somme en verbod van ’t Ambacht.
XIX. Zoo de Meters alle zoorten van Stoffen en Lakens, El voor el, nauwkeurig
hebben gemeten, ter Boete van hondert Livres by ieder overtreding.
XX. Zoo zy, eer ze Meesters geworden zyn, hun Leertyd hebben uitgehouden, by
een Meester van de Kunst, en werkelyk in zynen dienst gebleven zyn, te weten voor
de Drapiers twee agter een volgende Jaren, en voor de Sergiewevers drie Jaren;
waarna ze een Notarieelen Leer-brief moeten ligten, aangetekent op het Gilde-boek.
XXI. Wanner zy Leerlingen of Knegts zynde, hunnen tyd niet besteed, en hun
opgelegde beezig[illustratie]
[Plaat 15. pag. 229. FAISANT. pag. 231. FONTEIN. F. de Bakker sculp.
1738.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

229
heid niet verricht hebben, zoo als zy verpligt waren, zy hebben Zonde gedaan, en
zyn gehouden hun Meester schadeloos te houden, en zoo veel te vergoeden als hun
veroorzaakte schade, of hun Loon dat zy winnen, bedraagt, naar mate van den tyd,
dien ze moedwillig verzuimt hebben.
XXII. Zoo zy geduurende hunne Leer-jaren van het huis huns Meesters afgeweest
zyn, zonder wettige reden, als zodanig erkent by de Overheden daartoe gesteld.
XXIII. Zoo de Meesters hunnen Leerlingen hebben afgedankt zonder wettige
oorzaak, als zodanig erkent by den Regter, op eene Boete van dertig Livres.
XXIV. Zoo de Meesters verleid en tot zig gelokt hebben de Leerlingen of Knegts
van andere Meesteren. Zy mogen hen niet in dienst nemen, nog op eeniger hande
wyze Werk geven, op een Boete van zestig Livres.
XXV. Als de Leer-jaren uit zyn, het Proefstuk gemaakt, en de Proeveling bekwaam
bevonden is. En de Gilde-meesters, Dekens, of Gezwoorens, gesteld om iemand als
Meester aan te nemen, eene Maaltyd of Geschenk van hem geeischt hebben, voor
dat zy hem zynen Meesterbrief willen overgeven; zy kunnen hem daartoe niet
verpligten, en mogen den Brief op zulke voorwaarden niet geven, nog agterhouden,
op een Boete van een Jaar lang van hun Ampt en Meesterschap versteken te zyn,
behalven eene Geld-boete van hondert Livres voor ieder Overtreder.
factoor. Zie commis.
faizant. Beschryving. Dit is een der schonste en welgemaaktste Vogelen, van grootte
en gedaante niet zeer ongelyk een Capoen. Hy word onder het groote Wild-gevogelte
getelt. Hy heeft een dikke, verheve en hoornverwige bek, een schoon aschverwig
hoofd, en tusschen in den bek een scharlaake met zwarte stipjes gespikkelde vlek.
De gansche hals vertoont een ongemeene schoonheid, bestaande uit groen met blauw
gemengt, en naast aan de Borst eene uit zwart, geel, en groen gemengde kleur, door
welke een zwarte streep loopt. De rug en vleugelen zyn byna overal bleekrood. De
Borst is van kleur gelyk aan den hals, dog eenigzins donkerder; de staart is byna twee
voet lang, bestaande in zestien zwart-bruine, grauwe, en aan de zyden roetverwige
styve Pennen, van welke de middelste, gelyk die der Exters, de langste zyn. De
Voeten zyn glad en eenigzins grauw.
De Faizant-Hen is niet zoo schoon, als de Haan, maar van Kleur byna gelyk een
Quakkel, van Kop en hals bruinagtig, op de Borst met grauwe en roode Vederen
gemengt; de Vleugelen zyn bruin, de Staart lang, dog eenigzins korter als die van
den Haan.
Daar zyn ook witte Faizanten, die wegens hare zeldzaamheid hoog geschat worden.
De Hennen zyn gansch wit, dog de Haanen zyn de eene min, de andere meer om den
hals gespikkelt.
Plaats. De Faizanten onthouden zig op Weyden, Broekland, Kreupelbosschen van
Wilgen enz. Zy zoeken hun aas in den Tarwen-Oogst, Moestuinen, Wynbergen,
Jenever-struiken, Frambooizen en Mieren-nesten. Zy loopen veel sneller, als gemeene
Hoenderen; en staan niet ligt op, ten zy ze schielyk en met geweld opgejaagt worden;
of als het Gras vogtig is, en zy uit hun leger graag verhuizen. De Havikken,
Honderdieven, en andere Roof-vogelen;, insgelyks de Vossen, wilde Katten, Wezeltjes
enz. zyn hunne vyanden. Kraaien en Exters loeren op de nesten der Faizanten, en
zuipen hare Eyeren uit. Zy zitten ’s nagts, uit vreeze voor de Roofdieren, graag op
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de Boomen, dog broeijen de Kieken op de Aarde uit. Men zegt, dat ze, wanneer ze
zig willen versluiten, den bek alleen verbergen; en dat ze zig zelven in de Regen
beziende, zodanig hunne schoone Vederen betragten, dat men ze gemakkelyk schieten
kan.

Manier, om Faizanten te vangen.
Men vangt de Faizanten allerbest met gespanne Netten, zoo dat men of een Rok om
hoog boven ’t hoofd houd, en dien sterk schud, ten einde de Faizant, buiten dien een
vreesagtige Vogel, daarvoor schuw voor zynde, in ’t Net loopt; of de jager bedekt
zig met een Kleed of Laken, waarop een Faizant geschildert is, zig dus den levenden
Faizant vertonende; die hem daarop gerust volgt, tot dat hy eindelyk in ’t Net geraakt;
of men gaat met een wit doek in een raam gespannen, waarop ook een Faizant
geschildert is, en gaat dus op den levenden Faizant los, die daarop verschrikt zynde,
van zelfs na het Net loopt, en verstrikt word.

Een andere Manier, om Faizanten in een Bosch te vangen, zonder ze te
kwetzen, en om ze elders aan te fokken.
Zoekt een plaats in het Bosch uit, alwaar zig de Faizanten doorgaans onthouden; het
welk gy kunt ontdekken, als gy ze ’s ochtens hoort zingen; of aan den Drek, als het
gedauwt heeft. Dit hebbende ontdekt, klimt op een Boom, om een vry gezigt te
hebben langs het Pad, op het welk zy gewend zyn te loopen. Vervolgens strooit
Graanen langs dat Pad, om ze nog meer derwaarts te lokken. Dog ter plaatze, alwaar
deze Paden zamen loopen, legt een hoopje van vyf of zes handvol Tarw; en als gy
bemerkt, dat’er de Faizanten op aazen, moet gy met het krieken van den Dag het Net
op navolgende wyze spannen:
Onderstelt, dat de twee linien B C. en E F. de twee zyden van het Pad zyn. Plant
dwers over het Pad eenige struiken, gelyk in de onderstaande Figuur te zien is by de
letter B Q E. Laat deze struiken vyf of zes voet hoog zyn. Doet het zelve op alle
Paden, welke zamen loopen ter plaatze alwaar het gemelde hoopje gelegt is; en klimt
vervolgens op den Boom, gemerkt door de Letter M. Dog zonder het minste gedruis
te maken. Zoo dra
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gy ziet, dat’er een Faizant gevangen is, moet gy hem wechnemen; want zoo dra hy
bemerkt, dat hy vast is, maakt hy een ysselyk geschreeuw, waardoor de andere van
het Net worden afgeschrikt.
De eerste Faizant, die het begin der Graanen, langs het Pad gestrooit, zal vinden,
zal de andere tot zig lokken, om met hem te eeten, en deze zullen dus zamen onder
het Net gevangen worden.
Neemt vele Valstrikken van Paarde-haair gemaakt; en maakt ze vast, gelyk gy ziet
aan den stok I. F. Maakt meer kleine heggen C G F. alle dwars tegen de Paden, dog
laat in ’t midden een ruimte G. dienende tot den doorgang voor den Faizant. Steekt
aan de zyde van dezen doorgang een stok F. in diervoegen, dat het stuk, daaraan vast
zynde gemaakt, plat op de grond legt, rondom open; legt’er een stokje E. onder, om
het eenigzins boven de Aarde te doen zyn; zoo dat de Faizant daar niet kan door
gaan, zonder het strik met zyn poot mede te slepen. Deze struiken moeten zes, ten
hoogsten negen voet hoog zyn.
Het is zeker, dat de eerste Faizant, die Graanen zoekende, door deze hegging zal
willen gaan, zig van zelfs aan zyn poot zal vast houden. Dog men moet hem’er snel
van daan halen, op dat hy, maar aan eene poot vast zittende, zig ligtelyk door zyn
spartelen kwetzen zoude.
De wyze, op welke deze struiken moeten gezer worden, zie beneden op het Artykel
van struik.
Maar ingeval gy nog van Struiken, nog van Netjes voorzien zyd, en ze niet wilt
maken, moet gy’er een loozen Boer toe gebruiken; want deze in staat zyn, om de
Faizanten in de Bosschen met strikken te vangen; gelyk gy in de tweede Figuur zien
kunt.
En zoo gy het maken of spannen der Netten al te lastig vind, kunt gy kleine
Zaknetjes nemen, ende een roede tot ieder netje. Deze roeden moeten vyf of zes
voeten lang zyn, en zoo dun als een pink. Spant die, gelyk in de Figuur vertoont
word. Maakt beide einden der roede spitz, en steekt ze op beide zyden van het Pad,
4. 3. in voegen de roede de gedaante van een ronde poorte heeft. Spant het Net dwers
over den Weg of Pad. Neemt vervolgens het Bindgaarn, gaande door den knoop 4.
en bind het aan de roede gelyks de Aarde vast; doet insgelyks aan de andere zyde
van het Pad 3. gaande door den knoop 5. neemt den boord van het Net 6. of 7. ligt
het op, en legt het op 2. van den boog, zonder het zeer vast te maken. Zoo dra een
Faizant daarin komt, zal hy gemakkelyker gevangen worden, als in de struiken. Dog
hy moet’er flux uitgehaalt worden, om dat hy het anderzins zoude ontsnappen.
Men vangt de Faizanten ook met Valken en Havikken.
Liefhebbers van de Queekery der Faizanten schikken vier Hennen voor eenen
Haan. Zy broeijen in Maart en April; en leggen hare Eyeren min of meer in den tyd
van dertig dagen, tien, vyftien, tot twintig in getal. Hoewel men oordeelt beter te zyn,
deze Eyeren van Hoenderen te laten uitbroeijen.
Het eerste voedzel der jonge Faizanten bestaat in harde Eyeren, klein gehakt met
Peterzelie, of andere jonge Kruiden. Als ze tot den Vlierbloessem komen, neemt men
de eerste veertien dagen half zoo veel, als van de Peterzelie; of men hakt’er Barnetels
onder. Men voêrt ze ’s daags tweemaal. Dog het beste Voedzel is Tweebak gestamt,
en in Melk geweikt. Als ze halfwassen zyn, geeft men hen Gerstenmeel in Water
beslagen; vervolgens Lynzaad onder het beslag van Gerstenmeel. Dus groeijen zy
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by den dag. Gepelde Gerst in Melk afgeweikt maakt ze sterk en vet; zynde dus zeer
aangenaam van smaak, ende een lekkerny voor de Tafelen der Grooten.
Faizanten worden op dezelve wyze, gelyk Patryzen, toegemaakt en opgedischt.
Zie beneden op patrys.
ferula. Dit is een Plantgewas, omtrent zes of agt voet hoog. De steel is vol kwasten,
waaruit de takken en bladen groeijen. De bladen komen twee aan twee, staande aan
weêrzyden tegens elkander over. Zy omringen byna den ganschen stam. Zy zyn
groot, zagt en stomp; byna zoo fyn als haayr. De laagste by de Aarde zyn de grootste,
dog telkens kleiner, naar maat van de hoogte. De bloesem is geel; het zaad bruin.
Deze Plant heeft maar een wortel, die diep in de Aarde gaat.
Plaats. Deze Plant groeit in de Puglia, niet verre van Rome, ende in Provence, een
Landschap in Vrankryk.
Eigenschappen. Het merg dezer Plant groen in een Drank genomen, is een goed
middel voor Bloed-spuwen, en beeten van Adderen; in Wyn afgetrokken, ende in de
Neus gedaan stilt ze het Bloeden.
ferula minor. Dit Plantgewas maakt een dunne stam, omtrent een el hoog, groeijende
van onderen op met kleine takjes, staande over malkander tot aan den top, en zynde
onderscheiden door vezeltjes, gelyk haayren, niet ongelyk aan Venkel, dog een weinig
grooter en ruig, ook zeer welriekend. Boven op den steel is een tros geele en
welriekende bloessem. De wortel is zeer dun en klein.
Plaats. Deze Plant groeit aan Strand, en elders op een ruwe grond.
Eigenschappen. Bloessem en Zaad is goed voor Zweeren, zelfs voor ineetende,
als het’er met Honing word opgelegt. Met Wyn gedronken is het een goed middel
voor de beeten der Slangen; ook wordt het met Olie daarop gelegt. Eindelyk is deze
Plant zeer heilzaam in langduurige Ziekten.
filipendula. Beschryving. De Filipendula van Matthiolus maakt maar zes of zeven
bladen, spruitende uit den voet van den steel. Deze bladen zyn lang, wyd uitgespreid,
en digt; hebbende rondom een menigte kleine en gekartelde bladen, hangende aan
lange steelen, gelyk die van Pimpernel, of wilde Pastinaken. De stam is van anderhalve
voet in de hoogte, rond en zeer dun; hebbende boven op een tros van witte bloemen,
in
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de gedaante van een Ster. Het Zaad bestaat uit schubbetjes, en is rond, gelyk dat van
Pimpernel.
Plaats. Dit Plantgewas groeit op Gebergten en ongebaande Wegen. Her bloeit in
Juny en July.
Eigenschappen. De Filipendula is Pisdryvend, verdunnend en zuiverend. Men
gebruikt ze voort het Kolyk, Aambyen, en Witte Vloed der Vrouwen. De Wortel is
een middel voor Kliergezwellen.
fistel. Een onfeilbaar middel, om een Fistel te genezen.
I. Neemt een levende Padde, en doet ze in een aarde Pot, die het Vuur kan uitstaan;
dekt hem digt toe, zoo dat’er de Padde niet uit kan kruipen. Legt’er een Vuur rondom,
en pulverizeerd dus de Padde. Wascht vervolgens de Fistel met warme Wyn, of Pis
van een Knegtken; en strooit’er dus van het Poeijer op. Het is een beproefd middel.
II. Neemt twee oncen van een Mumie of gebalzemd Ligchaam, gepulverizeerd;
een onc Zap der wortel van Consolida of Waalwortel; een half vierendeel loot
Venetiaansche Terpentyn. Doet het zamen in een Vyzel, en stampt het met malkander;
legt het vervolgens op de Fistel.
flauwte. Zie onmagt.
flos solis. Zie helianthemum.
fluweel-bloem. Ook onder den naam van Amaranthus bekend. Zie amarant.
Eigenschappen. Zy ververscht en droogt. De Wortel en Bloessem een Nagt op
Wyn afgeweikt en gedronken, zuivert de Lyfmoeder. De bloessem in een drankje
genomen is een middel voor de Rooloop, en het Miserere mei of Kronking; voorts
voor onmatige Maandstonden, en Bloedspuwen. Het Zaad met Wyn genomen maakt
een overvloed van Zog.
De Bloessem in Vleeschnat genomen stopt den Buikloop, neemt het Bloedspuwen
wech, voornamentlyk als’er een Ader is geborsten in de Long. In Water of witte Wyn
een uur afgeweikt zynde , verandert ze dezelve in de gedaante van roode Wyn; zoo
dat men de Zieken, roode Wyn eisschende, zonder dat die hen nuttig is, daarmede
bedriegen kan.
fontein.

Onderzoek van Wateren, en verscheide manieren, om dezelve in de Hoven
te leiden.
Als men in de nabuurschap van eenig Gebergte of Strand is, kan men zig byna
verzekeren van een Waterwelle, mits de grond niet al te droog en steenagtig zy.
Onderzoekt eerst het Kruid, dat de Aarde bedekt. Zoo het Rietgras, Waterkers,
Zilverkruid, of iets diergelyks is, is het een vast bewys. dat’er Water in de grond is,
aangezien die Kruiden van zelfs opslaan. Men kan ook een gissing maken uit de
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kleur der Aarde; want ingeval dezelve grys of ligt-groen is, gelyk doorgaans een
kleiagtige grond, men kan voor vast besluiten, dat’er Water voorhanden is.
Ook ontdekt men onderaardsche Waterwellen, als men voor den opgang der Zon
op de grond gaat leggen, te weten, op zyn Buik, het Kin ondersteunende; en verre
over het Veld ziende, en als men ergens een vogtige Damp ziet opstygen, kan men
aldaar delven en onderzoeken.
Anderen zeggen, dat een Mugge-zwerm geduurig op een en dezelve plaats naby
de Aarde vliegende, een teken zy, dat daar Water is. Of, dat men met een lange
Steekboor den grond peilt, om te ontdekken, hoe deszelfs diepte is.
Men is langen tyd misleid geweest door een zeker slag van Menschen, die
beweerden het onderaardsche Water te konnen ontdekken door middel van een
Hazelaar, of Wigchel-roede, gelyk men ze noemt. Hoewel deze ongerymden nog op
den huidigen Dag zommige Navolgers heeft.
Men onderzoekt gemeenlyk het Water in de Maanden van Augustus, September,
en October, aangezien de Aarde alsdan van hare Vogtigheid ontlast is, en het Water,
dat’er onder gevonden word, als een Waterwelle kan aangemerkt worden.
Vooronder gestelt zynde, dat’er Water op verscheide plaatzen van een gebergte
ontdekt zy, gy moet’er op een zekere tusschenruimte putten laten graven, eensdeels
om de lengte, anderendeels, om de diepte des Waters te weten; tot dat gy aan de
Klei-grond komt, of aan puimsteen. Dieper mag men niet graven of booren, om de
Waterwel niet te bederven. Gy moet altyd na de hoogste plaatzen zoeken, om het
Water in zynen oorsprong te ontdekken, en om dat de Wateren, hoe ze van hooger
opkomen, hoe ze zig in de Hoven meer verheffen. Maakt een gemeenschap tusschen
den eenen Put en den anderen door Steenen, en verkiezende een laage en effe streek,
moet gy aldaar al het Water in een Bak verzamelen, en het van daar door buizen naar
de Fonteinen en Watervallen leiden. Maar om te weten, hoe hoog de Fonteinen zullen
springen, komende van daar gy den Waterbak geplaats hebt, moet gy dat gedeelte
op de navolgende wyze Water-passen:
De eenvoudigste en nauwkeurigste wyze van Waterpas te meeten, is door blikke
Buizen, zynde een duim dik, en drie of vier voet lang; waarvan de Figuur onder het
Artykel van meetsnoer te zien is.
Om dit Meetsnoer te gebruiken, onderstelt een gebergte A. op wiens kruin men
het Water in een bak heeft vergadert, het welk men naar beneden wil leiden, om
aldaar een Fontein te laten speelen. Dit Gebergte nu word op deze wyze Waterpas
gemeeten.
Zet het Meetsnoer boven op den Berg A. als op den rand van ’t Water-verlaat B.
Zet het zo regt, als mogelyk is, en stelt het om laag aan de zyde van C. alwaar de
afpassing moet geschieden. Neemt van het Water, en mengt’er Wyn-azyn onder, om
’t een kleur te doen hebben, en het van verre te onterkennen. Giet’er de Pyp of Buis
van vol, zoo dat het Water in de drie Vlessen lopende boven een weinig ledig blyve.
Laat en Pyp en
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Vlessen rusten, tot dat het Water zig in evenwigt houd. Maar dekt de Vlessen ook
met een Papier toe, ten einde de Wind niet de minste beweging in het Water maakt.
Neemt vervolgens een lange staak, doet’er boven een wit en glad Bordpapier aan;
laat dien staak door iemand gehouden worden, op een zekeren afstand van het
Metsnoer, by voorbeeld op D. bewegende het om hoog en om laag, tot dat het opperste
van ’t Bordpapier lynregt met E. staat. Dit moet op deze wyze geschieden: stelt u op
een zekeren opstand van het Meetsnoer, mikt met uw Oog, en neemt een lynregt
Vizier op de oppervlakte van het Water in de drie Flessen, waarvan gy de staak op
een nauwkeurige hoogte moet brengen.
Dit gedaan zynde, moet gy de hoogte nemen, van de oppervlakte van ’t Water in
den Verlaatbak B. tot aan’t Water in de Vleschen, het welk gy moet verminderen,
en teikenen deze vermindering op den staak, wiens lengte alleenlyk van dat teiken
moet getelt worden. Neemt voorts een papier, en teikent op het zelve den afstand der
eene afpassing tot de andere.
Neemt den staak wech, en brengt ter plaats D. daar dezelve in de grond staat, de
Meetsnoer, en doet daarmede als voren, en dus vervolgens, daalende telkens van D.
tot E. en van E. tot F., van F. tot G. en dus zult gy komen aan ’t einde van C. alwaar
de springende Fontein zyn moet. Cyffert alle geteikende Maaten zamen, en gy zult
stiptelyk weten, hoe hoog de top B. van het gebergte, en hoe verre van C. gelegen
is; ook hoe hoog het Water der Fontein zal springen; aangezien het Water omtrent
zoo hoog springt, als deszelfs oorsprong is.
De spong van het Water kan ook wel een voet op hondert roeden verminderen;
dat is te zegen, hoe nader de Sprong by het Verlaat-bak is, hoe hooger gy gaat.
fontein-kruid. In ’t Latyn Potamogeton. Beschryving. Dit is een Water-Plant, wiens
stelen lang, bloot en getakt zyn. De bladen zyn lang en smal, zoo lang als ze onder
Water zyn; dog daarboven groeijende, dryven ze daarop en worden zeer breed. De
bloessem zyn gelyk aairen van Vier bladen, staande kruisgewyze, roodagtig of
purperverwig van kleur, rustende op steeltjes, die midden uit de bladen spruiten. Op
deze bloessem volgt een bolletje, behelzende vier langwerpige en roodagtige Zaaden,
gelyk als met wit Merg vervult.
Plaats. Deze Plant groeit in staande Wateren en Poelen. Zy bloeit in Mey.
Eigenschappen. Het Fonteyn-kruid is zamentrekkende en verkoelende. Het is goed
voor de Jeukte, en voor oude en ineetende Ettergezwellen, insgelyks voor alle zoorten
van Ontsteekingen, in ’t byzonder voor de Roos. De bladen in een Pan in Olie van
Olyven gekookt, en naderhand in Melk verkoelt, verzagten de ondraaglyke smerten
der Jigt.
framboizen, anders Hennebeziën of Hennebraam; in’t Latyn Rubus Idaeus geheten,
is een zoort van Heesters, alzoo het ter hoogte van vyf tot zes voeten opschiet. De
stam en takken zyn vol kleine Doornen. De bladen gelyken naar die van de gemeene
Braambosschen, egter teerder, bruin-groen van boven, en witagtig van onderen. De
bloemen hebben vyf blaadjes, op de wyze van een Roos. De Vrugt is zeer smakelyk,
en komt kort na de Aardbeziën, en word ryp met het begin van July. De wortel
verdeelt zig in verscheide takken, die Slangswyze loopen.
Men vind deze Braam in de Bosschen, en kweekt ze aan in de Tuinen.
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Eigenschap der Framboizen.
Zy zyn vogtig en ververschende, zuiveren het Bloed, versterken de Maag en maken
een goeden Aassem. Men gebruikt de bloemen voor de Roos of St. Antonis-vuur,
en de ontsteking der Oogen. De bladen zyn afspoelende, en worden gebruikt tot
Gorgel-water tegen de kwaalen van de Keel, en van ’t Tandvleesch.
De Framboizen zyn in groote agting, niet alleen wegens hare lekkerheid om te
eeten, maar ook wegens haar goeden reuk, dien ze van zig geven, als men’er bykomt.

Van de Planting der Framboizen.
De wyze om ze te queeken kost weinig moeite. Zy groeijen uit de gewortelde
afzetzelen, met den stam in verscheide scheuten te delen. Met plantze in lynregte
reien, twee voeten van een, een spade diep, en een voet breed.
De scheuten worden dan in de gegrave gaten gezet, omtgrent vier vingers van
elkanderen, en met Aarde, die zagt en rul moet zyn, bedekt. Men moet zorg dragen,
dat de wortels wel gedekt zyn, op dat ze hare kragt niet verliezen.
De planten dus gezet, moeten ’s Jaars die of viermaal wel omgespit worden.
Rakende het behandelen, zoo moet men toezien, dat men telkens als men haar
besnoeit, het doode hout wechneemt, met de loten, die over het Pad hangen.
Men plantze in Maart op bedden, of op derzelver kant, twee voeten van den
anderen. Geduurende den Zomer schieten’er vele welgewortelde spruiten uit, die
men neemt om nieuwe te planten, en door dit middel worden ze aangequeekt, dewyl
de oude stammen, zoo dra de Vrugt geplukt is, sterven. Het eenigste, dat’er aan word
waargenomen, is dat men in de Mand Maart de nieuwe en dikste scheuten drie of
vier voet afkort, en ze rondom den ouden voet bewaart, en ten anderen, dat men al
de kleine uitroeit, met de oude, die dood zyn.
De Framboizen, als ze in goede Aarde geplant zyn, zyn gewoon veel hout te maken,
zoo dat zy’er dikwils van verstikken. Om ze van dezen schadelyken overvloed te
ontlasten, moet men alle de kleine afzetzels en het oude doode hout wech snoeijen,
alzoo het dikke hout van ’t Jaar de meeste Vrugt draagt, en dat moet zelfs onder ’t
snoeijen om de helft gekort worden.
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Om de Framboizen voor de Weegluizen te bewaren.
Deze Vrugt is niet min, dan andere, van alle ongemak vry. Zy heeft, gelyk de Peeren
en Perzikken, hare vyanden. Gene worden van de Wolf en Mieren aangetast, en deze
van de Weegluizen, ’t geen haar onaanzienlyk en vies maakt, zoo men ze’er niet
weet af te houden.
Deze beestjes hangen zig aan ’t hout, zoo dra het zap begint daarin te komen. Maar
om zulks te beletten, moet men in ’t Voorjaar, als men de Framboizen besnoeit, Kalk
in Water ontbinden en daar mede het hout bestryken, eer het uitschiet. Dit middel is
van goede uitwerking.

Om Framboizen-water te maken.
Neemt een pond Framboizen en drukt ze aan stukken in een pint Waters. Zoo de
Framboizen goed zyn, zyn drie vierendeel ponds genoeg voor vyf oncen Zuiker.
Daar hoeft geen Citroen by, zoo weinig, als by het Water van Kruisbeziën. Wanneer
alles gesmolten en vereenigt is, doet ze door een Zak, laat het Water koud worden,
en geeft het om te drinken.

Stoofzel van Framboizen.
Om ze te stoven met Zuiker, neemt een half pont Zuiker, en laat ze in een pannetje
kooken, tot dat ze als veêren wechvliegt; dat kunt gy weten, als gy een weinig Zuiker
met den Schuimlepel opschept, en’er zagtjes van onderen tegen aan blaast, en zoo
gy ziet, dat de Zuiker wechvliegt als veêren, gooit’er ras een pond wel gelezene en
gansche Framboizen in; neemt terstond de Pan van ’t Vuur, laat ze een kleinen tyd
dus staan, en schudt de Framboizen heel zagtjes in de Pan om. Laat ze dan, zoo gy
wilt, nog eens opwellen, en koud geworden zynde, brengt ze op Tafel. De Framboizen
zullen dus heel blyven, en’er smakelyk uitzien. Om ze nog schoonder te maken,
vergeet ze niet wel te schuimen, ’t zy met Papier, of met een Schuimlepel.

Om de Framboizen nat in te maken.
Neemt vier pond wel geleze Framboizen, de droogste en minst gekwetste, die gy
kunt vinden. Dan neemt vier pond Zuiker, laatze kooken, tot dat ze grove draden
trekt; dan zet de Pan van ’t Vuur, en legt uwe vier ponden Framboizen zagtjes in de
Zuiker; maar zoo dra ze van de gekookte Zuiker beslagen zyn, hebben ze zoo ligt
geen nood van te breken. Schud ze een weinig om, en wanneerze zyn koud geworden,
zet ze dan weder op ’t Vuur, tot dat de Siroop klaar en gekookt is.
Anders. Neemt Framboizen, die niet al te ryp zyn, doet’er de staart of steel af, en
legt ze in een aarde Pot; kookt dan de Zuiker, als voren, en zet beide in een warme
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of drooge plaats een halven dag lang. Laatze op een matig Vuur kooken, tot dat de
Siroop als Paarlen gekookt en gaar is.
fuik. Dit is een uit taaje Wilgen gevlogten lange Korf, waarvan de voorste opening
zeer wyd is, maar hebbende een nauwen hals, dog in’t midden gelyk een Tregter,
hebbende maar een kleine doorgang, waardoor de Visch wel naar binnen, maar niet
weder naar buiten komen kan. Laatstelyk volgt een buik, waarin de gevange Visschen
moeten blyven, en deze eindigt zeer spitz. Men zet ze in Rivieren en Meyeren, enz.
alwaar men met Werpnetten niet wel visschen kan. Zy worden met de voorste opening
naar het afloopen van den stroom gelegt, om dat de Visschen doorgaans tegen den
stroom op zwemmen, en dus ligtelyk in de Fuik gevangen worden. Men zet ze
doorgaans tegen den Avond, en verneemt ’s Ogtens, wat’er in gevangen is.
fyneerders. Essai-meesters. Die Goud en Zilver, of eenig ander Metaal zuiveren,
fyneeren of bewerken, zullen hunne middelen behouden en vermeerderen, als ze hun
pligt wel waarnemen, en getrouwelyk volbrengen, ’t geen hier volgt:
I. Toezien, of de Meesters de Leerlingen hebben aangenomen voor den Leer-tyd,
’t geen uitdrukkelyk is verboden door de Wetten, behalven de Zoons des Meesters.
En of zy alle de Reglementen hebben in agt genomen hierover gemaakt by ’t Edict
van François I. 1543. Art. 15. Henrik IV. 1599. Art. 1.
II. Of ze alvorens eer ze tot het Meesterschap toegelaten zyn, hebben kunnen
Lezen, Schryven, Tekenen, en het Alooi verstaan, zoo van Goud als van Zilver; dan
of ze door gunst aangenomen zyn. Henr. II. 1554. Art. 2. & 1555. Art. 1.
III. Of ze alvorens den Meesters-Eed gedaan hebben. Henr. II. 1554. Art. 2.
IV. Of de Meesters zig hebben doen inschryven by de behoorlyke Regtbank, of
Hoven van hunne Woonplaatzen, alzoo ze verantwoordelyk zyn voor alle de
Bedriegeryen, Misslagen en Abuizen die’er gevonden worden aan ’t Werk daar hun
merk op staat. François I. 1543. Art 15. Henr. IV. 1599. Art. 4.
V. Of de Goudsmidts-maats of andere helpers gewerkt hebben in eene besloote
Kamer of andere verborge plaats. Zynde zeer strengelyk verboden, buiten de Huizen
van de Meesters-Goudsmidts, die open Winkel houden, te arbeiden; onder verbeurte
van ’t Werk, Gereetschap, Gevangenis en onbepaalde Boete. Zie de Patenten van
Karel IX. 1564. en Henr. III. 1584.
VI. Of ze hunne Werken altyd gemaakt hebben naar den inhoud van de Wetten.
Want zy zyn gehouden het bedroeg te vergoeden, ’t geen zy doen, met het
verwaarlozen der Wetten. François I. Art. V.
VII. Of ze eenig gebrekkelyk Werk hebben gemaakt? alzoo ze verpligt zyn alle
de schade te dragen, die door hun werk word veroorzaakt, ’t welk met hun merk is
getekent, alschoon het door anderen verkogt is. Henr. IV. Art. 3.
VIII. Of zy behalven hun Merk, ook het merk
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van den Koning, (of van de Provincie) daarop hebben geslagen? François I. Art. 18.
IX. Of ze het Goud en Zilver tot hooger prys verkoogt hebben, dan zy ’t ingekoogt
hebben. S. Thom. Q. 44. Art. 2. in Corp.
X. Of ze voor ’t fatzoen van ’t Werk meer dan billyk is, gerekent hebben. Dan
moet men vergoeden, wat te veel genomen is. S. Thom. als boven.
XI. Of ze in ’t koopen of ruilen van oud Goud of Zilver getrouw zyn geweest in
’t gewigt, en niet meer genommen hebben, dan by de Plakkaten bepaalt is; ander
moet’er vergoeding gedaan worden S. Thom. als boven.
XII. Of ze hun Werk weder inkoopende den prys gegeven hebben, by de
Reglementen gestelt. François I. Art. 3 en 4. en S. Thom. als boven.
XIII. Of ze eenig gestoole Servies of ander Werk gekocht hebben, of ’t geen by
de Ordonnantien verboden is? zoo zyn ze verbonden, herstelling te doen; behoudens
egter hun verhaal op den Verkooper.
XIV. Of ze verkogt of te koop gebragt hebben eenig valsch of vervalscht stuk
Werk, ofte het Goud en Zilver nagebootst of verruilt, of eenige Gesteentens
nagemaakt, om ze anders te doen schynen, dan ze uit de natuur zyn? Henr. IV.
XV. Of ze eenig émailleersel (gebrand Schilderwerk) in hun werk gebragt hebben,
dat niet getrouwelyk gemaakt is, en in eenigen deele de proef niet kan uitstaan? zynde
anders gehouden tot vergoeding van schade. François I. Art. 5.
XVI. Of iemand ondernomen heeft zig met het beroep van Juwelier te bemoeijen,
en Goudsmids Werk of Juweelen te verkoopen, zonder alvorens op de proef getoetst
te zyn, zonder tot dat beroep toegelaten te zyn, en zonder zelf te kunnen toetzen, ’t
geen hy koopt en verkoopt. Henr. II. Art. 16.
XVII. Op de Meesters, hunne Maats, Leerlingen, of anderen eenige goude of
zilvere Munt met Biljoen vermengt en vervalscht hebben? het welk hen verboden is
by Lyfstraffe en onbepaalde Boete, naar de omstandigheden van ’t fait. François I.
Art. 19. Staaten van Orleans Art. 149.
XVIII. Of de gezwore Gilde-meesters van de Goudsmids alle Maanden het Werk
van ieder Goudsmid bezien, en zonder gunst-bewyzing onderzogt hebben? Zynde
dezelve niet alleen gehouden om nauwkeurig daarop te letten; maar ook om op
staande voet al het Werk aan stukken te slaan, daar eenig gebrek aan word bevonden.
En zoo de fout van belang is, hunne klagten deswegen voor ’t hof der Munten te
brengen, ten einde de Waar voor verbeurt verklaart en de maker daarvan in een Boete
geslagen worde. François I. Art. 6 en 7.

G.
gal. Dit is een bitter, scherp en geel Zap, uit Olie en vliegend Zout bestaande. Zy
ontstaat uit het Bloed, waarvan ze in de Lever door byzondere Klieren word
afgezondert, en in de Gal-blaas vergadert. Deze Blaas is een vliesagtig Vat, in de
gedaante van een Peer, gelegen aan het onderste deel der Lever, en waaruit de Gal
op haar tyd in de ingewanden gevoert word. Men heeft te vergeefs gemeent, dat er
zommige Dieren zonder Gal waren; want de ondervinding heeft het tegendeel geleert.
In de Geneeskunde word de Gal van vele Dieren gebruikt; onder anderen, volgens
Dioscorides, die van een Zee-Scorpioen, van een Zee-Rot, een Zee-Schildpad, van
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een Hyeen, zynde een wild Dier, zwemende naar een Wolf; van een Patrys, Arend,
jonge witte Hoenderen; van een wilde Geit, een Stier, Schaap, Beer, Bok en Zwyn.
Om in ’t algemeen van de Eigenschappen der Gal van Dieren te spreken, zoo is,
volgens dienzelven Dioscorides, allerlei Gal heet en scherp, de eene minder, de
andere meer. De Gal maakt een open Lyf, voornamentlyk by jonge Kinderen. Men
gebruikt daartoe een Zet-pil van Wol, in Gal afgeweikt. Galenus sprekende van de
Gal, zegt, dat ze het heetste deel der Dieren is. Matthiolus hebbende gesproken van
het onderscheid omtrent het temperament der Gal, zegt eindelyk, dat, hoe fyner en
klaarder de Gal is, hoe ze minder warmte heeft.
De Gal van een Os of Rund dient in ’t byzonder voor Hardlyvigheid, en heeft de
kragt van een Klisteer. Ziet onder het Artykel van buik.
gal is ook een Paarde-ziekte, die zig of aan het Knie, of aan de Hoef en Hiel openbaart.
De Knie-gal is een vet en week Gezwel, zittende inwendig en uitwendig, zynde vol
geel Water. Dit Gezwel word met der tyd zeer hard. Om het te verdryven, brand men
het met gloeijend Yzer; vervolgens legt men’er een stuk Roggen-brood, zoo heet als
het uit den Oven komt, op, en laat het drie dagen en drie nagten daarop leggen. Daarna
maakt men een Zalve van oud Vet, Zwavel, Pek, en gepulverizeerde Denne-bladen,
en bestrykt’er het pynlyk Lid mede.
Of, men neemt een hard gebakken Roggen-brood, en snyd, zoo dra het uit den
Oven komt, een stuk byna eens zoo groot, als de Gal is, van de zwarte korst, laat het
in Brandewyn afweiken, en legt het, zoo heet als mogelyk is, op de schade. Dit eens
en andermaal herhaalt, zal de Knie-gal genezen.
Of, men snyd de huid op, neemt de blaazen, daar de Gal in is, met de vingeren
daaruit, en geneest het met goede Heel-zalf wederom toe.
Of, men neemt twee loot Spaansche Vliegen, drie loot oud Vet, ligt het velletje
daaraf, en stampt het in een Vyzel tot een Zalve; men doet die in een tinne of blikke
Doos tot het nodig gebruik. Men strykt’er zoo veel van op een linnen doekje als
nodig is tot genezing der Gal, zeer dun, en bind het met een linnen zwagtel vast. Dog
het Paard moet dus gebonden worden, dat het zig niet lekken kan. Ook moet men
zorge dragen, dat het ongemak beginnende te dragen, geen vogt langs den blooten
Voet loopt; want het haair daardoor
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zoude uitgebeten worden. Binnen drie dagen zal’er de Gal uitgelopen zyn.
Nog een ander, en beproefd middel voor deze Knie-gal zegt men het volgende te
zyn, waarby het Paard nog gesneden, nog gebrand behoeft te worden: Men bereid
het Paard, tot dat het warm word; men laat een stuk Zeep in Water smelten, en het
Water vervolgens zo heet worden, als men het aan de handen kan verdragen. Men
wascht de plaats der Gal met dit Zeep-water. Daar na neemt men een wollen lap, laat
het van het warm water doortrekken, en legt het op het ongemak. Hier mede gaat
men op den tweeden en derden dag voort.
Anderen besmeeren de Knie-gal maar met Boomolie, waar in men alvorens een
menigte Kevers heeft laten sterven. Dus, zegt men, dat ze van zelfs uitloopt en
opdroogt.
Het tweede zoort van Gal, namentlyk aan de hoef, is een bloed- of bruin-rood
vlekje, doordringende tot op ’t leven. Men noemt het Steen-gal. Het gemelde vlekje
word tot den grond toe uitgesneden, en’er twee of drie druppelen water op gedaan;
en het zal in den tyd van drie dagen vergaan. Alsdan brand men de plaats met
Candy-zuiker, en slaat’er Wasch met Terpentyn om, ten einde’er geen Water by
komt; en het zal wel haast weder vergroeijen, en het Paard wederom na gewoonte
loopen.
Of laat het Paard loopen, dat het zweet, neemt drie loot Terpentyn, twee loot geel
Wasch en geele Zwavel, drie loot witte Wierook, dit gepulverizeerd, dog het Wasch
en Terpentyn gesmolten, en het poeijer daarin gedaan, en’er een Zalf van gemaakt,
die in de Lente en Herfst by het afnemen van de Maan met een heet Yzer in de hoef
moet verbrand worden. Of als het Pard alvorens dun afgaat, giet met heet Eynzaad-olie
in den hoef, of men stort drie of viermaal gebrande Aluin op dezelve. Als de Steen-gal
boven den enklau doorbreekt, neemt een weinig Peper, Zuurdeessem en Drakenbloed,
gestampt Zilverglit, en omtrent twee loot Kalk, nevens drie Eyeren; maakt’er een
Zalf van en bind het op de plaats van’t ongemaak, Maar ingeval het leven uit de hoef
is, moet men’er gebrand Kooper-water op storten, en de Zalf daar over binden,
wanneer de hoef wederom een goed hoorn zal ontfangen.
Deze Gal komt eensdeels uit de natuur, anderen deels uit de vogtigheid van den
Stal; of, als men ze heeft afgement, en verhit, ze in de Wedde, en uit dezelve met
natte voeten in Stal brengt. Maar in het byzonder ontstaat de Steen-gal door het al
te lang stil staan der Paarden op Stal, als wanneer het hoorn der hoef begint te
ontsteken.
galbanum. Dit is een Gom, dat door insnyding uit een Syrisch Plantgewas, groeijende
op den Berg Amanus, zypelt, zynde omtrent van de natuur der Plante, die de Opoponax
voortbrengt. De Inwoonders noemen dit Plantgewas Metopium.

Welke Verkiezing men van het Galbanum moet maken.
Goed en beproefd is het Galbanum, als het uit schoone en zuivere droppelen bestaat;
de smaak scherp en bitter; de reuk sterk en aangenaam. Als de droppelen versch zyn,
is hare kleur zeer blank, niet veel verschillende van Olibanum, zynde een zoort van
Wierook, hoewel zagter en vetter. Men heeft geen andere toebereiding nodig, om ze
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tot de Compositie van Driakel te gebruiken, of ook tot Mithridaat; want het is genoeg,
dat het Galbanum wel word uitgekoozen.
Eigenschappen van het Galbanum. Het is verzagtende, uittrekkende, verdryvende
en oplossende. Het bevordert de Maandstonden, en maakt het Baaren gemakkelyk,
het zy dat het zelve word gebruikt, of dat men ’t maar als een Reukwerk bezigt. Dus
gebruikt men ’t ook voor de opstyging der Moêr. Als het in Wyn-azyn word geweikt
en gesmolten, vervolgens met een weinig Zalpeter gemengt, neemt het de vuurigheid
van ’t Gezigt wech. Ook is het een goed middel voor de Kroopzweeren en Jigt.
Eindelyk is het goed voor een verouderde Kuch, en Aamborstigheid; ja zelfs voor
Fenyn.
By gebrek van Galbanum gebruikt men Sagapenum, of Sagapeen-Gom.
gans. Dit is een bekend Pluimgedierte, zynde van tweederlei aart, wild en tam.
De Tamme Ganzen zyn eensdeels nuttig, anderendeels schadelyk in een
Huishouding. Nuttig zyn ze daarin, dat ze niet alleen by haar leven door Eyeren te
leggen, uit te broeijen, het mede deelen van hare Pluimen, tot zagte Peuluwen, haar
Winter-voeder rykelyk vergoeden, want ’s Zomers zoeken ze haar voedzel op de
Weiden; maar ook gedoodt zynde, behalven de Pluimen en Schryfpennen, haar
Vleesch, om te kooken of te braaden, ten besten geven. Waarvan wy in ’t vervolg
meer zullen spreken.
In tegendeel zyn ze schadelyk voor de Velden, Weiden, Hoven, en andere met
Gras gedekte Plaatzen, voor zoo verre zy daarover gaan. Want, om niet te zeggen,
dat haar drek, wegens deszelfs ongemeene hitte de Graswortelen uitbyt, en den grond
geheel onvrugtbaar maakt, zy byten het Gras schier met wortel met al af, zoo dat het
ter nauwer nood wederom uitspruiten kan.
Wat de kleur aangaat, zommigen verkiezen de witte, anderen de grauwe of
aschverwige, welke ze menen, dat niet alleen gezonder en vrugtbaarder zyn, maar
welker Pluimvederen zy ook boven de andere stellen. Dog over deze zake is men
het nog niet eens.
Het Mannetje van een Gans word al vroeg van het Wyfje onderscheiden, aan zyne
lange pooten en hals. Als men het mannetje by de kop grypt, maakt het een ysselyk
geschreeuw, doch de Gans zwygt stil. Op dertig Ganzen telt men gemeenlyk twee
Mannetjes. De kortste van pooten en hangenden buik houd men voor de beste
Leg-ganzen.
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Als ze beginnen te leggen, dat geschied, wanneer ze min of meer een jaar oud zyn,
moet men ze aan een zekere plaats, het zy in haren stal of elders gewenen; om dat
ze anderzins overal hare Eyeren laten vallen, zelfs midden op de Weide. Men betast
ze tot dien einde ’s avonds, en als zy een Ey by haar hebben, plaatst men ze
afzonderlyk, zonder ze ’s morgens van daar te laten gaan, vooral eer ze gelegt hebben;
om dat ze de gewoonte hebben, alle hare Eyeren te leggen, daar ze eerst hebben
begonnen. De tyd van Eyeren te leggen begint in Maart, en eindigt in Juny; hoewel
zomwylen vroeger of laater, naar maate, dat ze opgepast en bezorgt worden. De
vroege Ganzen hebben een beteren wasdom, als die laat uitgebroeit zyn; en deze
worden zelden tot het aanqueeken bewaart. Zy leggen zomwylen tien, twaalf, en
meer Eyeren; dog zomwylen maar drie, vier of vyf. De versch gelegde Eyeren, en
welke men wil laten uitbroeijen, moeten op een getemperde plaats, daar het nog te
koud, nog te warm is, gelegt worden; maar die van de grootste Ganzen daartoe
verkooren. Eyeren van jarige Ganzen, of zulke, die van Ganzen zonder mannetjes
gelegt zyn, worden afgekeurt, als niet goed, om uitgebroeit te worden. Beneden zes
of agt, en boven twaalf of vyftien Eyeren moeten een Gans niet ondergelegt worden.
De Broeityd duurt vier Weken, na welken tyd de jonge Gansjes te voorschyn komen.
Het is een teken van een goede Broei-gans, als ze onder het Eyerleggen vele Veêren
laat vallen, en daarmede het Nest vervult.
Men legt ook Hennen, zoo gemeene, als Kalkoensche, Ganzen-eyeren onder, om
uit te broeijen; den gemeenen Hennen vier of vyf, maar den kalkoenschen twaalf tot
vyftien. Geduurende het broeijen moeten de Ganzen matiglyk gevoêrt worden; dog
het voedzel dient zoo naby het Nest te staan, dat ze niet nodig hebben, daaraf te
loopen.

Voedzel der jonge Ganzen.
De jonge Gansjes worden in de eerste twee of drie dagen met gekookte en klein
gekruimelde Eyeren gevoed, daar onder beslag van Zemelen en Brood word gemengt.
Men zet’er een kleine trog met Water by. Vervolgens voêrt men ze met jonge gehakte
Netelen, insgelyks met Zemelen van Gersten-meel gemengt. Grof gemaalen Haver
en Gort, in Water afgeweikt, is een zeer goed voedzel voor jonge Ganzen. Als ze
vier Weken oud zyn, en als ze beginnen Vederen te krygen, zyn ze allerzwakst, en
moeten ’s morgens en ’s avonds met Gerst- of Haver-mout gevoed worden. Ook
moet men ze niet uitdryven, zoo lang als’er Dauw op het Veld is; en ze voor Netelen
en Distel-struiken, insgelyks voor kouden Regen, en Plasregen bewaren. De doppen,
uit welke ze gebroeit zyn, moet men niet verwaarlozen; want als de jonge Ganzen
beginnen te treuren, en de Vlerken te laten hangen, moet men ze met die doppen
berooken, en onderwylen Wynruit in haar Water te drinken geven, latende ze by haar
gewoon voedzel blyven, tot dat ze wederom beginnen gezond en frisch te worden.
Hare kwaadste tyd hebben ze in Juny en July, als wanneer de Vliegen en Muggen
hen in de Ooren gaan zitten, en ze amegtig doen worden. Dit geven ze te kennen,
met het nederhangen der Vlerken, het schudden der hoofden, uitstrekken der halzen,
snateren en treuren, ook met weinig of niet te eten. Dog het zy men ’t bemerkt, of
niet, men moet hen in de gemelde Maanden van Juny en July de Ooren met
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Boom-Lynzaad-olie bestryken, als wanneer Muggen en Vliegen daarvoor schuwen,
en ze niet ontrusten.

Ziekte der Ganzen.
Wanneer de Ganzen den Pip hebben, neemt groote wilde Pimpernel, diergelyke op
de warme Weyden in menigte groeit; doet ze in een Pot, giet’er ruim Water op; laat
ze staan, tot dat ze tamelyk zagt is geworden, en geeft ze den Ganzen te eten, maar
het Water te drinken; en gy zult zien, dat de Pip overgaat, en de Ganzen weder gezond
worden.
Als ze van de Luizen gekwelt worden, en niet konnen groeijen, strooit men
Varenkruid eens en andermaal in de Ganze-stallen of hokken, als wanneer dat
Ongedierte sterft.

Hoe levende Ganzen geplukt worden.
Zoo dra de jonge Ganzen vlug zyn, worden ze zoo wel als de oude geplukt, moetende
dus zoo dra het warm begint te worden, in Maart of April, en dus vervolgens na
verloop van agt Weken tot het einde van den Herfst van hunne Veêren laten. Maar
die men den Winter niet wil overhouden, maar mesten, moeten niet geplukt worden,
om dat ze anders nieuwe stoppelen krygende niet vet zouden worden. Men plukt de
Ganzen onder de vlerken, aan beide zyden, aan den buik, en op den rug en rondom
de schenkelen; hoewel onder de Vleugelen en op de schenkelen allerminst, om dat
de vlerken daarop rusten, en anderzins zouden neêrhangen, tot dat de Pluimen
wederom gegroeit zyn. De Schryfpennen worden best in Maart en September uit de
Vleugelen gerukt. Van het onderscheid en het gebruik der overige Vederen, ziet
beneden op het Artykel van veder.

Manier, om Ganzen te mesten.
Men maakt van Tarwe- of Gerste-meel en warm Water een Deeg; men doet’er een
weinig Honing onder. Hieruit maakt men balletjes, waarmede men de Ganzen stopt,
gelyk de Kapoenen; men zet ze insgelyks geduurende het mesten op een donkere en
nauwe plaats. Zommigen steken ze de Oogen uit, menende, dat ze dus beter stil zitten
en vetter worden.
De Joden plegen ze in een linnen of wollen doek te binden, en ze daarin op te
hangen, na dat ze hen de Ooren met Erweten of iets anders hebben
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toegestopt, ten einde ze nog door het Gezigt, nog door het Gehoor tot schreeuwen
bewogen worden. Dus geven ze driemaal ’s daags een dun gekneede Deeg van
Gersten-meel; voorts Water en Zand. Op deze wyze verzekert men, dat een Gans
menigmaal een Lever van vier of vyf pond aan gewigt krygt.

Manier, om Ganzen te dooden.
Men pleegt de Ganzen alvorens een tydlang by de voeten op te hangen, ten einde het
Bloed door den hals in den kop trekke; want zy boven op den kop een kuiltje hebben,
waaruit, zynde alvorens de korte pluimen daar af geplukt, door een steek of insnyding
het Bloed afgetapt word. Dit Bloed word in een Pot met een weinig Zout en Edik
opgevangen, en met malkander omgeroert, tot dat het koud word.
Anderen snyden ze de keel af, en maken daar-en-boven in de zyde een opening,
waardoor de Lever geheel kan uitgehaalt worden; die daarop in koud Water, of in
Sneeuw gelegt word, om zuiver te worden.

Manier, om Ganzen toe te bereiden.
Het Ganzen-vleesch is nooit beter in de Pot, wanneer het alvorens gezouten is.
Waarom de Landlieden een goeden voorraad daarvan in ’t Zout leggen, na dat ze de
Ganzen alvorens hebben gemest; als wanneer een lekkerny daarvan gemaakt word.
Men stooft ze ook met Wyn en Speceryen, en maakt ze verder gereed op de wyze
van Kapoenen.
De maanden van December en January, wanneer de Ganzen gemeest zyn, zyn de
regte tyd, om ze te zouten. Dir geschied op de navolgende wyze: Zoo dra ze gedood
zyn, worden ze geplukt, het Vel met het Vet afgehaalt, het welk men smelt, gelyk
Varkens-reuzel. Men doet het in een aarden Pot, na dat het met Zout besprengt is;
als wanneer het langen tyd goed blyft. Het verschilt nogtans tweezins van Reuzel;
want vooreerst is het aangenamer van smaak, ten anderen word het niet sterk, blyvende
altyd helder en doorzigtig, gelyk Olie, als het gekookt word. Voorts zout men het
Ganzen-vleesch, gelyk dat van een Varken.

Gebraade Gans.
Men verkiest hiertoe vette Ganzen, en ontweyd ze zindelyk. Men bedruipt ze, en
discht ze op met Zout, Peper, en Oranje-zaus.
Of, men besprenkelt ze van binnen en van buiten met Zout; men vult ze met Byvoet,
Appelen, Peeren, Castanien enz en laat ze dus allengskens braaden. Men kan’er
gereeve Peperwortelen en Room tot een Zaus gemaakt, nevens een handvol gepelde
en gestampte Amandelen, met Zuiker naar proportie, zamen een weinig opgekookt,
by opdischen.
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Of, men kneust en Borstbeen, en Vlerken met de Pooten, zoo dat nogtans het Vel
daarop blyft; gezouten zynde word ze een weinig op den Rooster gelegt; vervolgens
legt men ze in een ander Schootel, en giet’er Azyn op; men laat ze dus eenige dagen
lang staan, of wel korter; men snyd reepjes Spek van een vinger lang en dik, met
Gember, Peper en Kruidnagelen bestrooit, waarmede men de Gans lardeert.
Vervolgens maakt men Deeg tot een Pastei, en doet’er de Gans in. De Deeg moet
met Gember, Peper, Kruidnagelen, Rosmaryn enz. zyn toegemaakt. Dus zet men ze
in een Bakoven; en maakt na een quartier-uurs een opening boven in het dekzel of
korst, om’er de lugt te laten uit trekken. Onderwylen maakt men een Zaus van Booter,
Wyn en Edik, men roert’er een weinig Meel in, en laat dus de Zaus boven in de Pastei
loopen, en ze dus staan, tot dat ze gaar is.

Van de Wilde Ganzen.
Deze komen in gedaante zeer naby de Tamme, behalven dat ze eenigzins spigtiger
zyn, ende spitzer van bek. Van kleur zyn ze of grauw, hoedanige de meeste zyn, of
Spier-wit, uitgezondert de vier of vyf Slagvederen, die geheel zwart zyn. Deze worden
Hagel- of Sneeuw-Ganzen genaamt; en zyn wel eenigzins kleiner, dog konnen hooger
en sneller vliegen, als de grauwe.
De wilde Ganzen leggen in de Lente negen, tien tot twaalf Eyeren, die ze in den
tyd van vier weken op Heuvelen, of moerassige plaatzen uitbroeijen. Zy zyn schuw,
en zetten zig nergens, ten zy ze eens en andermaal door haar rondom vliegen gemerkt
hebben, dat het daar veilig voor hen is. Zy vliegen ’s nagts by wyze van een Driehoek,
en onder een groot Geschreeuw na de Velden met Graanen. Men meent, dat ze
schreeuwen, om die gene, welke wegens de Donkerheid of mistige Lugt zyn agter
gebleven, niet afdwaalen. Ook zegt men, dat de Wilde Ganzen zeer oud worden.
Men schiet ze, gelyk de Wilde Enden; of men vangt ze met Netten door Tamme
Ganzen, gelyk wy op het Artykel van endvogel gezegt hebben.

Manier, om Wilde Ganzen gereed te maken.
In ’t algemeen kan men zeggen, dat een Wilde Gans ende een Wilde Endvogel op
dezelve wyze worden gereed gemaakt.
Men plukt ze droog en ontwyd ze. Zoo ze niet vet zyn, worden ze gelardeert. Wel
gebraden zynde worden ze gezouten, en met zuure Zaus, van Azyn en Peper gemaakt,
gegeten.
Men maakt ze ook anders gereed, gelyk wy beneden op het Artykel van gansje
zullen zeggen.
Eigenschappen. Daar is niets anders, dan het Vet van een Gans, dat in de Medicyne
gebruikt heeft; want het is warmer, als Varkens-reuzel; en om zyne fynheid is het
bekwaam om snellyk door te dringen, te ontbinden en te verdunnen. Het is pynstillend,
en heeft de kragt, om een Ettergezwel tot rypheid te brengen; voornamentlyk het
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Vet van een Wilde Gans. Het heeft zyn voornaamste gebruik in het uitvallen van ’t
Haair, in ’t Zuizen der Ooren, in Stuipen, en verstramming der Zenuwen. Het maakt
een open Lyf, voornamentlyk by jonge Kinderen, als het op den ganschen onderbuik
geslagen word.
gansje.

Manier, om jonge Ganzen op te queeken.
Zoo dra ze uit den Dop gekomen zyn, sluit men ze met hunne Moeder op in een
nauwe plaats, en voed ze aldaar agt of tien dagen lang. Het voedzel bestaat in natte
Zemelen en gekookte Gerst. Vervolgens brengt men ze op ’t Veld; dog men moet’er
andere groote Ganzen afzonderen, die ze met hare vlerken en bekken slaan en quetzen
zouden. Men geeft hen niet alleen Gerst, maar ook uitziftzel van Kooren. Dus gaat
men voort de jonge Ganzen te voeden tot half October, het welk de tyd is, wanneer
men ze begint te mesten.

Manier, om jonge Ganzen te mesten.
Als men de jonge Gansjes, die men mesten wil, uitgekoozen heeft, plukt men ze
tusschen de beenen, en zet ze in een nauwe, donkere en warme plaats. Of, om geen
donkere plaats nodig te hebben, kan men hen de Oogen uitsteken; waardoor ze nog
in ’t eeten, nog in ’t drinken belet worden. Dit geschied zynde, propt men hen voor
de eerstemaal het Voêr in den Krop; daarna laat men ze zelfs eten, mits hen overvloed
voorwerpende, namentlyk gekookte Haver in Water. Oude Ganzen worden binnen
een Maand gemest, maar jonge Ganzen in den tyd van veertien dagen, of ten hoogsten
drie Weken.

Gevulde Gansjes.
Men vult de Gansjes, het zy men dezelve gekookt, het zy gebraden eten wil. Men
neemt de Lever en het Hert, en hakt ze zamen klein, mengt’er Zout, Peper, en fyne
Kruiden onder; men slaat’er vier Eyeren by. Wil men de Gansjers gebraden eten,
laat men het gemelde vulzel alvorens kooken, en steekt het’er dus in; maar wil men
ze kooken, kan men’er het vulzel rauw by doen; en het zamen laten gaar worden.
ganzerik. Zie zilverkruid.
geassocieerde. Zie maatschappy.
geboorte-vlies. Zie nageboorte.
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geelzugt. Dit is een verspreiding der Gal door het gansche Ligchaam. Men telt drie
zoorten van Geelzugt. De eerste, welke eigentlyk Geelzugt genaamt word, ontstaat
uit een al te grooten overvloed van Gal in de Massa van het Bloed, of wanneer de
Galleiders verstopt zyn. De tweede zoort is zwartagtig, die haren oorsprong uit
diezelve Gal heeft, dog met zuure deelen vermengt. De derde zoort trekt naar groen,
insgelyks uit Gal en zuure deeltjes ontstaande. Deze zoort zyn doorgaans de jonge
Dogteren onderhevig. De Geelzugt maakt het wit der Oogen en de gansche huid des
Ligchaams geel en vol Jeukte.
De Geelzugt, by de Medicynen Icterus genaamt, is een Gal, die zig door het gansche
Ligchaam verspreid, de natuurlyke kleur wechneemt, en gelyk als een Goud-kleur
veroorzaakt. Deze ontstaat nu eens uit een geele Gal, dan uit een Gal trekkende naar
zwart, of ook naar groen.

Tekenen der Geelzugt.
Het Geele ontstaat uit de Lever, het zwarte uit de Milt, en het groene uit de
vermenging van het een met het ander. Deze Geelzugt bevangt de jonge Dogteren
meest, die van een bleeke kleur zyn. Immers zy verandert de natuurlyke kleur.
Het Geele maakt de kleur als Zaffraan, of Citroengeel, zelfs het wit der Oogen,
gepaart met een loomheid door alle de Leden. Daar-en-boven veroorzaakt ze
zwaarmoedige en verwarde Gedagten. Zy verwekt wel geen Zweet, maar veroorzaakt
aan alle kanten steeken met Jeukte. Zy ontstaat dikwils, doordien de Galblaas verstopt
is. Immers daar is niets zekerder, als dat de Gal, haren gewoonen en natuurlyken
doortogt niet vindende, in de Aderen stroomt; zoo dat ze zig met het Bloed
vermengende deze algemeen geele kleur veroorzaakt; of zy ontstaat uit een schielyke
verandering (Crisis) der galagtige Zappen. Zy kan ook veroorzaakt worden door
Vergift, of door een Purgeer-middel, dat nog zyne behoorlyke werking niet heeft
gedaan.
De twee andere zoorten van Geelzugt maken het Gezigt Lootverwig of zwart-bruin,
naar maate, dat ze haren oorsprong hebben uit een Melancholyk vogt, zig door het
Bloed verspreidende.
De Afgang en Pis zyn zwart-bruin, gepaart met een hardlyvigheid, en aan de linker
zyde word een zekere hardigheid gevoelt.
Ingeval het Water bleek is, maar de Aderen dik en geel; als men pyn gevoelt in
de regte zyde, zonder nogtans eenige Hardigheid, of Koorts, is het een zeker bewys,
dat de Geelzugt niet ontstaat uit een opstopping der Galblaas.
Zoo’er eenige vermaning van Koorts by komt, zoo het Water onklaar is, of dik en
geel, gelyk Zaffraan, het geeft een ongesteltheid der verhitte Gal te kennen. Maar
is’er een hevige Koorts by, en ingeval men in de regte Zyde pyn gevoelt, maar de
Pis zeer galagtig is, het geeft te kennen, dat de Geelzugt uit een ontsteeking ontstaat.
Zoo de Geelzugt uit Fenyn of diergelyk toeval ontstaat, zal de kleur wel aanstonts
veranderen, maar daar zal geen Koorts by zyn.

Genees-middelen voor de Geelzugt.
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Om dat de oorzaken der Geelzugt verscheiden zyn, zoo volgt, dat’er ook meer dan
eenerlei manier van Genezing is.
I. Voor diegene, welke ontstaat uit de Galblaas,
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moet men van den eersten dag af Aderlaten, en den Lyder ’s anderen daags een
Braak-middel ingeven, het zy van twee oncen Braakwyn, of vier grein Wynsteen, of
zes grein gecalcineerde Vitriool, als iemand zeer sterk is. Dog in den tusschentyd
van het Braaken geeft men de Lyder nat met Zuuring, Verjuis, of Oranje-Zap. Daarom
gebruikt men deze navolgende Koeldrank:

Koeldrank voor de Geelzugt, uit een geele Gal ontstaande.
Neemt vier pinten Rivier-water; kookt daar in een handvol wortelen van Eppe,
Zuuring, Boomvaaren, wilde Zuikery, nevens een halve handvol Agrimonie, met
even zoo veel Miltkruid, of Venus-haayr, of Ceterach. Kookt het zamen op de helfte
af, en zygt het door. Geeft’er den Lyder ’s morgens en ’s avonds twee glaasjes van.
Twee dagen daarna moet hy purgeeren met een once dubbeld Catholicon, of met
anderhalf once merg van Cassia, in twee glazen Wey.
Vervolgens kan men hem in ’t Bad doen gaan, en terzelver tyd hem Vleeschnat,
waarin een drachme Cremor Tartari is gesmolten, of tien grein van deszelfs Zout,
of een halve drachme Zout van Tamarinde geven.
II. Den genen, wier gansche Ligchaam door Bloed en Gal is ingenomen, en die
rondom de Lever, of Milt pyn gevoelen, moet men dikwils een Klisteer zetten, zynde
gemaakt van allerlei heilzame Kruiden, en by ieder een vierendeel ponds Honing,
ende een drachme Cristal Mineraal. Vervolgens moet hy by tusschen-poozen
Adergelaten worden, dog telkens weinig, om hem niet te zeer doen kragteloos worden.
Doet twee of drie lepel vol Kervel-zap in Vleeschnat, of ook Zap van Porcelein,
Zuuring, Zuikery, Kappers, Oranje, of Alleluja. De drank moet zyn van Honds-wortel,
Wortelen van Aardbeziën, en Beeren-oor, en Pilosella of Roerkruid. Drie of vier
dagen daarna moet hy purgeeren met twee oncen Tamarinde, gekookt in zoo veel
Water, als nodig is, tot een dubbele Dosis, in ieder van welke men zes drachmen
Merg van Kassie smelt, met een drachme Cremor Tartari. Na dezen laat men hem
agtien dagen lang een diergelyk Apozema of Afkookzel gebruiken.

Afkookzel voor de Geelzugt.
Neemt twee oncen bladen van Malrow, eene once Vygboonen, een halve once
wortelen van Ossetong, twee drachmen Alant-wortelen, en evenveel Agrimonie;
kookt het zamen in anderhalve pint witte Wyn tot op twee derde af. Doorgezygt
zynde doet men het in een Vlesche, en geeft’er den Lyder alle morgen twee oncen
nevens twee drachmen Poeijer-zuiker van. Ingeval’er een Koorts by komt, kookt
men her in Water, in plaats van Wyn. Anderzins moet hy een Maand lang vier oncen
Pis van een sterk Kind, ’s morgens nugteren drinken, daarby voegende een halve
once Siroop van Zuikery, of van gemeen Zuiker. Dit dient ook voor de Waterzugt.
III. Doet in een versch Ey een halve drachme van Gom, genaamt Euphorbium,
gepulverizeerd; laat het den Lyder nugteren opslikken; of een drachme Zwavel in
Vleeschnat, Wederik, of Byvoet, Of droogt Pieren, neemt’er van twee oncen, met
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een drachme Rhabarber, een halve once witten Honds-drek, zoo droog als gruis;
pulveriseert het zamen, en geeft’er anderhalve drachme van nugteren in een Ey, of
Vleeschnat. Dit veertien dagen agter een doende, zal de Geelzugt volkomen genezen
zyn. Men kan den Lyder ook het Zap der bladen van Andorn of Malrow door de
Neus doen opsnuyven, zynde maar eenigzins in de Zon gewarmt.
IV. Indien de Geelzugt een Crisis heeft veroorzaakt, dat is, indien ze een Koorts
heeft doen ophouden, moet men, om’er schielyk van genezen te worden, een Purgatie
innemen van een Catholicum duplex, of van Cassie, of van Siroop van
Perzik-bloessem, in Wey ontlaten. Daarna kan men Driakel een uur voor het ontbyt
gebruiken.
V. Ingeval de Geelzugt uit een zwarte Gal ontstaat, moet’er het zelve
Genees-middel voor gebruikt worden, dat wy voor de Melancholie geordonneert
hebben.
VI. Maar als ze ontstaat uit Vergift, of eenig toeval van die natuur, of uit een sterk
Genees-middel, moet men Vleeschnat nemen met het Zap van Ossetong, of van
Bernagie, daaronder mengende een weinig Koraal, of Bolus Armenius, of Bezoar,
of geprepareerde Paarlen. Bezuikerde Hiacinthen, Alkermes, Driakel, of Orvietaan
kan’er insgelyks voor gebruikt worden.

Aanmerking.
I. Ingeval men de Geelzugt laat verouderen, zonder Genees-middelen te gebruiken,
staat het te vrezen, dat’er een Waterzugt op zal volgen; en zo de Lever hard word,
dat’er een Schirrhus of verhard Gezwel zal ontstaan; welke beide zeer gevaarlyk
zyn.
In hoedanig een Koorts het ook zyn mag, zoo de Geelzugt ontstaat zonder
hardigheid omtrent de Lever, op den zevenden, negenden, elfden of veertienden dag,
het is een goed voorteiken; in tegendeel een kwaad, zoo ze op een anderen tyd komt.
II. Geelzugt den Mensch in een hoogen Ouderdom overvallende, blyft hem by tot
in’t Graf.
III. Die van de Geelzugt aangetast worden, hebben weinig Winden.
IV. Geelzugt na een Koorts komende is niet te vrezen; maar voor de Koorts is ze
gevaarlyk.
V. Zoo dra als met een Koorts en Geelzugt in de Pis kleine Ligchaamtjes, gelyk
Linzen, dryven; zoo daar-en-boven de Stem zwakker word, en de Handen beven,
volgt’er binnen veertien dagen de Dood op.
VI. Ingeval in de Geelzugt de kleur sterk na Zaf-
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fraan trekt, als men geen Water kan loozen, als men niet kan slaapen, als men een
Walg heeft van Spyze, en zwak is, men is niet buiten vreze. Dog de Aambeyen
beginnende te vloeijen, genezen de Geelzugt.

Algemeene Genees-middelen voor allerlei zoorten van Geelzugt.
I. De zoo genaamde Crocus Martis aperitivus is een sterk openend middel, om de
verstoppingen. waardoor de bleeke kleur der jonge Dogteren word veroorzaakt, wech
te nemen, welke ontstaan zyn uit dik Bloed, dat niet bekwaam zynde, om naar
behooren te circuleeren in zyne Vaten, in dezelve stil staat, en de weyagtige deelen
laat doorschieten, en zig door het geheel Ligchaam verspreiden. De gemelde Crocus
Martis aperitivus in Meydauw geprepareert, en tot een Opiaat gemaakt, of in
Vleeschnat negen dagen agter een ’s morgens nugteren genomen, geneest volkomen
de bleeke kleur, en herstelt de vloeibaarheid van het Bloed.
De jonge Dogteren te Montpellier in Languedoc, welke de bleeke kleur zeer
onderhevig zyn, gebruiken’er geen ander Genees-middel voor. Zy nemen ook een
Koeldrank, gemaakt van de vier openende Kruiden, te weten, een handvol
Aspergiewortelen, bladen van Rubia Tinctorum of Meekrappe, van Muisdoorn, en
Kruisdistel, op drie pint Water, tot twee afgekookt. Hiervan nemen ze ieder Avond
een glals vol.

Manier om Crocus Martis aperitivus te maken.
II. Neemt een pond Yzer-vylzel, en legt het veertien dagen lang in de Mey-dauw;
maakt’er een Opiaat van, en geeft’er twee grein van in een Bolus of Poejer in
Vleeschnat nugteren, negen dagen lang.
III. Neemt een fyn Yzer, en laat het in een Smeedery gansch rood worden; neemt
vervolgens een vierendeel Zwavel, en werpt het op ’t Yzer, hebbende een houten
Vat daaronder gestelt, waarin drie pinten witte Wyn zyn. Zoo dra de Zwavel het Yzer
raakt, zal het druppels-wyze daaraf loopen; het welk gy in den Kom met Wyn moet
opvangen. Dit gedaan zynde moet gy den Wyn door een linnen doek zygen, en’er
den Lyder negen dagen ’s ogtens nugteren van te drinken geven. Men moet zig twee
uuren daarna van Spyze onthouden. De Dosis is een Roemertje.
IV. Gy kunt ook het gesmolten Yzer in een houte Kom verzamelen, en fyn
pulverizeeren. Het is een uitnemend middel voor het zelve ongemak, en voor de
opstopping van de Maandstonden, aan welke men het geven moet in een decoctum
van Beteunie of Longkruid.
V. Opiaat. Neemt Crocus Martis, geprepareerd Hertshoorn, van elks een once,
nevens twee oncen gepulverizeerde Roozen, een once Conserf van Rosmaryn;
Zuikery-blaaden, Melisse en Cedrach, van elks een weinig; stampt het met malkander,
en geeft’er den Lyder ’s morgens en ’s avonds ter grootte van een Hazelnoot.
VI. Neemt Wortelen van wilde Zuikery, weinig of veel, wascht ze wel, en laat ze
droogen; verbryzelt ze vervolgens, en doet ze in een aarde Kan met een pint witte
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Wyn, ende een weinig Zaffraan, dien gy’er een dag lang hebt laten op afweiken.
Zygt het door, en geeft’er den Lyder ’s morgens nugteren een glas van. Men zal dit
geen drie maal hebben gedaan, of de Lyder zal genezen zyn, ofschoon de Geelzugt
veroudert is.
VII. Neemt zoo veel Drek als gy wilt van een Gans, zynde in de Lente met jonge
Kruiden gevoed; laat dien in de Zon of anderzins droogen, en pulverizeert hem zeer
fyn. Neemt een drachme of een halve drachme van dit Poeijer, mengt het in een
roemetje witte Wyn; doet’er een weinig Zuiker by, nevens een weinig Kaneel, en
geeft’er den Lyder vyf of zes dagen ’s morgens vroeg van te drinken.

Aanmerking.
De drek van een Hoen, of van een Kieken doet dezelve uitwerking.
VIII. Neemt een Hoen of Kieken met geele pooten; ontweyd zynde vult het weder
op met een handvol Goudwortel, drie of vier Peterzelie-wortelen, twee of drie wilde
Zuikery-wortelen, twee wortelen van Venkel, nevens een klein handjevol Marentakken
van Haagdoorn. Doet het in een kleine Pot, en laat het tot op een derde afkooken;
drukt het door een wit Linnen, en laat’er den Lyder drie of vier dagen ’s ogtens een
lepel vol van nemen, met een weinig Zuiker. Het decoctum moet in een aarde Pot
en den Kelder bewaart worden.
IX. Nademaal de Geelzugtigen gemeenlyk ook pyn in de Milt hebben, zoo neemt
twee oncen Gom Ammoniak, met twee oncen Olie van Kappers, om een Pleister te
maken. Tot dien einde laat de Gom in een verglaasde aarde Kom allengskens op een
matig Vuur smelten, onder een geduurig omroeren, en stort’er alsdan twee oncen
Olie van Kappers by, en roert het zoo lang, tot dat het de dikte van Zalf heeft. Neemt
vervolgens Schaapleêr, en bestrykt het met die Zalf, zoo breed, als de Milt is; legt
het’er warm op, tot dat het Pleister van zelfs daar af valt.
Geesten van Waterkers. De Dosis is van vyftien droppelen tot tot een drachme.
Vlugtige Geesten van Salarmoniak en Pis. De Dosis is van zes tot twintig droppels.
Extract van Aloë. De Dosis is van een scrupel tot een halve drachme.
Vlugtig Zout (Sal volatile) van Adderen, Hertshoorn, Pis, Wynsteen. De Dosis is
van zes tot zestien grein.
Geesten van Terpentyn. Van vier tot tien droppelen.
Melisse-water. Van een scrupel tot een drachme.
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Water en Tinctuur van Kaneel. Van een tot drie drachmen.
Geesten van Lepelblad. Van zes droppelen tot een drachme.
Alle deze Remedien, op No. X. verhaalt, zyn ook zeer goed, om de Maandstonden
te bevorderen.
geers. In ’t Latyn Milium, van Mille, wegens de groote menigte der Graanen, die dit
gewas gelyk als by duizenden voortbrengt.
Beschryving. Dit Plantgewas maakt halmen of steelen van twee tot drie voet hoog,
een vinger dik, knobbelig en ruig. De bladen zyn breed, en gelyk van Riet. De
bloessem groeit gelyk een tros, op de toppen der steelen, doorgaans geel, maar
zomwylen zwartagtig van kleur. Op de bloessem volgen de Graanen, bestaande in
ronde of Eyronde Korlen, geel of wit, hard en helder, gelyk als in kleine Eyerschaaltjes
beslooten. De Wortelen zyn hard en van malkander verspreid. De Aayren verdeelen
zig, en hangen na de Aarde.
Plaats. Men zaait de Geers op een vette en vogtige Grond. De Geers, welke te
Parys verkogt en genuttigt word, groeit in’t Bosch van Orleans.
Eigenschappen. Het Brood van Geers gebakken, geeft minder Voedzel, als eenige
andere zoort. Met Melk gekookt maakt ze hardlyvig, en is Pisdryvend. Geroost zynde
is ze van een zonderling gebruik in een Stooving, om Winden te verdryven,
voornamentlyk als ze met Zout is gemengt. De Genees-middelen, en zelfs versch
Vleesch, bewaren zig beter in Geers, als in iets anders. Men verhaalt, dat de H.
Ambrosius een decoctum van Geers maakte, dat met een weinig witte Wyn gemengt
en warm gedronken zynde de anderen-daagsche Koorts genas, door Wateren en
Zweeten, den Dorst stillende. Geers in Melk tot een Pap gekookt word tot een voedzel
der jonge Vogelen gebruikt. Gepelde Geers dient ook in de Geneeskunde, om’er
pynstillende òf openende Pappen van te maken.
In Anjou en eenige andere Provincien van Vrankryk kookt men een Pap van Geers,
die koud geworden zynde het gemeene Volk voor Brood verstrekt.
geest. Dus noemt men eigentlyk een gedenkend Wezen. God is een volmaakte Geest.
De goede en kwaade Engelen zyn Geesten. De Ziel des Menschen is een Geest,
hoewel met een Ligchaam gepaart. Deze Ziel verstaat, wil, twyfelt, oordeelt enz. En
dit noemt men Denken. Het onderscheid der Geesten van Engelen en Menschen
bestaat daarin, dat die der Engelen zuivere Geesten zyn, niet geschapen, om met een
Ligchaam te zyn vereenigt.
geest is ook een Scheikundige benaming, bestaande in een Lucht-wezen, fyn en
doordringend, en zig naar boven verheffende. Het is aan deze Geesten eigen, vaste
Ligchamen te doordringen en te openen.
Men noemt ook Geesten de niet Wateragtige deelen, die zig door de Warmte
opheffen, en door de Distillatie in een vogt verandert worden. Zoodanig zyn de
Geesten van Vitriool, Zout, enz.
Ook noemt men Geesten van Wateragtige vogten, die door een vloeibaarmaking
worden uitgetrokken, wanneer ze van eenige zoute deeltjes vervult en bezwangert
zyn, en welke zig door de kragt van ’t Vuur met dezelve om hoog heffen.
Scherpen Geesten worden genaamt, die de Tong gelyk als door een hitte prikkelen,
of wel een corrosive kragt hebben.
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Men noemt ziltige Geesten, die een smaak van gemeen Zout verwekken.
Zwavelagtige Geesten noemt men, welke eenige overeenkomste met den smaak
van zulferagtig Zout hebben. Wanneer deze smaak zeer sterk is, noemt men het
Pisagtige Geesten.
Brandende Geesten eindelyk worden genaamt de fynste deeltjes van wateragtige
Vogten, die in brand rakende verteert worden.
Geesten van Wyn zyn niets anders, als dikwils gedistilleerde en overgehaalde
Brandewyn.
Wy hebben boven op het Artykel van destilleering getoont, op welke wyze de
Brandewyn gedistilleert word. Dog wy zullen hier nog iets byvoegen, rakende niet
alleen de Brandewyn, maar nog veel meer andere Geesten.

Manier om Brandewyn te beproeven en te kennen.
Men proeft ze, doende Brandewyn in een lepel, en die aansteekende in een plaats
daar geene Lucht by komt. Zoo de Brandewyn, of Wyngeesten goed zyn, moet’er
niet het minste Vogt in den Lepel blyven.

GEEST van Wyn door het Zout van den Wynsteen gezuivert, of getartarizeert.
Zommigen alleenlyk aanmerkende de benaming van het woord Getartarizeert, gelyk
de Scheikundigen van de Brandewyn spreken, hebben gemeent, dat het genoeg was,
dezen Geest eens door zout van Wynsteen te zuiveren, om hem den naam van
getartarizeert te geven; zonder dat ze aanmerkten, dat men dien naam daaraan niet
wettig konde geven, zoo dezelve niet ten minsten een goede menigte van de fynste
en vlugtigste deeltjes van den Wynsteen, waarmede hy gemengt is, met zig vereenigt;
het welk niet anders dan door een lange Digestie en vernieuwde overhaaling
geschieden kan.

Aanmerking.
Zommige Autheuren willen, dat men in een glaze Kolf twee pond Brandewyn op
eene once rouwe en grof gestoote Wynsteen zet, en dezelve in een Waterstoof door
een matige hitte distilleert, tot dezelve niet zuiver meer opgaat. Zy willen ook, dat
men dezen Wyngeest andermaal in dezelve Waterstoof overhaalt, op een drachme
van nieuwen Wynsteen, op dezelve wyze gestampt; voorts, dat men het overschot
der twee Distillatien hebbende gecalcineert, tot dat het groen of blauw word, en
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het naderhand gemengt met tweemaal overgehaalde Brandewyn, het zelve zamen
door een sterker Vuur distilleert; en zy verzekeren, dat men langs dezen Weg een
getartarizeerde Brandewyn erlangt. Ik kan nogtans niet zien, dat de Brandewyn iets
anders van deze negen drachmen Wynsteen zou konnen opheffen, als het slymig
zetzel (Phlegma) en eenige zuure deelen; aangezien het ziltige, dat het zelve Zuur
heeft vast gemaakt, zig nog vereenigen, nog met de Geesten van den Wyn opklimmen
kan. Men oordeelt ook, dat, om daarin te slagen, men aan de Brandewyn zyn eigen
gisting moet geven; en die middelen gebruiken, welke wy zoo aanstonts zullen
aantoonen, oordeelende die de beste te zyn.

Operatie.
Neemt goede nieuwe Wyn, die wel uitgegist is, en hebbende een natuurlyke groenheid
en rauwigheid van smaak. Doet by voorbeeld vier oncen zout van Wynsteen in een
hooge glaze Kolf; giet’er allengskens van dien Wyn op; waarop een opborreling of
gisting zal volgen, veroorzaakt door de onderlinge aandoening der rauwe deelen van
de Wyn, en het zout van de Wynsteen op elkander. Gaat voort met allengskens meer
Wyn daarop te storten, tot dat de gisting geheel ophoud, tot een teken, dat en het
Zuure en het Zoute onder malkander verzagt en vereenigt zyn. Plaatst vervolgens de
Kolf, nog een derde ledig zynde, op een Zandbad; bedekt hem met zyn Kolf, en de
voegen nauwkeurig toegestreken zynde, nevens den Recipient, distilleert de Geesten
door een sterk Vuur, ten einde het zoud van de Wynsteen, dat traag opgaat, en
anderzins door zyn eige zwaarte tusschen de droessem zou blyven hangen,
genoodzaakt worde zig op te heffen, en het zuure te vergezelschappen, uit kragt der
vereeniging met de Brandewyn. Dus kan men met de Distillatie door het zelve Vuur
voortgaan, tot zoo lang dat men geen Zoetigheid in de Brandewyn meer gewaar word,
of tot dat’er een slymig zetzel volgt.
Dit gedaan zynde moet men deze gedistilleerde Wyn in een vlesch wel toegestopt
bewaren, en verzekert zyn, dat’er meer vlugtig zout van Wynsteen in is, als in eenige
zoort van Brandewyn; en dat’er gene betere preparatie of overhaling kan gevonden
worden. Want Brandewyn eens behoorlyk overgehaalt zynde, of wel van zyn eigen
vlugtig Zout voorzien, maar ontheft van zyn natuurlyk gistend Zuur, of iets van die
natuur, zal geen ander Zout met zig vlugtig maken. Zie verder van deze en diergelyke
Geesten boven op het Artykel van destilleering.
geheugenis. Dit is een der voornaamste vermogens van de Ziel, het welk by zig
onthoud en bewaart wat de verbeelding haar indrukt, het zy goed het zy kwaad,
voorleden of toekomende.
De Geheugenis is de schuilplaats der Beelden, Gedagten en der Bevattingen, want
na dat zy haar door de Verbeelding worden voorgestelt en ingedrukt, zoo onthoud
en bewaart zy dezelve. De uitwendige zinnen zyn alleen bekwaam tot tegenwoordige
voorwerpen. Het inwendige gevoel (anders genaamt, de algemeene Zin,) onderscheid
de zoorten van de dingen, zoo wel van afwezende als van tegenwoordige. De kragt
der verbeelding zoekt of vind uit de toekomende; maar de Geheugenis is de bewaarster
der voorledenen.
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De jonge Kinderen zoo wel als de oude Lieden hebben eene zwakke Geheugenis,
om dat de eerste te vogtig, de andere te droog van Herssenen zyn. De Jongelingen
en Mannen in den bloei van hunnen Ouderdom hebben de sterkste geheugenis, ten
ware die door eene Ziekte of al te veel vogtigheid, Slymagtigheid, ofte door Hitte
en opdrooging verzwakt ware.
Het gebrek van Geheugenis, veroorzaakt door hitte of droogte, ontstaat gemeenlyk
na een langduurige Koorts, of andere slepende Ziekte, ofte na een heete Koorts, ofte
van eenen Slag en Kwetzure op ’t Hoofd, ook wel van eene onmatige beweging of
sterke Peinzing, en Letteroeffening, ofte door al te veel Waken.
Als de Geheugenis verzwakt en eene mymering in ’t Verstand daarby is; zoo is
het Bloeden uit de Neus een voorteken der Genezing.
Om de verzwakking van dit vermogen, dat den Mensche zoo noodzakelyk is, te
genezen, dient men vooreerst noodzakelyk de matigheid in eten en drinken waar te
nemen; daarna zal men het een of ’t ander van de volgende middelen in ’t werk
stellen:
Men zal in zyn gewoonen Drank wat geraspt Ivoor laten trekken.
Ook mag men dikwils eenige herssens van Hoenderen eten, als mede
Patryze-Eyeren, en overal daar men kan, Mostaart by gebruiken.
By het begin en ’t sluiten van de Maaltyd zal men wat Melisse knauwen, ofte wat
daarvan in den Wyn laten trekken en dus drinken; ook wel op een pint Brandewyn
eene handvol Korrels van Erminum gedaan, met eene handvol Melisse, eene halve
once Gember, een halve once Noote-muskaat, eene once Citroen-schil, een half pond
Zuiker, en van dit drankje des ogtens nugteren, en ’s avonds by ’t Slapen gaan een
of twee lepels vol genomen.
Een of tweemaal ter week zal men de Slapen van het Hoofd smeeren, ofte Olie
van Tigchel-aarde, ofte met overgehaalt Water van Klimop. Anders kunt gy ook
nemen de wortel van Acorum, wortel van Valeriana, wortel van Ossetong, Hondstong
(zynde een Kruid aldus genaamt) en bladen van Wynruit, van elks een vierendeel
loots; dit alles wel gedroogt en tot een Poeijer gemaakt. Dan gemengt met een once
Olie van Noote-muskaat, twee oncen Olie van Hazelnooten; maakt’er een zoort van
Balzem af, en strykt daar twee of drie maal ter week den Slaap van ’t Hoofd mede.
Of men wascht zyn Hoofd en Voeten met dusdanig een Loog: Neemt bladen van
Klimop, Rosmaryn, Lauwrier, Betonie, Melisse en Zuuring;
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van ieder omtrent een handje vol, doet alles zamen kooken in eene ruimte van schoon
Water.
Nog kan men zig bedienen van eenen door kunst gemaakten Appel, die de Herssens
telkens ten eenemaal zal versterken, als men daaraan reukt. Neemt hout van Aloë,
Wierook, Noote-muskaat, Nagelen, wortel van Pioen-bloemen, en Angelica, van
ieder een vierendeel loots, Gummi Storax een halve once, Laudanum een once,
Amber-grys, en Muskus, van elks een grein; mengt alles door een, en maakt’er een
klomp van; hoe meer die door het by zig te dragen, of in de hand te houden verwarmt
word, hoe meer Reuk hy zal geven.
Verder heeft men waargenomen, dat men na den Eten niet moet gaan, nog ten
eersten slapen, maar zig ergens mede beezig houden, dat een eerbaar vermaak en
uitspanning geeft.
Men zal zig zoo veel als men kan, onthouden van veel Wyn te drinken, van Verkens
Vleesch te eten, van Ganzen, Endvogels, Visch, Haas, Gebak of andere Spyze, die
zwaar is om te verteeren.

Geheim, om een goed Geheugen te maken.
Neemt het hert van een Zwaluwe, bloemen van Rosmaryn, Borragie, Ossentong, van
elks een half loot. Daarna fyne Kaneel, klein gestoten; Noote-muskaat, Foelie, gestote
Nagelen, lange Peper, van ieder een agtendeel loots; fyne Muskus twee grein,
Roozen-zuiker een once; stoot alles heel klein, mengt het Poeijer dan met een once
Siroop van Roozen, en maakt’er een Conserfje van, waarvan gy alle morgen de groote
van een Noot moet nemen, en een Maand daarmede aanhouden.
Een ander. Neemt eenige Dukaaten, maakt ze gloeijende, en bluscht dezelve dan
in een pint Wyn, stopt ze wel toe, tot dat ze koud worden, eer gy daarvan drinkt. Laat
ze daarna door eenen doek loopen, en drinkt ze in een glas Wyn.

Overheerlyk middel om de Geheugenis te herstellen.
Neemt Betonie-water, Buglosse-water, Lindebloessem-water, van elks een pond;
dubbelt overgehaalde Brandewyn, een half pond; Rosmaryn-bloessem, roode Roozen,
fyne Marjolein, Borragie-bloemen, elks een handje vol; de Specien van de Confectio
Alkermes, twee oncen; na dat gy de Bloemen zult grof gestampt hebben, moet gy ze
in de voornoemde Vogten te trekken zetten, en ze een Maand lang in de Zon laten
staan. Daarna haalt ze over in ’t dus genaamde Bad van Maria. Hiervan neemt men
alle ogtens een lepel vol, en wryft’er den Nek en Slaap van ’t Hoofd mede.

Nog om de verlorene Geheugenis te herstellen.
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Neemt Goud-bloem en edele Zalie van elks evenveel, mengt het met witten Wyn,
na dat gy het een weinig gestampt hebt, en geeft daarvan ’s morgens en ’s avonds te
drinken.
geit. Onder den name van dit viervoetig en gehoornt Dier begrypen wy hier ook den
Bok en gelubden Geitebok. Men heeft’er gansche Kudden van, voornamentlyk op
de Gebergtens.
Men kan tweederlei zoorten van Geiten onderscheiden, te weten de gemeene Geiten
in Europa, en die, welke men Engelsche Geiten noemt, hoewel ze uit Barbarye en
de Indien gekomen zyn. Na dat wy van deze kortelyk gesproken hebben, zullen wy
wydloopiger van de andere spreken.

Engelsche Geiten wel driemaal zoo nuttig, als andere Geiten van Europa.
Engeland heeft het ras of den aart zyner Geiten uit Barbarye en de Indien gehaalt.
Deze geven wel driemaal zoo veel Melk en Kaas, als andere Geiten, in het byzonder
die van Vrankryk. Haar haair is fyn, en zeer bekwaam tot Kamelotten. De Engelschen
hebben deze Dieren verspreid in schraale en bergagtige plaatzen, alwaar slegte Weiden
zyn voor het Rundvee, en voor Schaapen uit Barbarye en de Indien; op dezelfde
wyze, gelyk ze met de Spaansche Paarden en Schaapen gedaan hebben.
Het is ook Wereldkundig, dat Holland geen derde deel der noodzakelyke behoeftens
tot onderhoud der Inwoonderen voortbrengt; en werwaarts zig nogtans allerlei
Volkeren begeven, wegens den uitnemenden Koophandel, die aldaar alles verschaft;
hebbende tot een grond allerlei zoorten van Manufacturen opgeregt. Ook hebben de
Hollanders Indiaansche Koejen voortgefokt; die ook van daar in Vlanderen en
Vrankryk zyn gekomen, alwaar ze in opgedroogde Moerassen en naastgelege Landen,
hoewel schraal van Gras, wel slagen. Tot dien einde houden ze dezelve orde met de
Engelschen. En al zulks in Vrankryk, zynde groot en vrugtbaar, ook geschied, kunnen
daar insgelyks Indiaansche Schaapen en Geiten gefokt worden. Ziet beneden op de
Artykelen van schaap en vee, alwaar wy’er meer van zullen spreken.

Welke zorge men voor de Geiten moet dragen.
De Geiten kosten weinig aan onderhoud, maar geven veel voordeel, zoo ze van een
goeden aart zyn. Omtrent het voedzel komen zekere wel overeen met de Schaapen;
dog van aart zyn ze zeer verschillende, want gelyk het Schaap zeer zagt van aart is,
dus is een Geit zeer korselig.
Die in een groote menigte op het Gebergte geweidt worden, hebben geen Stal,
om’er ’s nagts in opgeslooten te worden; hoewel diegene onder dezelve, welke jonge
Geitjes werpen, voor de koude en ongemakken der Nagt moeten worden bewaart,
voornamentlyk ’s Winters; om dat een Geit zeer ligt van de Koude word bevangen.
Men zegt derhalven, dat men de Geiten even eens moet gade slaan, gelyk de
Schaapen; ze terzelver tyd op de Weyde brengen, en wederom op Stal enz. Maar in
het byzonder moet men het navolgende in agt nemen:
Wy zullen op het Artykel van schaap zeggen,
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dat men die Dieren maar eens in ’t Jaar van verschooning moet voorzien, om dat de
warmte van derzelver Mist noodzakelyk is, om hen de natuurlyke Warmte te doen
behouden, voornamentlyk ’s Winters. Maar met de Geiten is het geheel anders
gelegen; want deze willen zeer zuiver gehouden worden. Niets is hen meer tegen,
als vogtigheid en drek; zelfs worden ze door den stank van de Mist ziek. Waarom
de Geite-stal dagelyks dient uitgeveegt te worden, en met versch Stroo voorzien,
immers geduurende de Winter; want ’s Zomers leggen ze al zoo lief op de bloote
grond.
De Dauw, zoo schadelyk voor de Schaapen, is goed voor de Geiten. En zoo men
kan, moet men ze in de Weide brengen; vooral eer de Dauw van de Kruiden is
gevallen.
’s Winters in de Regen, Sneeuw en Ryp, moeten de Geiten niet uit de Stallen
worden gelaten, maar gelyk de Schaapen opgeslooten en onderhouden.

Tekenen van een goede Geit.
Een Geit word goed te zyn gekeurt, als ze van groote gestalte, sterk en snel is; als ze
dicht van haair, van dikke en lange tepelen is; hebbende voorts dikke dyen en
agter-bouten. Zy werpt jongen van twee tot zeven jaaren.
Nopens de kleur van het Geiten-haair zyn de gevoelens verschillende. Zy, die veel
Melk verlangen, verkiezen witte Geiten; maar die de hoedanigheid der Melk boven
de menigte stellen, verkiezen liever rosse of zwartagtige Geiten. Die zonder hoornen
zyn, worden doorgaans voor beter gehouden, dan die hoornen hebben. Zy gewennen
zig ook beter, om met Schaapen op de Weyde te gaan.

Teikenen van een goede Geite-bok.
Een Geite-bok word geprezen, als hy groot van Ligchaam is, dik van Beenen, vleessig
en kort van Hals, klein van Hoofd, zwart en zagt van haair; voorts van groote en
neêrhangende Ooren, en van een langen Baard.
Dus een verkiezing van een Geite-bok en Geit hebbende gemaakt, zoo als men ze
kan wenschen, komt het’er maar op aan, hoe beide tot een bekwame Voortteeling te
gebruiken. Dog vooraf moet men weten, dat een Bok niet in staat is, om behoorlyk
te teelen, voor dat hy vier jaren bereikt heeft.

Van den tyd, wanneer de Geiten moeten besprongen worden.
Geiten en Schaapen hebben dit ook onder elkander gemeen, dat ze ter zelver tyd
besprongen worden, ten einde ze in de Lente geworpen hebbende op de Weyden
vinden, waarvan ze haren Lammeren Zog geven. Men moet ze derhalven in den
Herfst laten bespringen.
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Middel, om een Geit veel Zog te doen hebben.
Om Geiten veel Melk te doen hebben, moet men ze voeden met Vyfvingerkruid; of
men brengt ze op een Weyde, alwaar veel Diptam groeit. Boven dien laat men ze de
toppen der Heggen afscheeren, en drenkt ze ’s ogtens en ’s avonds. Het een en het
ander kan gemakkelyk geschieden.
Men melkt ze ’s daags tweemaal, ten zy de opkomende Koude de Melk doet
verminderen. Maar men begint ze te melken veertien dagen na dat ze geworpen
hebben.
Zomwylen werpt een Geit tweelingen, zomwylen maar een. Dit hangt af van hare
natuurlyke Vruchtbaarheid, en het temperament van den Geite-bok.

Manier, om de Geiten vet te maken.
Wil men een Geit vet hebben, men moet haar het jong Geitje, een Maand oud zynde,
ontnemen, en volgen de orde, die wy beneden op het Artykel van schaap zullen
opgeven. Of om het kortelyk te zeggen, een Geite vereischt om gemest te worden,
niets meer, dan dat ze de jonge spruitjes en toppen der Gewassen afeet, geen gebrek
aan Water heeft, en voor Koude bewaart word.
Men mest dus Geiten en Bokken eensdeels wegens het Vet, het welk gesmolten
zynde van een groote nuttigheid is; want wat het Vleesch aangaat, dat is maar
middelmatig van smaak, en word van velen voor geen lekkernye gehouden. Velen
schikken het, alvorens behoorlyk gezouten zynde, voor hunne Dienstboden.

Van de Melk der Geiten.
Deze dient alleen, om’er Kaasjes van te maken, die voor een lekkerny gehouden
worden. Daar Room van te halen, om Booter te karnen, is niet wel doenlyk. Want
vooreerst is de Melk niet vet genoeg; ten anderen blyft het weinige van Booter, dat’er
van komt, gansch wit, en smaakt als Ongel.

Van de Ziekten der Geiten.
De Natuur der Geiten en der Schaapen heeft zoo veel overeenkomste, dat deze Dieren
ook byna eenerlei Ziekten onderworpen zyn; ook konnen’er eenerlei Genees-middelen
voor gebruikt worden; uitgezondert de koorts der Geiten, die niet op dezelve wyze,
gelyk die der Schaapen, moet genezen worden, en nog drie andere Ziekten, daar de
Geiten, maar niet de Schaapen aan onderworpen zyn; namentlyk, de Waterzugt,
Opzwelling, waarvan ze aangetast worden, na dat ze de jonge Geitjes geworpen
hebben, en opdrooging van ’t Uyer.

Van de Koorts der Geiten.
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Men zegt, dat de Geiten nooit zonder Koorts zyn, en dat ze sterven, zoo dra die Koorts
ophoud. Dog het valt bezwaarlyk om te geloven, dat dit ongemak den Geiten altoos
zou byblyven, om dat een geduurige gisting der Zappen niet zou konnen nàlaten het
Bloed te verderven. En dit zoo zynde, wat Dier zou zulks konnen wederstaan? Zoude
een
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Geit altoos koortzig zynde met zoo veel graagte konnen eten? zoude ze zoo helder
van oogen, of zoo vrolyk konnen zyn? Want my dunkt, in ’t algemeen gesproken,
dat hy, die een Koorts noemt, iets noemt, dat in staat is, om een Ligchaam allengskens
te doen veranderen, en in duigen te doen vallen, ten zy men’er Genees-middelen
voor gebruikt. En om deze reden zou men niet wel konnen zeggen, dat de tekenen,
welke men bespeurt aan de Geiten, onfeilbaar een Koorts te kennen geeven, gelyk
de tekenen, die aan de Schaapen bespeurt worden; veel minder, dat zoodanig een
Koorts ongeneeslyk zoude zyn. Het zal beter zyn, om zig van dit Wangevoelen te
ontdoen, dat men onderstelt en zegt, dat een Geit uit haar natuur zodanige tekenen
heeft, hoedanige zy, of een ander Dier hebben zoude, als het de Koorts had; zoo
nogtans, dat het geen Koortze, maar een natuurlyke gesteltheid der Geiten is.

Van de Waterzugt der Geiten.
De Waterzugt bevangt de Geiten, wanneer ze al te veel Water hebben gedronken.
Maar om ze daar van in tyds te genezen, moet men haar een insnyding onder de
schouder maken, om’er dus al het overtollig vogt af te tappen; en naderhand de
Wonde met een Pleister van Pik en Varkens Reuzel weer genezen.

Van de opzwelling der Geiten, na dat ze geworpen hebben.
Na dat de Geiten hare jongen hebben geworpen, zwelt de Lyfmoeder dikwils dusdanig
door den zwaren Arbeid op; ook gebeurt het wel, dat de Nageboorte niet behoorlyk
afgaat; waardoor die Dieren dus worden aangetast en gepynigt, dat men hen met een
glas goede Wyn schielyk moet te hulp komen.

Van de opdrooging der Geite-Uyeren.
Men ontdekt, dat de Geiten van deze Quaal zyn aangetast, wanneer hare Uyeren in
een groote hitte zoodanig opgedroogt zyn, dat’er geen droppel Melk kan uitgeperst
worden. Men geneest ze hiervan, als men ze dagelyks in de Weide brengt, terwyl de
Dauw nog op het Gras en Kruid is; en voorts de opgedroogde Uyeren met vette Melk
wryft.
gekheid. Zie zotheid.
gekorve diertje. Zie bloedeloos diertje.
geneeskunst. Anders ook genaamd Medicyn. Is de kunst om de Gezondheid te
bewaren, of te herstellen, indienze verloren is.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Verklaring van eenige bewoordingen in de Geneeskunst gebruikelyk.
Wanneer men in eenig Receps voorgeschreven vind, de vyf openende Wortels:
(Quinque radices aperientes,) verstaat men daardoor die van Eppe, Aspergien,
Peterzelie, Venkel en van Bruscus, of stekende Palm.
De verweekende Kruiden, (Herbae emollientes) gemeenlyk onder eenen naam
begrepen, zyn de Maluwe, Althea, Beerenklauw, Vioolkruid, Kruiskruid, Beet,
Bingelkruid of Merkuriaal, Glaskruid of Parietaria; voeg daarby de Melde, en
Lelienkruid. Dog de vyf eerste worden meest in de Apotheken gebruikt.
De vyf Herbae capillares (dat is, haairige of tedere vezelagtige Kruiden) zyn: de
Capillus Veneris, Lingua cervina, Ruta muraria, Scolopendrium, en Trichomanes;
in Duitsch genaamd, Vrouwenhaair, Hertstong, Steenruit, Steenvaren of Miltkruid,
en Wederdood.
De vier cordiale of Hert versterkende Bloemen zyn, Borrago, Buglossa, of
Ossentong, roode Roozen, en Maart-vioolen.
De vier verwarmende en Windbrekende Bloemen, quatuor Flores carminativi
zyn, Kamillen, Meliloten, of Meloten, Moederkruid en Anysbloemen.
De vier groote verwarmende Zaden zyn, dat van Anys, Kardemom, andere Karwey,
Komyn, en Venkel.
De vier kleine verwarmende Zaden zyn, Peterzelie-zaad, Eppe, Daucus, dat is
Kroonkens-kruid, of wilde Pastinaken en Ammi.
De vier groote Zaden zyn die van Pompoenen, Meloenen, Komkommeren, en
Citrullen.
De vier kleine koude Zaden zyn Slaat-zaad, Porcelyn-zaad, Endyvie en
Cichory-zaad.
De vyf stukken van kostelyke Gesteentens zyn, die van Sapphyr, Granaat, Smaragd,
Hyacinth, en Karnioolsteen.
De vier Hertsterkende Wateren zyn, dat van Borago, of Bernagie, van Buglossa,
of Ossentong, van Endyvie en Cichory.
Men voegt daarby, dat van Ulmaria of Reinette, dat is, Regina prati, dat van den
gezegenden Distel, Aqua Cardui benedicti, Scorsonnere, Duivelsbeet, Scabieuse,
Scordium, Zuuring en Alleluja; anders genaamt Koekoeks-brood.
Het eerste teken dat in alle Recepten of voorschriften der Genees-meesteren vooraan
staat, of . beduid Recipe, dat is, neemt de Kruiden of Zaaden, die’er volgen.
Als’er verscheide middelen agter een volgen, zonder Gewigt daarby, en by het
laatste gestelt is āā. of ana; dat betekent van elk evenveel, dat is, van elk zoo veel
als het Gewigt by āā uitgedrukt.
Door de letters S. A. dat is secundum artem, moet men verstaan, naar de regels
van de Kunst; ’t geen ook wel geschreven word ex arte.
Door Q. S. quantum sufficit, word verstaan, zoo veel als vereischt word, of behoort;
by voorbeeld wanneer de Genees-meester het aan den Apotheker overlaat, hoe veel
Water, Zuiker of Honing, hy tot gereedmaking van een middel wil nemen. En in de
Pleisters schryft men veelmaals, cerae. Q. S. dat is zoo veel Wasch daarby te doen
als’er ver-
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eischt word, om de Pleister dik genoeg te maken. Om dat men van te voren zoo net
niet weten kan, hoe dik of dun iets zal inkooken.
En dewyl de Apotheker het Oog van den Genees-meester moet zyn, zoo wel
omtrent de bereiding van de voorgeschreve middelen, als derzelver Gewigt en
ingeving, zoo is het heel noodzakelyk, dat hy niet alleen toelegge om de Ordonnantien
der Geneesheeren, ’t zy gedrukte of geschrevene, wel te kunnen lezen; maar ook om
de Maat en Gewicht van alle Genees-middelen wel te weten; zoo dat, wanneer daar
een Druk- of Schryf-fout in een Recept mogte ingeslopen zyn, of de Schryver zig
mogte vergist hebben, in den Naam of Gewigt, of dat het Schrift of Character
onleesbaar was, hy dan in staat zy, om zelf te kunnen oordeelen, wat voor Goed
daarin behoort te wezen, en hoeveel men daarvan mag nemen, volgens de wetten der
Apotheker-kunst, en het gevoelen van ervaren Genees-meesteren, om daardoor
droevige gevolgen voor te komen, die men anders wel heeft zien gebeuren.
Onze toeleg is niet, om hier eene lyste van Genees-middelen in te lasschen; maar
alleen om aan te wyzen, wat gedeelte van een Plante of Dier men moet verstaan,
wanneer dezelve enkelyk worden voorgeschreven, en zonder eenig deel te noemen,
by voorbeeld, wanneer men schryft: Anys of Venkel, moet men het zaad daarvan
verstaan; maar door Iris en Jalappa de wortels; door Vioolen en Roozen, de bloemen,
Santalum en Gujajacum, het Hout, of in duitsch Santel-hout en Pokhout; door
Ammoniak en Galbanum de Gommen, (want daar is ook een Zout Ammoniac
genaamt) van Caneel en Cassia, en andere diergelyke Gewassen alleen de schors.
En schryft men alleenlyk Castor, men verstaat daardoor Castoreum, dat is, Bevergeil;
door Bezoar ment men den Bezoar-steen, enz.
Ook zyn’er Berggewassen, (mineralen,) dewelke maar een zoort ergens van zynde,
nogtans by uitstek den naam van hun geslagte behouden, als de Lapis lasuli, dat is
Utramaryn-steen, die door het enkele woord Lapis verstaan word; het gemeene
Zee-zout door ’t enkele woord Zout, de gezegelde Lemnische Aarde door het enkele
woord Gezegelt of Sigillat; in plaats dat andere Steenen, Zouten, en Aarde hunne
byzondere bynamen hebben, zonder dewelke men ze niet verstaat. Die zig verder
hierin willen oeffenen, kunnen hier-omtrent meer licht krygen met het lezen van
Schryveren, die daar eene breede Uitlegging van doen; hoewel dat niet zeer nodig
is, alzoo de ondervinding en de uitlegging die men by het bereiden der middelen
vinden zal, kunnen volstaan.
By deze Schryveren vind men ook eene lyst van Droogen, die men by gebrek van
zommigen, in derzelver plaats neemt, (’t welk de Apothekers noemen quid pro quo)
dewelke hier in te lasschen mede onnodig zal zyn, om dat het een kwaad gebruik is,
dat men moet vermyden, zoo veel als doenlyk is, en alle moeite aanwenden om het
zelfde magtig te worden, dat’er voorgeschreven is; dog zoo dat volstrektelyk
onmogelyk ware, moet men ten minsten zorg dragen, dat men in plaats van eene
Wortel, wederom eene wortel; in plaats van Hout, hout; van Kruid, kruid; van Bloem,
bloem; van Zout, zout, van Olie, olie; van Geest, geest. enz. verkieze; en dat het
dezelfde kragten hebbe als het voorgeschrevene, wiens plaats het moet vervullen.
Zie het Artykel van plaatsvullende.
Medicyn of Medicynen, betekent in de wandeling niet alleen de Geneeskunst, maar
ook een middel, en voornamentlyk een Purgeer-middel of drankje, bestaande uit
allerhande Drogeryen, overeenkomende met de hoedanigheit van de Ziekte. De
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meeste Medicyn-drankjes bestaan uit Senaas-bladeren, Rhabarber, Cassia, en
Tamarinden.

Waarnemingen aangaande den tyd en wyze, om Genees-middelen te nemen.
Wanneer de Genees-meester een Laxeer-middel heeft voorgeschreven, het zy in een
Brok of Drank, en hy niet gezegt heeft op wat Uur men het zal innemen; zoo is het
een algemeene regel, (mits de Ziekte wat uitstel kan lyden,) dat men het ’s morgens
nugteren neemt, en niets ete of drinke nogte slape, dan twee of drie uuren na het
innemen.
Ten ware men tot beter voortzetting van ’t middel wat dunne Koffy met Zoethout,
of wat heel dun nat daarop dronk; ’t welk eerder goed dan kwaad is, ten ware het
uitdrukkelyk door den Genees-meester verboden was.
In den Zomer, als het heel heet is, moet men ’t ’s ogtens met het aanbreken van
den Dag nemen, terwyl het nog koel is.
Is het middel van eenen zwaren reuk, dan moet men den Lyder de Neus toehouden,
ofte zoo lang iets welriekends onder de Neus houden, als: Roozen-azyn,
Kruizemunt-water, Kruidnagelen, Citroen-schil, Eau de la Reine, en diergelyke
dingen.
Is het middel bitter of van eenen zeer sterken smaak, moet men den Zieken wat
Oranje snippers of geconfyte Oranjen, Anys, Koriander, Roozen-zuiker, of andere
Confituuren daarop geven. En zoo hy geen Liefhebber van zoete Kost is, mag men
hem eenen Appel, Peer, Oranje-appel, Sinaas-appel of andere zuure Vrugt geven;
maar hy moet daar niet van doorzwelgen, dan alleen het Zap, en het Pit weder
uitspuigen. Anders mag hy voor en na het innemen, den Mond met een weinig
Brandewyn spoelen.
Dit gedaan zynde, moet men den Patient het Hoofd over eind houden, zonder het
te schudden, en hem niets geven, dan twee of drie uuren daar na; want dit is de
gewoone tyd van de werking der Middelen, ten ware iemand een byzonder hete en
schielyk werkende Maag hadde, ofte dat hy by heel heet Weêr zeer zwak ware. In
dit geval kan men hem een stukje geharst Brood in Wyn gedompeld geven, ofte wat
Vleeschnat, of gezuikerde Pruimen, of andere diergelyke dingen, twee of drie uuren
na het innemen.
En indien het heel koud is, als men een Genees-middel inneemt, en den Zieken
de Voeten koud
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wierden, moet men hem die verwarmen met dekens daarom te slaan, en eene Stoof
onder te zetten; insgelyks eene warme Serviet om den Hals en Borst.
Maar wanneer in tegendeel de Lyder al te heet ware, het zy door de hitte van den
Zomer, of door eene felle Koorts, dan mag men de Kamer met koud Water
besproeijen, met wat Azyn, en daaronder stroijen wat groente van Wyngaards-bladen,
Wilgen, Berken, Eiken, Weegbree, Nenufar of Water-plompen, of andere
Water-kruiden; men kan zelfs natte doeken voor de Vensters hangen en den Lyder
van verre wat waajen met een Waajer of tak van eenen Boom, als het van noden is.

Leefswyze by iemand waar te nemen, die Medicamenten heeft ingenomen.
Hy moet wat nat nemen, daar Kalfsvleesch in gekookt is, ofte eenig gevleugelde, of
Schaapevleesch, wel gezouten, met wat Zuuring, en andere goede Kruiden daar in,
en zoo het Purgeer-middel wel gewerkt heeft, mag men een doojer van een Ey in het
nat doen, en zoo de Zieke in staat is om te eten, kan men hem een vleugeltje van ’t
Gevogelte geven, ofte wat ander malsch Vleesch, naar zynen smaak, als mede wat
ververschende Confituuren na den eten; maar hy moet na die Confituuren niet drinken,
nogte zyn Maag overladen, waarmede het ook zy. Zyn Drank zal zyn een deugdelyke
Wyn, met de helft Water getempert; kan hy na het eten door de Kamer wandelen,
het zal des te beter voor hem zyn; kan hy het niet doen, hy houde zig in ’t Bedde, en
prate een uurtje met den een of den anderen, en begeve zig vervolgens om te slapen,
zoo hy kan. Daarna ontwakende en Dorst hebbende, geve men hem een weinig Brood
in Wyn gedoopt, of men late hem wat Viool-Siroop drinken met Gerste-water of
Zoethout-water. En tot zyn Avondmaal kan men hem wat Schaapevleesch geven, of
wat van een Kapoen, Kieken, Duif op Patrys, alles gebraden, met ongezoute Kappers,
of een paar versche Eyeren.
Indien de Zieke zoo walgende is, dat hy niets kan eten; dient men hem eenig Ragout
van ’t voorzegde Vleesch te maken, en daar wat Nooten en Oranje-zap in te doen;
maar hy moet nooit veel op een maal eten.
Als iemand heel afkeerig is van alle Spyze, is het best hem niet tot eten te dwingen,
want de natuur zoude het wel eisschen als zy het van noden hadde; vooral in korte
en hevige Ziektens moet men het Ligchaam niet veel voeden, nog met hartige
voedzame Kost spyzigen, maar alles moet dun en ligt om te verteeren zyn; maar in
slepende Ziektens moet het Ligchaam voedzel hebben.

Zagt Purgeer-middel.
Neemt een handvol Maart-Vioolen, met een handvol Merkuriaal-kruid; doet het in
een kleine aarde Pot kooken met Vleeschnat; drukt het dan uit en neemt het als ’t u
gelegen komt. Gy kunt’er wel een weinig Maluwe by doen, en eene hand vol Zuuring,
zoo gy wilt.
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Uitnemende Koekjes, om te Purgeeren.
Neemt drie zoorten van Zantelhout, roode Roozen, Noote-muskaat, en Caneel, van
elks een half vierendeel loots, gomagtige Turbith, Scammonium, elks een half
vierendeel loots; fyne Senaasbladeren twee Scrupels; Meloenen en Komkommer-zaad,
van elks vyf Scrupels; maakt alles tot een Poeijer met vier oncen Zuiker; maakt daar
volgens de kunst Koekjes af. Het gewigt daaraf in een reis te nemen, is vyf drachmaas,
dat is een loot; en een vierendeel loots daar-en-boven, als men wat hard is, om te
bewegen. Het gansche Maakzel zamen moet wegen vyf en veertig grein.
medicineeren. De Boomen medicineeren, en te maken dat hunne Vrugten zagtjens
doen purgeeren. Jean Mizaud, een Fransch Geneesheer, heeft in zyn Boek, tot tytel
voerende, Gardinage d’Antoine Mizaud, enz. dat is, Tuin-boek van J. M. behelzende
de manier om de Tuinen te bouwen, dezelve te bewaren voor alle Wormen, en
Genees-middelen voor de ziektens der Menschen daar uit te halen, gedrukt in ’t Jaar
1578. Zie hier agter den tytel: geheim om Boomen, Vrugten, en Wyn te hebben, die
eenen zagten Stoelgang verwekken.
geneesmiddel, of Medikament is alles wat onze Natuur in een beteren staat stelt. De
Genees-middelen worden verdeelt in uitwendige en inwendige, en beiden in enkele
en zamengestelde. Men noemt enkele, of simpele, die zoodanig zyn als de Natuur ze
heeft voortgebragt; alschoon het in der daad uit verscheide hoofd-stoffen zamen
gesteld is. Het zamengestelde Genees-middel is, ’t welk afhangt van de vereeniging
van verscheide simpelen, in kragten verschillende, en naar de kunst door een gemengt.
Nogtans noemt men een zamengesteld middel ook wel eens een simpel middel, om
het te onderscheiden van een ander, dat uit meer dingen zamengesteld is, en denzelven
naam heeft.
Het Vergift is het tegendeel van een Medicament, en vernielt onze Natuur; maar
het kan een heilzaam Genees-middel worden, doordien de Artzenykunst verbeteren
en geheel te onderbrengen kan, wat’er schadelyk in is, en het dienstig maken om het
van buiten op te leggen, of inwendig in te geven.
De Genees-middelen verschillen onder den anderen of in hunne stoffe, of in
hoedanigheden en kragten. De stoffe derzelver word genomen of uit Planten, of uit
Dieren, of uit Mineraal, anders genaamt Berg-gewassen. En daar is geen middel, of
het behoort tot een dezer drie Classen, dewelke de Chymisten noemen, de drie Ryken.
Door het woord Planten verstaat men alle Boomen, Struiken, en Kruiden, in alle
hunne deelen, en al wat daar toe behoort of daaran groeit, en in ’t algemeen wat
zynen Wasdom uit de Aarde heeft, en eene Wortel of zoort van wortel daar in
hebbende, buiten op den grond of boven op het Water groeit. Dus be-
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hooren tot deze Classe de Wortels, Stammen, Schorsen, Houten, Takken, Bladeren,
Bloemen, Vrugten, Knoppen, Beziën, Zaaden, Gommen, Harzen, Zappen, Traanen,
Zwammen, Paddestoelen, Mosch, Endenkroost, gedistilleerde Wateren, Geesten,
Olien, de steelen, kelken, pitten, boonen, schillen, steenen van Vrugten, Riet, Doornen,
Zuiker, uitwassen der Boomen, en Korrels die op de bladen groeijen, als
Kermes-granen, Gal-appelen, enz. Ja zelfs het Manna dat van de Boomen vloeit, de
Kamfer, en eene menigte andere deelen van Planten, te lang om hier opgehaalt te
worden.
Door de Dieren verstaat men den Mensch zoo wel als de Beesten, de vliegende,
Land-dieren, Water-dieren, en die in beiden leven, als Otters, Kikvorschen,
Water-slangen en diergelyke; niet alleen die, dewelke in de Artzenyen geheel gebruikt
worden, als de Scorpioenen, Kikvorschen, Wormen, kleine Honden, Mieren,
Pissebedden, Spaansche Vliegen, Hagedissen; maar alle deelen van dierlyke
Ligchaamen, dewelke in de Geneeskunde kunnen gebezigt worden, zonder hunne
uitwerpzelen en zappen daarvan uit te zonderen; als, het bloed, pis, drek, vet, herssens,
herssenpan, haairen, zoo van Menschen als Beesten. Vorder de hoorens, schamelheid,
klootkens, beenderen, merg, darmen en ingewanden van de Beesten. By voorbeeld
van de Harten gebruikt men meest de hoorens, schamelheid, smout, merg en hert;
van den Wolf de lever en darmen; van den Os de gal en de steenen uit de gal-blaas,
de milt, en het been uit het herte; van het Elants-dier de klaauwen, van den Neushoorn,
den hoorn; van den Vos de long; de herssens van de Mosch; de tanden van den
Olyfant en het wilde Zwyn; de klaauw, smeer, en drek van ’t Paard, Ezel, en Muilezel;
de muskus, bezoar-steen, die in de maag der wilde Geiten gevonden word; de pis
van den Haas, enz. De Peerlen, schulpen en hoornen, de kakebeenen van den Snoek;
de schaaren, steenen en zap van de Kreeften; het bloed en smout van den Bok en
Geit; de voeten van het Kalf; het hert, lever, romp, kop, staart, smout en huid van de
Adderen; het smout en schamelheid of pees van den Walvisch; de lever en vet van
den Aal; de beenderen van de Padde; het bloed van de Schildpadde; het smout van
den Beir; het vet van de maag van den Kapoen; de vederen van de Patrys en Snep;
de klootjens van den Bever; de nieren van de Stincus marinus; het reuzel van ’t
Verken, en Das, of Grevel, Gans, Endvogel, Reiger, Haas, en meer andere Dieren;
de mist van Koejen, Hond, Muis, Hagedis; de pooten van een Mol, en meer anderen,
hun vel en beenderen, zweet, bloed, water, en al wat tot hun Ligchaam behoort.
Door de Mineralen verstaat men alle Metalen, halve Metalen, en al wat Ertzagtig
is, alle zoorten van Aarde, Kryt, en Bolus, alle Steenen, Marmer, Keisteen, Vuursteen,
Jaspis, Kristal, Diamanten, en vorders Edelgesteentens. Voorts de Zwavels in hunne
zoorten, de Vitriolen, Aluinen, Berg-zouten, Sal gemmae, Zee- of groef-zout, Water,
Regen, Sneeuw, Hagel, Ys, Dondersteenen, Daauw, verscheide Mannaas, Gips, Kalk,
Zement, Tigchelsteen, Peter of Rots-olie, Amber-grys, de blanke en witte Koolen
van Gesteente en alle Joden-lym, (Bitumen, asphaltum,) een zoort van Hars dat uit
de Aarde welt, Talk, Glas, roode, geele, en zwarte Kryt, Bismuth, Stincs en alle
Marcasiten, (zoort van Metaal-aarde,) de gemeene Aarde, Zand, Klei, Mergel, en
met een woord alles wat uit de ingewanden van de Aarde, Zee en Rivieren word
gehaalt, of dat uit de Lugt komt vallen, en dat geen leven heeft. Zommigen voegen
hierby het Koraal en Spongien; anderen willen, dat ze tot de Planten behoren.
Men zou hier wel gelegenheid hebben, om een wydloopig verhaal te doen van de
voornaamste Simpelen der Mineralen, dewelke de Planten, Dieren, en Mineralen
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aan de Apotheek leveren; maar de overtollige en onnodige menigte, die men daarvan
in veele Apotheken vind, heeft ons daarvan doen afzien.
zuiveren noemen de Apothekers, het overtollige en onbruikbare van de simpelen
wechdoen, of het onreine uitzoeken; zomtyds is Wasschen het zelve te zeggen. By
voorbeeld, uit de Koloquinten neemt men de korrels, uit de Dadelen, Pruimen, en
Abrikozen, Tamarinden, en andere Vrugten, de Steenen; uit de Druiven haalt men
de korrels; van de koude Zaaden, als Citroen, Meloen, enz. neemt men de schors af;
van de wortels van Kruisdistel of Eryngium, Venkel, Cichory, Aspergies en meer
andere diergelyken het Hert en overtolligheden; aan de groene Nooten de schors,
aan de drooge de houte schil, zoo als ook van de Hazel-nooten, en Amandelen, van
dewelke men zomtyds ook het binnenste velletje afneemt. Men neemt de
overtolligheid wech van de Spica celtica en Gras-wortel. Van de Spica nardus gebruikt
men alleenlyk de haairige toppen, en even eens beezigt men de bloeijende toppen
van vele andere Kruiden, en smyt het andere wech; men neemt de vliezen en vezelen
uit het Bevergeil of Castoreum, als het bereid word om inwendig ingenomen te
worden. Men neemt niet anders dan den romp, lever en hert van de gedroogde
Adder-slangen, om het Viper-poeder te maken; maar het vet tot Pleister de Ranis;
dat is, Pleister van Kikvorschen-kroost; dog zomwylen neemt men de heele Adders,
by voorbeeld wanneer men ze in Brandewyn dood en bewaart. Men smyt de beenen
en vleugels van de Spaansche Vliegen wech; men gebruikt de nieren van de Stincus
marinus, en gooit al het overige wech. Men neemt het zuure zap van de Granaaten,
Berberissen, en Citroenen, om’er Siroopen van te maken, of om zekere Mineralen
op te lossen. De schil van de Granaat word gedroogt; men konfyt, droogt, distilleert
en maakt Siroop van die van Citroenen; welkers zaad men ook op zyn pas gebruikt,
om Amandelmelk enz. te maken, even als die van Berberis, en men verwerpt het
overige daarvan als ondienstig; men neemt het houtagtige gedeelt en
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korrels wech van de Cassia, men scheid het binnenste donker-bruine gedeelte van
de Rhabarber af, de kelk, doppen en schil van de Akers, dewelke men egter tot een
ander gebruik kan bewaren; men doet de korens van ’t getakte Amomum, uit hunne
bolsters, gelyk ook die van Kardamom. Men neemt wech de schors en houtagtige
deelen van Agaricum, en de aardagtige stoffe die zig bevind in ’t Scammonium, Aloë,
en meer andere diergelyke taaje Zappen; als mede de vuiligheden die in ’t gemeen
vermengt zyn met de meeste Gommen, dewelke ook tot het geslagt van Zappen
behoren. Men zuivert en scheid het Goud van het Zilver door afdryving op de Kapel
en andere manieren. Men neemt de vettigheid wech van de Kwik, met ze door een
lederen Lap te wringen. Men scheid de onreinigheden van de Metalen en Mineralen,
Zouten en Zwavelen. Met een woord, daar zyn zeer weinig middelen en Spyzen, of
zy hebben deelen, dewelke afgescheiden moeten worden.
De Wasschinge geschied in zommige Zouten, om hun de al te groote Scherpe te
benemen, als in Kalk, Tutia, en andere. Wanneer een ding dikwils gewasschen en
herwasschen word, noemt men het edulcoreren, dat is zoet maken.
Andere Zuiveringen, geschieden ook door ’t Vuur, het zy met uitbranden, of kooken
en afschuimen.
Zommige drogen moeten opgelost worden, eer men ze kan gebruiken, en worden
door de oplossing met een gezuivert. En geschied deze oplossing meest met
Brandewyn, zomtyds met Wyn, andere met Water.
Filtreeren noemen de Apothekers, als men een Vogt door een graau Papier laat
afloopen. (Meer andere Werkingen, zie onder hare Letters.)
geneesmiddelen die in plaats van andere gebruikt worden. Deze Genees-middelen
moeten alsdan eerst gebruikt worden, als wanneer de andere ontbreken, of zoo deze
onbekend zyn, of zoo zeldzaam, dat men ze niet kan magtig worden, of ook zoo duur,
dat’er niet is aan te komen. Men moet altyd tragten een Eenvoudig voor een eenvoudig
Genees-middel te gebruiken, gelyk een Zamengestelt voor een zamengestelt, een
Plante voor een Plante, een Wortel voor een Wortel, een Schors voor een Schors,
Bladen voor Bladen. Boven al moet men zorge dragen, dat het Substituut Medicament
met het ander, in wiens plaats het gebruikt word, van eenerlei kragt is. Maar aangezien
deze verkiezing moeijelyk is, zonder het oordeel van een ervaren Genees-heer, kan
men by voorraad de navolgende gebruiken:
Voor Alsem, gebruikt Orego.
Voor Acacia, gebruikt Hypocystis.
Voor Beeren-klauw, gebruikt Maluwe.
Voor Eppe, gebruikt Peterzelie.
Voor Calmus, gebruikt Galiga.
Voor Venus-haair, gebruikt Steenruit.
Voor Lorken-zwam, gebruikt Zaad van wilde Saffraan.
Voor Aloë, gebruikt het Zap van Alsem.
Voor Althaea, gebruikt Malva.
Voor Aluin, gebruikt Berg-zout.
Voor zoete Amandelen, gebruikt Hazelnooten.
Voor bittere Amandelen, gebruikt pitten van Perziken.
Voor Ammi, gebruikt Anys.
Voor Gom Ammoniak, gebruikt Propolis of Voorwasch.
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Voor Amomum, gebruikt Calmus.
Voor Styfzel, neemt Roggen-meel.
Voor Androsaemum, gebruikt St. Janskruid.
Voor Anys, neemt Daucus of Kroontjeskruid.
Voor ronde Holwortel, neemt lange.
Voor Rottekruid, neemt Sublimaat.
Voor Alantwortel, neemt Lisch.
Voor een Zeilsteen, neemt de steen Belemnites.
Voor Granaat-bloessem, neemt Granaat-schillen.
Voor Balzem, neemt heldere Terpentyn.
Voor Berberis, neemt Aalbeziën.
Voor Beteunie, neemt Yzerkruid.
Voor olie van zoete Amandelen, neemt Booter.
Voor Ebulus of Hadich, neemt Blitum of Majer.
Voor gezegelde Aarde, neemt Drakenbloed.
Voor Bernagie, neemt Ossetong.
Voor Oogniet, neemt Kalamintsteen.
Voor Calmus, neemt Kemels-stroo.
Voor Kattekruid, neemt Majolein.
Voor Calaminth, neemt wilde Munthe.
Voor Chamaedrys of Laage Eyke, neemt Chamaepitys of Veldcypres.
Voor Carpobalsamum, neemt Steertpeper.
Voor Cardemom, neemt lange Peper.
Voor Cassia, neemt Kaneel.
Voor Cataputia, neemt Hartswortel.
Voor Duizend gulden kruid, neemt Polium.
Voor Wilde Zuikery-wortel, neemt Tamme.
Voor Vermilioen, neemt Menie.
Voor Citroen-zap, neemt Limoen-zap.
Voor Civet, neemt Muskus.
Voor Coriander-zaad, neemt Venkel.
Voor Costus, neemt Meesterwortel.
Voor Comyn, neemt Kroontjes-kruid.
Voor Cyperwortel, neemt Alantswortel.
Voor Dadels, neemt Vygen van Marseille.
Voor Kroontjeskruid, neemt Pinsternakel.
Voor de Tand van een wild Zwyn, neemt die van een gemeen Varken.
Voor Diptam, neemt Saly.
Voor Draguntium, neemt Kalfsvoet.
Voor Regen-Water, neemt Fontein-water.
Voor Zee-water, neemt gezouten Water.
Voor witte Nieswortel, neemt Elaterium.
Voor zwarte Nieswortel, neemt Azuursteen.
Voor Epithymum, neemt Epithymbrum.
Voor Kruiswortel, neemt Prangwortel.
Voor Granaat-schillen, neemt Sina-schillen.
Voor Boelkenskruid, neemt Leverkruid.
Voor Venkel, neemt Eppe.
Voor de Gal van een Veldhoen, neemt die van een Quakkel.
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Voor Osse-gal, neemt Stiere-gal.
Voor Kooper-groen, neemt Kooper-rood.
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Voor Zaadhuisjes van Senebladen, neemt eens zoo veel Bladen.
Voor Duivekervel, neemt Cicerbita.
Voor Galiga, neemt Calmus.
Voor Galbanum, neemt Sagapenum.
Voor Maldergeer, neemt Wortel van Zevenblad.
Voor Gember, neemt Peper.
Voor Vosse-vet, neemt Vet van een Wezeltje.
Voor Harte-vet, neemt Geite-vet.
Voor Leverkruid, neemt Agrimonie.
Voor Hypocistis, neemt Acacia.
Voor Yzop, neemt Keul.
Voor Jasmyn, neemt Rosmaryn.
Voor Lisch, neemt Elzenhout.
Voor Borstpruimen, neemt Razynen van Damast.
Voor welriekende Biezen, neemt Calmus.
Voor Bilzenkruid, neemt Slaapbollen.
Voor Latou, neemt tamme Zuikery-wortel.
Voor Patientie, neemt zwarte Violieren.
Voor Lacca, neemt Storax.
Voor Berg-peper, neemt Zeelbast.
Voor Peperkruid, neemt Liberis.
Voor Lavas, neemt Zaad van Pinsternakels.
Voor Zilverschuim, neemt gebrand Loot.
Voor Lyn-zaad, neemt Althaea-zaad.
Voor Mandrogora’s kruid, neemt Slaapbollen.
Voor Venkel, neemt Aspergie-wortels.
Voor Andorn, neemt Melisse.
Voor Maluwe, neemt Melde.
Voor wilde Maluwe, neemt tamme.
Voor Mallooten, neemt Camille.
Voor St. Janskruid, neemt Mansbloed.
Voor Menie, neemt Vermiljoen.
Voor Potloot, neemt Zilverschuim.
Voor Nootenmuskaat, neemt Kruidnagelen.
Voor Myrthe, neemt Smak.
Voor Indische Nardus, neemt Kemelshooi.
Voor Berg-Spikenard, neemt Vransche.
Voor Waterkers, neemt Beekeboom.
Voor Kattekruid, neemt Munt.
Voor Water-roozen, neemt Latouw.
Voor zuiver Opium, neemt Meconium.
Voor Opobalsamum, neemt olie van Kruidnagelen.
Voor Opoponax, neemt Galbanum.
Voor Orego, neemt Yzop.
Voor Zuuring, neemt Klaver-zuuring.
Voor Hagedoorn, neemt Aalbeziën.
Voor Zap van Maankoppen, neemt Zap van Latouw.
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Voor Razynen, neemt Borstpruimen.
Voor Duivelsmelk, neemt Tithymalus.
Voor Peterzelie, neemt Opium.
Voor Speerkruid, neemt Elelisphacum.
Voor Weegbree, neemt Roerkruid.
Voor Witniet, neemt gebrande Kalmysteen.
Voor Venushaair, neemt Muur-ruit.
Voor Polium, neemt Calaminth.
Voor ’t Koninglyk Polium, neemt Ceranium.
Voor Phyllitis, neemt Asplenium.
Voor Vyfblad, neemt Aardbezië-kruid.
Voor Raapzaad, om een Braaking te verwekken, neemt Melde.
Voor Zoethout, neemt Razynen.
Voor Hars, neemt Terpentyn.
Voor Raponticum, neemt Rhabarber.
Voor Aalbeziën, neemt Berberisse.
Voor Ryst, neemt Tarwenmeel.
Voor Rakette, neemt edele Rakette.
Voor Rosmaryn, neemt Majolein.
Voor Wynruit, neemt Wormkruid.
Voor Sagapenum, neemt Pynharst.
Voor Zalie, neemt Calaminth.
Voor Satyrium, neemt Zaad van Rakette.
Voor Vlier, neemt wilde Vlier.
Voor Conserf, neemt zoete Wyn.
Voor Keule, neemt Thym.
Voor Steenbreeke, neemt Pimpernel.
Voor Donderbaard, neemt Nachtschade.
Voor Vischbeen, neemt Puimsteen.
Voor Endivie, neemt Wrattekruid.
Voor Scharlei, neemt Zuikery.
Voor Scammonium, neemt Galnooten.
Voor Grieksch Hooi, neemt Orobus.
Voor witte Spikenard, neemt Lavendel.
Voor Indische Spikenard, neemt Syrische.
Voor Tamarinde, neemt Asplenium of Pruimen.
Voor Wormkruid, neemt Moederkruid.
Voor Paardebloemen, neemt Zuikery.
Voor Terpentyn, neemt Mastik.
Voor Thym, neemt Keule.
Voor Thymelaca, neemt Chamelaca.
Voor Hoefbald, neemt Pulmonaria.
Voor tamme Valeriana, neemt wilde.
Voor Mannetjes Eerenprys, neemt Wyfjes Eerenprys.
Voor Berg-groen, neemt fyn Yzer.
Voor witte Nieswortel, neemt Turbith.
Voor zwarte Violen, neemt witte.
Voor roode Wyn, neemt witte Wyn.
Voor drooge Razynen, neemt Dadels.
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Voor Kassie-hout, neemt Kaneel.
Voor Balzem-hout, neemt Mastik-hout.
Voor Hadik, neemt Vlier.
Voor Zurumbet, neemt Zedoar.
gengber. Dit is een Specerye, die in de Oostindien overvloedig groeit, en van daar
door die van Europa allereerst na de Westindien gebragt is. Het is de Wortel van een
zeker Kruid, in de gedaante van Schelf of Riet, groeijende in roode Aarde. Daar zyn
twee zoorten van, Mannetjes en Wyfjes Gember, dog die maar in gedaante
onderscheiden zyn, zoo dat de Wyfjes Gember van bladen en wortelen maar kleiner
is. Hy bemint bergen en dalen. Het Loof verwelkt twee of driemaal in ’t Jaar, als
wanneer de Gember word opgenomen, het bovenste afgebroken, en wederom in de
Aarde gelegt, om wederom uit te spruiten en te vermeerderen. Of men snyd het Loof
naby de Wortel af, en legt het in de Aarde, wanneer het nieuwe Wortelen maakt, die
nogtans niet in de diepte groeijen, maar zig wyd uitbreiden, zeer lang en vol Knoppen
worden. De Indianen nuttigen den Gember gelyk men dagelyks andere wor-
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telen nuttigt, dog hy moet versch zyn, om dat de versche Gember zoo heet niet is,
als wanneer hy in de Zon is gedroogt, zoo als dezelve tot ons gebragt word.
De witte Gember word met regt voor de bruine en roodagtig-grauwe gestelt. Hy
moet versch gedroogt, geheel en niet bros zyn, inwendig als Hars aan te zien, en van
een scherpe smaak.
De Indianen confyten de grootste Gember-wortelen, nog versch zynde, in Zuiker,
zynde alvorens in Edik of Pekel een uur of twee afgeweikt. En deze Gember is beter,
als die eerst te Venetie ingemaakt, en van daar tot ons gezonden word.
Eigenschappen. De kragten van de Gengber bestaan voornamentlyk daarin, dat’er
Maag en Ingewanden door verwarmt, en de rauwigheden verteert worden. Ook
bevordert hy het Gezigt en klaarheid der Oogen, en verdryft de Hoofdpyn, die uit de
Maag ontstaat. Voorts word de Gengber of geheel, of gestooten tot veelderlei Spyze,
om dezelve smakelyk te maken, gebruikt.
duitsche gengber. Zie kalfsvoet.
genootschap. Zie maatschappy.
gentiana. Het is een Plantgewas, waarvan men twee zoorten onderscheid, namentlyk
de Gentiana Alpina, aldus toegenaamt, om dat ze op het Alpische Gebergte groeit;
en de Gentiana Pratensis of Palustris, om dat ze op Weyden en in Moerassen groeit.
De eerstgemelde is wederom tweederlei, namentlyk groote en kleine, anderzins
Gentianella genaamt; dog deze is geen andere, als de zoo-genaamde Cruciata.
Wy zullen maar de groote en gemeene Gentiana beschryven, welke als een
Ingredient van Mithridaat en Driakel gebruikt word.
Beschryving van de Gentiana. Deze Plant heeft een geele bloessem. De bladen
zweemen zeer naar die van Weegbree, of liever van wit Nieskruid, zynde zeer groot
en roodagtig. De stam is een duim dik, en zomwylen dikker; van buiten glad, en van
binnen hol. Hy groeit drie voet hoog, en meer, zynde hier en daar met Knoppen bezet,
uit welke de bladen groeijen. De bloessem groeit boven op den top, uit welke de
Zaaden komen. De Wortelen verdeelen zig onder de Aarde, zynde van binnen en
van buiten geel. Zy zyn slymagtig, zoo lang als ze versch zyn; dog droog zynde
geworden, dun en yl; scherp en bitter van smaak. De bloessem is helder blauw, in
de gedaante van klokjes. Het Zaad is breed, ligt, en in vliesjes beslooten.
Men noemt deze Plant Gentiana na den name van Gentius, Koning van Illyrie,
die hare kragt allereerst ontdekt heeft.
Plaats. Men vind de Gentiana op de Gebergtens van de Sevennes, Auvergne en
Savoye op een steenagtige Grond. Zy bloeit in Juny, ende het Zaad is ryp in July en
Augustus.
Eigenschappen. Men gebruikt alleen de Wortel der Gentiana, die men in de
Maanden van Augustus en September, by een heldere lugt, en volle Maan verzamelt.
Andere willen, dat men ze afplukken moet, als ze beginnen blad te maken. Deze
Wortel is zeer goed, om te verduuwen, te zuiveren en te openen. Wy hebben reets
gezegt, dat men ze tot de Compositie van Mithridaat en Driakel gebruikt.
Afgeplukt zynde moet ze alvorens behoorlyk gewasschen worden, ten einde ze
van alle onreinigheid worde gezuivert; vervolgens moeten ze in een heldere lugt
worden gedroogt, dog buiten de Zon; en dus worden ze tot gebruik opgeslooten.
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Galenus van de Kragten der Gentiana sprekende, zegt, dat ze zeer dienstig is, om
te verdunnen, te zuiveren, af te zetten, en te openen. Men moet zig niet verwonderen
over alle deze eigenschappen; want zy is uitnemend bitter.
Voorts bevordert ze de Maandstonden, is Pisdryvend, en zeer heilzaam voor den
steek van een Scorpioen. Zy doodt de Wormen, wederstaat de Verrotting, en maakt
alle Pestilentiaalsche fenynen kragteloos.
In plaats van Gentiana gebruikt men Zevenblad.
genzerik. Zie zilverkruid.
geometrie. Zie landmeetkunde.
gerst. Beschryving. De halm is veel kleiner en brosser, als die van Rogge, hebbende
vyf of zes knoppen, uit ieder van welke een blad groeit, zynde breed en hard. De
overige bladen zyn breeder, als die van Tarwe. De Graanen zyn aan beide zyden
spitz, en midden dik, ligt-geel van kleur, digt in een bast ingeslooten.
Plaats. Men zaait Gerst in alle Landen; en dit zoort van Graanen bemind een vette
en drooge Grond.
Eigenschappen. De Gerst is zuiverend, een goed Borst-middel, ende om een
Buikloop te doen ophouden. De Gerste-drank is een goed Voedzel, voornamentlyk
voor Galagtigen; en maakt, dat het Zog of Melk wederkomt, als’er maar Venkel
onder gemengt is. Voor magere en Teering-zieke Menschen is het een heilzaam
Voedzel. Dog het Brood van Gerst gemaakt, legt zwaar in de Maag, en maakt dikke
zappen. Gerst heeft dezelve kragt omtrent Ettergezwellen, die de Rogge heeft. Met
Wyn-azyn gekookt, en als een Pap warm omgeslagen zynde, geneest het de
Schurfdheid. Behalven dat de Gerst eigen is, om’er Bier van te brouwen.

Onderscheid der Gerst.
Het voornaamste onderscheid der Gerst is in Winter- en Zomer-Gerst. De Winter-Gerst
word spaarzamer gezaait, als de Zomer-Gerst, om dat ze tot het Waterverwen en
Bierbrouwen zoo goed niet is; en geene ronde, maar platte Graanen heeft. In tegendeel
is de Winter-Gerst beter om te maalen, om dat ze tot Brood gebakken, of anderzins
gekookt zynde veel smakelyker is. Wil iemand derhalven Winter-Gerst zaaijen, hy
moet ze in een
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wel toebereide Aarde, nog vetter als het Tarwenveld werpen; ook zoo veel als mogelyk
is, op de Zon gelegen. Voorts moet ze in een versch geploegde Grond zeer digt gezaait
worden. De Graanen, die gezaait worden, moeten van het zelve Jaar zyn. De Zaai-tyd
der Gerst gaat voor die van de Tarwe, namentlyk in het begin van Herfstmaand, of
veertien dagen voor St. Michiel. Zoo draa de Gerst gezaait is, moet men het overtollig
Water door Vooren van het Veld leiden, om de gezaaide Graanen niet te doen
verstikken. Tegen dat de Gerst ryp word, moet ze voor Duiven en Spreeuwen enz.
bewaart worden. Het is beter, de Gerst met een Zikkel, dan met een Zeissen af te
maaijen.
De Zomer-Gerst heeft dikker Graanen, als de Winter-Gerst, en eischt een goede
grond, daar het naast voorgaande Jaar Winter-Tarw, of Winter-Gerst op gestaan
heeft; hoewel zodanig Land liever met Haver wil bezaait zyn. Als’er een groote
Droogte in den Zaai-tyd is, moeten de Graanen, die gezaait moeten worden, alvorens
in Water geweekt worden. De kleinste en droogste Graanen zyn de beste om te
zaaijen. De Zaai-tyd der Gerst, die geen Koude kan verdragen, en ligtelyk in de Aarde
bevriest, word anderzins naar den Haver geschikt, en na dat deze gezaait is, als de
Nagten warm en groeizaam zyn, en het Veld droog is. Anderen voegen zig met het
zaijen der Gerst na de Kikvorschen, als die ’s Nagts beginnen te schreeuwen, en na
de Eykeboomen, wanneer die beginnen te bloeijen. Zoo de vroege Haver wel slaagt,
ziet men de Boeren ook de Gerst vroeg zaaijen; slaagt dezelve niet wel, dan maken
ze ook met de Gerst geen haast. Ook menen ze, dat Gerst met een Zuide-Wind gezaait,
best opkomt. Anderen willen in de vyftiende Weke na Kersmis geene Gerst zaaijen,
gelovende, dat dezelve niet uit haren Bast wil.
Na dat de Gerst ingeoogst en gedorschen is, waarvan onder graanen-dorschen
meer kan nagezien worden, worden de Graanen voorzigtig door Wannen als anderzins
van malkander gescheiden; de slegtste, en om Mout te maken, onnutte den Paarden
in plaats van Haver gegeven, insgelyks den Zwynen, Ganzen, Hoenderen en Duiven.
De voornaamste nuttigheid der Gerst bestaat in het Bierbrouwen, en Brood bakken;
in welk laatste geval men de helfte van Roggen-meel daaronder nemen moet, om het
klevender en smakelyker te maken.
Voorts is het Meel der Zomer-Gerst zoo smakelyk niet, als dat der Winter-Gerst.
Ook maakt de Gerst van twee of meer jaren het beste Mout niet.
Gepelde Gerst. Dus noemt men Gerst, die van den bast of zemelen gezuivert is.
Kookt dezelve een geruimen tyd in ruim Water; zygt het door, en doet’er een weinig
Zuiker by.
Eigenschappen der gepelde Gerst. Het is een verzagtend Borst-middel, en
Slaapverwekkend; voorts bekwaam om Fluimen uit te werpen, en de scherpigheden,
die op de Borst vallen, te temperen; als behelzende eenige slymerige deelen, waardoor
de scherpe deelen ingewikkelt, en dus geloost worden.
gerste-koorn. Dit woord heeft vierderlei betekenis: (1.) Zegt het eigentlyk een
graantje van Gerst. (2.) Een ongemak aan ’t Oog, of liever een hard builtje aan de
Winkbrauw of daar boven, in gedaante niet ongelyk aan een Gerstekoorn; en haairig.
(3.) Een zekere kleine maat, waarvan twaalf op een Duim gerekent worden. De
Vranschen noemen het Ligne. (4.) Een Apothekers Gewigt, zynde het twintigste deel
van een Scrupel, of vier hondert en tagtigste van een once.
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gerste-melk. Neemt een once Meloenzaad; zuivert het wel, en kookt het op een pint
Water; voegt’er twee of drie bittere, en zoo veel zoete gestampte Amandelen by.
Deze geven’er een aangename en zoete smaak aan. Stampt het met malkander in een
Vyzel, en maakt’er een Deeg van. Dog ten einde het onder het stampen niet tot Olie
worde, moet men het met een droppel Water twee of drie besproeijen. Na dat en
Meloenzaad en Amandelen behoorlyk gestampt zyn, doet’er drie of vier oncen Zuiker
by, stampt die ook wel onder den gemelden Deeg. Doet vervolgens deze Deeg in
Water, en laat hem daar in ontbonden worden; verder doet’er zeven of agt druppelen
Water van Oranje-bloessem by, en zygt het door een wit Linnen, en drukt den
droessem wel uit, ten einde daar niets in overblyve. Dit gedaan zynde, laat het zamen
in een Vlesch afkoelen, en schud het wel om, alvorens het om te drinken gegeven
word.
gerste-water. Zie koeldrank.
getalkunde. Zie rekenkunst.
getempertheid. Zie temperament.
gevogelte. Onder deze benaming verstaat men allerlei zoorten van Vogelen, die in
’t algemeen in Tamme en Wilde onderscheiden worden. Onder de tamme Vogelen
worden getelt alle die in en omtrent de Huizen gehouden en gevoed worden, als,
Paauwen, allerlei zoort van Hoenderen, Ganzen, Endvogels, Duiven. Dog het wild
Gevogeldte word wederom onderscheiden in (1.) Woud-gevogelte; waartoe de
Hazelhoenderen, Woud-snippen, allerlei zoort van wilde Duiven, Lysters enz. behoren.
(2.) Veld-Gevogelte, als Faizanten, Quakkelen, Lewerken, Nagtigalen enz. (3.)
Water-Gevogelte; tot welke behoren de Zwaanen, Reigers, Roerdompen, wilde
Ganzen, wilde Endvogelen, Duikers of Water-hoenderen, allerlei zoorten van
Water-snippen, Kiwitten, Zee-Zwaluwen, Ys-vogelen enz. (4.) Roofvogelen, als,
Arend, Havik, Sperwer, Gier, Uil, Rave, Kraai, Exter enz. die meest alle op hare
byzondere Artykelen beschreven worden.
gewas. Zie plant.
gewigt. Dit is eigentlyk een Koopmans woord. Men verstaat’er door een digt
ligchaam, dienende, om de hoegrootheid en zwaarte van Koopmanschap en Waaren
te bepalen, en derzelver prys te weten. Het gemeen Gewigt, en waar-
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toe alle andere betrekkelyk gemaakt worden, is een Once. Uit een zeker getal van
Oncen bestaat een Pond; welk getal op verscheide plaatzen, en in verscheide Gewesten
verscheiden is; aangezien een Pond overal niet het zelve getal van oncen behelst. En
dit maakt, dat de Kooplieden verpligt zyn, de Gewigten van verscheide Landen tot
elkander te brengen, en met elkander te vereffenen, om dus de hoegrootheid te weten,
en de Waaren volgens de regtmatigen Prys te verkoopen.
Te Parys behelst een Pond zestien oncen, te Lion veertien, maar te Venetie niet
meer dan agt oncen ende drie vierendeel. Een Pond van Parys komt over een met dat
van Amsterdam, Straasburg, Besançon, enz. behelzende zamen zestien oncen.

Overeenkomste der Gewigten in verscheide plaatzen van Vrankryk.
Hondert Pond te Lion zyn maar 86 Pond te Parys, aangezien een Pond te Parys 16.
Oncen behelst. Dus een Koopman hebbende gekogt 150. Pond aan Waaren te Lion,
en die na Parys willende laten overbrengen, moet naar deze Regel van Drie te werk
gaan: Ingeval 100. Pond maken 86. Pond, hoeveel maken 150. pond? En hebbende
deze 150. gemultipliceert door 86. en het gene daaruit komt gedivideert door 100.
zal hy vinden, dat 150. pond te Lion niet meer als 129. te Parys uitlevert.
Dus, by voorbeeld, heeft een Koopman te Parys 129. pond aan Waaren gekogt,
en wil dezelve na Lion laten overbrengen, hy moet deze Regel van drie in agt nemen:
Indien 86. Pond hondert pond maken, hoeveel maken dan 129. pond? Hy moet 129.
multipliceren met 100. en de Zom, die daaruit voortkomt, divideren met 86. Wanneer
hy vinden zal, dat 129. Pond te Parys maken 150. pond te Lion.
Deze Regel dient tot alle andere Reductien of Overbrengingen, die men omtrent
verscheide Gewigten heeft te maken, als men de betrekking of overeenkomst van
het eene Gewigt omtrent het ander weet.
Honder Pond van Rouen maken 140. pond te Parys.
Hondert Pond van Marseille maken maar 81. pond te Parys.
Hondert Pond van Montpellier, Thoulouse en Avignon maken maar 83. te Parys.
Hondert Pond van Orleans maken 102. pond te Chartres.
Hondert Pond van Troie in Champagne maken maar 80. pond te Orleans.
Hondert Pond van Caen maken 102. pond te Rouen.

Overeenkomst van verscheide vreemde Gewigten met die van Parys.
Hondert pond van Venetie doen maar 55. pond te Parys.
Hondert Pond van Milaan doen maar 59. pond te Parys.
Hondert Pond van Valencie en Saragossa in Spanje doen maar 63. pond te Parys.
Hondert Pond van Antwerpen doen maar 88. pond te Parys.
Hondert Pond van Londen doen maar 91. pond te Parys.
Hondert Pond van Geneve doen 112. pond te Parys.
Hondert Pond van Frankfort, Neurenberg, Bazel en Bern doen 102. pond te Parys.
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Een Gewigt van hondert Pond noemt men een Quintaal. Dus zegt men een Quintaal
Yzer, in plaats van hondert Pond Yzer, enz.

Aanmerkingen over Gewigten en Maaten.
In Vrankryk zyn twee zoorten van Gewigt, om allerlei Koopmanschap en Waaren
te wegen, die namentlyk by ’t Gewigt verkogt worden. Het eene noemt men
Mark-Gewigt, om namentlyk met de Weegschaal te wegen, maar het tweede een
Weeghaak. Het Mark-gewigt is niet alleen in Vrankryk gebruikelyk, maar ook door
geheel Europa. In Italie word dit Gewigt gebruikt van de Goudsmids, om Goud,
Zilver, Paarlen en Diamanten met de Weegschaal te wegen; maar in Spanje en
Portugal verschilt het twee derde ten hondert; dog men gebruikt het niet, om andere
Koopmanschappen en Waaren te wegen, hebbende of kleiner of grooter Gewigten,
naar het gebruik en gewoonte der Plaatzen; en hun Pond behelst minder oncen; een
once minder vierendeel loots; een vierendeel loots minder Greinen of Aazen.
Het Gewigt van een Mark is zamengestelt, te weten:
Het Pond van - - 2 Mark.
Het Mark van - - 8 Oncen.
Een Once van - - 8 Vierendeel loots.
Een Vierendeel loots van - - - 3 Denieren.
Een Denier van - - 24 Greinen.
Een Grein weegt omtrent een Tarwe-graan.
Wy hebben reets aangemerkt, dat een Pond in Vrankryk minder oncen behelst,
namentlyk naar de verscheidenheid der Plaatzen. Deze verscheidenheid ontstaat
daaruit, om dat vele Souveraine Staaten het Koningryk van Vrankryk zyn ingelyft,
by voorbeeld, Provence, Languedoc, Bretagne en Normandie; welke alle tot zoo vele
Provincien gemaakt zyn, met vryheid, om hunne byzondere Maat en Gewigt te
houden.
Te Lion zyn twee zoorten van Gewigt. Het eene is het Stadts-gewigt, waarmede
alle Waaren en Koopmanschappen gewogen worden, zynde van 14. oncen
Mark-gewigt; het ander is van 15. oncen, en word tot het wegen der Zyde gebruikt.
Te Rouen zyn ook twee zoorten van Gewigt. Hondert Pond van ’t Markgraafschap
doen 104. ponden Mark-gewigt, gelyk boven reets gezegt is; zoo dat de Gewigten,
die men gebruikt, zyn van 52. 26. en 13. Pond. Dog men moet we-
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ten, dat’er in ’t Markgraafschap geen Gewigt beneden de 13. Pond is; en dat de
Koopmanschappen en Waaren, die verkogt en gekogt worden beneden de 13. Pond,
met het Mark-gewigt worden gewogen.
In Avignon, Provence en Languedoc behelst een Pond drie Oncen Mark-gewigt.
Het tweede Gewigt is een Weeghaak, of Romeinsche Weegschaal; zynde zeer
gemakkelyk in de Koopmanschap, voornamentlyk voor diegenen, welke op openbare
Merkten handel dryven, zoo in Vlas, Hennip, Wolle, Dons, als anderzins; welke
Waaren gemakkelyk by een Weeghaak konnen gewogen worden.

Gewigten der Apothekers en Scheikundigen.
Ik zal hier alleenlyk spreken van het Gewigt en Maat, welke te Parys gebruikt worden,
en die ieder Apotheker aldaar hebben moet. Een Pond der Kooplieden is gemeenlyk
van zestien oncen, makende twee Mark. Dog een Pond in de Geneeskunde heeft
altyd maar bestaan uit 12. Oncen.
Een Pond word dus geteikent
Pond

; twee Pond

; twee Pond en een half zoo

, en zoo voorts. Anderhalf

, en zoo voorts; een half Pond zoo

. Een Once bestaat uit agt Drachmen, en word dus geteikent
dus

, en zoo voorts. Een halve Once word geteikent

half

, twee Oncen

, twee Oncen en een

en zoo voorts. Een Drachme bestaat uit drie Scrupels, en word geteikent
; twee Drachmen en een half zoo

enz. Een halve Drachma dus

Een Scrupel bestaat uit vier en twintig Grein, en word geteikent dus
Scrupels zoo

, enz. anderhalve Scrupel word geteikent

.
, twee

, een halve Scrupel

zoo
. Een Grein word geteikent door Gr.
De Duitschers begrypen 60. grein in een Drachme; dog die Greinen zyn zwaarder,
als de Vransche; zoo dat vyf greinen van hun lieden niet minder dan zes van Vrankryk
wegen.
Alleenlyk moet men gewaarschouwt zyn, dat de zwaare Ponden in alle de
Provincien van Vrankryk niet overeenkomen met die van Parys, hoewel ze alle uit
zestien oncen bestaan; want by voorbeeld, een zwaar Pond van Rouen weegt meer,
als een van Parys; dat van Lion, Dauphiné, Languedoc en Provence weegt minder,
als dat van Parys ; maar de overeenkomste van het getal der Oncen in ieder Pond
vereffent alle deze verscheidenheid, daar in dat men van 16. oncen, welke een Pond
van ieder Provincie weegt, 12. kan nemen, om een Apothekers Pond te maken; en
voor oncen, drachmen en scrupels rekenen de oncen, drachmen en scrupels van het
zelve Gewigt, zonder agt te slaan, of ze meer of minder Greinen als die van Parys
wegen.
gezwel.
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Middel om een Gezwel te verdryven.
Neemt zes grein Gutta Gamba, verpulverizeert het, en laat het een uur lang in zoete
Amandel-Olie afweyken, en daarna den Olie afdruipen. Zet voorts het overblyfzel
op witte Wyn, en geeft’er den Lyder ’s avonds drie of vier lepel van. Laat hem een
uur daarna mager Vleeschnat nemen, en wederom een uur daarna andermaal. Na vier
dagen geeft hem een gelyke Dosis.
Van de Gezwellen der Paarden, Geiten, Schaapen en meer andere Dieren, ziet op
de byzondere Artykelen.
gieter, is een Tuinders Werktuig van rood of geel Kooper, de laatste zyn goed, maar
de eerste beter. Men heeft’er ook van wit Yzerblik of van Aarde, dog deze passen
in geen groote Tuinen.
Het heeft zyn naam van ’t begieten der Planten, en is gemaakt op de wyze van een
Kruik met een langen voor uit stekenden hals, die voor met een blik voorzien is vol
gaten, daar het Water uit spruit als een Regen, om dus de Aarde zagtjes te besproeijen
en ze nat, zonder hart of klompig te maken. De buik moet ten minsten een Eymer
Water houden, en boven een groote opening hebben, om’er ’t Water in te scheppen
of in te gieten. Eindelyk moet een Gieter een rond Handvat hebben redelyk dik, op
dat de Tuinder in ieder Hand een gemakkelyk zou kunnen dragen, en leeg gieten.
Zie ook onder het woort besproejen.
gift. Matthiolus onderscheid het doodelyk Gift in heet, koud, droog en vogtig. Het
Gift trekt in het Ligchaam door den Ademtogt of doorwaasseming der Pestige lugt,
of wel door een vergiftige Beet, of eindelyk door het drinken en eten van eenig
schadelyk Fenyn. Dog men noemt Fenyn de doodelyke hoedanigheden der Dieren,
gelyk Gift gezegt word van Gewassen en Bergwerken. Het Gift werkt op verscheide
manieren. Zommige zoorten van Gift stremmen de beweging der Levens-geesten;
andere verwekken eene al te hevige en ongeregelde Beweging; andere verdunnen,
wederom andere verdikken het Bloed; nog andere zoorten van Gift zyn van een
inbytende en corrosive kragt, waardoor de vaste deelen van het Ligchaam gescheiden
worden. Daar zyn ook zoorten van Gift, die gansche deelen aantasten. Dus is een
Zee-haas schadelyk voor de Long, Spaansche Vliegen voor de Blaas. Daar zyn
insgelyks zoorten van Gift, schadelyk voor den Mensch, maar bekwaam tot voedzel
voor zommige Dieren. By voorbeeld, Bilzemkruid en Mandragerskruid zyn een
voedzel voor de Zwynen, maar een Gift voor de Menschen. Dus ook de dulle Kervel
is schadelyk voor den Mensch, maar de Spreeuwen aazen’er op.
Avicenna en Averroës onderscheiden drie zoorten van Gift. De eene zoort bestaat
in giftige Planten en Kruiden, als Nieskruid, Euphorbium, Wolfswortel, dulle Kervel,
Roozelauwrier, en
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verscheide andere. De tweede zoort van Gift komt van schadelyke Dieren, die geheel
en al strydig met de natuur der Menschen zyn, als, Adder, Basilisk, groene Kikvorsch,
Scorpioen, Spinnekop, Zee-haas, dolle Honden of andere viervoetige Dieren; zulke,
die door den Blixem zyn gedood. Eindelyk komt’er ook Gift uit de Bergwerken, als,
Quikzilver, Oprement, Sandrak, Zeilsteen, Lootwit, Rottekruid, de zoo genaamde
Lapis infernalis, enz. Daar zyn ook zoorten van Gift, die gedronken zynde niet
schadelyk zyn, maar wel, als ze in een Wonde gedaan worden. Ook vind men Ziekten,
die ongeneeslyk zyn, dan alleen door middelen, uit Gift getrokken. De Planten, welke
voor vergiftig gehouden worden, zyn voortreffelyke Genees-middelen, mits behoorlyk
gebruikt zynde, gelyk ze ook niet dan tot nuttigheid van den Mensch zyn geschapen.
Door de verscheide uitwerkingen, welke een en het zelve Gift in verscheide Menschen
voortbrengt, ontdekt men de verscheidenheid der natuur van diegene, welke Vergift
zyn. Enkel Water, Melk en Honing in overvloed gedronken wederstaan een inbytend
Gift. Het Macedonisch Gift is zoo sterk en fyn, dat het in staat is, om Yzer te
verteeren, en niet dan in de hoef van een Muilezel kan gedragen worden. In Goa
worden vele Mannen van hunne Wyven door Gift om hals gebragt; welke Wyven
het Gift dusdanig weten te bereiden, dat het zyne werking doet op een zekeren van
haar lieden bepaalden tyd; zoo dat zommige Mannen, na dat hen Gift is bygebragt,
nog wel vyf of zes Jaren lang leven konnen.
gingidium. Beschryving. Dit Plantgewas is zeer gelyk aan wilde Pinsternakelen,
hoewel bitterder van smaak. De stam is anderhalve voet hoog, rond, getakt, van
binnen hol, zwartagtig, en vol Quasten. Op den top van de steelen groeit een witte
Zonnescherm, rondom met kleine blaadjes bezet. Als het Zaad begint ryp te worden,
sluiten zig de Zonneschermen toe, zynde slymagtig in ’t aanraken. De Wortel is wit,
en tamelyk lang.
Plaats. Men vind deze Plant in Syrie en Cicilie. Zy bloeit in Augustus; maar het
Zaad is ryp in September.
Eigenschappen. Het Gingidium is een zonderling middel voor de Maag, het zy
men ’t rauw nuttigt, het zy gekookt. Men eet het met Olie en Garum, of Schalei van
Vischnat. Anderen eten het met Wyn of Wyn-azyn, om het dies te beter voor de
Maag te maken. Met Wyn-azyn vernieuwt het de verloore Eetlust. Maar het is zeker,
dat het Gingidium meer een genezende, als een voedende kragt heeft.
gisting. Dit is een inwendige beweging, veroorzaakt door de fyne Geesten, welke
een doortog zoekende daar in gestremt worden door grove en aardagtige deelen, die
haar ontmoeten en tegenstaan, en de stoffe doen opzwellen, tot dat zy’er van
gescheiden zyn. De gisting geschied in verscheide digte en vloeijende Ligchamen.
Daar zyn’er, die van zelfs gisten, als, Wyn en Bier, enz De Verrotting der meeste
Ligchamen ontstaat eerst uit een Gisting. Als men Hooy, niet behoorlyk droog zynde,
op malkander pakt, begint het te gisten, te verrotten, en zeer heet te worden. Deze
hitte openbaart zig ook sterk in de Mist.
Daar zyn Vogten (Liqueurs) welke onder malkander gemengt zynde aanstonts een
gifting verwekken, heet worden, en zomwylen in Brand geraken. Het eene dezer
Liqueurs moet zuur zyn, en het ander Alcali of zuiver Zout behelzen.
Sterk Water gemengt met olie van Wynsteen door afdruiping overgehaalt, maakt
een sterke gisting, met een menigte kleine Waterstraalen, die zig in ’t midden der
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oppervlakte van ’t Liqueur verheffen. Ter zelver tyd word’er een Zout geformeert,
dat zig in ’t midden van ’t Glas op de grond zet.
Om door gisting Vlam te verwekken, doet olie van Kruidnagelen en Buskruid in
een Glas, en rood sterk Water, of geesten van Salpeter in een ander Glas; opent het
boven den Olie, en gy zult een gisting zien met een Vlam, en het Buskruid zal Vuur
vatten. Ook komen’er Koolen van, waarby een Zwavelstok kan aangesteken worden.
glas. Dit is een konstig en doorschynend Ligchaam. Daar zyn verscheide zoorten
van Glas, naar de verscheidenheid van het Zout, dat daartoe gebruikt word. Het Zout
van asch van Varenkruid, gemengt met witte vergruisde Keysteen, of zuiver
gewasschen wit Zand, maakt gemeen Glas. Mengt men onder dit Zand een weinig
zout van Alcali, het Glas zal nog fyner worden.
Het zout of schuim van het Glas is een stoffe, die men van het Glas afzondert, als
het in de Glassmeltery gegooten word.
Eigenschappen. Men pulverizeert dit Zout, en blaast het in de Oogen der Paarden,
waar in het kristallyne vogt een Duisterheid onderhevig is, maar die door dat inblaazen
wederom verdreven word.
glas door Kunst gemaakt. Om Juweelen na te bootzen maakt men zeker Kunst-glas
van Eywit; anderen gebruiken’er het Zand van zekere Rivieren toe; nog anderen
zekere Kruiden. Het is best op deze wyze gedaan: Neemt het wit van verscheide
Eyeren, klopt het zamen; vervult’er een Blaas mede, en doet die in een aarde Pot vol
kookend Water; laat het een geruimen tyd kooken, en naderhand eenige dagen lang
droogen, dog op geen zandige plaats. Dus zal het Eywit zoo hard en helder worden,
als Glas. Wilt gy het geverft hebben, laat het in geverft Water kooken. Wilt gy de
kleur van een Topaas hebben, kookt het in Water, daar Saffraan in afgeweikt is.
Verlangt gy de kleur van een Robyn of Karbonkelsteen, laat alvorens Zaagzel van
Brazilienhout in ’t Water kooken. En dus omtrent andere kleuren. Maar ingeval uwe
stoffe zoo zwaar niet is, als het Glas, of Edelgesteentens, mengt’er zwaare Verwen
onder, gelyk Bergrood of Vermiljoen, zwaar wegens zyn Quik, dat’er in is; en dus
kunt gy het gewigt van ’t Glas evenaaren; dog niet zoo hard, dat het een Graveer-Yzer
of een Vyl zoude konnen tegenstaan.
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Een Geheim, om Glas te snyden.
Legt een draad in Zwavel en Olie; bind hem rondom het Glas, daar gy het doorsnyden
wilt, en steekt hem in brand. Dit zoo lang zynde geschied, tot dat de plaats door-heet
is, bind’er een draad om, die alvorens in koud Watet heeft gelegen, en het Glas zal
ter zelver plaats breken, zoo wel als of het met een Diamant was doorsneden. Want
hoewel het snyden van een Glas met een Diamant meer eigenschap heeft, vereischt
het nogtans meer tyd.

Geheim, om Glas zagt te maken.
Hiertoe dient voornamentlyk het Loot, dat door lang smelten en kooken lymagtig en
taai word. Eerst moet het Loot tot Kalk worden gemaakt; dus ook de andere
Bergwerken; want het onzuivere en donkere word verteert, maar de zuivere kragt
blyft in ’t Glas.

Geheim, om stukken van Glas aan malkander te lymen.
Neemt vloeibaar, vet en oud Vernis, en lymt met het zelve de stukken Glas, voegt
ze digt zamen, en legt ze dus in de Zon, of in een Smeltoven, eenige dagen lang, tot
dat het Vernis wel gedroogt is. Vervolgens schrapt al het oneffen met een Mes daaraf.
De stukken van Glas zullen zoo vast aan malkander kleven, dat ze niet dan door
kookend Water konnen gescheiden worden.

Geheim, om Glas te soudeeren.
Eywit geklopt onder ongeleschte Kalk is een middel, om Glas en allerlei aarde Vaten
zoo digt te soudeeren, dat geen van allen wegens hare sterke lymagtigheid wederom
kan los gaan.

Geheim, om Glas zagt en buigzaam te maken.
Glas in Boksbloed gekookt word zo zagt als Wasch of Klei, en laat zig buigen, zoo
als men wil. In koud Water geworpen zynde keert het tot zyne voorgaande natuur
weder.

Geheim, om Glas in verscheide stukken gebrooken, wederom aan malkander
te lymen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Neemt Vischlym met Brandewyn in een lepel, en doet het zamen op heete Koolen
onder malkander smelten; schuurt’er vervolgens de stukken van Glas meê, welke
wederom vereenigt zynde, in den tyd van een half vierendeel uurs vast zitten.
glaskruid. Beschryving. Dit is een Plantgewas, wiens bladen zyn gelyk die van
Bingelkruid, maar ruig. De steelen zyn roodagtig, en vol stekelige Zaaden, die zig
aan de Kleederen zetten.
Plaats. Deze Plant groeit doorgaans aan Muuren en oude vervalle Huyzen, waarom
ze by de Latynen den naam van Parietaria heeft. Ook groeit ze in Heggen en
Wynbergen. Zy bloeit in July.
Eigenschappen. Zy is zuiverend, zamentrekkend, verdryvend, eenigzins koud en
droog. Geheel versch en half gestampt zynde geneest zy een versche Wonde, zonder
dat’er eenig ander middel op gelegt word. Ook is ze goed voor ontsteekingen. Drie
oncen van het Zap of Decoctum met een Drankje genomen geneest de opstopping
van ’t Water, den Zaadloop en Hoest; stilt de Tandpyn, als men’er den Mond meê
spoelt; neemt de ontsteeking in de Keel wech; gedistilleert zynde maakt het een
schoon vel in ’t Gezigt. Men gebruikt het tot Klisteeren voor het Kolyk en pyn in de
Nieren; en om een Waterloozing te verwekken. Ten zelven einde word het in een
Pan gefruit, en’er de onderbuik meê bestreeken.
Het Afkookzel van Glaskruid, of het Water, gemengt met witte Wyn, en Olie van
zoete Amandelen, is Waterloozend, en voert veel Zand mede. Het Zap in ’t Oor
gedaan, stilt deszelfs pyn; geneest de Fistel in het fondament. Een weinig Zout
daaronder gemengt zynde, opent het de Aambeyen. Als men’er het Aangezigt mede
wascht, word de huid schoon en glad.
Een Pap gemaakt van Glaskruid, en Geite-Vet, is een zonderling middel voor de
Jigt, ende een Val. De bladen in versche Booter of Vet van een Capoen gefruit, ende
als een Pap op den Buik gelegt, geneest de pyn van het Kolyk. Het Zap gemengt met
evenveel witte Wyn, en Olie van zoete Amandelen, versch uitgeperst, verzagt de pyn
van den Steen. Een Pap gemaakt van groen Glaskruid, gestampt met Brood-kruimelen,
Lelien-Olie, Olie van Roozen of Camille, neemt de Gezwellen van de Tepelen der
Borsten wech. Ook is het Glaskruid zonderling goed voor verzagtende Klisteeren en
Baden.
gom. Dit is een lymagtig Vogt, zypelende uit verscheide Boomen, aan welke het
stolt. Daar zyn verscheide zoorten van Gom. Wy zullen maar van zommige spreken.
Arabisch Gom. Dit brengt men tot ons uit Egypten en Arabie, alwaar het door
insnyding uit een Boom word gehaalt, gemeenlyk Acacia Aegyptiaca genaamt. Dit
Gom bestaat uit groote en witte brokken, trekkende naar geel, en doorschynend, dog
zonder merkelyke smaak, als men het in de Mond laat smelten,
Eigenschappen. Het Arabisch Gom is een vervogtigend Borstmiddel, en bekwaam,
om de weiagtige vogten dikker te maken. Men voegt het by al te sterke
Genees-middelen, om derzelver scherpigheid te temperen. Het verzagt ook de
scherpigheid der Fluimen, die op de Borst vallen, ingeval van Verkoutheid en Hoest.
Men ordonneert het by wyze van een Poeijer, en een Infusie of afweykzel.
Gom van Senogallia. Dit zoort van Gom word tot ons van de Italiaansche Stadt
Sinigaglia, tusschen Ancona en Pesaro, aan de Zee gelegen, overgebragt, in witte,
maar naar den geelen trekkende, en doorschynende Droppelen.
Eigenschappen. Deze zyn enerlei met die van
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het Arabisch Gom, in plaats van het welk de Drogisten het doorgaans gebruiken.
Gom, genaamt Gutta Gamba. Dit heeft zynen oorsprong uit een zekere Plant,
welker naam nog niet bekend is; maar het is zeer digt. Zommigen beweren, dat het
van de Ricinus Indicus komt, ook van de Cataputia en Esula; maar de kleur van
elders. Anderen zeggen, dat het een Zap van Euphorbium, wederom anderen, dat het
van Chelidonia of Schelkenskruid, Scammonium en Saffraan; nog anderen, dat het
van Scammonium en Tithymalus; en eindelyk anderen, dat het een Zap der middelste
schors van de Frangula is. Hoe het zy, dit Gom komt uit China, en is hier te lande
nog niet zeer lang bekend geweest.
Eigenschappen. Dit zoort van Gom purgeert van onderen en van boven, met zig
voerende alle kwade Vogten, die in ’t gansche Ligchaam zyn, voornamentlyk de
Weyagtige en Wateragtige. Waarom het veel in geval van Waterzugt, Schurfdigheid
en Jeukte gebruikt word.
De Dosis is van vyf tot veertien grein. Hedendaags gebruikt men het, om de
Wateren schoon te maken. Men gebruikt het zomwylen, in plaats van Scammonium,
om de Genees-middelen, die al te langzaam purgeeren, te hulp te komen, en aan te
zetten; hoewel in een minder quantiteyt, namentlyk van twee grein tot vier ten
hoogsten.
Diegenen, welke in ’t klein, of miniatuur schilderen, gebruiken dit Gom, om een
geele Verwe te maken.
Behalven deze zoort van uitheemsche Gom, ziet men menigmaal Boomen, die
Steenvrugten dragen, als Perzikboomen, Abricoosboomen, en Kersseboomen, een
zeker Gom uitleveren. Daar zyn’er, die menen, dat het Gom een zoort van ziekte der
Boomen te kennen geeft, en gelyk als een Kanker of Gezwel, ontstaande uit een
verderf der natuurlyke Zappen, hebbende dik geworden zynde eenigzins de gedaante
van Quee-vleesch. Het Gom openbaart zig doorgaans op een gescheurde plaats, of
daar de bast van den Boom af is; en waarvan de naaste deelen rondom sterven. Om
derhalven dit kwaad niet verder te doen voortkruipen, moet de Gom-zweetende tak
twee of drie duim beneden afgesneden worden. Zomwylen ziet men in de Zomer de
takken van een Perzikboom sterven, zonder dat’er nogtans de minste bast is afgegaan.
Ook zet zig het Gom ter plaats, alwaar de inenting geschied is, en maakt zomwylen,
dat de geheele top van den Boom sterft.
gonorrhoea. Zie zaadloop.
gorgel-drank. Dus noemt men een vloeibaar Genees-middel, dat men gebruikt om
te gorgelen, om het slym der Herssenen, of der ongemakken der Keel, en naaste
deelen wech te nemen.
Als men op de uitwerking van dit Genees-middel agt geeft, men vind, dat’er drie
zoorten van zyn; namentlyk, een pynstillende Gorgel-drank, die gemaakt word van
Melk en de bloem van Gerst; een zamentrekkende en verdryvende Gorgel-drank, die
gemaakt word, niet alleen, om Zinkingen te stremmen, maar ook om ontsteekingen
te beletten. Men maakt hem van Verjuis, Oxycratum of Water en Edik, Zap van
groene Moerbezien, wilde Peeren, Granaatappelen, en diergelyke meer. En eindelyk
een trekkende Gorgel-drank, om slymagtige stoffe uit de Herssenen te halen. Deze
Gorgel-drank word gemaakt van Peper, Bertramkruid, Mostaard-zaad enz. Waaronder
volgens den raad van Actuarius moet gemengt worden eenige zoetigheden, om door

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

derzelver al te groote scherpigheid den smaak niet te bederven. Men mengt’er
gemeenlyk onder Oxymel of Azyn-Honing, Meede of Honing-water, Siroop van
Stoechas, en zomwylen ook gepulverizeerd Kaneel, Peper, Kruidnagelen en
Nooten-muskaat.
Men kan den Gorgel-drank altyd gebruiken, dog voornamentlyk ’s ogtens;
vervolgens tusschen de Maaltyden. Immers men moet hem niet gebruiken, ingeval
de Zinking op de Strot valt, maar het Ligchaam moet alvorens wel gezuivert zyn.
Behalven de drie gemelde zoorten van Gorgel-drank, worden’er nog andere
gemaakt, elk naar de verscheidenheid der oogmerken. Want daar zyn verdryvende
Gorgel-dranken, dog die eerst gebruikt worden, als de Zinking voorby is. Men maakt
zodanig een Gorgel-drank van een afkookzel van Agrimonie, Beteunie, Yzop, Gerst,
Roozen, bloessem van Stoechas, Zoethout, Roozen-honing. Verzagtende
Gorgel-dranken worden gemaakt van Althea, Maluwe, Glaskruid, Bugula of Ingroen,
Borstpruimen, Vygen, Dadelen, Zoethout, Gerst, Lynzaad, met op de helfte
afgezooden Most, en gemeene Honing. Nog een ander Gorgel-drank is zuiverende.
Hiervan zyn wederom drie zoorten. Het eerste zoort neemt het dikke slym, daar de
Mond meê bezet is, wech. Deze Gorgel-drank word gemaakt van een afkookzel van
Yzop, Orego, Marjolein, Zalie, Thym en Zoethout met Honing-water. De tweede
zoort van Gorgel-watet dient, om de Zweeren te zuiveren; en word gemaakt van
afdroogende en zamentrekkende middelen, als Weegbree, Roerkruid, Agrimonie,
Aardbeziën-kruid, Ceterach, Gerst en Roozen, zamen gekookt met Roozen-honing,
en Siroop van gedroogde Roozen. Het derde zoort van Gorgel-drank dient, om de
Tanden wit te maken, en word gemaakt van een Decoctum van Zalie, bloessem van
Rosmaryn, Zout en Wyn, met Wyn-azyn staande op Zee-ajuin. Deze Gorgel-drank
belet het stinken en verrotten van Tanden en Tandvleesch.
goud. Dit is het edelste, zwaarste en zuiverste Metaal, zynde nog verroesting, nog
eenige andere Vuiligheid onderworpen. Het is zoo taai en vast, dat het nog door het
Vuur, nog door sterk Water kan verteert worden. Men haalt het of uit Goud-aderen
der Bergen, of uit het Zand van zommige Rivieren. De beroemdste Rivieren, die
nevens Zand ook Goud voeren, zyn in Europa de Donau, Elve, Rhyn, Taag enz. In
Asie de Gan-
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ges; in Africa de Volta, alwaar de zoogenaamde Goud-kust is, enz. De rykste
Goud-mynen zyn die van Arabie, Peru en Hongarye; van waar het in Staven verzonden
word. Men pleegt het gehalt of fynheid van Goud by Karaaten te rekenen. Een Karaat
noemt men het vier en twintigste deel van allerlei quantiteyt van Goud. By voorbeeld,
een Karaat van een once Goud, zoo zuiver geloutert als mogelyk is, is een scrupel,
of vier en twintig grein. Als het Goud geheel en al geloutert is, en in de Smeltkroes
niet meer vermindert aan gewigt, zegt men, dat het Goud is van vier en twintig
Karaaten; maar zoo het een vier en twintigste deel vermindert, noemt men het Goud
van 23. Karaaten, enz. Men zegt gemeenlyk, dat’er geen Goud van 24. Karaaten is,
aangezien het zoo niet kan geloutert worden, dat’er niet het minste Zilver by zou
blyven. Men loutert het Goud in een Smeltkroes en scheiding door sterk Water. Deze
loutering komt met die van het Zilver overeen. Ziet daarvan op het Artykel van zilver.
Goud word best door Antimonie geloutert. Dit geschied op de volgende wyze:

Goud door Antimonie geloutert.
Na dat gy het Goud, het welk gy louteren wilt, hebt afgewogen, zoo werpt het in een
Smeltkroes, en zet het op een heete gloed; werpt’er dubbel zoo veel gepulverizeerd
Antimonie by, als wanneer uw Goud wel haast zal smelten. Het onzuivere zal zig in
schuim of slek veranderen. Zoo dra gy ziet, dat het gene in de Smeltkroes is, gelyk
als vonken opwerpt en flikkert, stort het in een met Vet besmeerde en heet gemaakte
yzere Kom; kloopt’er rondom, om de zoo genaamde Regulus of het Koningsken op
de grond te doen vallen. Als alles koud geworden is, keert dan de yzere Kom om, en
scheid met een Hamer de Regulus van het Goudschuim. Weegt den Regulus, smelt
hem in een Smeltkroes over een sterk Vuur; werpt’er min of meer driemaal zoo veel
Salpeter by, om het Goud van de aanklevende Antimonie te louteren. Stookt het Vuur
sterk rondom den Smeltkroes, tot dat alle Rook ophoud, en het Goud helder en
vloeibaar blyft. Alsdan giet het andermaal in een yzere Kom. Na dat het koud
geworden is, moet gy het van het slek afzonderen. Wascht het eindelyk, en droogt
het met een linnen doek af.

Manier, om Goud te calcineeren en te prepareeren.
Neemt zuiver Plaat-Goud, en laat het in goed sterk Water smelten; laat’er vervolgens
droppels wyze overgehaalde Olie van Wynsteen in vallen. Giet het zagtkens af in
een glas, en op Stof-goud; giet’er een weinig lauw Fontein-water op, en roert het
door malkander; laat het een weinig stil staan, en giet het dus zagtkens af. Laat
vervolgens het Stof-goud droogen op een Papier in de Zon gefiltreert; maar wagt u,
dat het niet by Vuur komt, want het zou met een slag als van een grof Geschut in de
Lugt vliegen. Droog geworden zynde, legt het op een Marmer. By een once Stof-goud
moet gevoegt worden een once Zout van Wynsteen, een vierendeel loots Kamfer,
en twee vierendeel loots Menie, beide geprepareert. Maalt het zamen, en sluit het
op.
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Drinkbaar Goud, ende een onwaardeerbare schat, genezende de Melaatsheid,
Vallende Ziekte, Pest, Beroertheid, Waterzugt, en andere ongeneeslyke
Ziekten.
Neemt zeven oude dubbele Ducaten, en pakt ze met een halve drachme Steen-zout
in een wel toegestreeke Smeltkroes; zet ze op een matig Vuur; wascht ze vervolgens,
en droogt ze af; laat ze op ’t Vuur zeer rood worden, houdende ze in een volmaakt
zuivere en nieuwe Smeltkroes. Rood en gloeijend zynde, bluscht ze in Olie van
Olyven. Herhaalt het een en ’t aander, dat wy gezegt hebben, zeven maal; en de
Ducaten zullen gecalcineert, en als Saffraan tusschen de Vingeren tot stof konnen
gewreven worden.
Neemt een pond gepulverizeerde Zuiker-kandy, en maakt van het boven gemelde
Goudstof, en dit Zuiker beurtelings laagjes in een glaze Retorte, wel gezegelt; begraaft
het in een Pot vol Zilversmids gruis; dekt den Pot toe, om de Warmte te bewaren;
legt’er een matig Koolvuur onder en boven, vier en twintig uuren lang. Neemt alsdan
het Vuur wech, en stampt het zamen in een marmere Vyzel. Doet het vervolgens in
een Scheikundig vat; dog de Matras beneden moet driemaal zoo veel behelzen, als
de Helm; en op zyde een bek voor de Stoffe, die gy’er met een half pint van de fynste
Brandewyn moet instorten. Laat het vier en twintig uuren digt geslooten op een goed
Vuur staan, zoo dat de Brandewyn geduurig kookt; en als gy een witte kleur op de
grond ziet, by de Scheikundigen Zonnekalk genaamt, geeft het te kennen, dat het
gedaan is. Giet’er de Brandewyn zagtkens af, zynde een violette Tinctuur, trekkende
na rood en geel. Dit is een Genees-middel voor Melaatsheid en andere ongeneeslyke
Ziekten.

Ander drinkbaar Goud, zonder byvoegzel, hebbende dezelve uitwerking met
het gene, waarvan de Filosophen spreken.
Maakt vlugtig Zalpeter naar de Kunst vast, stampt het warm, en doet het in een Kelder
ontlaaten, tot dat het als Vleeschnat word. Alsdan doet het in een Retorte, en giet’er
even zoo veel Olie van overgehaalde Vitriool op, dog by droppels. Distilleert het
vervolgens, en zoo dra de geesten beginnen op te komen, moet het Vuur vermeerdert
worden, tot dat’er niets meer uit komt. Vermeerdert dan andermaal het Vuur, om’er
alle geesten uit te halen. Dit geschied zynde, laat het koud worden, en breekt de
Retorte in stukken, en gy zult vinden, dat de stoffe wit is, zynde vast Salpeter.
Werpt agt of tien deel Zout tegen een deel Goud

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

259
in een Smeltkroes, en haalt die door vier of vyf gloeijende Koolen in een Oven;
wanneer het Zout geheel en al tot Olie zal smelten. Gaat dus met het Vuur voort, tot
dat de stoffe op de grond van de Smeltkroes digt en hard word. Alsdan moet gy het
Vuur vermeerderen, even als of gy smelten wilde, met meer Koolen daarop te hoopen.
Laat het dus een half uur blyven; en steekt voor en na een Yzerdraad in de stoffe,
welke Yzerdraad eerst Citroen-geel, vervolgens zwart, daarna stinkend, en eindelyk
rood zal worden. De stoffe nu in dien staat zynde moet in een warme Vyzel gestort
worden; en zoodra ze koud is, word ze zwart, en ontlaat zig vervolgens in een groen
Vogt, gelyk een Smaragd. Dus kan men het als een Genees-middel gebruiken. Maar
om het volmaakt te hebben, moet gy het, zoo dra als ’t in de Vyzel gestort is, warm
stampen, en’er allengskens een weinig Regen-water, of Dauw-water op sprengen.
Dit Water zal zwart en ysselyk stinkende worden. Laat de stoffe vier of vyf dagen
lang digereeren, en filtreert ze dan door Klad-papier, en het Water zal groen zyn.
Daarna gedistilleert zynde zal’er een geel Zout overblyven, smeltende als Booter.
Steekt ze in een Oven, met een weinig Koolen, en ze zal smelten als Wasch. Gaat
dus met het Vuur voort, en gy zult zien, dat de stoffe aan het einde van een
Kooperdraad rood is. Stort ze dan in een warme Vyzel, gelyk voorhenen, stampt ze
warm, en doet ze in goede Brandewyn, die aanstonts zoo rood, als een Robyn zal
worden. Na een Digestie van vier of vyf dagen filtreert den Brandewyn. Haalt het
nog eens over door een Distillatie, als wanneer gy op de grond een schoon roon Vogt
zult vinden, het welk gy op de volgende wyze moet gebruiken:
Aanmerking. Steekt een Zilver Bekken of Plaat in dit vloeibaar en drinkbaar Goud,
het zal in Goud veranderen, maar teffens zal het drinkbaar Goud zyne genezende
kragt verliezen.

Het gebruik van het bovengenoemd drinkbaar Goud, of algemeen
Genees-middel voor alle zoorten van natuurlyke Middelen, zoo van oude
Lieden, als jonge, en zelfs Kinderen, zonder het minste gevaar; gevende aan
het Ligchaam het gene het zelve nodig heeft, bevogtigende het drooge, en
droogende het vogte; verkoelende het heete, en verwarmende het koude;
openende het geslooten, en verhardende het zagte; vergoedende alle
Gebreken, het zy zuiverende, het zy stoppende of zamentrekkende, door
Zweeten, Fluimen loozen, en boven al herstellende de verloore natuurlyke
Vogten, het zy door gebrek van den Ouderdom, het zy door de eene of de
andere buitenspoorigheid.
De Dosis is van een tot negen of tien droppelen, in allerlei zoorten van nat, warm
Vleeschnat, Wyn, Bier, Water, Melk, naar de gesteltheid van den Lyder. Als men
het geeft met deze bepaling, zal de werking ongevoelig zyn; het versterkt de
natuurlyke Zappen, en neemt de Wortel van allerlei ongemakken wech, door een
verwonderlyke werking, zynde dagelyks, of om den tweeden of derden dag genomen.
Het is een bewaar-middel voor allerlei toevallige Ziekten, ende een tegengift voor
alle zoorten van Gift en aanstekende Lugt. Is de Dosis grooter, de werking zal ook
sterker zyn door Zweeten, Fluimen loozen, Water maken en Afgang. Al wie dit
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algemeen Genees-middel gebruikt, moet zig wagten te zondigen, het zy in te weinig,
het zy in te veel te doen, maar hy moet de middelmaat verkiezen.
In tyd van Pest of aanstekende Koortzen geeft men’er een druppeltje van aan een
Kind; aan die grooter zyn, twee druppeltjes, aan groote en sterke twee of drie
druppelen. In tyd van Pest geeft men een dubbele of driedubbele Dosis aan den Lyder,
en men dekt hem warm toe, om sterk te zweeten. Dit moet in alle aanstekende Ziekten
waargenomen worden, ook in allerlei zoorten van Koortzen. Men heeft geen ander
Genees-middel van noden voor pyn in de Zyde, enz, In vallende Ziekte of Stuipen
der Kinderen, moet men dezelve aanstonts na de geboorte een zeer klein druppeltje
met Melk of versche Booter geven, en op den derden Dag een klein druppeltje; en
ingeval men na eenigen tyd wederom een verheffing gewaar word, geeft men wederom
een gelyke Dosis. Grootere konnen tot zes droppelen nemen, zoo zy konnen, dagelyks,
maar ten minsten een om den vierden Dag, tot dat ze volkomen genezen zyn. Dit
drankje geneest de Melaatsheid, Schurfdigheid, Spaansche-Pokken, mits de Dosis
grooter makende, naar maate dat men den Lyder sterker wil doen zweeten, de
Braaklust meer verwekken, of een sterker afgang veroorzaken. De Lyders moeten
dit Genees-middel om den anderen dag gebruiken, tot de volkome herstelling toe,
die onfeilbaar na de vyftiende Dosis zal volgen. Het geneest de Jigt en Waterzugt,
daar gemeenlyk de Artzen geen raad voor weten. Het neemt wech alle verstoppingen
van Lever en Milt, waarvan het bedorven Bloed zoo vele Ziekten veroorzaakt; welke
alle op te tellen niet nodig is, nademaal wy verzekeren, dat het een algemeen
Genees-middel is. Waarom wy hier in ’t byzonder van de Roos, Scheurbuik, Jigt,
Hoofdpyn, Flauwtens, stinkenden Adem, Hertkloppingen enz. niet zullen spreken.
Ook verzekeren wy, dat, ingeval de Ziekte van een Maand is, ze binnen tien of twalf
dagen zal genezen; en zoo ze reets veroudert is, ten minsten dog in den tyd van een
Maand of wat langer.
Wat ook de Scheikundigen van hun Aurum Porabile, of drinkbaar Goud, en deszelfs
kragten mogen roemen, het is nogtans zeer waarschynlyk, dat die Compositie van
weinig nuttigheid is. Het Goud dog zynde een zeer digt Ertz, is het tot hier toe
onmogelyk geweest, het zelve in zyne eerste beginzelen wederom op te lossen. En
de oplossing van Goud door sterk Water doet niets anders, als het in ongevoelige
deeltjes te scheiden; welke deeltjes door de smelting wel haast tot hun voorgaande
staat we-
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derkeeren. Voorts heeft men aangemerkt, dat iemand het drinkbaar Goud hebbende
ingenomen, dezelve zwaarte door den afgang wederom is quyt geraakt.
Eigenschappen van het Goud. Het Goud kan ten opzigt der Geneeskunde de
navolgende kragt hebben: Wy zien by de ondervinding, dat het Goud zig ligtelyk
door Quikzilver tot Kalk laat maken. Het is zeer goed voor diegenen, welke al te
veel Quikzilver genomen hebben. Het heeft ook zyn gebruik by diegenen, die door
de dampen van Loot van het Kolyk gekwelt worden, gelyk Glazemakers en
Lootgieters. Wil men Goud tot een zekere Compositie gebruiken, men moet Blad-goud
nemen, hoedanig de Vergulders gebruiken; want zy vercieren de Compositie.
goudsbloem. By de Latynen Caltha genaamt.
Beschryving. Deze Plante maakt ruige, getakte, dunne en eenigzins hoekige steelen.
De bladen zyn lang, en naar proportie breed, zittende zonder steel digt aan den stam.
De bloessem is rond, straalswyze geschikt, van een Goud-kleur, sterk en aangenaam
van reuk. Zy groeit op de toppen der steelen. De zaaden zyn langwerpig, en in hulzen
opgeslooten. De wortelen zyn houtagtig.
Plaats. Men vind deze Plante overal, voornamentlyk in de Hoven. Zy bloeit in
Mey, en duurt den ganschen Zomer.
Eigenschappen. De bloessem is Hertsterkende, en wederstaat het Gift en
aansteekende Koortzen, op wat wyze men ze ook gebruikt. In Wyn gedronken verwekt
ze de Maandstonden. De rook daanvan dryft de Nageboorte af. Het loof in Vleeschnat
gegeten verwarmt. Een once van het Zap gemengt met een once gepulverizeerde
Pieren geneest de Geelzugt. Het zap der Plant gedistilleert, wanneer dezelve in haar
bloessem staat, is goed voor de ontsteeking der Oogen, als het daarop gelegt, of
ingedaan word. Het is beter de Goudsbloem uitwendig, dan inwendig te gebruiken.
Bloessem en bladen worden ook by Salade en in Vleeschnat gebruikt. Het zap van
Goudsbloem gemengt met een weinig lauwe Wyn of Wyn-azyn is een uitnemend
middel voor Hoofd- en Tandpyn, daarmede gewasschen zynde. Men zegt, dat de
bladen veel gegeten het Gezigt ophelderen. Het Poeijer van gedroogde bladen in een
holle Kies gedaan, neemt de Pyn wech.
Twee oncen Zap van bloessem gedronken in het begin van een aanstekende Koorts,
is een goed Genees-middel, zelfs voor de Pest, mits de Zieke aanstonts na dat hy het
gedronken heeft, zig te bed legt, om te zweeten. Het is ook een beproefd middel voor
de derdendaagsche Koorts.

Queekery der Goudsbloem.
Dit Plantgewas is zeer gemeen, en groeit overal. Maar zoo gy fraaie en groote bloemen
wilt hebben, moet gy’er een gedeelte der takken afnemen, nevens eenige kleine
knoppen, die naby de eerste uitbotten, welke bloeijen moeten. Na dat ze hare
voornaamste bloessem gemaakt hebben, maken ze nog vele andere in ’t rond, die de
Plante geheel en al bezetten.
gouw-wortel. In ’t Latyn Chelidonia genaamt, is tweederlei, de groote en de kleine.
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Beschryving der groote. Het is een Plante, die een steel van anderhalve voet maakt,
zomwylen hooger, dun, vol takjes, bezet met bladen, by ieder van welk een bloessem
uitspruit, gelyk die van Violetten. De Plante is vol geel, scherp, en bitter Zap, zynde
onaangenaam van reuk. De vrugt gelykt naar Slaapbollen, waar in de Zaaden beslooten
zyn. De Wortel is boven enkel, dog onder in vele gesplitst.
Plaats. Deze Plant groeit in schaduwagtige plaatzen, onder de Muuren, en in de
scheuren der oude Gebouwen. Zy bloeit in April.
Eigenschappen. Het zap der Gouw-wortel met honing in een koopere Ketel gekookt,
maakt een helder Gezigt. De Wortel gekaauwt geneest de Tandpyn, enz.
Beschryying der kleine Gouw-wortel. Deze maakt bladen gelyk die van Klimop,
hoewel kleiner, ronder, zagter en eenigzins dikker. Dezelve leggen op de Aarde,
zonder steel. Zy maakt een groote menigte van Wortelen, die alle uit een en dezelve
hardigheid, gelyk Riet, voortkomen. Onder dezelve zyn maar drie of vier, die zig
verder uitbreiden. De bloemen zyn geel, en komen in ’t begin van de Lente te
voorschyn. Op de bladen ziet men roode vlekjes.
Plaats. Deze Plant groeit in Moerassen en andere vogtige plaatzen. Zy bloeit in
Maart en April; dog groeit en verwelkt in de Lente.
Eigenschappen. Het zap door de Neus opgehaalt zuivert de Herssenen. Het Water,
daarvan gedistilleert, is een zonderling middel voor Kropzweeren. Voor de Aambeyen
is de wortel met de Pis van den Lyder daarop gelegt, zeer goed.
Het zap der Bloemen gemengt met Honing of Zog der Vrouwen, of wel eenig
ander vogt, dat deszelfs scherpigheid tempert, neemt de vliezen der Oogen wech,
zuivert de Gezweeren, geneest de Schurfdigheid van ’t Hoofd en elders. De
Scheikundigen maken’er veel werks van in hunne Ertz-Extracten. Men zegt, dat de
Zwaluwen door kragt van de bladen der Gouw-wortel de Oogen van hare jongen
openen. Ook verzekert men, dat de bladen onder de bloote Voetzoolen gelegt, de
Geelzugt genezen; voorts dat ze gepulverizeert, en met de wortel van Kamille op
den Navel gelegt zynde, het Kolyk verzagten. De gansche Plant gedroogt en
gepulverizeerd, is een Wond-middel.
Zoo bladen, als wordel genezen de Kropzweeren en Aambeyen, Kanker en koude
Gezwellen; door een verzagtende en verdelende kragt, die ze hebben.
graanen. Dus worden eigentlyk die Veld-vrugten genaamt, welke Aairen dragen;
hoewel anderen ook de Peul-vrugten daaronder begrypen. Wat aangaat de oorzake
van de vermeerdering der
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Graanen, daar omtrent hebben de Natuurkundigen verschillende Gedagten; in het
byzonder, hoe het komt, dat’er verscheide Halmen en Aairen gelyk als in een tros
groeijen. Zommigen willen, dat, zulks geschiedende, men onderstellen moet, dat’er
verscheide Graantjes onder het Zaajen digt by malkander zyn gevallen. Anderen
hebben beweert, en onder deze ook de Abt van Vallemont in zyne Curiositez de la
Nature & de l’Art sur la Vegetation, & c. Chap. 6. en 7. dat een ieder tros, hy mag
uit zoo vele halmen bestaan, als hy wil, zelfs die van twee hondert negen en veertig
Gerste-halmen, die hy aanhaalt, nogtans uit een enkel Graan voortspruit. Maar de
vermaarde Wolffius in tegendeel houd staande, dat de wonderbare vermenigvuldiging
der Graanen daarin bestaat, dat’er wel vele Aairen uit een enkel graantje konnen
groeijen, maar dat het zelve nogtans maar eenen hoofd-halm maakt, en dat de overige
neven-halmen daaruit ontstaan, wanneer een of twee bladen, zynde naast aan de
Wortel, hunne knoppen, uit welke ze voortkomen, in of naby de Aarde hebben, welke
knoppen wortel schieten, uit wiens merg een Halm voortspruit. Voorts, dat deze
neven-halm met den hoofd-halm parallel opwassende, het welk niet anders geschieden
kan, of zy moeten eenigzins van elkander gescheiden zyn, en in den begin van den
hoofd-halm afwyken, en dus wederom een of twee knoppen naast de Aarde mede
slepen; zoo dat by ieder neven-halm wederom een of twee nieuwe voortkomen, en
zoo voorts, tot dat de Aarde geen genoegzaam Zap tot het groeijen meer kan geven.
De menigerlei zoorten van Graanen konnen afzonderlyk op hunne Artykelen nagezien
worden.

Middel, om de Rotten en ander Ongedierte van de Graanen te houden.
Het beste middel, om de Graanen wel te bewaren, is, dat men een goede Koornzolder
hebbe, zynde zuiver en helder. De Graanen, gelyk men weet, zyn veelderhande
verderf onderworpen. Men moet derhalven altyd zorge dragen, dat het door en door
droog is, als men het op de Koornzolder brengt, of anders groeijen’er Koorn-wormen
en ander ongedierte in, die in staat zyn, om de Graanen in de grond te vernielen.
En ingeval zulks kwam te gebeuren, moet gy Hoenderen op de Koornzolder zetten,
want deze zullen’er het kleine Ongedierte zuiver uit kippen, zonder een eenig graantje
aan te raken.
Neemt Pekel van Verkensvleesch, en maakt’er een kring van vier Vinger breed
van rondom den Graan-hoop, die van Koorn-wormen, Kevers, en diergelyk Ongedierte
beschadigt word; en gy zult wel haast zien, dat zulk gespuis zig derwaarts, als tot
een lekkerny zal haasten; by welke gelegenheid men dat Ongedierte gemakkelyk
verdelgen kan.
Men verdryft ook het schadelyk Ongedierte uit de Graanen, met’er een menigte
Hirs onder te mengen, die’er naderhand gemakkelyk weder uitgezift kan worden.
Want de natuurlyke koude van Hirs, dus onder de Graanen gemengt zynde, belet dat
ze dus digt opgehoopt, niet warm worden, en eenigelei klein Ongedierte daar in
uitgebroeit worde.
Eindelyk belet men ook, dat de Graanen niet verderven, met ze van tyd tot tyd op
de Koorn-zolders om te slaan, en met Schoppen van de eene op de andere plaats te
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werpen. Dus doende worden de Graanen ook van het stof gezuivert, en voor een
onaangename smaak bewaart.

Dat zig de Graanen wel dertig tot veertig Jaaren goed konnen houden.
In ’t Jaar 1610. kort na de Belegering van Metz, onder Koning Henrik de II, wierd
het Kasteel aldaar gebouwt onder Koning Henrik de III. Wanneer de Hertog van
Espernon aldaar een menigte van Graanen dede opzamelen, die goed bewaart zyn
tot het Jaar 1707. Daar was een hoop Kooren in het Pakhuis van tien roeden, en
omtrent twee voet hoog. Men had’er zedert niet aangeraakt; en diegenen, dewelke
den Hoop hadden gestapelt, hadden of by geval, of opzettelyk, het Jaargetal 1578.
op den ingang van ’t Pakhuis geteikent. Wanneer de Koning, Monseigneur, en de
Marschalken en Gouverneurs der Provincie door Metz trokken, aten ze Brood van
deze Graanen.
Om de Graanen wel te bewaren, moet men dezelve wel droogen en zuiver houden.
De Koornzolder moet aan de Noord- of Oost-zyde den Wind ontfangen. Boven in
de Koornzolder moeten luchtgaaten zyn. Ten minsten in de zes eerste Maanden
moeten de Graanen telkens na verloop van veertien dagen omgeslagen worden.
Vervolgens is het genoeg, dat men ze ieder Maand door een Zeve laat loopen. Na
verloop van twee jaren heeft men niet anders te vrezen, als een vogtige Lugt van
buiten, waarvoor zorge moet gedragen worden.
Een der voornaamste dingen, om de Graanen te bewaren, is een Korste, die zig
boven op den Koornhoop zet, ter dikte van anderhalve duim. Hy, die Graanen van
Metz te Parys gebragt heeft, verzekerde, dat hy over de korst van de Koornmyt
gemakkelyk heeft konnen gaan, zonder dat dezelve gebroken wierd.
De abt van Louvois zag te Sedan een Magazyn onder een Rotze, en in het zelve
een aanzienlyke menigte van Graanen, zynde aldaar reets hondert en tien jaren lang
verborgen geweest. Deze hoop Graanen was mer een korst bezet van en voet dik, en
vol uitspruitzels der bovenste Graanen. Onder deze korst was Kooren, zeer fraai en
goed, zoo dat nooit eenig Veld beter konde dragen. Deze korst was in staat, om te
beletten het indringen van eenige vogtigheid, en daaruit spruitend bederf; zelfs het
doordringen der Lugt, die alles bederft.
Te Chalons sur Saone zyn Koorn-Magazynen, waar in de Graanen dertig tot veertig
jaren bewaart worden. Men verkiest de beste zoort van Graanen, en van het beste
Gewas. Men maakt’er Koorn-myten van, zoo zwaar als de Zoldering het kan
verdragen. Vervolgens nemen ze gepulveri-
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zeerde ongeleschte Kalk, en bestroojen’er de Koornhoopen mede, ter dikte van drie
Vingeren. Deze Kalk word dus gestrooit zynde met een Gieter besprengt, als wanneer
ze met de Graanen gelyk als vereenigt zynde een korst maakt; en de opperste Graanen
maken Halmen van anderhalve voet hoog; deze raakt men niet aan, want zy vergaan
met de Winter van zelve. Als men in tyd van nood de korste wechneemt, bevind
men, dat de Graanen zoo goed zyn, als of ze maar twee jaren oud waren.

Overvloed van Graanen.
Men vermenigvuldigt de Graanen door verscheide Zouten, en derzelver Preparatie.
Ik zal alle ontdekkingen der Natuurkundigen over deze zoo gewigtige zake aanhalen.
Elk een derzelve zyn goed, volgens het gevoelen van den Abt van Vallemont, in zyn
Boek, genaamt Les Curiositez de l’Art, & de la Nature. Daar zyn’er onder, die ik
boven andere zou stellen, gelyk ik in ’t optellen genoeg te kennen geve, en de reden
van dien aantone. Een ieder kan ze met elkander vergelyken, en vervolgens naar den
aart van zyn land de beste uitkiezen. En deze verscheide zoorten van het
vermenigvuldigen der Graanen konnen nog dagelyks meer en meer tot volmaaktheid
gebragt worden.

Eerste Vermenigvuldiging.
Neemt een maat Graanen van omtrent twintig Pond, en werpt ze in een groot kooperen
Vat; giet’er vyf Emmer Water op, en laat het kooken, tot dat de Graanen bersten, en
het Water het natuurlyk Zout der Graanen in zig getrokken heeft. Zygt vervolgens
het Water door een linnen doek; en geeft de Graanen aan het Gevogelte, om niets te
verliezen. Doet drie pond Salpeter in een groote Ketel, en stort’er het bezaait Water,
om dus te spreken, op, nevens vier Emmers Vuilnis-water, en laat het met malkander
kooken; het Zalpeter zal smelten.
Dit gedaan zynde, neemt een groote houte kuip, en doet’er een menigte Tarwe,
Rog, Gerst enz. in, die gy zaajen wilt; giet’er het gemelde nat op, maar laauw, en
vier duim dryvende boven de Graanen, die wel haast zullen opzwellen. Dekt de Kuip
vast toe, om’er de warmte zoo lang als mogelyk is, in te houden, en brengt het Zout
in beweging. Laat de Graanen vier en twintig uuren lang dus staan, om van dit
vrugtbaar Zout bezwangert te worden, van dit zoo genaamde Menstruum der
Scheikundigen, of Chymicaal Scheidmiddel, anders van hen een Balzem des Levens
genaamt, waardoor de ontelbare Korentjes of Zaaden van ieder Graan geopent en
uitgebreid worden. Met een woord, dit is de grootste Tuigwerkkunde der
Vermenigvuldiging.
Haalt’er de Graanen uit, laat ze een weinig in de schaduw droogen, en zaait ze
spaarzaamlyk; want daar is een derde minder nodig, als gewoonlyk, om de Aarde te
bezaajen. Men moet’er gehakt Stroo byvoegen, om ze met een volle Hand te konnen
zaajen. Dog die aan Zee woonen, konnen’er een derde Zand bynemen. Dus kan de
Vermenigvuldiging nog verder uitgebreid worden.
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Het overblyvend Water is tot het zelve gebruik, en tot den laatsten druppel goed.
Een pint van dit Water aan de Wortel van een jonge Boom in het Voorjaar, wanneer
het Zap begint op te klimmen, gesproeit, is een uitnemend middel, om den groei en
vrugtbaarheid te bevorderen. De Wynstok in ’t byzonder word’er zeer door geholpen,
het vergoedende met een hondertvuldigen Oogst. Als men dit aanmerkt, kan men
nog veel verder gaan, en dit middel tot Moeskruiden en Bloemen overbrengen.

Tweede Vermenigvuldiging.
Al het Geheim der Vermenigvulding bestaat in ’t gebruik van de zoorten; en daar is
geen twyfel aan, of men kan alles van de Aarde hebben, wat men wil, als men de
Natuur maar te hulp komt. Maar aangezien de Vermenigvuldiging voornamentlyk
van ’t Zout afhangt, moet men zig daarvan wel voorzien. Te weten:
(1.) Neemt drie Tonnen, die aan de eene zyde open zyn, en werpt’er alles byna in,
wat gy by de weg vind, namentlyk, Beenderen van allerlei Dieren, Vederen, Kruiden
en Leêr, oude Handschoenen en Schoenen, Hoornen, Paardehoeven, en Klauwen
van andere Beesten, met een woord, allerlei dingen, die veel Zout behelzen. Slaat de
Beenderen in stukken, en snyd het overige klein. Verdeelt het dus, dat gy in de eerste
Ton werpt die dingen, die de zagtste zyn, en eerst doorweyken; in de tweede Ton
die dingen, welke minder zagt zyn; en in de derde Ton de harde. Vervult ze alle drie
met Regen-water, of in deszelfs plaats met Rivier- of Vyver-water. Het gene in de
eerste Ton is, laat men vier dagen staan afweyken; dat in de tweede Ton is, zes; dat
in de derde is, agt dagen. Daarna giet men’er het Water af, en bewaart het zorgvuldig.
De afgeweykte stoffe is van een onaangename reuk.
(2.) Verzamelt allerlei Planten met bloessem en Zaaden, uit Bosschen, Velden,
Heuvelen, Dalen en Hoven, in welke veel Zout gevonden word. Brand ze tot stof,
en trekt’er door uitwaasseming al het Zout uit. De basten van Eykeboomen, welke
veel Zout behelzen, zyn zeer goed, als mede de Rosmaryn, Lavendel, Zalie, Beteunie,
Munt, Duizendblad, Zonnebloem enz. In de opdamping vergadert zig het Zout by
wyze van Kristallisatie, en kan gemakkelyk verzamelt worden. Men moet het laten
droog worden, om het te bewaren.
(3.) Neemt zoo veel pond Salpeter, als gy Mergentallen Lands hebt te bezaajen.
Laat ieder pond Salpeter in twaalf pint Vuilnis-water smelten. De Salpeter gesmolten
zynde, doet’er naar proportie een weinig Zout der bovengemelde Planten by, als
wanneer dat vogt (Liqueur) genaamt word Materia universalis of Algemeene Stoffe;
aangezien het Salpeter waarlyk de Algemeene Geest der stoffelyke Wereld is, gelyk
wy in ’t vervolg zien zullen.
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Ziet daar het wezentlyke van het geheim der Vermenigvuldiging. Wy zullen
geprepareert Water noemen het geen in de Tonnen gemaakt is, en het Water, waar
in het Salpeter, en het Zout uit de Planten getrokken is, Algemeene stoffe.

Gebruik.
Maakt dus uwe Graanen gereed voor twee Mergen lands teffens, of zoo veel gy in
een of twee dagen kunt zaajen.
Neemt voor een Mergen twaalf pinten geprepareert Water, en mengt’er aanstonts
de bovengenoemde Algemeene stoffe onder, in welke een pond gesmolte Salpeter
moet zyn. Het vat, daar gy deze vogten in doet, moet groot genoeg zyn, om de
Graanen, geschikt voor een Mergen lands, te bevatten; strooit dan de Graanen op het
vogt; en om de Graanen, die boven dryven, met een Schuimspaan daaraf te konnen
nemen, moeten zy’er zagtkens in geworpen worden; aangezien de bovendryvende
Graanen niet goed zyn, om te zaajen. Waarvan Rai in zyne Hist. Plant. Lib. I. Cap.
18. kan nagezien worden.
Het Water moet twee duim hoog boven de Graanen dryven. Zoo’er geen
geprepareerd Water genoeg is, moet men gemeen Water daarby mengen, van het
beste, dat men hebben kan. Dog Vuilnis-water is het beste hiertoe. Men laat de
Graanen twaalf uur lang weyken, roerende ze telkens na verloop van twee uuren om.
Zoo ze in dien tyd niet zwellen, moet men ze’er in laten, tot dat ze beginnen dik te
worden; als wanneer men ze in een Zak schud, om af te druipen. Dus laat men ze
eenige uuren lang, om te gisten en warm te worden. Men moet het Water, dat’er af
druipt, niet laten verlooren gaan, om dat het tot den laatsten druppel goed is; van wat
zoort van Graanen het ook zy.
Men zaait deze Graanen nog eenigzins vogtig zynde, en heeft een derde minder
voor ieder Morgen lands nodig. Zelfs kan men’er veilig de helfte toe gebruiken, en
dezelve met gehakt Stroo mengen, om den Boer met volle handen te doen zaajen.

Aanmerkingen.
(1.) Men moet de beste, zuiverste en zwaarste Graanen tot het zaajen verkiezen.
(2.) Vette en zwaare Aarde moet in tyds geploegt worden, voor dat de menigvuldige
Regenvlagen vallen, die de Aarde nog zwaarder maken. Men bezaait zodanig een
grond onmiddelyk na dat hy beploegt is, ten einde het Graan door de Magnetische
kragt, waarmede het bezwangert is, den zoogenaamden Algemeenen Geest, die door
de gansche Lugt verspreid is, aan zig trekke. Men moet de zware Regenvlagen
voorkomen, zoo men kan, ten einde dat gebeurende, het huwelyk tusschen Hemel
en Aarde, gelyk de Natuurkenners spreken, voltrokken zy.
(3.) Ingeval de Aarde met Onkruid bezet is, moet ze twee of drie maal bearbeid
worden, om al het Onkruid met de wortel daar uit te halen. Dog in het volgende Jaar
is eens te ploegen genoeg, mits de Vooren diep en digt by malkander getrokken
worden.
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(4.) Het is niet nodig, de Aarde te mesten; dog ook niet ondienstig, aangezien die
moeite door den Oogst rykelyk vergoed word.

Derde Vermenigvuldiging.
Daar zyn Landbouwers, die een menigte Paardemist in een Kuil vergaderen, en’er
dikwils Water op sproeijen. Na dat deze Mist eenige Weken lang heeft gerot, scheppen
ze het Water, met het Zout van de Mist bezwangert, daaraf; kooken het op in een
groot Kooperen vat, en mengen’er een weinig Salpeter onder. En als het Water van
’t Vuur afgenomen, en nu maar lauw is, werpt men’er de Graanen, die men zaajen
wil, in, en laat ze afweyken den tyd van drie dagen, als wanneer ze gezwollen zynde,
daar uit genomen en eenigzins gedroogt worden, om te zaajen. Om’er een derde
minder van op een Morgen lands te zaajen, mengt men’er gehakt Stroo onder; en
heeft by de uitkomste gebleken, dat’er een ryke Oogst op gevolgt is.

Vierde Vermenigvuldiging.
Men vind in Engeland Landbouwers, wier zorge niet gaat over de toebereiding der
Graanen, maar alleen der Aarde. Te weten, zy verzamelen in ’t begin van Juny allerlei
Kruiden, zoo van het Gebergte, en Dalen, als Velden. Deze laten ze in de Zon droogen,
en verbranden ze dus; en mengen Zand van den oever der Zee onder den Asch. Dit
mengzel stroojen ze weinig dagen voor den Zaai-tyd over het Land. Men moet
bekennen, dat dit van een goede uitvindig is; want het Zout van den Asch der Kruiden
en Planten, nevens den Asch van het Zee-zand veroorzaken een wonderlyke
Vrugtbaarheid.

Vyfde Vermenigvuldiging.
Cambden in zyne Beschryving van Cornwal, een Landschap in Engeland, verhaalt,
dat de Landbouwers zig aldaar bedienen van Zee-wiert en Modder, om de Velden
vrugtbaar te maken, die uit de natuur onvrugtbaar zyn; en dat ze verzekeren, dat het
Land door dit middel meer dan door eenig ander een ryken Oogst voortbrengt.

Zesde Vermenigvuldiging.
De Heer Childrey in zyne Natuurlyke Beschryving van Engeland merkt aan, dat de
Inwoonders van Cornwal hebben aangemerkt, dat’er niets de vrugtbaarheid hunner
Velden bevordert, als het Zeezand; ja dat, hoe vroeger dit Zand uit de Zee gehaalt
is, hoe overvloediger hun Oogst bespeurt word.
De bovenstaande wyzen van Vermenigvuldiging der Graanen zyn gehaalt uit de
CXII. Aanmerking van het Collegium Curiosorum Naturae in Duitschland, 1671.
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In diezelve Aanmerking word gesproken van een Halm en Koorn-aair, zynde van
een buitengewoone groote en dikte. Te weten, daar waren vyf groote, en negen kleine
Aairen, alle met zeer zwaare Graanen beladen. Deze zeldzame Halm groeide in
Silezie, van waar men hem naar Wenen bragt, om hem aan den Keyzer te vertoonen.
Zommige Natuurkundigen waren van oordeel, dat deze Halm was gesprooten van
verscheide Graanen Gerste, welke by geval onder het Zaajen op een en dezelve plaats
waren gevallen. De Jesuit Ferrari zegt, dat ingeval men eenige Graanen van dezelve
zoort maar van een verscheide kleur zamen in een stam van een Vlierboom laten
vallen, en dus in de Aarde legt, de Keenen der Zaaden zig onder elkander vermengen,
ende een Plante maken van fraaie en veelverwige Bloemen, gelyk een Regenboog.
Diezelve Geleerde Duitschers voegen’er nog iets merkwaardigs by. Het is zeker,
zeggen ze, dat de naarstigheid der Landbouwers door de Kunst kan navolgen, het
gene de Natuur van zelve doet. Zy zouden ons ook wel zodanig een Halm met Aairen,
gelyk die van Silezie, konnen doen hebben. Zy hebben maar de Natuur nauwkeurig
gade te slaan, en van naby te volgen, wanneer dezelve het vermaak neemt, met zulke
zeldzaamheden omtrent Halmen en Aairen voort te brengen. De Natuur mag zig
verbergen, zoo ze wil, men kan ze nogtans wel ontdekken, als men geene naarstigheid
spaart. En als men eens de wyze, op welke zy werkt, ontdekt heeft, valt het niet
bezwaarlyk, haar na te volgen, en dien zelven Weg in te slaan; en men zal zyne
aangewende moeite rykelyk betaalt vinden.

Zevende Vermenigvuldiging.
Men moet niet veragten het gene ons groote verstanden, die de wetenschappen
beschaven, ontdekt hebben. En hoewel de Heer Rai maar geschreven heeft van het
bezaajen der Hoven, kan nogtans zyn gevoelen omtrent den Akkerbouw ook plaats
vinden.
Dan zyn’er, zegt hy, die de Graanen, welke ze zaajen, vooraf in Water, met Salpeter
gemengt, afweyken; of wel in Wyn, om de Keenen en uitspruiting te verhasten. Dog
ik vinde dit niet noodzakelyk omtrent versche Zaaden of Graanen. Omtrent vreemde
en reets verouderde Graanen oordeelt het Corvinus niet ondienstig. Vader Ferrari
zegt, dat Corvinus omtrent harde en traage Zaaden dus te werk gaat, dat hy ze twaalf
uuren lang in Water met een weinig Salpeter laat afweyken, en zomwylen langer;
besproeijende ze naderhand met het zelve Water, ten einde de Salpeter met de warme
uitwaasseming der Aarde vermengt zynde, de Keenen dies te vlugger doet
voortkomen, en uitspruiten.

Agtste Vermenigvuldiging.
Neemt Koei-mist, Paarde-mist, nevens Mist van Schaapen en Duiven, van elks even
veel. Werpt het zamen in een Kooperen of Houten vat; giet’er kookend Water op,
en laat het dus eenige dagen lang staan afweyken. Laat vervolgens het Water zagtkens
daar af loopen in een ander Vat, en laat daar in zoo veel pond Salpeter smelten, als
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gy Mergen Lands bezaajen wilt. De Salpeter gesmolten zynde werpt men’er de
Graanen in om af te weyken den tyd van vier en twintig uuren. Daarna moeten’er de
Graanen uitgehaalt, en eenigzins vogtig gezaait worden. Dog zoo de grond vogtig
is, moeten de Graanen meer door gedroogt worden op een Koornzolder. Het is genoeg,
de Aarde eens bewerkt te hebben, zonder ze te mesten; want de grond mag zoo mager
en onvrugtbaar zyn, als hy wil, men mag zig veilig een ryken Oogst beloven, en zelfs
eenige weken voor den gewoonen Oogst-tyd.

Tegenwerping.
Het is bezwaarlyk om te geloven, dat het weinig Zout, het welk zig met ieder graantje
vereenigt, aan zoo vele Halmen en Aairen genoegzaam Voedzel zou konnen
verschaffen, als men door dat Geheim verwagt op een eenigen Halm.

Antwoord.
De Zouten, waarmede ieder graantje bezwangert word, zyn niet eigentlyk geschikt,
om zulk een menigte te voeden. Hare eerste werking is, dat ze de bastjes der
verscheide Keenen, die in de Graanen zyn, doorsnyden en scheuren, om zig verder
te openen en uit te breiden.
De tweede werking dezer Zouten bestaaat dar in, dat ze in de Graanen de kragt
van een Zeilsteen hebben, om het Salpeter aan zig te trekken, dat in de Aarde
verborgen is, zynde door het onderaardsche Vuur en Warmte in Dampen uitgebreid,
dewelke in de benedenste lugtstreek tot Voedzel van Plantgewassen en Dieren moeten
verstrekken.

Eerste ondervinding der Magnetische kragt van de Salpeter.
Als men een zekere steenagtige Stoffe uit oude loode Pypen haalt en calcineert, en’er
het Zout uit trekt, zal men zien, dat dit Zout in de Lugt gehangen zynde geduurig
Water na zig zal trekken, het welk zynde gefiltreert en uitgedampt, een fraai Salpeter
uitlevert. Dit Zout word niet in vogt verandert, maar blyft in ’t Vat, als men het Water,
dat het tot zig getrokken heeft, zagtkens afgiet. Manconys, Voyage, Tome 1. pag. 19.
Ziet daar, wat de Salpeter doet, zynde met een Graan vereenigt, hy trekt geduurig
de Salpeteragtige deelen, die in de lugt dryven, tot zig, en doet dus de Graanen en
andere Gewassen haren wasdom hebben.

Tweede Ondervinding.
De Geleerde Duitschers bewyzen deze Magneti-
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sche kragt uit nog een andere ondervinding of Experiment, waardoor het buiten alle
bedenkelykheid volgt, dat Salpeter de kragt heeft, om Salpeter aan zig te trekken.
Legt gecalcineerde Keysteenen ’s Zomers geduurende de Nagt in de Lugt, en gy zult
ondervinden, dat deze stoffe, in welke Salpeter is, de ziltige vogten der Lugt tot zig
zal trekken; aangezien de Athmosphaera of benedenste Lugtstreek, die den Aardkloot
omringt, vol Salpeteragtige deeltjes is, die uit de Aarde en Zee opkomen. Zie Observ.
XVIII. Curiosorum Naturae. 1675. en 1676.
Deze Salpeter is een vrugtbaar Zout, zynde het dierbaarste in de Natuur, hoewel
aan weinigen bekend, dan alleen aan zommige Natuurkenners. Het is buiten
tegenspraak de Balzem des Levens, zynde van zoo een groote kragt in het ryk der
Mineraalen, Plantgewassen en Dieren, en zonder welk alle zamengestelde dingen
wederom tot hare enkele deelen zouden gebragt worden, en tot hare eerste beginzelen
wederkeren. Met een woord, dit is het dierbaar Zout, dat alle stoffelyke ligchamen
der Wereld in hun staat houd.
De Geleerden van Vrankryk zyn het daar in met die van andere Geweesten in
Europa eens. Homberg heeft getoont, hoe grootelyks de Salpeter tot den groei der
Plantgewassen helpt. Hy zaaide Venkel in een Bak, en besproeide die met Water,
waar in hy Salpeter had gemengt. In een ander Bak zaaide hy Waterkers, en besproeide
die met gemeen Water. Maar de Venkel, hoewel van het zelve gewicht met de
Waterkers gezaait, bragt nogtans tien oncen ende een half aan Planten meer voort,
als de Waterkers. Waarom hy daarvan schryvende daarby voegt deze woorden:
“Hieruit kan men besluiten, dat, ingeval de Zouten niet volstrekt nodig zyn tot het
voort-telen der Plantgewassen, zy ten minsten dezelve bevorderen, in ’t groeijen en
sterk te worden; om dat men uit een Aarde met Salpeter besproeit een groote menigte
ziet voort komen.” Zie Memoires de l’Academie Roiale des Sciences. 1699.

Derde Ondervinding.
Als men Salpeter in Water smelt, word’er het Water geheel en al van doorgetrokken.
Maar het valt gemakkelyk de Salpeter wederom van het Water te scheiden. Men
heeft het maar op het Vuur een weinig te laten uitdampen, tot dat’er een vliesje op
het Water gezien word; als wanneer men het laat koud worden, en de Salpeter zal
zig zamen voegen als een helder Kristal. Zoo waaragtig is het, dat de Zalpeter zig
zelve zoekt en zamen voegt. Dus ook de Salpeter, dryvende in de lugt, vereenigt zig
met de Salpeter, waarmede de Graanen, vooral eer ze gezaait worden, bezwangert
zyn.

Negende Vermenigvuldiging.
Neemt tien maaten goede Graanen, calcineert ze, en maakt ze tot Asch, trekt
vervolgens het Zout daaruit door Loog. Als men in plaats van Water Dauw van Mey
of September neemt, de werking zal onvergelykelyk beter zyn, Solve & Coagula.
Het Zout der Asch moet in Regenwater worden afgetrokken, als men geen Dauw
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heeft; en zoo dra het Water van het Zout bezwangert is, moet gy het filtreeren, en
laten zamen stremmen. Deze Coagulatie of stremming geschied door een opdamping
der Vogten. Dus vind men het Zout, dat zorgvuldig moet bewaart worden.
Neemt vervolgens allerlei Mist, dog die van Paarden, Hoenderen, Duiven en
Schaapen is de beste. Werpt ze in een groot Kooperen vat, giet’er een of twee pint
Brandewyn, en Dauw zoo veel als mogelyk, met eenige pinten witte Wyn in; alles
naar proportie van de Vermenigvuldiging, die men maken wil; en zoo’er geen Vogt
genoeg is, moet gy’er Regenwater by doen. Dus laat men het vier en twintig uuren
lang op een matig Vuur staan, mits het dikwils omroerende. Daarna filtreert men het
vogt, en bewaart het voor het navolgende gebruik:
Men neemt van dit Vogt zoo veel als nodig is, om de Graanen op een Mergen
lands te zaajen. Men werpt’er een once Zout van Graanen, ende een pond Salpeter
in. De Zouten wel gesmolten zynde, spreid men de Graanen op een Laken, en sproeit
ze negen dagen lang met het meer gemelde Vogt. Op den tienden dag zaait men de
Graanen, een derde minder dik, als naar gewoonte. De ryke Oogst betaalt de moeite
en onkosten. Men moet zig niet verwonderen, dat men Wyn tot deze preparatie
gebruikt. De Wyn dog heeft een groote werking omtrent het groeijen, en behelst veel
Zout. Cononherius getuigt, dat een Plaan- of Ahorn-boom beginnende te quynen en
te verwelken, na dat men de wortelen met Wyn besproeit heeft, wederom verkwikt
word, en sterk groeit. Dit is het, dat Plinius Hist. Nat. Lib. XII. Cap. 4. getuigt,
schryvende: Docuimus, etiam arbores vina potare. Dat is: “Wy hebben bewezen,
dat ook de Boomen Wyn drinken.”

Tiende Vermenigvuldiging.
Virgilius leert ons in zyn I. Boek der Landgedigten, vers 193. wat de Ouden gedaan
hebben, om een overvloedigen Oogst van Graanen te erlangen; zeggende, gezien te
hebben, dat vele Landbouwers de kragt der Graanen te hulp kwamen, met eerst
Salpeter, daarna Olie-droessem daarover te storten. Columella, die een weinig na
Virgilius heeft gebloeit, schryft in zyn werk de Re Rustica lib. II. Cap. 10. op dezelve
wyze. Maar Plinius, Hist. Nat. lib. XVIII. cap. 17. getuigt het zelve van de Boonen.
Daar zyn’er, die menen, dat de Vermenigvuldiging grooter is, als ze drie dragen,
voor dat ze in de Aarde gelegt worden, in Water en Pis worden afgeweikt. Democritus
wilde, dat men alle Graanen in het Zap van een zeker Plantgewas, groejende op de
toppen der Huizen, en by de Latynen Sedum, dat is, Huislook genaamt, moet
afweyken; volgens het getuigenis van Plinius, op de voor-
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noemde plaats. Dog daartoe zou veel van diergelyk Zap vereischt worden.
Dit Geheim is uitnemend goed, om te beletten, dat het Ongedierte de Graanen by
gelegenheid van een zagte Winter niet beschadigen; gelyk veelzins in Italie geschied.
De vermaarde Denis, Koninglyke Artz in Vrankryk, getuigt, dat het een zonderling
geheim is rakende de menigvuldiging der Graanen, dezelve een tydlang in zekere
loog, van Zalpeter bezwangert, te laten afweyken, vooral eer men dezelve zaait. Ook
getuigt dezelve Denis gezien te hebben, dat elk dezer Graanen, zynde geprepareert,
meer dan twee hondert Halmen, met even zoo veel Aairen maakte, zynde alle vol
Graanen.

Elfde Vermenigvuldiging.
Men moet de Graanen vier en twintig uuren lang in Traan of Walvisch-olie afweyken.
Daar uit genomen zynde besprenkelt men ze met ongeleschten Kalk, waaronder een
weinig gepulverizeerde Salpeter gemengt is, als zynde de voornaamste werkende
oorzaak ten opzigt der bezaaide Aarde; volgens het getuigenis van verscheide groote
Natuurkenners, die’er alle een proef van genomen, en het dus bevonden hebben. De
hier bygevoegde Figuur vertoont een Gewas van meer dan tagtig Halmen, en zoo
vele Aairen, alle met goede Graanen bezet en vervult, spruitende zamen uit maar een
enkel Tarwe-graan. Welk Gewas te Parys van vele Duizenden gezien en aangeraakt
is.
granaat-appelboom. In ’t Latyn, Malus Punica. Dit geboomte word in twee zoorten
gedeelt, namentlyk Tamme en Wilde Granaat-appelboomen. Welke laatste nergens
anders in van de eerste onderscheiden is, dan alleen dat ze harder en scherper is.
Beschryving van de Tamme Granaat-appelboom. De bladen zweemen naar die
van Olyven of Myrthe. Zy zyn volkomen groen, met roode aderen en steelen. De
takken zyn zagt en buigzaam; en de bloessem als een klein Klokje, rondom gekartelt,
van binnen met kleine en Vuur-roode blaadjes. De Granaat-appel zelf heeft een schil,
van buiten roodagtig, maar van binnen groen. Van binnen zitten een menigte Graanen,
rood als een Robyn, van malkander door een dun vliesje afgescheiden, en van een
wynagtig Zap.
Daar zyn drie zoorten van Granaat-appelen, die maar in smaak verscheiden zyn,
namentlyk zuure, zoete, en wynagtige. De laatste, zynde Wynzuur, zyn gelyk als
tusschen beiden, en worden voor de aangenaamste gehouden.
Plaats. Deze Boom groeit overal, daar maar een warme Grond is, zonder veel
moeite of kunst te vereisschen. De wilde Granaat-appelboom groeit van zelfs in
Heggen en elders.
Eigenschappen. Alle Granaat-appelen zyn goed voor de Maag; zy openen en
ververschen, voornamentlyk de zuure, en beletten de verrotting; de zoete veroorzaken
ontstekingen, en zyn schadelyk in een Koorts. De Wyn-zoete zyn van een
middelmatigen aart, hoewel meer verkoelende als verwarmende. Hoe het zy, men
gebruikt in ’t byzonder de Zuure in Galagtige Koortzen, voor een bedorve smaak
der zwangere Vrouwen, voor den Zaadloop en verrotting in den Mond. De Wynzuure
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worden gebruikt voor Flauwte, Duizeling, enz. En de Zoete voor een langduurigen
Hoest.
Schil en graanen van Granaat-appelen worden ook in de Geneeskunde gebruikt.
De Schil, Malicorium genaamt, is zeer wrang van smaak, en by gevolg zamentrekkend.
De Graanen verkoelen en verstoppen, voornamentlyk die van zuure Granaat-appelen.
De Bloessem, gemeenlyk by de Apothekers Balaustia genaamt, is, gelyk de Schil,
zamentrekkende. Poeijer van Granaat-appelen in een aarde Pot gecalcineert, maakt
een open Lyf.

Queekery der Granaat-appelboomen.
De Liefhebbers onderscheiden vier zoorten van Granaat-appelboomen, namentlyk
die van een dubbeld blad, de gestreepte, de Westindische, en die, welke na een enkele
bloessem vrugt dragen.
Men queekt ze alle in Broei-kassen. Maar de Vrugtdragende Granaat-appelboom
wil een ruime Grond hebben, mits tegen een Muur in ’t Zuiden staande. Die van een
dubbele Bloessem groeit ook zeer wel in een warme grond.
De Granaat-appelboomen willen een zeer goede Grond hebben, gemaakt half van
Mist uit oude Zaai-bakken, half van nieuwe Aarde, door een horde gezift. Men
bearbeid ze dikwils, dog zagtkens en met een greepje der Hovenieren, als ze in
Broei-bakken staan; maar zoo ze op de Grond staan, word dezelve met een spaâ
omgegraven. Hiermede begint men met April. Deze laatste willen niet besproeit zyn,
dan in een groote Droogte, en alsdan om den tweeden of derden Dag.
De schoonheid van een Granaat-appelboom bestaat daar in, dat hy een ronde en
dikke Kroon heeft; welke schoonheid door het besnoeijen der overtollige Takken
bevordert word. Na dat ze hunne eerste Scheutjes gemaakt hebben, moet men ze
afsnyden. Daarna geeft men hen om het tweede Jaar wederom een halve groei, en
besprengt den Bak met twee of drie duim Mist-aarde.
De enkele Granaat-appelboomen aarden ter nauwer nood in Bourgonje en te Parys,
dragende byna nooit Vrugt, en zeer weinig Bloessem. Het is waar, dat zulks daar
van daan komt, om dat ze niet genoeg gesnoeit worden, en beneden al te veel Hout
maken. Men heeft ook gezien, dat ze tot op een enkele of ten hoogsten twee takken
na afgekapt zynde, die men liet opschieten, overvloedig Bloessem, en zelfs Vrugt
droegen, hoewel die niet volkomen ryp wierd. Ten minsten, men had het vermaak,
om de Vrugt te zien voortkomen.
De dubbele zyn de kostbaarste wegens hare bloessem, die van dezelve kleur is
met de enkele, dat is, van een Vuur-roode. Dit is ’t al, dat men’er
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van verwagt, maar men moet ze voor een strenge Koude bewaren.
Zoo dra de Takken onder uit den Stam schieten, en wederom Aarde raken, schieten
ze weder Wortel, en worden gemakkelyk vermenigvuldigt.
grasmaand. In ’t Latyn Aprilis, is de vierde Maand van ’t Jaar, dat met Januarius
begint. Zy heeft dertig Dagen, en omtrent den twintigsten komt de Zon in het teken
van den Stier.

Wat Voordeel men in deze Maand kan doen.
In deze Maand, waarmeê de zoete tyd begint, moet men de drooge Kazen, gezoute
en gesmolte Booter verkogt hebben, zoo dat men niet dan versch goed te Markt moet
brengen, nevens de Eyeren, welke de Hoenders in menigte zullen leggen, zoo ze wel
gevoed zyn.
De Kuiken kunnen ook met winst verkogt worden, zelfs doet men niet kwalyk,
zoo men ze al te maal verkoopt, zonder een aan te houden, dewyl het nog tyds genoeg
is, om’er andere het geheele Jaar door te hebben.
Men maakt op de Markt geen werk meer van het groot Gevogelte, als de
Gras-maand is gekomen, dewyl deze Dieren dan heet en ritzig worden, waardoor ze
de goede smaak verliezen. Dus moet men zien hen voor dien tyd t’ontlasten van de
Kapoenen, Kalkoensche, en gemeene Hoenderen, die men te veel heeft.
Zoo gy gemeste jonge Duiven hebt, die zullen wel gewilt zyn op de Markt, indien’er
maar eenige Lekkerbekken in de Stad zyn, daar gy ze heen stuurt.
De Landman moet tot op dien tyd zyne Schaapen bewaren, om ze dan te verkoopen;
dog niet voor dat ze drie of vier Jaar oud zyn. Zy zyn alsdan duur, en voor dat Geld
kan de Landman (als een goed Huisvader) eenige versche koopen, om ze aan te
houden.
Zoo’er in dezen tyd eenig Kalf komt ter plaatze, daar goede Weiden zyn, moet
men het immers niet verkoopen, dewyl ze dan geen Geld gelden. Maar kan het Land
ze niet voeden, zoo is het beter, dat men ze goed koop aan de Slagers overdoet, dan
dat men ze met groote kosten aanhoude, als ze naderhand kunnen gelden; zoo men
geen gevaar wil loopen van’er groot verlies op te hebben.
Tegens ’t uitgaan dezer Maand, als men goed Weyland heeft, kan men eenige
magere Ossen of Koeien voor weinig Geld koopen, en ze vet weyden tot op de
Slagt-tyd, wanneer men ze weder verkoopt. Maar men moet wel agt geven, indien
men zig tot dezen Handel wil begeven, dat die Magerheid niet ontsta of door te
grooten ouderdom dezer Beesten, of door eenige andere zwakheid. Den Ouderdom
betreffende, die is ligt te kennen. Wat de Zwakheid of Ziekte aangaat, zoo is het
Beest daar van al of niet genezen. Is het al genezen, en vind men, na het wel onderzogt
te hebben, geen teken van Ziekte, behalven deze Magerheid, kan men ’t koopen, en
haar in haren oorsprong aantastende (gelyk wy op zyne plaats zullen aanwyzen) mag
men zig daar een groot voordeel van beloven, onderstellende, dat men het niet te
duur heeft gekogt. Maar by onderzoek vindende, dat men in het Beest nog eenige
Ziekte ontdekt, moet men ’t vooral niet koopen, hoe goed een Geneesmeester men
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ook zy omtrent de Beesten, alzoo dit een stelregel is, dat de tyd voor een Landman
al te kostelyk is, om onnuttig doorgebragt te worden.
Indien’er in deze tyd nog Vrugten zyn, kunnen het niet anders dan Bon Chretiens
of Renetten wezen, die dan zeer duur verkogt worden. En men kan zeggen, dat een
Huismoeder, die ze zoo lang bewaart heeft, geen berou zal hebben over de gedane
moeite.
Zoo men in deze Maand Biggen heeft, en ze wil verkoopen, zulks mag geschieden,
om dat ze wel gewilt zyn.
Vette Ossen en Koejen zyn insgelyks raar in dit gety. Waarom ik de Huismoeder
zou raden, altoos geduurende den Winter een van die Beesten boven de andere goed
te doen, om’er alle Maanden een te hebben, dat in staat is om na de Hal gestuurt te
worden. Haar tyd en moeite zal niet verloren wezen. Zy moet ook hare Geitjes, zoo
dra ze twee of drie weken oud zyn, zoeken te verkoopen.

Wat een Akkerman te doen heeft in deze Maand.
Zoo dra de Grasmaand begint, vangt men aan de Aarde haar eerste gedaante te geven.
Men moet immers niet vergeten, aan de Duiven wat eten voor te goojen, alzoo zy
geen kost meer in dezen tyd kunnen vinden. Daar-en-boven moeten de Byekorven
schoon gemaakt worden.

Wat men in de Bloem-tuinen in April te doen heeft.
Het begin van deze Maand is de beste tyd om allerlei zoorten van vezelagtige Planten
te verplanten, die genoemt zyn in ’t tweede Artykel van de voorgaande Maand maart.
Men zet alle Planten, die voor de Vorst te vrezen hebben, uit de Stoof, zoo men
ze vergeten heeft in Maart daar uit te zetten.
Men moet de Anemonen en Renonkels zorgvuldig begieten, zoo dra de Aarde
droog is, als mede alle Planten, die men in Potten of Kasten houd.
Men dient nog de schoone Pluim-tulpen, Beeren-ooren of Aurikels, de Anemonen,
en Renonkels en andere fraaie Bloemen voor de Regen, Winden, Hagel en brandende
Zonnen-hitte te dekken, waartoe men Matten of Dekken gereed moet maken en
houden met het begin van deze Maand.

Andere Arbeid in de Moes-tuinen.
Daar is geen Maand in ’t Jaar, waar in men meer in den Tuin heeft te arbeiden, dan
de Maand van April. De Aarde begint zeer bekwaam te worden, niet alleen om ze te
bearbeiden en om te spitten,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

268
maar ook om’er alles, wat men maar wil, daar in te zetten, te planten of te zaajen;
als Latou, Beet, Sluitkool, Bernagie, Ossetong, Artischokken, Dragon, Kost, enz.
Voor deze Maand is de Aarde nog te koud, en na dezelve word ze te droog.
Men verziet de plaatzen van nieuws, alwaar de nieuw-geplante Boomen geen
goede uitkomst beloven, ’t zy wegens de Gom, zoo het Nooteboomen zyn, of wegens
de elendig kleine Loten in allerhande Vrugt-boomen. Maar om deze gewichtige
verbetering te maken, moet men daar toe eenige Boomen in een groote Korf hebben
aangequeekt. Een keurig Liefhebber zal dat immers niet vergeten, maar zelfs deze
Boomen zetten digt by zulke, die zig niet wel kwyten, byaldien men van hun versterf
niet ten vollen verzekert is. Want zoo dat vast gaat, rukt men ze wis uit, om voor de
nieuwe plaats te maken; waartoe men Regenagtig en donker Weêr moet nemen.
Men snoeit voor de tweede reis de Perzikboomen, dog alleenlyk de vrugt-takken,
en kort ze tot op de plaats, daar vrugt-knoppen staan. En wanneer eenige
Perzikboomen op de hooge takken heel dikke loten schieten, gelyk wel gebeurt na
de Volle Maan in Maart; knypt men zulke af, om ze tot Vrugt-takken te brengen, en
laag te houden, zoo men wil, dat ze niet te hoog opgroeijen.
Erweten in een warme of lauwe plaats half October gezaait, beginnen halfwegen
April te bloeijen; waarom men ze moet afknypen. De Bloem komt doorgaans aan de
Erweten uit de navel van het vyfde of zesde blad, en op dezelve plaats schiet een
arm uit, die oneindig voortloopt, en by een ieder blad een paar Bloemen krygt, gelyk
aan de eerste. Om nu de eerste te versterken, snyd men den nieuwen arm juist boven
de tweede Bloem af.
Men besnoeit de Meloenen en de Komkommers. Ook gaat men voort met de oude
Mistbedden aan te hoogen, met nieuwe te maken en Komkommers te zaajen, op dat
men’er in voorraat hebbe, om te verplanten in volle Aarde, die in het laatst van den
Zomer of het begin van den Herfst Vrugten kunnen geven.
Het is in deze Maand, dat men de zoo genaamde rosse Maan heeft, en dezelve
pleegt doorgaans zeer winderig, koud en droog te zyn. Waardoor veel nieuwgeplante
Boomen vergaan, zoo men geen zorg draagt van ze eens ter week rondom den voet
te begieten. Daartoe maakt men rondom de Boom een kuil ter diepte van drie of vier
duimen, op de plaats, waar men gist dat de uitersten van de wortels leggen, en men
giet een kruik Water in deze Kuil, zoo de Boom klein is, of twee of drie, zoo hy groot
is. En als het Water ingezogen is, vult men de kuil, zoo men wil, met de uitgegraven
Aarde, of dekt ze met wat droogen Mist of versch geplukt Gras, om ’t eens ter Week
te herhalen geduurende de groote Hitte.
Men wied het Onkruid, dat zig onder de Moeskruiden opdoed, als mede uit de
Aardbeziën, Erten, en verplante Latou; zelfs steekt men het met de Schoffel af, om
de Aarde te roeren, lugtig en ontfangbaar te maken, voor den ersten Regen, die’er
valt.
Half April begint men wat witte Zuikery in volle Aarde te zaaijen, om ze onverplant
te doen wit worden. Niets schiet’er zoo ligt in het zaad, als de Zuikery, wanneer ze
dun gezaait is. Men zaait in ’t midden van deze Maand de eerste Spaansche Distels,
en in ’t begin van Mey de tweede. De eerste zyn omtrent een Maand gezaait, eer dat
ze opkomen, en de andere veertien dagen.
Men zaait nog in deze Maand Zuuring, zoo men’er anders geen voorraad van heeft.
Men zaait ze op bedden in Voren, dat zindelyk staat, of in ruime Aarde, zoo als men
gemeenlyk doed; of men zaait ze wel langs de kanten van vakken, om tot een boordzel
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te dienen. Men verplant mede in Voren de Zuuring, die men elders van daan heeft,
en die maar omtrent een Jaar oud is, en vooral die van de groote zoort, ’t zy dat men
uit noodzakelykheid eenige bedden heeft wechgedaan, en dat men ze niet wil
verliezen, of ’t zy, dat men zulks met voordagt heeft gedaan.
Men zoekt uit de Krop-latou, zoo wel die van de Winter, gelyk daar is de witte en
Jeruzalemsche Latou, als de krul-latou, die op de bedden onder een Klok gewonnen
is, een party uit, die de beste en mooiste zyn, om ze by elkanderen een voet van een
op bedden te planten, gebruikende het Boor- of Plantyzer, op dat ze daar in zaad
mogen schieten.
Nog plant men in dezen tyd langs de zomen of boorden der bedden Thym, Saly,
Majolein, Yzop, Lavendel, Wynruit, Alzem, enz.
Men verplant de Latouwen van de Lent om te kroppen, en wel in deze orde: De
witte Krullattouw is de eerste en beste, alzoo die de tederste en lekkerste is; maar
vereischt een zagte en ligte Aarde, of vooral een Mist-bedde, om daar al van
Februarius of tot in April Lattou onder te Klok te planten. De grove Aarde dient haar
niet, daar ze niet in groeit naar behooren, maar eerder wechsmelt. De groene Krulen kleine roode Latou, nevens de andere, die de Franschen La George, la Royale, la
Bellegarde, la Perpignane noemen, volgen hierop. De Royale of Koninglyke Latou
is zeer schoon en groot, verschillende van de Bellegarde alleenlyk hier in, dat deze
iets meer gekrult is. De korte Latou, la Capucine, de Oostenryksche en de Aubervillier
komen na deze, en schieten zoo ligt niet in zaad, als de voorgaande. Eindelyk heeft
men de Alfanges, Chicons en Keizerlyke Latou, die men alle kan binden. De
Genueesche, zoo de roode als de blonde en groene, is de laatste van den Zomer. Men
moet’er een menigte van verplanten, met het begin van Mey, om goed te zyn tegens
St. Jan, en ’t overige van den Zomer. Zy is de eenige van alle Lattouwen, die de
grootste Hitte best kan tegenstaan, en die het slimst in zaad schiet. Om’er dat nu van
te winnen, moet men ze op een bedde zaaijen met het uitgaan van February, om
goede Latou te krygen, die men tegens ’t einde van April verplant.
De Koninglyke Latou begint weêr goed te wor-
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den tot het verplanten tegens half September, om nevens de Genueesche de rest van
den Herfst te voorzien. De Winter-Latou zaait men na den uitgang van Augustus, om
ze in de October- en November-maanden tot voorraad van den Winter te verplanten.
’t Is heel moeijelyk om ieder zoort van de Lattouwen te beschryven, om ze daardoor
te kennen, alzoo haar onderscheid nergens in bestaat, dan dat het blad van deze en
gene min of meer groen of gekrult is. ’t Is genoeg, als’er de Liefhebbers de namen
van weten, om ze by hunne Vrienden of by anderen voor Geld te krygen.
Men heeft ontallige zoorten van Latou. De allerslegtste is, die men Kattetong
noemt; deze is heel puntig en zet geen kroppen. d’Aubervilliers word uitermaten
hard, en deugt gansch niet tot Zalaat, maar beter tot Moes, hoewel ze bitter pleegt te
vallen.
Men dient niet te vergeten, om de veertien dagen een weinig Genueesche Latou
te zaaijen, om’er altoos eenige goed te hebben, die men den helen Zomer door kan
verplanten, tot half September toe.
Men moet de Slakken, die de nieuwe herplante Latou en Kool zeer beschadigen,
zorgvuldig beoorlogen en zoeken te verdelgen.
Indien de rouwe en schrale Winden regeren, gelyk ze doorgaans in deze Maand
doen, zoo moet men alles, dat onder de Moeskruiden getelt word, rykelyk besproeijen,
behalven de Aspersies.
Men gaat ook voort met de Meloenen en Komkommers te besnoeijen, en plant’er
nieuwe op nieuwe Mist-bedden; en zelfs zaait men’er eenige in gemeene Aarde in
kleine greppels vol van oude en meest vergaane Mist, zoo als met de Tuindistel word
gedaan.
Dan zoekt men jonge Aardbeziën uit, om haar in een Queekery voort te planten,
die men, zoo de Aarde droog is, in een hol uitgegraven bed zet, om daardoor het
Regen-water in te houden, of anders in een bedde, dat voor het Noorden gedekt staat.
De Artischokken, indien ze sterk genoeg zyn; neemt men ze op, en plant ze in
groeven, die drie tot vier duim diep en ruim derde halven voet van elkander zyn.
Ieder bed moet vier voet breed wezen, om’er twee reien Artischokken in te zetten,
en op de kanten van de bedden en tusschen de reien plant men Biet of Bloemkool.
Men plant mede Aspersies, voorziet de ledige plaatzen, en bezorgt, dat de nieuwe
Planten wel besproeit worden.
Men zet de Vensters van de Orangerie open, zoo dikwils het mooi Weêr is, om de
Boomen en Planten aan de buiten-lugt te gewennen. Tegens het einde van de Maand
zet men’er de Jasmynen uit, en snoeit ze.
Nog snoeit men den Wyngaart, in de eerste dagen dezer Maand, zoo men het niet
met half Maart heeft gedaan; dog veel eer die tegens Heiningen, dan die in de ope
lugt staan.
In Maart heeft men de Amandels in den grond gestoken, die dan vroeg zyn
uitgeschoten. In dezen tyd poot men zulken, die met de anderen niet opgekomen
zynde, weder in gemist of ander Land, of Zand gelegt waren, enz.
De Tuinen moeten met het begin van deze Maand byna volmaakt wezen; zoo wat
de netheid in ’t algemeen aangaat, als om de Aarde gedekt te hebben, ’t zy van allerlei
Zaad, dat gezaait en reets moet uitgesprooten zyn; of van alle Planten, die men’er
gezet heeft, behalven de Zuikery, Zellery, Bloemkool, die men eerst half Mey verplant.
Eindelyk, zoo men in Maart niet alles heeft afgedaan, als ’t behoorde, dan moet
dit met den begin van deze Maand geschieden; en voor al moet men de wilde Zuikery,
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Peterzelie, de eerste Turksche Boonen zaaijen. De tweede worden tegens half Mey,
en de derde tegens ’t einde van die Maand gezaait, om’er na twee Maanden Peulen
van te krygen. Men zaait ook andere Boonen met half April.
In dezen tyd komen ook de Aardbeyen uit den grond, en men moet zorgvuldig
toezien om de Koekoeks uit te roeijen; dat is, zulke, die sterk bloeijen maar zig tot
geen vrugt zetten. Zelfs zou men u raden zulke uit te roeijen, die in ’t Fransch
Kaproens hieten, ten ware daar iemant zonderlinge genegenheid toe had. Men kan
ze ligt kennen, dewyl ze korte, dikke, en ruige steelen, breede Bloemen, en de bladen
vol Haair hebben, die eenigzins steken. De Koekoeks zyn moeijelyk te kennen, en
vooral, wanneer ze nog niet uit zyn. Voor ’t grootste gedeelte zyn ’t verbasterde
Aardbeyen, en dus gelyken de bladen zoo van de goede als kwade zeer na elkaâr.
Maar deze verbasterde voeten maken door hunne uitspruitzelen ontallyke andere,
die’er schoon uitzien, en bygevolg iemand ligt bedriegen. Die ze kennen, zien wel
dat ze wat ruig en groender zyn dan de goede; maar om kort te gaan, zoo men deze
ondeugende Plant niet zoekt te verdelgen, zal men wel haast bevinden, dat men’er
geen andere meer heeft, en hier kan vooral het Spreekwoord plaats hebben; Veel
Geschreeuw, en weinig Wol; of: ’t Is niet al Goud, wat’er blinkt.
Men moet de steelen van de Aardbeyen wel afknypen, en zelfs eenige van die,
welker zwakke Plant te veel steelen maakt. Het afknypen bestaat daar in, dat men
de laatste bloemen en knoppen van ieder wechneemt, om’er maar drie of ten uitersten
vier te behouden, van die het eerste te voorschyn zyn gekomen, en ’t naast by den
Grond zyn.
’t Is gemeenlyk tegens ’t einde dezer Maand, dat de Maan van Mey begint, die
zoo vrugtbaar is en zoo veel doet uitkomen, dat men met alle mogelyke zorg de
Heiningen moet doorloopen, om de takken, die agter de Palen of Latwerk zyn
gekropen, zoo wel de dunne, als voornamentlyk de dikken, voor den dag te halen.
Omtrent dezen tyd moet men ook de Perzik- en andere Noote-boomen voor de
derde maal snoeijen; ’t welk ten tweedenmaal gedaan was, terwyl ze bloeiden, om
de plaatzen, die niet gebloeit had-
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den, wech te nemen. Voor tegenwoordig rekent men, dat de bloessem zig reets gezet
hebbe, en by gevolg moet men voor geen regte Perziken aanzien, dan die goede
knoppen hebben, en zelfs redelyk dik; dewyl’er tot op deze tyd genoeg afvallen, die
wel gezet schenen. ’t Is daarom raadzaam, dat men alle de takken kort, die men om
der Vrugt wille lang had gelaten, en die nu of gansch gene of weinig Vrugt behouden
hebben, en mogelyk of enkele bladen of heel dunne ranken schieten. Men moet de
zwakste takken zoo ver brengen, dat ze maar een of ten hoogsten twee loten
voortbrengen, en in ’t algmeen alle de takken korten, die niet sterk schynen, of door
de schrale Winden verbrand zyn; en eindelyk dient men te zien naar den natuurlyken
staat der Boomen, wat last zy kunnen dragen naar hunne jaren en kragt, en daar
nevens zorg te dragen voor de fraaie gestalte van een Boom, bestaande hierin, zoo
het wezen kan, dat ieder Vrugt-tak aan zyn uiterste einde eene Vrugt drage. Deze
derde snoeijing geschied voor ’t vastbinden der takken, of ten minsten, terwyl dat
word gedaan.
Nog moet men tegens ’t einde dezer Maand aan ’t knypen gaan; dat is, de zware
loten, welke na de groote snoeijing van dat Jaar op de Perzik-boomen gegroeit zyn,
tot vier of vyf oogen afbreken, op dat ze drie of vier middelmatige voortbrengen, die
ten deele Vrugt-takken worden, in plaats van een; die over zou zyn gebleven voor
een Water-loot. Men doet zulks vooral aan de heel dikke, die in den top van den
Boom staan, wanneer hy reets hoog genoeg is. Zelden doet men het aan de loten om
laag, als men een ledige plaats moet voorzien, die ontstaan is by de zwaarste takken,
zoo jong als oud, die men ’s Winters heeft gekort. Deze dikke zyn dikwils gewoon
niets voort te brengen, of vol Gom te worden, zoo wel zy zelve, als de nieuwe, die’er
in de Lente van komen. ’t Is niet raadzaam alle andere Vrugt-boomen te knypen,
behalven de enten, die op dikke stammen staande, sterk beginnen uit te loopen. Zulke
loten zouden te groot en te verwart in elkaar komen, zoo men ze door dit middel niet
tegenhield, en verscheide loten deed maken, die goed zyn in plaats van eene, die
niets had kunnen dragen. Buiten diergelyke gevallen heeft men gansch geen voordeel
van ’t knypen, dat zomwylen ook gedaan word aan de Vygeboomen, dog eer tegens
’t einde van Mey.
graveel. Dit is een ongemak der Nieren en Blaas, veroorzaakt door Gruis en Zand,
dat zig aldaar vergadert.

Geneesmiddelen voor het Graveel.
I. Neemt twee lepel vol ongeperste Olyf-olie, en twee lepel vol witte Wyn; mengt
het wel onder malkander, en geeft het den Lyder ’s ogtens nugteren te drinken.
II. Neemt twee pond Wortelen van gespikkelde Brandnetelen, maakt ze schoon,
en kookt ze in twee Potten met Watet tot op een derde af; doet’er drie halve pinten
goede witte Wyn by, en laat het een nur op een matig Vuur koken, en vervolgens
koud worden; neemt’er de Wortelen uit, drukt ze uit, en doet het Zap met het
afkookzel zamen in een nieuwe aarde Pot. Klaar geworden zynde neemt drie klompjes
versche Booter, slikt ze op, en neemt’er ’s ogtens zeer vroeg en nugteren een Glas
van dat afkookzel op; en twee uuren daarna klaar Vleesch-nat, doet dit drie dagen
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agter een, telkens by het afnemen der Maan. Een openend Spuit-middel gebruikt, als
men van dit afkookzel nemen wil, is zeer heilzaam.
III. Neemt de Vrugt van een Eglantier of wilde Roozen, pelt’er de Graantjes uit,
en laat ze aan de Zon droogen, liever als in een Oven; stampt ze vervolgens en
pulverizeert ze; doet’er een drachme van in een klein Glas witte Wyn, en laat het
zeven of agt uuren afweyken. Dit geschied zynde neemt het op eenmaal een half uur
voor dat gy gaat slaapen, dog alvorens wel zynde omgeroert, ten einde niets op de
grond van ’t Glas blyve. Dit middel dryft alle zandige deeltjes wech, breekt den
Steen, en doet hem door het Wateren loozen. Het is een beproefd middel, dog moet
maar om den anderen dag genomen worden. De overblyvende roode Vrugt kan als
Queevleesch ingemaakt, en na de Maaltyd genuttigt worden; want zy maakt, dat’er
niets aanklevend of dik word.
IV. Het Water van Radys-schillen, of gansche Radyzen, met gepulverizeerde
Terpentyn is een goed middel voor het Graveel.
V. Zommigen beweren, dat de Graanen van Leucantha of witte Weeg-distel, met
witte Wyn genomen, een goed middel voor het Graveel zyn.
VI. Alle zoorten van Steenen, die men in de hoofden der Visschen vind, vergruist
ende in Wyn gedronken verzagten de pyn van het Kolyk, en breken den Steen, die
zig aan de Nieren vast zet.
VII. Velen beweren, dat het gepulverizeerd vel van een Snoek, in witte Wyn, en
zap van Muurkruid gedronken, een beweerd middel voor het Graveel is. Anderen
getuigen het zelve van het vel van een Barbeel, en gedistilleerd Water van Zilverkruid,
of wilde Agrimonie. Mizauld.
VIII. Men maakt Glas-poeijer op deze navolgende wyze: Men bestrykt een stuk
Kristal met de Wortel van een Terpentynboom; men laat het op gloeijende Koolen
heet worden, en koelt het in Water af; daarna bestrykt men het andermaal, maakt het
andermaal heet, en koelt het in Water. Dit zevenmaal gedaan zynde, stampt men het
tot een Poeijer; waarvan een drachme in witte Wyn genomen, op een wonderlyke
wyze den Steen der Nieren vergruist. Galenus, Avicenna.
IX. Een Musche, zegt Troglodytus, gezouten en rauw gegeten, dryft het Graveel
met het Water af, en geneest den Lyder volkomen. Om dit Vogeltje wel toe te maken,
moet het geplukt zynde rondom in ’t Zout gelegt worden; wanneer men het behoorlyk
afgedroogt zynde kan nuttigen. Men kan hem ook pulverizeeren, en den Lyder den
asch met Peper en Kaneel laten gebruiken. Dog leven-
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dig geplukt en gezouten is hy beter. Anderen nemen hem gansch gebraden, en werpen
alleen de Veêren wech. Aëtius, Aegineta.
X. Gom van Kersseboomen in witte Wyn opgelost is een beproefd middel voor
het Graveel en den Steen. Mizauld.
XI. Prang-wortel word voor een goed middel gehouden, om het Graveel te
verdryven; want de bast der Wortel gepulverizeerd en met witte Wyn genomen maakt
dat het gruis geloost word. Mizauld.
XII. Een vermaard Geneesheer gaf den Lyder Siroop van Yzop, met twee of
driemaal zoo veel Water van Muurkruid. Dit ’s Winters tien of twaalf dagen agter
een nugteren genomen geneest den Lyder onfeilbaar van het Graveel. Mizauld.
XIII. De Wortel van een Peonie in de Meymaand by het wassen der Maan uit de
Aarde genomen, en opgehangen, is een Genees-middel voor Jigt en Graveel.
Cardanus.
XIV. Kookt in Water, of, zoo gy wilt, in witte Wyn het Kruid genaamt Geranium,
dat is, Oyevaars-bek, of Duive-voet; drinkt’er ’s ogtens, ’s middags en ’s Avonds
een Glas van. Zoo het al te sterk werkt, moet gy de Dosis vermindereren; en gaat’er
veertien dagen mede voort. Dit eenvoudig middel heeft het Graveel, waaraan jaren
lang te vergeefs door de Genees-meesteren gewerkt was, volkomen genezen.
XV. Neemt een handvol Peterzelie-wortelen en bladen, laat ze in een pond Water
op de helfte afkooken, met een klomp Zuiker-Candy daarin gesmolten. Volwasse
Menschen drinken’er telkens ’s ogtens nugteren van; dog Kinderen wat minder. Men
moet’er veertien dagen of drie weken mede voortgaan, binnen welken tyd de Lyder
een menigte gruis door het Wateren zal quyt raken. Dog als het alleenlyk voor de
opstopping van ’t Water is, moet men’er van drinken, tot dat het ongemak over is;
het welk niet lang zal duuren.
XVI. Neemt de knoppen van Aalbeziën, die gereed zyn, om blad te maken; en
kookt ze in Vleeschnat, en de Steen zal gebrooken en vergruist worden.
XVII. De inspuiting van warm Vosse-bloed doet den Steen der Blaas breken.
XVIII. Neemt een pond Kerssen; haalt’er de steenen uit, en kraakt ze, maakt
vervolgens een laag Kerssen, ende een laag Pitten in een Kolf; laat ze een Nagt staan,
en doet’er ’s ogtens een halve once Lithospermum of Parel-zaad by; dog kneust het
alvorens, en bind het in een doekje. Laat het zamen in een Waterstoof distilleeren.
Neemt’er ’s ogtens een Drankje van, en doet een Wandeling.
XIX. Neemt wortelen van Peterzelie, Venkel en Weegdistel; van elks een handvol;
maakt ze schoon en zuiver; neemt’er het merg uit, en kookt het in anderhalve pint
witte Wyn tot op de helfte af, in een nieuwe aarde Pot. Gebruikt dit afkookzel een
Maand, of veertig dagen lang.
XX. Neemt witte Ajuin, zoo veel het u belieft, snyd ze op, en vervult ze met fyne
Candy-zuiker; dekt ze vervolgens weder toe, distilleert ze in een glaze Kolf, en
geeft’er den Lyder ’s ogtens en ’s avonds twee vingerhoeden van in een Glas.
XXI. Doet een vingergreep van het Kruid Turquette genaamt in een vingerhoed
witte Wyn, en drinkt het.
XXII. Neemt een witte Ajuin, snyd ze in vier stukken, en laat ze vier uuren in
witte Wyn afweyken; drukt’er vervolgens het Zap uit, mengt een once zoete
Amandel-olie in witte Wyn, en drinkt dit mengzel nugteren, zoo gy kunt, als gy
Wateren moet.
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XXIII. Een souveraine Koeldrank voor het Graveel. Neemt Duivekervel, en kookt
dezelve in een aarde Kan met Water, gelyk men een Gerste-drank kookt; en neemt’er
’s ogtens een Glas van.
YXIV. Een zonderling Water voor het Graveel. Neemt de Wortel van Peterzelie
en Venkel, maakt ze schoon en neemt’er het merg uit; van elks vier hand vol. Kookt
het zamen in zes pinten Rivier-water. Half gaar gekookt zynde, doet’er jonge spruitjes
van Maluwe, witte Maluwe, wilde Violetten, van elks vier handvol by, en laat het
zamen op de helfte afkooken, zygt het door een schoon linnen doek, laat het in een
glaze Kolf distilleeren, en doet’er twee pond Venetiaansche Terpentyn by.
grieksch hooy. Beschryving. Dit Plantgewas, in ’t Latyn Foenu Graecum genaamt,
is in de Apothekers Winkels genoeg bekend. De bladen zyn gelyk die van Klaver,
rondom gekartelt; de steelen en takken zyn zeer dun. De bloessem is klein en wit.
De Zaaden zyn beslooten in kleine hoorntjes, krom, lang, teêr, spitz, en sterk van
reuk. Voorts heeft het Grieksch Hooy een menigte van Wortel-vezeltjes.
Plaats. Men zaait deze Plante in de Maart in vette Aarde. Men vind ze in het
Dauphiné op het Gebergte van Ambrun. Zy bloeit in July.
Eigenschappen. Als het Grieksch Hooy nog groen is, is het gestampt en op
Wyn-azyn gezet een goed middel voor de zwakheid der Lyfmoeder, en voor Zweeren
en Gezwellen. Het Zaad heeft een wonderlyke kragt voor de Rooloop. Het Meel
daarvan met Salpeter gemengt neemt de Sproeten van het Aangezigt wech. Het is
ook een goed middel voor Gezwellen agter de Ooren, en voor Jigt aan Handen en
Voeten. Met Wyn gekneed zuivert het de Kanker. Het afkookzel (Decoctum) daarvan
is een heilzaam middel voor zulken, die een langduurigen Hoest hebben gehad, en
met een zweerende Borst bezet zyn, mits’er een weinig Zuiker by gedaan word.
Op heete Gezwellen gelegt zynde ontsteekt het dezelve nog meer. Het zuivert,
verzagt en ontbind. Het Zaad in Honing-water afgeweikt verdryft de inwendige
Gezweeren; maar met een weinig Honing genomen, trekt het alle kwade Zappen der
Ingewanden uit, en verzagt de inwendige smert. Het afkookzel en gestampte Zaaden
op de Teel-leden van Mannen en Vrouwen gelegt nemen de pyn wech.
griffelen. Dit noemen de Hoveniers
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dien Arbeid, waardoor een wilde en onvrugtbare stam door een tak van een vrugtbare
Boom, daarop vast gemaakt, tam en vrugtbaar gemaakt word. Dit is een voortreffelyke
Uitvinding, als waardoor niet alleen wilde en onvrugtbare Boomen tam en vrugtbaar,
maar zelfs oude gelyk als vernieuwt en wederom jong worden; behalven dat ook
spaade Vrugten in vroege veranderen, en zelfs een andere kleur en smaak ontfangen.
De Boomen, op welke gegriffelt word, moeten niet dikker zyn, dan een Been,
maar ook niet dunner, dan een duim. De jonge Boomen worden laag, de oude hooger,
de wilde naby de Aarde gegriffelt. De Enten moeten van jonge en gezonde Boomen,
welke reets hebben gedragen, niet van laage, maar van hooge takken, zynde gaaf en
zappig, voorzigtig genomen worden, zonder den bast te scheuren; en wel in February,
drie dagen voor nieuwe Maan, voor den Middag, by een heldere Lugt. Wil men ze
verzenden, moeten ze met vogtig Leem of Kryt, daar ze van den stam genomen zyn,
bestreeken, of met Mos bewonden worden. Hoewel ze ook nog in Maart en April
van den stam konnen genomen worden, voornamentlyk van Ooft, dat steenen en
kernen heeft, en die aanstonts zullen gegriffelt worden.
Tyd. Wat den Tyd aangaat, men moet tot het Griffelen verkiezen de Lente, in ’t
byzonder de Maanden van Maart en April, als wanneer de vorst voorby is, en de
rysjes en takjes Zap gevat hebben. Ook pleegt men zig naar den loop der Maan in
het griffelen te schikken, en men houd daarvoor, dat, wanneer men aanstonts met de
nieuwe Maan griffelt, het Hout zwelt, vroeg ryp word, maar ook haast wederom
onvrugtbaar word; dat het Ooft wateragtig word, ligt afvalt en verslenst. Maar in
geval het griffelen met de volle Maan geschied, men zal zien, dat de Boom veel
bloessem, maar weinig Vrugten draagt. Eindelyk gebruikt men een onderscheid
tusschen Ooft en Ooft. Is het zagt en week, dan kan men het eenige dagen later na
nieuwe Maan gegriffelt worden. Maar ingeval het hard en steenagtig Ooft is, wil het
onmiddelyk na nieuwe Maan gegriffelt worden. Voor reden geeft men, om dat week
Ooft, aanstonts na nieuwe Maan gegriffelt, nog weeker en wateragtiger; gelyk hard
en steenagtig Ooft kort voor de volle Maan gegriffelt, in enkel Hout en Steen verandert
word, en by gevolg geen Zap heeft.

Verscheide zoorten van Griffelen.
De gemeenste manier van Griffelen is in de Kloof; wanneer men namentlyk in Maart
met volle Maan een gaave en gladde twee- of drie-jarige stam, op welke men griffelen
wil, met een scherpe Boom-zaag behendig afzaagt, en de afgezaagde oppervlakte
met het Griffel-mes glad makt, den Stam, dog zonder benadeling van deszelfs merg,
klooft, en in die Kloof aan eene, of, zoo de stam sterk genoeg is, aan beide zyden
een aan het einde behoorlyk daartoe gesneden Rysje, na dat alvorens de kloof van
den stam met een Wigge geopent is, dus insteekt, dat de levende en zappige bast van
den stam met den bast van het rysje sluit. Dit geschied zynde trekt men de Wigge
wederom uit den stam, men legt Mos op de kloof, stopt ze met Boom-wasch, en bind
ze met Wilgen-bast digt toe, ten einde geen Regen of Zonne-schyn daar eenig nadeel
aan doet. Dit zoort van Enten of Griffelen is best voor Ooft, dat een Kern heeft.
In of tusschen den bast griffelt men op zulke stammen, welke men niet kan klooven.
Hiertoe neemt men rysjes, die een goeden duim in haren omtrek, en in de lengte vier
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of vyf goede Knoppen hebben. Zy worden aan het dikste einde schuins gesneden,
en deze sneê moet omtrent een duim lang zyn. Voorts word het rysje gelyk dat van
een Kloof-griffel gehanteert, en binnen den bast van een afgehouwen stam met een
beenderen Wig ingepropt, en met Boomwasch toegestopt en omwonden. Deze zoort
van Griffelen gelukt best by Appel- en Peerboomen; is ook gemakkelyker, als het
Griffelen met een Kloof.
Met Kerven te griffelen geschied omtrent oude en onvrugtbare Boomen,
voornamentlyk omtrent Kern-Ooft; als wanneer men een stam of dikken tak afkapt;
rondom de Kroon diepe kerven door den bast in ’t Hout hakt, en daar in goede
afgesnede rysjes zet, zoo dat Hout op hout, en Bast op bast behoorlyk schynt te
passen; wanneer eindelyk de kerven naar gewoonte bestreeken en vast gebonden
worden. Naar de stam sterk is, kan hy vier tot zes zulke inkervingen verdragen. De
bekwaamste tyd, om door Kerven te griffelen, is het Voorjaar, wanneer het zap nog
niet in de Boomen is geklommen, en by gevolg de bast nog niet van het Hout kan
scheiden, maar vast daaraan zit.
By wyze van Okulatie te griffelen geschied niet met gansche rysjes, maar alleen
met een Oog of Knop, behendig van een gaaf rysje in July of Augustus genomen, en
binnen den bast gevoegt, en behoorlyk vastgebonden. Dog deze wyze van Griffelen
word alleen by fyne Vrugten, als Citroenen, Oranje-boomen, Abrikoozen, Perziken,
enz. gebruikt; maar ook omtrent laage Dwerg-boompjes. Die in July geokuleert
worden, groeijen nog in het zelve Jaar, maar die in Augustus eerst het volgende Jaar.
Waarom ze by de Vranschen Dormans, dat is, slapende genaamt worden. Zie okulatie.
Men griffelt by wyze van rietjes of pypjes, als men in Mey, wanneer het Zap in
de takken klimt, en de bast zig gemakkelyk laat afschillen, aan een gaave en
vrugtbaare Boom, een rysje van het zelve Jaar, twee vinger breed onder, en zoo hoog
boven een knop den bast rondom los maakt, en hem behendig daaraf schuift; maar
onmiddelyk wederom op een wild rysje, insgelyks zoo verre afgeschilt, voegt; voorts
boven en beneden met Boomwasch bestrykt, en met bast of Hennip toebind, zonder
nogtans of den band, of het rysje nat te maken; ook boven op eenige bladen vast
maakt, om het rysje voor de hitte der Zon te beschermen,
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en in staat te stellen, om het zap aanstonts tot zig te trekken. Na verloop van vyf of
zes weken, als wanneer de knoppen gezet en uitgesprooten zyn, kan het bindzel
wederom wech genomen worden.
Van het Griffelen door Afzuigen, en van het Afleggen ziet ons Kunst-Woordenboek
op het Artykel van BOOMEN AFZUIGEN.
groeibaarheid. Dit is een Akkermans en Tuinmans woord. Wy verstaan’er door de
werking, door welke de Plantgewassen en Boomen gevoed worden, groeijen, bloeijen,
en door middel hunner Zaaden vermenigvuldigt worden.
De wasdom der Planten geschied per intus susceptionem, gelyk de Filosophen
spreken, dat is, dat de groeibaarheid binnen in de Plant geschied, wanneer de zappen
der Aarde, door de gisting in beweging gebragt, door de luchtgaaten der Wortel
indringen, en door de warmte der Zon zig naar boven verheffen, en zig in den stam
vereenigen, met zig in de inwendige deelen der Plante te stremmen.
Het is niet geheel en al buiten alle waarschynlykheid van reden, het geene zommige
Filosophen van het dierlyk leven der Plantgewassen gevoelen. Ten minsten daar is
een groote overeenkomste tusschen beiden, ten opzigt der Groeibaarheid; en men
ontdekt in de Plantgewassen eenige werktuigige deelen, gelyk aan zommige dergenen,
die men in de Dieren ontdekt. De vezeltjes en buisjes, die wy dagelyks in de Planten
aanmerken, zyn gelyk zoo vele Aderen, en het Zap is in plaats van Bloed. Zie
boomzap. Het is derhalven de beweging dezer Zappen, die de Plante doet groeijen.
Het is dit voortreffelyk Vogt, waardoor de Graanen en Zaaden uitspruiten, dat zig
de bladen uitbreiden, en de wortelen en takken langer worden, en’er eerst Bloessem,
daarna Vrugt voortkomt.
Of Planten van verscheide zoorten door verscheide Groei-zappen gevoed worden,
of niet, zulks behoort tot de Geschil-vragen der Filosophen. Maar de zwarigheid is,
hoe het Boomzap tot in den bovensten top der Boomen, die zoo uitnemend hoog zyn,
kan klimmen. Het voorzigtigste naar ’t gevoelen van Rai is te onderstellen, dat het
Zap tot den top der Boomen klimt, gelyk het Water klimt in ’t Brood, in een Spons,
in een lang uitgereekt Laken. Maar het zou mogelyk beter te begrypen zyn, indien
men onderstelde, dat het zap in de Plantgewassen circuleerde, gelyk het Bloed in het
Ligchaam der Menschen en Dieren circuleert, het welk zommige Filosophen beweren.
Het valt zoo moeijelyk niet te begrypen, hoe de zappen der Aarde in de wortelen
der Plantgewassen trekken. De Regen of ’t gesproeide Water maakt dat het Zout der
Aarde geweykt ende ontbonden word; waardoor de Zappen aanstonts in beweging
geraken; want daar word niets meer vereischt, als de warmte der Aarde, om die
Zappen naar boven te doen klimmen. Daarby komt dan de warmte der Zon, waardoor
de lugtgaaten der Planten verwydert worden, en dus een opening maken voor de
Zappen, om zig langs den stam in alle takken te verspreiden.
Wat de warmte der Zon aangaat, niemand spreekt het tegen, maar al de Wereld
bekent, dat deze in de Lente wederkeerende, de Planten doet inzuigen, het gene
geduurende den Winter in de Aarde en in de wortelen der Plantgewassen gelyk als
door een Digestie gekookt is. Alle diegenen, welke dit Kooken en deze Digestie
erkennen, schryven’er de werkende oorzake van niet toe aan het onderaardsche Vuur,
waaraan vele twyffelen. Ondertusschen schynt het, dat’er niets zekerder is in de
gansche Natuurkunde, als het onderaardsche Vuur. De Vuurspuwende Bergen,
Springbronnen op hooge Bergen, warme Baden, Aardbevingen, veelderlei Ertzen en
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Bergwerken, toonen klaarlyk aan, dat’er een Vuur in het middelpunt der Aarde is,
waardoor de gemelde en meer andere dingen haren oorsprong hebben.
grond. Zie aarde.
guichelheil. By de Latynen Anagallis genaamt, is een Plantgewas, waarvan men
twee zoorten vind, het Mannetje en het Wyfje.
Beschryving van het Mannetje. Dit is een klein Plantgewas, hebbende een vierkante
steel, en leggende langs de Aarde. De bladen zyn klein, en byna rond; het Zaad is
rond, en de Bloessem rood.
Plaats. Dit Plantje groeit op het Veld, in de Tuinen, en elders, daar een vette grond
is. Het bloeit midden in de Zomer.
Eigenschappen. Het is zuiverend, pynstillend, een goed middel voor de Pest en
Fenyn. Voor den Slaap ingenomen, en zig warm toedekkende dryft het door sterk
Zweeten alle Pestilentiaalsche dampen naar buiten. Het Zap is goed voor het byten
van een dollen Hond. Om deze reden bedienen’er zig de Jagers van, ingeval hunne
Honden van wilde Dieren gebeten zyn. Het Zap tot een Gorgel-water gebruikt neemt
de Fluimen wech, en stilt de Tandpyn; door de Neus opgesnoven zuivert het de
Herssenen van allerlei Slym, uitwendig met Honing gebruikt maakt het een helder
Gezigt; het geneest de Wonden; ende een Drachme daarvan met Wyn genomen
geneest een steek van een Slang.

Beschryving van Wyfjes-Guichelheil.
Dit verschilt niet van het voorgaande, behalven dat de bladen grooter zyn, en de
bloessem blauw.
Plaats. Het groeit op het Apennynsch Gebergte, en elders op Wegen en in Gragten;
het bloeit den gehelen Zomer tot in Augustus.
Eigenschappen. Het heeft dezelve kragten met het Mannetjes Guichelheil.
Het Guichelheil van roode en blauwe Bloessem, gestampt en op de Oogen gelegt,
of het zap daar in by droppels gedaan, neemt de ontstekingen wech, heldert het Gezigt
op, en verdryft de Gezwellen. De blauwe Bloessem is zonderling met Zout en Water
gekookt zynde goed, om de schurf-
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digheid der Handen wech te nemen, mits men dezelve dikwils daar in wascht.
gulden-getal. By de Latynen Cyclus Lunaris genaamt, een Tydkring van negentien
Sterrekundige Zonne-jaren; aangezien de Maan na een ommeloop van 19. jaren
omtrent het zelve stippunt des Hemels wederom bereikt. Dat is, ingeval de Maan op
den 1. January van zeker Jaar nieuw is, dan is ze na verloop van negentien jaren
wederom nieuw op den 1. January. Deze Tydkring is uitgevonden door Meton, een
vermaard Sterrekundige van Athenen, en Gulden-getal genaamt, aangezien ze dezelve
te Athenen met gulde Letters lieten graveeren, en in ’t openbaar stellen.

H.
haan. Men zegt, dat een goede Haan nooit vet word, en dat hy voor twaalf Hennen
in staat is. Men onderscheid den Haan van de Hen door zyne Spooren en Kam. Men
lubd de jonge Haanen, en maakt’er Kapoenen van. Zie beneden op kapoen. Eyeren
van Hoenderen gelegt, zonder dat ze van den Haan getreden zyn, konnen door broeijen
geene Kiekens voortbrengen.

Kentekenen van een goede Haan.
Hy moet middelmatig van gestalte zyn, dog nader aan groot, als aan klein, met een
zwarte of donker-roode pluim op ’t hoofd; breed van borst, en een opgeregten hals
van verscheide kleuren; van grove bouten, digt met Pluimvederen bezet; grof van
pooten, klaauwen en spooren. Ook kent men een goede Haan aan zyn korte en dikke
bek, zwarte oogen, sterke vlerken, hooge staart, en tot naby de Aarde omgeboogen.
Met een woord, men moet een Haan verkiezen, die waakzaam is, moedig, veerdig
in ’t Kraajen, die zyne Hennen streelt, verdedigt, en aanport om te eeten.
haanekammekens. Onder een Grieksche naam van Onobrychis bekend, is een
Plantgewas, waarvan men twee zoorten onderscheid; hoewel de tweede nergens in
van de eerste, die wy zullen beschryven, verschilt, dan alleen daar in, dat ze na alle
hare deelen kleiner is.

Beschryving van Haanekammetjes.
De takken leggen langs de Grond, omtrent een voet lang. De bladen zyn boven groen,
binnen wit, zittende twee aan twee aan een rib, die met een enkel blad eindigt. De
bloessem is gelyk die der Peulvrugtvn, zittende aan lange en digt geslooten Aairen,
rood van kleur. Het Zaad is Nier-vormig, beslooten in kleine hulzen, in de gedaante
van Haanekammen.
Plaats. Men zaait beyde zoorten van Haanekammekens in een vogte en zandige
grond.
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Eigenschappen. Men gebruikt de Haanekammekens inwendig en uitwendig; want
dit Kruid opent de Zweetgaaten, is zweetdryvend, en bevordert de Verduwing.

Queekery van Haanekammekens.
Het is een zeer goed Voedzel voor het Vee; waarom men veel moeite neemt, om het
aan te queeken.

Wat men by het zaajen van Haanekammekens moet in agt nemen.
Haanekammekens zyn Vyanden van alle andere Kruiden, daar ze zig van afzonderen,
als van iets, dat hen schadelyk is. Men moet ze om die reden viermaal zoo dik zaajen,
als eenige andere Zaaden.
haairworm. By de Latynen Herpes genaamt. Wanneer de stoffe der Roos tusschen
Vel en Vleesch vast zit, verwekt ze een Haayrworm, zynde niet anders, dan een
brandend Vuur, dat op de Huid uitslaat, verwekkende ter zelver tyd een menigte
kleine Puisten, waardoor ze doorknaagt en verteert word.
Men onderscheid ze in twee zoorten; waarvan de eene haren oorsprong uit een
enkele Gal heeft, makende bobbels, gelyk Graanen van Hirs, die de oppervlakte der
Huid, Epidermis, dat is, Opperhuidje genaamt, bezet. De andere, zynde gemengelt,
bezet de gansche Huid met een vuurige Verzweering, en verspreid zig rondom, zoo
dra de Puisten zyn opengegaan, schynende tot diep in ’t vleesch door hare invreetende
kragt te willen dringen.
De genezing van de eerste zoort is gelyk die van de Roos, ten opzigt van de
Levenswyze, Aderlaten, en Purgeren. Maar wat het uitwendige aangaat, men gebruikt
voor een Verzweering het navolgende middel:

Pommade voor Haayrworm.
Neemt twee oncen Roozen-Olie, even veel Geiten-vet, of Schaape-vet; een once
Lootwit en Tutie of Oogniet gepulverizeerd; een halve once Asch van een gebrande
Pynboom-schors, en twee drachmen Waich. Zoo dra het Vet met het Waich in den
Olie gesmolten is, doet men’er het Poeijer in, en roert het zamen zoo lang, tot dat de
Pommade koud is.

Een Pleister-pap voor Haayrworm.
Neemt Meel van Gerst en Linzen, van elks twee oncen, en kookt het tot een Pap met
een Decoctum van Weegbreê en schillen van Granaat-appelen; voegt’er een halve
once gepulverizeerde Roozen en Alsem by; nevens een once Olie van Myrthe, of
gemeene Olie. Voor de tweede zoort van Haayrworm gebruikt men het volgende
verzagtend Smeerzel.
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Smeersel voor Haayrworm.
Neemt vier oncen Roozen-water, drie lepel vol goede Wyn-azyn, een once
Myrthus-olie, zes drachmen Galnoot, even zoo veel schil van Granaat-appel, of wel
gepulverizeerde Bolus Armenius; klopt het onder malkander, en gebruikt het.
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De Zalf, onder den naam Enulatum bekend, is’er ook goed voor.
haas. Dit viervoetig Dier, van een roodgryze kleur, onthoud zig in Velden en
Bosschen, aast op allerlei Kruiden, en heeft zyne Bronstyd in de Maanden van January,
February en Maart.
De Liefhebbers noemen dit Dier het Haas, en zeggen voor Oogen, Glazen; voor
Pooten, Loopers; voor Haair, Wolle; voor Ooren, Lepels; voor Bloed; Zweet; voor
Staart, Pluim, enz.

Manier, om een Haas gereed te maken.
Hoewel het vleesch van een Haas zwaar is om te verteeren, makende dikke en
zwaarmoedige Zappen, is nogtans een jong Haasje een aangenaame Lekkerny, en
vervult geenzins de minste plaats op de Tafelen der Grooten.

Een gebraden Haas.
Stroopt het Haas zyn Vel af, haalt het uit, laardeert het, en steekt het aan spit, hebbende
het alvorens met zyn Lever bestreken, om het rood te doen worden. Men eet het Haas
dus gebraden zynde met een zuure, of met een zoete Sauze.

Opgestoofde Haas.
Neemt’er de voor- en agter-bouten geheel af; snyd het overige in stukken, lardeert
het wel, en doet het in de Fruitpan met Reuzel of gesmolten Spek. Daarna doet het
zamen in een Pot met witte Wyn, en maakt het verder toe met Zout, Peper,
Noote-muscaat, Lauwrier, een weinig Oranje en fyne Kruiden; laat het dus kooken,
om heet op te disschen.

Jong Haasje.
De beste zyn, die in de maand January geworpen worden, en nu een half, of drie
vierendeel Jaars oud zyn. Het gebeurt ook wel, dat ze alsdan reets volwassen zyn;
als wanneer men ze, om te weten, of ze jong, dan of ze oud zyn, by de Lepels of
Ooren vat, om die van een te trekken; en als men bemerkt, dat de huid los word, is
’t een teiken, dat het Haas jong is; maar in tegendeel, zoo ze onbeweeglyk blyven,
mag men besluiten, dat het Dier reets oud is.

Een gebraden Haasje.
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Men maakt een jong Haasje op dezelve wyze toe, gelyk wy boven van het Haas
gezegt hebben. Voor al eer men het aan spit steekt, maakt men ’t met zyn eigen Bloed
of Zweet rood; men lardeert het, om het met een Peper-sauze, of, zoo men wil, met
een zoete of zuure Sauze op te disschen.

Ragout van een Haasje.
Snyd het Haasje in vier deelen; lardeert het met een houte Lardeer-pen; kookt het in
Vleeschnat; stooft het wel met Peper, Kruidnagelen, ende een glas Wyn. Gaar gekookt
zynde, fruit Bloed of Zweet, en Lever in een Pan met een weinig Meel; mengt het
met een scheutje Wyn onder malkander, en discht het dus op.

Haaze-Pastei.
Neemt drie pond Meel, een pond Booter, en naar vereisch Zout; kneed het onder
malkander, en maakt het tot een Pastei; Lardeert vervolgens het Haas, maakt het toe
met Zout, Peper, Noote-muskaat, Kruidnagels en Lauwrier-bladen, met een menigte
sneedjes Spek, onder in de Pastei, ende een weinig Booter. Dit geschied zynde, legt
het Haas cierlyk in de Korst, en zet het in den Oven, zynde de Korst alvorens met
Eyer-dooiren bestreken. Een jong Haasje word op dezelve wyze in een Pastei gezet.

Een opgestoofd Haasje.
Doorsnyd het Haasje in vier deelen, lardeert het wel, en kookt het Vleeschnat, met
Zout, Peper, Kruidnagelen, ende een weinig Wyn. Gaar zynde, fruit de Lever en het
Zweet met een weinig Meel; mengt het zamen, en doet’er een scheutje Wyn-azyn,
Cappers en Olyven, daar de steenen uitgehaalt zyn, by. Dit warm opgedischt zynde,
is een goede Voorkost.

Struif van een Haas, op zyn Turksch.
Neemt het rugge-Vleesch van een Haas, of ander Wildbraad; hakt het met Spek onder
malkander klein; doet’er Amandel-kernen, Pitten van Hazelnooten, gebraade en
geschilde Kastanjen enz. by; maakt het zamen toe met Zout, Speceryen en fyne
Kruiden.
Zoo het Vleesch rauw is, moet gy Booter of ander goed Vet in een Pan smelten,
en’er het Vleesch met al het bovengemelde in werpen, en dus gaar laten worden.
Smelt vervolgens Booter in een Pan, maakt een struif; en deze gaar zynde, voegt’er
het voornoemde Haaze-vleesch enz. by; dog neemt het met een spatel uit de Pan,
zonder iets te breken; legt het zamen in een Schootel, dog het gehakt boven. Daarna
begiet de Struif met Schaape-nat; raspt’er ook Noote-muskaat over. Men kan’er
stukjes geroost Brood, en snippertjes van Citroen-schillen by voegen.
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Ingeval het Vleesch van een Haas of ander Wild gekookt is, heeft men het maar
klein te hakken, toe te maken, en dus de Struif te bereiden. Deze half gaar zynde,
word’er er het gehakte bygedaan, en voorts gaar gemaakt.
Eigenschappen. In de Geneeskunde word het Bloed, en zelfs het Vel, bebloed
zynde als een goed middel voor de Steen aangemerkt. Het geronnen Bloed is een
kragtig tegengift, geneest den Beet van een vergiftig Dier; en in Wyn genuttigt,
word’er het gestremt Bloed vloeibaar door gemaakt. De Herssenen gekookt of
gepulverizeerd dienen, om de Zenuwen te versterken.
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Middel voor de pyn van alle Ligchaams deelen, door weiagtig Bloed of
Winden veroorzaakt.
Het ruige van een Haze-vel op een pynlyk Lid gelegt, is een onfeilbaar Genees-middel.
Immers de Heere Chomel betuigt, dit hondert en hondert maal ondervonden te hebben.

Kragt van het Haze-haayr.
Dit moet onder een Pleister gestreken, en op Gezwellen gelegt worden.

Haze-Jagt.
Men jaagt het Haas in het open Veld, met Jagt-honden en Brakken. Het is een loos,
maar bevreest, en snel Dier in ’t loopen.
By helder Weêr beminnen de Hazen het beploegt Land, maar als ’t regent,
onthouden zy zig op onbeploegde Akkers, en naby de Wegen. ’s Winters, en als het
sterk waait, moet men het Haas in zyn Leger zoeken, of het begeeft zig na overdekte
plaatzen. Men moet ze niet opzoeken, zoo lang als’er nog Dauw legt, om dat die den
reuk der Brakken belet; ten zy in een groote Hitte.
Als de Brakken het Spoor hebben ontdekt, moet men het zelve agtervolgen, tot
dat men het Haas vind; dog daartoe moeten veel eer oude, als jonge Honden gebruikt
worden.

Manier, om Hazen in Stroppen of Strikken te vangen.
Deze Strikken zyn van Yzerdraad gemaakt, of van geel Kooper, zoo dik als een
Spelde; aan het een einde van welke men een Ring maakt, waardoor het ander einde
gaat, en vast gemaakt word; en zoo wyd, dat’er een Schoen of Klomp door kan. Is
het Kooper- of Yzerdraad te dun, zoo neemt men het dubbeld, en vlegt het, als een
Keten.
Men kan naby langs een Hegge gemakkelyk ontdekken, of’er een Haas, of eenig
ander Wild is voorby gegaan, om dat’er doorgaans van ’t haayr is blyven hangen.
En zoo het een gewoone gang van een Haas is, zal men ’s anderen dags nog meer
haayr ontdekken. Als wanneer men een strik kan zetten, gelyk in de Figuur verbeeld
word, vertoonende een Hegge, alwaar onderstelt word, dat een Haas door een dier
gaaten of openingen, gemerkt door de Letteren M. N. O. gaat.
Die de Stroppen stelt, neemt groen Kooren, Brem, wilde Thym, of den drek van
een Haas, van het Veld opgeraapt. Hiermede wryft hy zyne Handen ende het Strik.
Naderende dus in de Wind tot L. maakt hy een strop vast naby N. Zoo dat’er het Dier
niet voorby kan, zonder zyn kop daar door te steken. En zoo by geval de doorgang
niet rond, en hooger als breeder is, gelyk diegene, welke gemerkt is door de letteren
M. P. Q. neemt hy twee kleine houtjes, zynde aan beide einden als een Vork gespleten,
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deze stelt hy onder het strik, om het zelve in de behoorlyke hoogte te houden; zoo
gelyk de twee letteren P. en Q. geteikent zyn. Maar zoo de doorgang al te wyd is,
om’er een strop in te stellen, maakt hy dezelve nauwer door eenige takjes op zyde
te planten. Dog hy stelt’er het strik niet, vooral eer hy gewaar word, dat het Haas,
niet tegenstaande de weg door de takjes nauwer is gemaakt, nogtans daardoor is
gegaan. Hoewel een oude Haas bezwaarlyk met een strik kan gevangen worden. Ziet
ook op het Artykel van konyn.
hadig. In ’t Latyn Ebulus genaamt.
Beschryving. Dit Plantgewas is een zoort van Vlier. De stam is vierkant en
knobbelig. De bladen zyn rondom gekartelt en stekelig. Bloessem en graantjes zyn
gelyk die van een Vlierboom.
Plaats. Dit Plantgewas groeit omtrent vervalle Gebouwen, Puinhoopen, en Gragten.
Het bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De Hadig heeft alle de kragten en hoedanigheden van Vlier. Zy
is goed, om te droogen, en wateragtige Vogten wech te nemen; dog is schadelyk
voor de Maag. De Vrugt gekookt en met Zuiker geconfyt, en om den derden dag een
drachme genomen neemt het Water der Waterzugtigen wech. De gepulverizeede
Wortel doet dezelve werking. De korlen wel gewasschen en gepulverizeerd, tot een
drachme een gehele Nagt in Wyn afgeweykt geneest de Waterzugt, zettende een
menigte van Water van onderen en van boven af. Het zap uit de wortel van Hadig
gedrukt en gedronken is goed voor de Jigt. Een Pleister van Hadig-bladen en
Brandnetelen; als mede een Zalfje daarvan gemaakt, is mede voor de Jigt een
onfeilbaar Genees-middel.
haemorrhagia. Dus noemt men het bloeden uit de Neus.

Genees-middelen voor de Haemorrhagia.
I. Stampt bladen van Barnetelen, en legt die onder de Voet-zoolen, en in de palmen
uwer Handen; maakt voorts een linnen doek in ’t Zap nat, en slaat dat om den Balzak.
Maakt ook een Wiek van linnen, en stopt die in het zelve zap gedoopt zynde in uwe
Neus.
II. Spuit Brandewyn in de Neus, en het bloeden zal op staande voet ophouden.
III. Houd Eerenprys in uwe Hand, tot ze warm word, en gy zult’er baat by vinden.
IV. Stampt het zap uit Barnetelen; doet het zap en de gestampte bladen in een
Neusdoek, en bind hem dus aan beide zyden om den Slaap van ’t Hoofd.
V. Neemt een goede hand vol Peterzelie, en brengt die tot de Neus. Dit is een
onfeilbaar Genees-middel.
haemorrhoides. By de Nederlanders Aambeyen en Speenen genaamt, zyn gelyk als
kleine bobbels en blaaren, zittende rondom het Gemagt of Fondament. Hieruit vloeit
dik en zwaar Bloed. Daar zyn inwendige en uitwendige Hae-
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morrhoides. De inwendige ziet men niet; en ontstaan uit zwaar en weyagtig Bloed,
dar geleid word door een klein takje van de Poort-ader. Deze verwekken by den
Afgang niet veel Pyn, en het Bloed zondert zig daarvan af. En hier in bestaat het
onderscheid van de andere, ontstaande uit een dik en zwaar Bloed, dat geleid word
door een takje van de holle Ader, en dat zig met den Afgang mengt.
De Haemorrhoides, welke niet bloeden, verwekken meer Pyn, als die, welke
bloeden. De uitwendige gelyken naar Wratten, en geopende Vygen, meest ontsteken,
en pynlyk, vuurig, met Koorts. De andere worden gekent aan de moeyelykheid van
den Afgang, en, gelyk wy reets gezegt hebben, aan het Bloed, dat daarmede niet
gemengt is.

Genees-middelen voor de Haemorrhoides.
Niet tegenstaande de Haemorrhoides zeer pynlyk zyn, is het nogtans zeker, dat ze
verscheide andere Ongemakken afkeren. Waarom het dengenen, die aan dezelve
onderhevig is, niet geraden word, zig geheel daarvan te genezen, wegens een grooter
Gevaar, dat daar uit zoude konnen ontstaan. Dog wanneer ze al te zeer vloeijen, moet
men zulks allengskens beletten.
I. Met zig eens of tweemaal op den Arm te doen Aderlaten. Daarna moet men zig
wryven met een zoort van Pommade, gemaakt van twee drachmen Antimonie, Koraal
of gebrand Hertshoorn en Wierook, van elks een halve drachme; men mengt dit
zamen met drie lepel vol Roozen-olie. Of men kan het volgende Genees-middel
gebruiken:
II. Neemt het vet van een Endvogel en Hoen, van elks een once; twee oncen
Rozen-olie; vyf grein Opium; tien grein gepulverizeerd Saffraan; de doojer van een
Ey; mengt dit onder malkander, en maakt’er een Pommade van. Maar men moet
daar-en-boven een nauwkeurige Levenswyze onderhouden; by voorbeeld, geen zwaar
Vleesch eeten, niet veel Zout nuttigen, nog Uyen, nog Look, nog Speceryen of
Peulvrugten. Wil men Purgeeren, men moet twee vierendeel loots Rhabarber
geduurende een nagt in een glas Water op warme Asch doen afweyken, met een
afkookzel van Zuikery-wortel, even zoo veel. Dit doorgezygt zynde, moet men’er
een once Siroop van Roozen by doen.
III. Laat twee drachmen schors van welriekende Nooten, Myrobalani citrium
genaamt, in een glas met afkookzel van Tamarinde en Weegbree aftrekken. Als het
doorgezygt is, doet’er een once Siroop van Zuikery by.
IV. Ook kan men het bloeden der Aambeyen stuiten, als men den Lyder eenige
dagen agter een ’s ogtens nugteren twee lepel vol zap van Duizendblad of Zevenblad
geeft.
V. Geeft den Lyder eenige dagen agter een in een doojer van een Ey een drachme
Klaver-zaad.
VI. Laat hem in een weinig Melk een drachme gepulverizeerd Wollekruid drinken.
VII. Geeft hem een halve drachme gepulverizeerde Eyer-schaalen in een half glas
witte Wyn te drinken.
VIII. Legt onder de Voetzoolen, en op de Aambeyen Morelle- en Schrynwerkers
Biezen-bladen, zamen gepulverizeerd.
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IX. Neemt gepulverizeerde Aloë, gemengt met een weinig Zuiker, of in Spaansche
Wyn, of in andere Liquers.
X. Neemt Kikvorsschen, pulverizeerd ze, en legt den Asch op de Aambeyen.
XI. Om de Aambeyen schielyk te genezen, laat den Lyder geklisteert worden, met
een mengzel van twee drachmen bolus Armenius, een drachme Adragant en Arabisch
Gom, anderhalve drachme Drakenbloed. Dit alles wel gepulverizeerd zynde moet in
drie oncen Weegbree-water, en evenveel Roozen-water worden afgeweykt. Men kan
dit twee of driemaal ’s weeks herhalen.
XII. Neemt zap van Weegbree, Teskenskruid, wit Wollekruid, van elks twee oncen;
laat het zamen een vierendeel uurs kooken; zygt het door, en doet’er een once
Drakenbloed by, nevens anderhalve drachme bolus Armenius, even veel Zegel-aarde,
en wortel van Hertstonge, met een drachme Lootwit. Laat het zamen koud worden,
en gebruikt het.
XIII. Om volkomen van de Aambeyen genezen te worden, heeft men maar eenige
dagen agter een een decoctum van Ossebreke of Prang-wortel te drinken; of in ieder
glas Wyn of Water, dat men drinkt, een vingergreep gepulverizeerde Hertstong te
werpen. Of men kan drie dagen agter een twee drachmen Galbanum doorslikken,
met een weinig Water.
XIV. Neemt drie oncen Honing, twee oncen Wyn-azyn, een drachme gebrand
Vitriool; anderhalve drachme Tutie, evenveel Zilverschuim, en uitgebrand Loot;
kookt den Honing en Wyn-azyn zamen, tot dat de Wyn-azyn verteert is. Werpt
vervolgens uw Poeijer in den Olie, en roert het zoo lang om, tot dat de Pommade
koud is; wanneer de Aambeyen daarmede moeten bestreken worden.
XV. Ingeval’er een ontsteking by de Pyn komt, gebruikt men het onderstaande
Genees-middel:
Neemt tien drachmen Lootwit; twee drachmen uitgebrand Loot; twintig grein
Camfer, evenveel Opium, en gepulverizeerd Dragant; twee drachmen Wasch, en
Roozen-olie naar vereisch. Maakt’er een Pommade van. Zoo dra dezelve begint te
verkoelen, moet men’er twee Eyer-dooyren by doen.
XVI. Men kan ook een Pommade maken van Olie van Amandelen, Aprikoozen
of Nooten, waar in Abberdaan of Pissebedden gekookt zyn.
XVII. Mengt een drachme gepulverizeerde Pissebedden met een once Lyn-olie,
en twee of drie grein Opium, of een lepel vol zap van Bilzemkruid, of een drachme
gepulverizeerde Zwavel.
XVIII. Maakt een Smerzel van Roozen-olie, versche Booter, Lyn-zaad-olie, een
doojer van
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een Ey, ende een weinig Wasch. Of men maakt een Pap-pleister van gekruimeld
witte Brood, in Koei-melk geweykt; men voegt’er twee dooyren van Eyeren by, een
weinig Saffraan, en Populierzalf. Ook kan men een Smerzel maken van versche
Booter, en gepulverizeerde Kurk. Voor de pyn der Aambeyen is niets zoo heilzaam,
als parfuim van geraspt Yvoor.
XIX. Een zonderling Genees-middel is ook, te drinken een drachme van roode
Koraal, of Yzer-schuim met Weegbree-zap. Insgelyks een stoofzel van een Decoctum
van wit Wollekruid, of van Bilzemkruid. Ook kan men zig in plaats van dit
Pap-pleister bedienen van stof van verbrand Papier, of geraspt Loot, of bolus
Armenius, met Eywit; of fyn gepulverizeerde Oester-schelpen, het zy rauwe, het zy
gebrande, onder een weinig versche Booter gemengt.
XX. Ingeval de Aambeyen geslooten zyn, moet men ze door Bloedzuigers aan ’t
bloeden brengen; of men wryft ze met Vygen-bladen; of men legt’er het zap van
Cyclamen of Verkensbrood op; of eindelyk men stooft ze met Wyn, waarin Eppe
gekookt is; anderzins maalt men en vergruist Muurkruid met een weinig Zout, en
legt het daar op; of stooft ze met zap van Booterbloemen-wortelen.
XXI. Men houd daarvoor, dat iemand zig zettende op de huid van een Leeuw, van
zyne Aambeyen genezen word; of zoo hy een Topaas-steen aan zyn vinger draagt,
of een Jaspis, of een Koraal aan den Hals, of ook een Zakje met Asch van
Kikvorschen.
XXII. Indien diegenen, welke een ongeregeld Leven leiden, als by voorbeeld, die
overdadig zyn in Wyn te drinken, al te zout en gepepert Vleesch te eten, zig daar van
wilden onthouden, zy zouden van de Aambeyen niet gekwelt worden.
XXIII. Ingeval de Haemorrhoides aan ’t zweeren gaan, moet men ze met olie van
Eyeren bestryken, zynde alvorens in een loode Vyzel een geruimen tyd gestampt.
XXIV. Neemt vier oncen Roozen-olie, eene once Lootwit, een once Goudschuim,
zes drachmen Wasch, agt grein Opium, en maakt’er een Smeerzel van.
XXV. Neemt Wierook, Myrrhe en Saffraan, van elks een drachme, een dooyr van
een Ey, vier grein Opium, een weinig Roozen-water, en slym van Vloo-kruid;
maakt’er een Pommade van.
XXVI. Neemt een half pond versch Verkens reuzel, met den Baard van Prey. Snyd
het klein met de bladen van Prey. Stampt het wel, en mengt het onder de Reuzel.
Haalt voorts by een Apotheker drie oncen Diachylon of Zap-pleister; stampt het
zamen in een Mortier, en besmeert’er de Aambeyen mede.
XXVII. Neemt een dooyer van een Ey, gansch versch, nevens een stuk Zuiker van
dezelve groote, anderhalve once Lynzaad-olie; klutst het wel zamen, en bestrykt’er
dikwils de Aambeyen mede.
XXVIII. Zet een aarde Pot met Melk op een heet Konfoor onder een Stoel, waarop
de Lyder zit, en de Waassem der heete Melk, zyn naakt Ligchaam stoovende, zal de
pyn en vuurigheid der Aambeyen verzagten en genezen.
XXIX. Neemt een vierendeel ponds Varkensreuzel, voor zes oortjes wit Wasch,
voor drie penningen zwart Schoenmakers Pek, voor een stuiver Kooper-rood, en
voor een stuiver Lavendel-olie. Doet dit zamen in een nieuwe aarde Pot, zet het op
een heet Konfoor, en laat het een half uur kooken, mits het geduurig met een stok
omroerende. Strykt dit Smeerzel tot een Pleister op een linnen; legt het op de
Aambeyen, en laat het daar drie of vier dagen op blyven. Zoo dikwils de Lyder afgang
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heeft, word het Pleister daar af genomen, maar aanstonts wederom warm daarop
gelegt.
XXX. Neemt een handvol Huislook, ende een handvol Kervel, stampt het zamen
in een Vyzel, en zygt het door een schoon Linnen; doet’er een klompje versche Booter
ter groote van een okkernoot by, en even zoo veel Honing, met twee Eyerdooiren;
mengt het zamen, klopt het, en maakt’er een Smeerzel van, en legt het met een linnen
doek op de pynlyke plaats.
XXXI. Neemt een Tabaks-blad, en legt het ’s anderen daags in ’t Water, en dus
op de Aambeyen, en zy zullen genezen.
XXXII. Neemt Zuuring-bladen, rolt ze in een Papier, en laat ze op heeeten Asch
zoo droog als gruis worden; neemt’er even veel Rooze-zalf by, en mengt het onder
malkander. Dit tot een Pleister gemaakt en op de Aambeyen gelegt, is een goed
Genees-middel.
XXXIII. Bestrykt de Aambeyen met zoo genaamde Napolitaansche Zalf.
XXXIV. Neemt een stuk Kurk, verbrand het, en als ’t tot een Koole geworden is,
verbryzelt het; doet e’r omtrent zoo veel versche Booter by; klopt den Asch van de
Kurk en Booter onder een, en legt dat Smeerzel op de Aambeyen.
hagedoorn. Zie doorn.
halderboom. Zie booghout.
halskruid. By de Latynen Campanula genaamt.
Beschryving. Dit is een Plantgewas, wiens bladen middelmatig van groote en hard
zyn. De steel is veelhoekig, van een elleboogs lengte, of omtrent anderhalve voet,
makende vele takjes. De bloessem is rood, trekkende naar wit, en welriekend. De
wortelen zyn gelyk aan die van zwart Nieskruid, en van reuk gelyk Kaneel.
Plaats. Deze Plant groeit doorgaans op een ruwe en dorre grond. In het byzonder
vind men ze in menigte omtrent Rome. Zy bloeit in July en Augustus.
Eigenschappen. Het Halskruid maakt warm en droog. Behalven dat het ook een
openende kragt heeft, is de Wortel in Water gekookt ook een middel voor Stuipen,
Breuk, Aamborstigheid, en verouderde Hoest; ze is Waterloozend, en bevordert de
Maandstonden. Gepulverizeerd zynde is ze van
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een aangename reuk. De bladen als een Pleister-pap gebruikt zyn goed voor Hoofdpyn,
en ontsteekingen der Oogen.
ham. Dit is het agter-quartier van een Varken, of wild Zwyn, waarvan men gezouten
en gekookt zynde een lekkerny maakt.

Manier, om een Westfaalschen Ham smakelyk te maken.
Men moet ze met zuiver Salpeter zouten; men moet ze agt dagen lang in de Persse
leggen, daarna moet men ze in Brandewyn met gestoote Genever-bezië laten
afweyken; en eindelyk in de Rook van Geneverhout te droogen hangen.

Een andere Manier, om Westfaalsche Ham smakelyk te maken.
Zoo dra de Ham van ’t Varken is, moet men hem op de Aarde leggen, onder een
Plank met een zwaar Gewigt van steenen of anderzins; latende hem dus vier en
twintig uuren leggen. Daarna moet hy gezouten worden, en dus in Hooi gewonden,
in een Mande gelegt, zynde zoo groot, dat’er een laage Aarde, ende een laage Hammen
in kan gelegt worden. Twee dagen daarna moeten’er de Hammen uitgehaalt worden.
Vervolgens kookt men Wyn-moer, met Zalie, Rosmaryn, Yzop, Marjelein, Thym en
Lauwrier-bladen. Hiermede begiet men de Hammen, in een Kuip, en sluit die digt
toe, latende ze twee dagen dus staan. Daarna hangt men ze in de Schoorsteen, of aan
een haak naast de Schoorsteen; alwaar men ze vyf of zes dagen tweemaal ’s daags
met Genever parfumeert.
II. Men zout den Ham, en laat hem vyf dagen in zyn Zout leggen. Legt hem daarna
tien dagen lang in Yzer-vylzel. Wascht hem alsdan in roode Wyn af, en sluit hem in
een nauwe plaats op. Ontsteekt daar tweemaal ’s daags een Vuur van Genever-hout,
tien dagen lang, en de Ham zal een keurlyke lekkerny zyn.
NB. Dus schryft’er Chomel van; maar het is zeker, dat men in Westfalen zoo veel
ommeslag met de Hammen niet en maakt. Behoorlyk gezouten zynde worden ze in
den Rook van Eyken-hout gehangen; waardoor ze alleen aangenamer van smaak
worden, als de Nederlandsche Hammen, die in den rook van Turf gehangen worden.
Behalven dat ook de Westphaalsche Biggen veelzins met Eykels worden gemest.

Manier, om een Ham te kooken, en gereed te maken.
Ik onderstel, dat een Ham behoorlyk gezouten, en gerookt is. Dit zoo zynde, moet
hy, voor dat hy gekookt word, in lauw Watet worden afgeweykt. Dit lauw Water
eens en andermaal ververscht zynde, moet hy afgewasschen worden, en daarna
gedroogt. Alsdan legt men hem in een Ketel, dog in weinig Water, ten einde de
menigte van Water de aangenaamheid van smaak niet vermindere onder het kooken.
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Men moet op de grond van de Ketel een handvol los Hooi stroojen, met allerlei
fyne Kruiden, eenige Uyen en Citroen-schillen. En naar maate, dat het Water onder
het kooken vermindert, moet men ander warm Water daarby gieten, en daarmede
voortgaan, tot dat de Ham gaar is. Dus neemt men hem van ’t Vuur, en laat hem in
zyn Zop koud worden; wanneer men hem op een Vergiet-test legt en laat uitdruipen.
Dit geschied zynde ligt men het Zwoort op, en bestrooit hem met Peper en gestampt
Kaneel; men besteekt hem met Kruidnagelen; men bestrooit hem met gehakte
Peterzelie, Thym en Lauwrierbladen. Daarna dekt men’er het Zwoort weder op, en
laat hem koud worden.
Daar zyn’er, die een Ham in Wyn kooken; dog dit word van anderen afgekeurt.
Zie beneden op varken.

De kragt van een Ham.
Snyd den Ham, nog rauw zynde, in dunne sneedjes, klopt die wel, en legt ze een
weinig in een Stoofpan. Zet ze daarna op een heet Konfoor, dat ze kleur krygen;
maar strooit’er een weinig Meel op, en schud ze terzelver tyd om. Zoo dra de sneetjes
kleur gevat hebben, stort men’er Kalfs nat op, met Uyen, Chalotten, eenige
Kruidnagelen, een handvol gehakte Paddestoelen; voorts een weinig Wyn-azyn en
korstjes van Brood. Als dit met malkander gaar geworden is, doet men het in een
Zeefdoek, om’er het zap uit te perssen, dat in een Pot bewaard, en by allerlei Ragout,
daar Ham by komt, gebruikt word.

Ragout van Ham.
Neemt sneetjes van een rauwe Ham, en legt ze in een Stoofpan; maakt’er Sauce over
van roode Wyn, Zout, Peper, en zap van Oranje-appelen; en discht ze dus op. Men
kan’er ook wat Citroen-zap in plaats van Wyn by voegen.

Visch-Ham.
Neemt de hommetjes van Karper, en het vleesch van Zeelt, Aal en Salm, mengt het
wel met malkander, en hakt het zeer klein met Zout, Peper, Peterzelie en versche
Booter. Dus wel gehakt zynde, maakt’er de vorm van een Ham van. Neemt ook
Vellen van Karpers, en omwind het een met het ander in een linnen doek; naait het
digt toe; en kookt het half in Water, half in Wyn, toegemaakt met Zout, Peper,
Kruidnagelen, Lauwrier en fyne Kruiden. Als gy oordeelt, dat de Ham gaar is, laat
hem in zyn zop koud worden. Men zet hem of geheel op, of in sneetjes.
hamel. Zie ram, en schaap.
handelaar. Zie negociant.
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haring. Ziet hiervan wydloopig in ons Kunst-Woorden-boek. Wy zullen hier maar
van deszelfs genezende kragt een weinig byvoegen.

Kragt van een Pekel-haring.
Een Pekel-haring geheel onder de Voetzoolen gebonden, is goed, om de kwade
Dampen, die na ’t Hoofd stygen, af te wenden; voorts om de heete Koorts te matigen.
Gepulverizeerd zynde, ende in een drankje genomen, breekt hy den Steen. Wat de
Pekel aangaat, daar de Haringen in gezouten zyn, daarvan ziet de Eigenschappen
beneden op het Artykel van pekel.
hars. Dit is een olieagtig Vogt, dat uit verscheide Boomen zypelt, by voorbeeld, uit
den Terpentyn-boom, Denne-boom, Pyn-boom, Lorken-boom en Cypresse-boom.
Deze Boomen worden behendig ingekorven, om’er den Hars gemakkelyker te doen
uitvloeijen. Men onderscheid twee zoorten van Hars, eene vloeibare, ende eene harde
en drooge. De vloeibare blyft zoo als ze uit den Boom gezypelt is, en word Terpentyn
genaamt. De harde of drooge noemt men Pek of Harst, zynde of door de hitte der
Zon, of door het Vuur digt geworden. Wierook, Mastik, de Gom Elemi, Tacamahaca,
en meer andere behoren tot de zoorten van Hars.

Onderscheid tusschen Hars en Gom.
Hars is olieagtiger en brosser, als Gom; en smelt onder Olie en ander Vet; daar in
tegendeel Gom niet dan in wateragtige en zoute Vogten, gelyk zap van Planten, Wyn
en Wyn-azyn smelt.
hart. Van deszelfs Plaats, Eigenschappen en Werkingen zullen wy hier niet spreken.
Daar van kan men in ons Kunst-Woorden-boek breeder nazien. Wy zullen hier
alleenlyk gewag maken van deszelfs ongesteltheden, en Genees-middelen voor
dezelve.

Pyn voor ’t Hert.
Als men pyn voor ’t Hert heeft, gevoelt men een groote Zwakheid en Hertklopping;
men word bleek, en alle leden des Ligchaams magteloos, zonder nogtans ergens pyn
te gevoelen, dan alleen aan ’t Hert, ontstaande uit een toevallige Warmte, Kouden
en Droogte.
Men ontdekt, dat de Pyn voor ’t Hert uit een toevallige Warmte ontstaat, als de
Lyder een groote hitte in zyn Borst gevoelt, en zeer ontstelt is.
Men ontdekt, dat de pyn voor ’t Hert uit een koude of drooge Oorzaak ontstaat,
als de Lyder geen Koortz heeft, en droefgeestig is.
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Maar ingeval men ontdekt, dat’er een Ettergezwel by komt, zyn alle
Genees-middelen te vergeefs. Want het is niet als by een Wonderwerk, dat een
Hart-gezweer genezen word.

Pyn voor ’t Hert, ontstaande uit Warmte.
Genees-middelen.
I. Geeft den Lyder ieder ogtent het gewigt van een goude Vransche Kroon koekjes
van Kamfer, een Electuarium of Conserf van Diamargariton en Roozelauwrier, en
legt op de linker Borst Sandelhout, of een linnen doek, in Rooze-water, ende een
weinig Wyn-azyn geweykt.
II. Neemt Conserf van Roozen, Violieren, Nenufar, van elks even veel, en mengt
het wel zamen; geeft’er den Lyder ’s morgens nugteren en na de Maaltyd van.
Zuuring-water, onmiddelyk na de Maaltyd gedronken, is een uitnemend middel.
Insgelyks is ’t goed, den Lyder voor en na Roozen-water, of Wyn-azyn onder de
Neus te houden.

Pyn voor ’t Hart, ontstaande uit Koude of Droogte.
Genees-middelen.
I. Neemt een Electuarium, genaamt Diamoschus, en geeft’er den Lyder ieder ogtent
van, geeft hem vervolgens een half glas goede Wyn, of wel Water van Ossetong;
bestrykt hem de Borst met Nardus-olie, omtrent het Hart. Geeft hem ook eens ’s
weeks vyf uuren voor de Maaltyd het gewigt van een halve goude Kroon Driakel of
Mithridaat, in witte Wyn afgeweykt, daar Foelie in afgeweykt is.
II. Neemt Nagelbloem, Kaneel, Noote-muskaat, Zedoar, en Everwortel, van elks
even veel; stampt het zamen of elks in ’t byzonder; mengt het onder malkander, en
geeft het den Lyder in zyne Spyze; mits hy de Teering niet heeft.
III. Neemt Stoechas met zap van Ossetong, of zap van zoete Appelen, en laat’er
den Lyder van drinken.
IV. Ingeval de Lyder Hartklopping met Koorts gevoelt, moet hy Adergelaten
worden, en ieder ogten Siroop van Granaat-appelen of Limoenen drinken, of wel
zap van Zuuring; of men kan een van beiden mengen met Roozen-water, zap van
Porcelein en Zuikery, en laten den Lyder dagelyks ’s ogtens daar van drinken. Men
kan hem ook allerlei welriekende Speceryen onder de Neus houden. Legt hem ook
op de linker Borst een linnen doek, gedoopt in Water van Weegbree, Roozen-water,
ende een weinig Wyn-azyn.

Hartklopping.
I. Geeft den Lyder twee drachmen Electuarium, bestaande uit Poeyer van warme
Diamargariton, ende een derde deel van Gemmi-poeijer; laat hem vervolgens drinken
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Buglosse- en Melisse-water, omtrent twee oncen van elks; dog mengt het alvorens
wel door malkander.
II. Neemt Water van Buglosse, van Melisse, en van Bernagie, elks een half tiersje;
een tiersje goede Wyn; twee drachmen gepulverizeerd Kaneel; mengt het onder
malkander, en laat het in een pot of pan over ’t Vuur warm worden, doopt’er een
linnen doek in, en legt het op de linker Borst.
III. Neemt een vingergreep Bernagie-bloessem, even zoo veel Rosmaryn-bloessem,
en Ossetong; een drachme Saffraan; twee pond van de beste Wyn,
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en vier oncen Quee-zap. Doet het zamen in een glaze Vlesche, en stopt ze digt toe;
zet ze dus veertien dagen lang in Paarde-mist; laat het daarna in een Kolf distilleeren,
en bewaart het gedistilleert Water tot uw gebruik, dat is, zoo wel voor Hartklopping,
als voor Droefgeestigheid.

Een ander Middel voor Hartklopping.
Het word voor een uitnemend middel gehouden, Kamfer ter groote van een Ert aan
den Hals te hangen; of dat de Lyder twee of drie oncen Buglosse- of Melisse-water
drinkt. Het navolgende gedistilleerde Water word voor een onfeilbaar middel
gehouden: Neemt twee Harten van Varkens, drie Harten van Runderen of Herten,
Nootenmuskaat, Kruidnagelen, Zaad van Basilicum; van elks drie drachmen;
Bloessem van Wederik, Bernagie, Ossetong en Rosmaryn, van elks een halve handvol.
Laat dit zamen in Malvezy-Wyn of Hypocras een Nagt afweyken; distilleert het
vervolgens met een Kolf, en bewaart het Water, om’er den Lyder drie of vier oncen
teffens van te geven.
Conserf van Anjelieren en Rosmaryn, Kaneelwater, Brandewyn, en Eau de la
Reine, zyn ook goede middelen voor Hartkloppingen.

Voor allerlei benauwtheid aan ’t Hart.
Neemt bladen van Zuikery, en stampt ze eenigzins; giet’er een weinig Wyn-azyn op,
en legt het op de linker Borst.

Voor de Flauwte aan ’t Hart.
Neemt Wyn-azyn, en zap van Tuinmunt en Poley; mengt het zamen, en geeft het den
Lyder te drinken. Doopt’er ook een linnen in, en legt dat op ’t Hart. Gedistilleert
Water van Cardebenedict heeft dezelve kragt.

Voor Flauwtens en Bezwymingen.
Zoo dra iemand in een Flauwte valt, moet men hem met koud Water, met een weinig
Roozen-water gemengt, besproeijen. Is ’t Vrouw of Vryster, moet men letten, of die
Flauwte niet ontstaat uit de Lyfmoêr; want in dat geval moet men in plaats van Water
te gebruiken, haar allerlei stank onder de Neus houden, by voorbeeld, gebrand Leêr,
Vilten of Laakens, Veêren enz. Men geeft daaren boven den Lyder een vingerhoed
vol goede Wyn; men wryft hem Armen en Heupen met een warm linnen, en doet
hem een styve band om ’t Lyf; men steekt hem het een of ’t ander in de Neus, om
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hem te doen niezen; of men houd hem Poley met een weinig Wyn-azyn gemengt
onder de Neus.
Maar ingeval deze Flauwte uit een gebrek van Levens-geesten, als by gelegenheid
van sterk Zweeten, Bloedvloeijen, of Buikloop ontstaat, moet men den Lyder niet
met koud Water besproeijen, nog nauw binden of rygen, maar hem ergens leggen,
daar hy zig niet beweegt. Zoo dra hy weder by zig zelve komt, moet hem sterk nat,
ende een goed glas Wyn gegeven worden.

Om het Harte te sterken, en de Droefgeestigheid te verdryven.
Neemt Zap van Bernagie en Ossetong, van elks ruim een half pintje; een half pintje
zap van Renetappelen; vier drachmen gepulverizeerde Couchenilje; drie pond Zuiker;
anderhalve drachme Diamargariton frigidum; en vier scrupels Diambra.
Filtreert deze drie zoorten van Zap, en haalt het over; doet het vervolgens by de
vier drachmen Couchenilje in een aarde Pot, en laat het twee dagen aftrekken, mits
het voor en na omroerende; herhaalt het, en doet’er Zuiker by; zet het op ’t Vuur, als
of gy’er een Siroop wilde van maken. Daarna van ’t Vuur genomen, en koud geworden
zynde, doet’er het Diamargariton by, nevens de Diambra, en bewaart het. De Dosis
is ’s morgens vroeg een of twee lepel vol. Men kan in het bovenstaande ook een
popje Saffraan doen aftrekken, en het wel uitperssen, om’er het zap van te hebben.

Middel voor Hartklopping.
Neemt een pond fyn gepulverizeerd Koraal; distilleert het met een Retort, ende een
groot Recipient; stookt een sterk Vuur; en gy zult’er geesten van halen, die de
Hartklopping genezen. De Dosis is een halve scrupel.
Anders. Men begint met een Aderlating; daarna neemt men versche Bernagie en
Melisse; men maakt’er gelyk als een Pleister van; maakt het warm, en besproeit het
met Roozen-azyn; legt het op ’t Hert, en gy zult onfeilbaar genezen zyn.
hartklopping. Dit is een ongeregelde beweging van ’t Hart, het welk buiten zyne
natuurlyke gewoonte zig verwydert of inkrimpt. Dit nu geschied by alle zoorten van
ongetempertheid, het zy door bedorve Zappen, het zy door een Kwaad in het
Hert-zakje, of deszelfs Vliezen.
De oorzake van de Hartklopping is of inwendig, of uitwendig. De inwendige
ontstaat door een overmatige hitte, en veelheid van Bloed; of door een overvloed
van kwade Dampen, of door zoo veel Slym en koude Fluimen, dat’er de kleur bleek,
en de Pols slap van word, De uitwendige oorzaak is een aanstekende Lugt, of de Beet
van een fenynig Beest; een al te groote hope, of al te groote vreeze; een communicatie
met de Maag, Milt, Hertzakje enz. Wat de inwendige oorzaak aangaat, zoo de
Hartklopping uit een overvloed van Bloed ontstaat, moet men den Lyder Aderlaten,
naar vereisch van zyne Jaren, kragten, sexe, en zaisoen des Jaars.
Ingeval de kwaade Dampen uit een overtollige Warmte ontstaan, of uit een
obstructie, moet men den Lyder niet alleen op den Arm aderlaten, maar ook op de
Voet. Zoo de Hartklopping buiten gewoon sterk is, en niet op staande voet kan ge-
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stelt worden, moet men hem een blinde Kop op ’t Hert zetten. Zoo dra deze Kop
wederom wechgenomen is, legt men in hare plaats twee drachmen Driakel, met tien
grein gepulverizeerde Saffraan, op een sterk Laken gespreid. Daarna doet men hem
het Bad gebruiken. Men kan hem anderzins een Klisteer zetten, bestaande uit Zemelen,
Porcelein, Latouw, en Komkommers, met een weinig Wyn-azyn. Het zelve Decoctum
kan ook dienen, om hem twee of driemaal ’s daags te stooven.
Men laat hem een Koeldrank gebruiken, gemaakt van Appelen, en gedroogde
Pruimen. Voor iemand, die Zoetigheid bemind, kan men’er Honing, Zuiker, of
Zoethout by voegen. Als men dit gering middel eenige dagen lang gebruikt heeft,
doet men hem voor de eerste maal purgeren met anderhalf once Cassia, of met een
once Catholicon duplex, ontlaten in twee roemertjes Wey, die men een uur na
malkanderen moet nemen. Twee of drie dagen daarna moet men hem andermaal
doen purgeren, daarby voegende een once Siroop van Perzikbloessem, of twee lepel
vol Violet-zap.
De Koeldranken moeten toegemaakt zyn met Porcelein, Latouw, Zuuring, of Zap
van Oranjen. Maar ’s Winters neemt men in plaats van Kruiden Verjuis of Kappers,
of een vierendeel loots (Cremor tartari) gezuiverde Wynsteen.
Men moet hem verbieden veel Zout, of Speceryen, hard en onverduwelyk Vleesch
te eten.
Hy mag weeke Kas, Melk, Room, Appelen, Kerssen, Peeren, Meloenen, en
Komkommers nuttigen. Hy moet niets om zyn Hals, Borst of Lendenen binden.
Zoo de Hartklopping ontstaat uit een overtollige en koude Slym, moet de Lyder
een drachme Pillen van Aloë voor het avondmaal nemen; of ’s morgens nugteren,
met twee oncen Manna, gesmolten in Vleeschnat, of met een halve once Koekjes,
de succo rosarum. Hy moet Driakel gebruiken, of Orvietaan, of een weinig
Alsem-Wyn, of Spaansche Wyn, of Rossolis. Of men kan het navolgend Opiaat
gereed maken.

Opiaat voor Hartklopping.
Neemt vier oncen Conserf van bloessem van Ossetong, mengt’er een halve once
geprepareerde Koraalen by, met twee drachmen gepulverizeerd Sandelhout, en even
zoo veel rood Sandelhout, ende een weinig Spaansche Wyn of Rossolis. De Dosis
is een halve once ’s morgens en ’s avonds. Anderzins kan men ieder ogtent nemen
vier lepel vol zap van Ossetong of Bernagie. De Lyder moet zig daar-en-boven een
matige Beweging geven; en ’s middags niet slapen, maar een zekere matige oeffening
gebruiken.
Zoo de Hartklopping uit fenyn ontstaat, of door een aanstekende lugt, of ook door
de beet van een vergiftig Dier; of eindelyk door een al te hevige Gemoeds-dryft, als
Blydschap, Vreeze, of onmatige Droefheid, moeten de eerste door een tegengift, de
andere door een bedaartheid des Gemoeds genezen worden.
Maar zoo ze ontstaat door een Communicatie met de Long, Maag, Milt, Lyfmoeder,
Ingewanden of Buik, moet men de oorzaak daar van wechnemen.
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Andere Scheikundige Genees-middelen, van den Heere Lemery, Doctor der
Medicyne, en Lid van het Academie der Wetenschappen, voor kwaade
Dampen en Hartkloppingen.
Een Decoctum van Byvoet, Sint Janskruid.
De Geesten van Salarmoniak en Pis. De Dosis is van zes tot twintig droppels.
Geesten van Salpeter verzoet, van Vitriool, en van Zwavel. De Dosis is van vier
tot agt druppels.
Geesten van Vitriool. De Dosis is van vier tot twaalf druppels.
Tinctuur van Mars of Yzer, door Salammoniak getrokken. De Dosis is van vier
tot twintig druppels.
Het Zout van Polychrestum. De Dosis is van een halve tot zes drachmen.
Zout van Zwavel. De Dosis is van tien grein tot twee scrupels.
Water van Melisse. De Dosis is van een drachme tot een once.
De Geesten van een Menschen-hoofd. De Dosis is van vier tot vier en twintig
droppels.
Olie van een Menschen-hoofd. De Dosis is van een tot zes droppels, in de Neus
opgehaalt.
Een Elixir Anti-epilepticum of voor de Vallende Ziekte. De Dosis is van vier tot
twintig droppels.
Vliegend Zout (Sal Volatile) van Karabé, dat is, geele Barnsteen. De Dosis is van
vier tot zes grein.
Kristal van Wynsteen. De Dosis is van een halve tot drie drachmen.
Overgehaalde Olie van Barnsteen. De Dosis is van een tot vier droppels.
Eau de la Reine. De Dosis is van een halve tot twee drachmen.
Vliegend Zout van Adderen, Hertshoorn, Pis, en Wynsteen. De Dosis is van een
drachme tot zestien grein.
Kaneel-water. De Dosis is van een tot drie drachmen.
Tinctuur van Kaneel. De Dosis is van een halve tot twee drachmen.
Tinctuur van Antimonie. De Dosis is van vier tot twintig droppels.
Antihectica van Poterius. De Dosis is van tien grein tot twee scrupels.
Conserf of Decoctum van Zalie.
Zap van Oranje-bloessem. De Dosis is van een drachme tot een once.
Elixir Proprietatis. De Dosis is van zeven tot twaalf droppelen Olie van afgezoet
Vitriool. De Dosis is van vier tot tien droppels.
Tinctuur van Quinquina, gemaakt met Wyn of Water. De Dosis is van een tot vier
oncen.
Tinctuur van Myrrhe. De Dosis is van zes tot vyftien droppels.
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Vliegend Zout van welriekende Olie. De Dosis is van zes tot twintig droppels.
Olie uit Tichelsteenen getrokken, na dat dezelve alvorens met Olie van Olyven
doortrokken en doorweykt waren, uitwendig opgelegt, en inwendig genomen. De
Dosis is van twee tot vier droppels.
Hars van Barnsteen. De Dosis is van zes tot vyftien grein.
Kamfer-olie. De Dosis is van twee tot zes droppelen.
Kamfer. De Dosis is van een tot zes grein.
Tinctuur van Castor en Zaffraan. De Dosis is van vier tot twaalf droppels.
Geesten van Kamfer-wyn. De Dosis is van twee tot agt droppels.
Water van Melisse of Byvoet, waar in vyf of zesmaal brandende Kamfer is
gebluscht. De Dosis is van een tot zes oncen.
Men kan den Lyder het navolgende ook onder de Neus houden:
Olie van Barnsteen; vlugtige Olie van Salammoniak; overgehaalde Pis; Eau de la
Reine; Kamfer; Olie van Papier; Olie van Gom Ammoniak.
hartstogten. De Ziele is het beginzel der werkingen van een redelyk wezen.

De Hartstogten, Hoedanigheden, en Werkingen van de Ziele.
Hierdoor verstaat men, dat de Ziel des Menschen het beginzel in den Mensche is van
Verandering, Wasdom, Voort-teeling, Gevoelen, en Redenkaveling; zynde alle de
werkingen van een zoogenaamde groeijende, gevoelende, en redelyke Ziel. Aangezien
het Ligchaam des Menschen, hoewel werktuiglyk en konstig gemaakt, niet in staat
zou zyn, om bewogen te worden, ten ware het met een redelyke Ziel gepaart was.
Ja, dat meer is, zy bezit een Kenteken van Goddelykheid; zy is een geestelyk
Wezen, onsterffelyk en onzienlyk, zig geduurig na het oneindige uitstrekkende,
zonder hare bevattingen en begeerte te bepalen.
De brandende begeerlykheid, en onmatige zugt en lust is zoo nadeelig voor de
Gezondheid, als de overdadige blydschap.
De onmatige Gramschap dryft het Bloed en Levens-geesten naar buiten, en die
ontstoken zynde een Koorts en Droefheid verwekken. Ook verteert ze alleengskens
het Ligchaam, en doet den Mensch sterven, wanneer hy’er het minste vermoeden
van heeft.
Een buiten-gewoone Vreze en Benauwtheid veroorzaakt dikwils een schielyke
Dood; wanneer namentlyk Bloed en Levens-geesten dus het Hert overstelpen, dat
ze in een oogenblik de natuurlyke Warmte wechnemen.
Dus zyn alle ongeregelde Hartstogten gevaarlyk. Waarom men dezelve door de
gezonde reden te breidelen heeft, en alvorens te overwegen, of het voorwerp van
Blydschap, Droefheid, Toorn, enz. zodanig een aandoenig wel waardig is.
haver. De Haver is schier al te bekend, om’er een Beschryving van te maken. Men
heeft tweederlei Haver, gezaaide of wilde. De eerste heeft het blad en stroo gelyk de
Tarwe. In de plaats van Koorn-aairen draagt ze even als kleine Sprinkhaanen met
twee voeten, waar in de Haver beslooten is, zynde lang en witagtig. Men zaait ze in
uitgemale en droog gemaakte Meiren; en ze bemind koude en vogtige plaatzen.
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Een ieder weet, dat ze de Paarden, maar geen Menschen, tot Voedzel strekt; ten
ware in een groote Hongersnoot, wanneer men zomwylen genootzaakt is, daar Brood
af te maken, dat gansch niet smakelyk, maar straf is. Galenus van de eigenschappen
dezes Broods sprekende, zegt dat het nog hard- nog loslyvig maakt, maar den
middelweg houd. Voor een Genees-middel gebruikt wordende, heeft het Haver-meel
dezelve kragt als het Gerste-meel; want tot een Papzel gemaakt, droogt het op, en
verdryft middelmatig, zonder pyn of byten. ’t Is nogtans een weinig kouder en wat
zaamtrekkende, zoo dat het dienen kan om den Buikloop te stuiten. Dioskorides houd
het daarvoor, dat Haver-pap den Buikloop stopt, en dat het nat goed is voor die genen,
die met den Hoest gekwelt zyn; en Plinius zegt, dat hy de Vlakken wechneemt.
Merk, dat men zig dikwils van raauwen Haver bedient, gedaan in een zakje, dat
men in Azyn nat maakt, en heel warm op den Buik legt, om het Kolyk en Moeder-pyn
te stillen.
De Haver heeft vele eigenschappen van de Gerst; want in een Pleister gebruikt,
droogt ze matig, en tot Gort gemalen, ververscht ze de Menschen, die haar eten, maar
verwarmt de Paarden, die ze met de bast eten. De Pap van Haver-meel, stopt den
Buik, en voed middelmatig. Het Haver-meel is goed voor een Pleister tegens de
ontstekingen van eenig Lid; en met Wyn gekookt, verdryft ze de vlakken van ’t
Ligchaam.
De wilde Haver gelykt naar de voorgaande in alles, behalven dat ze grooter en
zwarter is. Ze komt van bedorven Kooren, dat men Koorenbrand noemt, als de Rogge
en zomtyds de Garst door een honigdaau bederft.
Men laat ze met hare Wortel kooken in Water, en tot op een derde inkooken; Daar
op zygt men alles zamen door, en doet’er even zoo veel Honing by. Dan herkookt
men dit mengzel zoo lang, tot dat het zoo dik word, als gesmolen Honing. Voorts
doopt men’er een doekje in, dat men op de Neus legt, en een byzonder goed middel
is tegen de stinkende Zweeren, die’er komen. Andere mengen’er gepulverizeerde
Aloë onder, en gebruiken ’t als voren. In Wyn gekookt met dooge Roozen, helpt het
tegen den stank in de Mond.
De Kooren- en Rogge-maten dienen ook om den Haver te meten. Evenwel worden
in Vrankryk 3. Mudden Havers gerekent op 24. maatjes, dewyl men eens zoo vel
Haver moet hebben, om het zelve gewigt van Graanen uit te maken.
De ydele Haver is die onvrugtbaar is; in ’t Latyn Bromos genaamt. Men kan hem
kennen aan den
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Baard, die diet om de Hygrometers te maken, ’t welk kleine werktuigen zyn, om
daardoor de vogtigheid en droogte der Lugt te weten.
haze. Zie haas.
hazelaar. By de Latynen Corylus, en Nux aveliana genaamt.
Beschryving. Dit Gewas maakt vele buigzame takken, maar zelden of nooit een
dikken stam; want al is het, dat hy hoog groeit, blyft hy nogtans dun en rank. En dat
men’er twee in Duitschland gezien heeft, namentlyk een te Pfortsheim, wiens stam
de dikte van drie Mannen had, en den anderen te Frankfort aan den Mayn, zynde
zeven en tagtig voet in de hoogte, en wel vier Mans dikte van stam, deze moeten als
Wonderen van de Natuur woorden aangemerkt. Het loof is breed-rond, voor aan
spitz, en haairig, onder heldergroen, rondom gekorven. Het hout heeft een ligte,
dunne, bruin-roode, en met kleine witte vlekjes gespikkelde bast. Uit de takken
groeijen in de Herfst lange ronde takjes, anderzins Katjes genaamt, bestaande uit een
menigte bladen, die als schubben op elkander gepakt zyn. Deze katjes worden in ’t
Voorjaar geel, vooral eer ze afvallen. En zoo dra ze beginnen van kleur te veranderen,
ziet men de bladen uitspruiten. De Hazelnooten komen niet ter plaatze, daar die katjes
gezeten hebben, maar uit een bloessem, bestaande uit Vermiljoenroode vezeltjes;
zynde of langwerpig, of byna rond. In de buitenste harde schil, die nog ten dele met
een groene, en gelyk als gefranjede bolster omringt is, zit een witte kern, zeer
aangenaam van smaak, die in een ruig, en onder dit nog in een wit teder vliesje
beslooten is.
Het hout is niet alleen goed tot Brand, maar word in het byzonder van de
Zeve-makers gebruikt; gelyk de Koolen tot Buskruid.
Plaats. De Hazelaar groeit overal, voornamentlyk daar een magere, koude, vogtige
en zandagtige grond is. Hy kan beter Schaduwe, als Zonneschyn verdragen. Dog
groeit de Hazelaar niet alleen in ’t wild, maar word ook in de Hoven tegen Muuren
en Latten gezet; hoewel deze niet zoo zeer in Hout, als wel in Vrugt van de wilde
Hazelaar te onderscheiden is. Men telt’er drie zoorten van:
(1.) Gemeene witte Hazelnooten, zynde grooter, en aangenamer van smaak, als
de wilde. Hoewel dit onderscheid alleenlyk van de Queekery moet afgeleid worden,
welke daar in bestaat, dat men een gaave wilde Hazelaar in de Herfst omtrent
Allerheiligen in de Hoven verplant en wel besnoeit. Deze Hazelnooten zyn rond,
gelyk de wilde, en effen, zonder hoeken.
(2.) Groote ronde Spaansche Hazelnooten, zynde bykans nog eens zoo groot, als
de gemeene; ook niet geheel glad en effen, maar enigzins hoekig.
(3.) Lange roodschillige Hazelnooten; die wederom tweederlei zyn, hoewel het
onderscheid gering is. Men noemt ze gemeenlyk Lambertsche nooten, zynde rood
van schil of bast; maar het inwendige vliesje, waar in onmiddelyk de kern zit, is by
zommige zoo rood, als Scharlaken, by andere wit.

Olie van Hazelnooten.
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Men maakt Hazelnooten-olie op deze wyze: Men neemt geschilde en gedroogde
Hazelnooten, of kernen; men stampt ze in een Vyzel met een houte stamper, doch
zagtkens, zoo dat’er een koek of deeg schynt van gemaakt te worden. Vervolgens
giet men’er een weinig heet Water op, en laat het een uur dus staan. Dan stampt men
ze sterker, als voorhenen, en perst ze tusschen twee planken uit, als wanneer de Olie
daaruit zypelende opgevangen word. Deze Hazel-noot-olie, wordende gemeenlyk
twee pond uit drie pond kernen geperst, is zoo zoet als Amandel-olie, en word niet
allen tot branden, maar ook tot de Spyzen gebruikt.

Voort-teling van Hazelaar.
De Hazelaar wil een schaduwagtige, dog lugtige plaats in den Hof hebben, ten einde
de Wind zoo wel den Dauw als den Regen daaraf waayt, als zynde beide den Hazelaar,
voornamentlyk als dezelve in zyn bloei staat, zeer schadelyk; om dat hy daardoor
wateragtig en wormsteekig word. De Voortplanting geschied op driederlei wyze:
(1.) Door de Nooten in den Grond te planten.
(2.) Door het afleggen der lange takken, gelyk men den Wynstok aflegt.
(3.) Door broeidzels; of uitspruitzels.
Wil men ze door de Kern voorplanten, dat nogtans zeer langzaam voortgaat, moet
men de Nooten, die zeer gaaf en groot van Kern zyn moeten, den Winter door in
Mos of Loof gerolt in een Kelder bewaren; en ze in ’t Voorjaar een handbreed diep
in de Aarde pooten. Want ingeval men ze een voet diep daar in stak, gelyk zommige
willen, zouden ze verstikken.
Van den Hazelaar worden de zoo genaamde Wigchel-roeden gemaakt, waarmede
de Bygelovigen meenen Ertz-mynen, en verborge Schatten, te konnen ontdekken.
Te weten, men snyd in ’t Voorjaar, of in de Herfst, drie dagen na nieuwe Maan, een
tak van omtrent twee spannen, zynde het Gewas van een Jaar, af. De beste zyn, die
op de Bergen groeijen, onder welke Ertz-mynen gevonden worden. Dit gevoelen is
omtrent het einde van de derde eeuw begonnen.
Eigenschappen. De Hazelnooten zyn aardagtig, en niet zeer gezond voor de Maag;
hoewel ze nog meer Voedzel hebben, als de Okkernooten. Voor ’t hoofd zyn ze
kwaad, de drooge nog meer, als de versche. Als men’er veel van nuttigt, verwekken
ze een Roo-loop. Dog zy zyn zeer goed voor het Graveel en Nier-pyn, als ze nugteren,
of onmiddelyk voor de Maaltyd gegeten worden.
haze-latouw. By de Latynen Sonchus genaamt. Men onderscheid dit Plantgewas in
twee zoorten, die nergens anders in verschillen, als omtrent de bladen. Men noemt
de eene zoort, van Haze-latouw zoet, en de andere scherp.
[illustratie]
[Plaat 17. pag. 285. 1 2 3 4 5 Duimen 1 2 voet Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.
HAZELMUIS. F. de Bakker fecit 1738.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

285

Beschryving van de zoete Haze-latouw.
Deze maakt een steel, ter hoogte van een Elleboog. Voorts is ze gelyk aan de scherpe,
behalven, dat de bladen digt by een gevoegt, en niet stekelig zyn.
Plaats. Deze Plante groeit in Hoven, Wyngaarden, en onbebouwde plaatzen. Zy
bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De zoete Haze-latouw heeft dezelve hoedanigheden met de scherpe.
Men zegt, dat ze onder het Hoofd-kussen van een Zieke gelegt zynde, de Koorts
verdryft. Het zap op de leden gelegt, doet de Winkbrauwen uitvallen.

Beschryving van de scherpe Haze-latouwe.
Deze heeft gespikkelde bladen, gelyk die van Zuikery, hard en scherp, als ze ryp is.
De steel is hoekig, ter hoogte van een Elleboog, van binnen hol, teder, bros, vol Melk,
en zomwylen roodagtig. De bloessem is geel, gelyk die van Kruis-wortel. Zy word
in krulletjes verandert.
Plaats. Deze Plante groeit op onbebouwde Landen, en langs de Wegen. Zy bloeit
in Juny en July.
Eigenschappen. Het zap van de scherpe Hazel-latouw gedronken, verzagt de pyn
der Maag, en veroorzaakt Melk en Zog. In Wyn gedronken stilt ze den Buikloop. De
bladen gekauwt nemen den stinkenden Adem wech. Het melkagtig zap is goed voor
Aamborstigheid, en koude Pis.
hazelmuis. Dus noemt men een zoort van wilde Rotten, zeer zwemende naar tamme
en huislyke Rotten, behalven dat ze gryzer van kleur zyn, en langer haayr hebben.
Ook is de staart zoo lang niet, hebbende in ’t midden, en aan ’t einde een haayrbosch.
Men ziet de Hazelmuizen niet, dan ’s Avonds zeer laat, als ze de Muuren en
Boomen opklimmen, om op de Vrugten te aazen, in ’t byzonder op Muskadel-druiven
en Abrikoozen, die men doorgaans meent van de Vogelen opgegeten te zyn. De
Hazelmuizen slapen zes of zeven Maanden lang. En men vind ze zomwylen in holle
Boomen ’s Winters slapende. Zy worden in de Maand van Mey wakker, en slapen
na den Wynoogst wederom in.

Middelen, om de Hazelmuizen te vangen.
Men vangt de Hazelmuizen op veelderlei wyze; maar daar is geen bekwamer Werktuig
toe, als een Voetboog, waar van de gedaante alhier in Figuur vertoont is. De eerste
vertoont dit Konstwerktuig, zoo als het gespannen is, om het schadelyk Dier te
vangen. De tweede Figuur vertoont het zelve Konstwerktuig anders omgekeert, en
van de andere zyde, daar de Boog ontspannen is. Het een en het ander is zoo
nauwkeurig voor Oogen gestelt, dat men in het maken van zoodanig een Voetboog
niet kan missen, als men de voorgeschreve maat van elk afzonderlyk deel wel in agt
neemt.
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Middel, om een Voetboog te maken, en de Hazelmuizen met dezelve te vangen.
Om zoodanig een Voetboog te maken, let maar op de derde Figuur, zynde gemaakt
van een stuk houts, A. B. C. D. twee voet ende een half lang, ens zes duim breed, en
zoo dik, als een duige van een Vat, alwaar men een streep trekt, getekent met de linie
g. h. midden door C. D. tien duim van het einde. Men opent een Passer ter wydte
van een duim ende een half, men stelt hem een voet van het einde der plank C. en
teikent daar e. Daarna stelt men den Passer op G. en teikent q. op den streep g. h.
Het zelve doet men aan het ander einde van de plank D. h. en men vind de twee
stippunten I. i. Daarna trekt men twee streepen, de eene van het stippunt e. tot het
stippunt q. De tweede van het stippunt d. tot het stippunt I. Daar na moet men met
een Zaag de Duige in de lengte van E. g. en D. I. doorsnyden, en alsdan het geheel
stuk O. B. daaraf nemen. Vervolgens maakt men met een Mes of ander Gereedschap,
een zoort van een schuif of holligheid in ’t Hout, daar het stuk is uitgenomen; en
men spykert een stukje hout, E. een halve duim dik, op de twee takken C. D. om die
vast te houden, en het Bindgaarn van den stok vast te maken, waardoor de gespanne
Voetboog moet gehouden worden, gelyk wy beneden zeggen zullen.
Men snyd een ander stuk van de Duige H. G. I. een weinig breeder, als de Keep
of kerf, die aan de zyden moet effen gemaakt en gepast worden, invoegen ze
gemakkelyk door de schuif konnen gaan, dewelke in de dikte der groote plank is.
Dit stuk van de Duig moet drie of vier duim langer zyn als de Keep, ende een weinig
schuins aan ’t einde van I. om dat einde nauw genoeg te maken tot een klein gat,
waardoor het Bindgaaren moet getrokken worden. Zet dat stuk houts in de keep, zoo
dat het’er digt insluit, maar zig nogtans in de schuif van de Plank kan bewegen.
Neemt een roede van Hulzenhout, M. K. N. vierdehalf voet lang, of wel vier voet,
een duim dik; en buigt die boogs-wyze. Maakt aan ’t einde M. een sterk Bindgaarn,
gaande door het gat, gemaakt in I. van het beweeglyk stuk H. G. I. en bind het van
daar aan het ander einde der roede N.
Dit gedaan zynde neemt drie haakjes van Hout, K. I. B. omtrent een pink dik, en
steekt die door de gaaten, die gy voor henen hebt gemaakt zes duim verre van de
Keep. Zet vervolgens het middelste van den Boog op de groote plank gemaakt op
K. Zoo dat’er een der drie haaken aan de zyde van K. en de twee andere aan de zyde
van f. b. komt te staan; en zy alle drie de roede vast houden. Vervolgens knoopt een
sterk Bindgaaren aan den stok E. F. in ’t midden door de letter G. gemerkt; moetende
ook vastgemaakt worden aan een stokje c. o. een pink dik, en twee duim lang, zonder
dat dit Bindgaarn van G. tot den stok langer is, als zes duim.
Neemt nog een stokje J. g. een halve pink dik,
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agt duim lang, en maakt die aan ’t eene einde vast met een Bindgaaren, op ’t midden
van de boog K. Zoo dat dezelve draait, gelyk men wil, en naar welke zyde men wil;
en aan ’t ander eind moet een Keep g. zyn, waar aan het Aas voor de Hazelmuis moet
vastgemaakt worden. De stok f. g. ende het Bindgaaren G. o. c. moeten een bekwame
lengte hebben, ten einde het stuk hout H. G. I. vast gehouden door het stokje o. c.
wordende het einde c. gestelt tegen het einde H. en het ander o. in de keep c. van de
stok f. g. een opening gelyk een venstertje maken van derde half duim; zoo als
vertoont word door de letteren A. o. c. in de eerste Figuur.
De boog M. K. N. moet dusdanig gebogen zyn, dat de Voetboog, zynde ontspannen,
zoo als men in de tweede Figuur ziet, de eindens M. N. gelyk als tegen over de kleine
boom E. F. te staan komt.
Wy vertonen hier een Figuur, om dies te beter te begrypen de gedaante van de
groote Plank, en van het Venster, op het beweegbaar stuk H. G. I. zynde twee twaalfde
deel van een duim breedte wyder als de Kerf, aangezien ze aan beide zyden in de
schuif moet gaan. Het Bindgaaren van de boog gaat door ’t gat I. zoo wel als wegens
de sterkte van den Boog het beweegbaar stuk in de opening gaat, en maakt, dat het
einde H. de rand B. van de kerf zamen voegt. Daar is ook een kerf in de groote Plank,
van een halve voet, naby het einde A. ter geteikende plaats L. om’er den voet in te
steken. Als men den Boog wil spannen, moet het einde A. afgesneden worden, om
hem aan de Muur vast te maken, als men het Net spannen wil.

Manier, van een Voetboog te spannen voor Hazelmuizen en Rotten, die de
Tuin-vrugten vernielen.
Als gy een Voetboog hebt gemaakt, zoo als wy dien boven hebben beschreven, neemt
een drooge en half gekraakte Noot, of een stuk Spek, of een endje Kaars, een gebraden
Peer, of Kastanie, of eindelyk eenig ander Aas; maakt het vast aan den stok F. g. een
duim van de keep a. en laat het in de A. naar beneden zakken, en zet het uiterste van
uw Voet in de keep L. en vat met eene hand het einde I. van het Venster of beweegbaar
stuk trekkende tot dat het einde H. drie duim van B. af is. Grypt dan met de andere
Hand het stokje o. c. en zet deszelfs einde c. tegen het einde H. van het Venster, en
houdende het ander einde o. laat het einde I. los; maar houd met diezelve hand den
stok F. g. daar het Aas aan vast is; brengt zyn einde by het einde H. van het
beweegbaar stuk, om naderdand het einde c. van het stokje o. c. op a. te zetten. Dus
zal de Voetboog gestelt zyn, gelyk in de derde Figuur vertoont word.

Wyze om de Voetboog te stellen.
Daar is nu nog maar overig, dat wy aanmerken, hoe de Voetboog moet gestelt zyn.
Als gy de plaats van de Muur hebt uitgezien, alwaar de meeste Vrugten van de
Hazelmuizen en Rotten vernielt zyn, grypt de Voetboog aan ’t einde E. F. en brengt
hem op die plaats. Zoekt een gat in de Muur, alwaar gy A. kunt vast maken. Daar is
weinig aangelegen, of’er de Voetboog diep, of niet diep ingaat, om dat hy zig ligtelyk
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vast houd. Hy moet dus gestelt zyn, dat het Beest langs A. K. B. kan lopen, om het
Aas A. door de opening A. O. C. te bereiken, gelyk in de eerste Figuur vertoont word.
Want zoo dra het Dier het Aas zal ruiken, zal het’er zekerlyk na toe lopen; en zynde
gekomen aan B. zal het zyn hoofd en voorste Pooten uitsteken, om het Aas te grypen;
en het willende wechnemen, zal het den kleinen stok o. c. van de keep C. doen gaan,
waardoor het Venster ontspant zal worden, en de Voetboog dus aangezet, dat de
Hazelmuis gegrepen en gedood word.
hazel-wortel. By de Latynen Asarum genaamt.
Beschryving. Het is een Plantgewas, wiens bladen zweemen naar die van Klimop,
dog zyn eenigzins grooter en zagter. De bloessem is welriekend en eenigzins
purperverwig.
Plaats. Deze Plant groeit op het Gebergte, daar veel schaduw is; ze bloeit tweemaal
in ’t Jaar.
Eigenschappen. Zy verwarmt, is Pisdryvend, en geneest de Jigt. Zes drachmen
gekookt in Honingwater neemt de Fluimen wech, zoo van boven, als van onderen.
Waarom het een heilzaam middel voor de Waterzugt is.
haze-poot. In ’t Latyn Lagopus genaamt.
Beschryving. Dit is een Plantgewas, hebbende een ronde en ruige steel. De bladen,
zweemende naar het Klaverblad, zyn langwerpig. Het zaad zit in kleine trosjes als
Aairen, ruig en pluizig, in de gedaante van een Hazepoot.
Plaats. Deze Plante groeit tusschen de Graanen, en op de Vlaktens.
Eigenschappen. De Hazepoot is zamentrekkend en uitdroogende. Met Wyn
gedronken stopt ze den Buikloop. Dog in een Koorts moet ze met Water genomen
worden. De Bladen en Zaaden gepulverizeerd zyn een goed middel voor de Roo-loop,
en Gal-braaken. Met scherpe Wyn of Zap van Granaat-appelen gedronken stilt ze
het Kolyk. Een afkookzel der geheele Plant, als’er Maluwebladen bygedaan worden,
in zoete Wyn, is goed voor ongemakken der Blaas, in ’t byzonder voor de vuurigheid
van ’t Water. De zaadjes zyn heilzaam voor het Bloedspuwen. De Asch der trossen
of Aairen tot een verzagtend Smerzel (Liniment) gemaakt, stopt het bloeden der
Aambeyen.
heesheid. Zie schorheid.
heester-gewas. Dit is een houtagtige Plant, kleinder dan een Boom, die behalven
den hoofdstam en takken, dikwils uit dezelve wortel verscheide dikke stammen
voortschiet. Als daar zyn, de geil of kleine Heester; een zoort van laage
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Wilge-boomen, het Mond-hout of Keel-kruid; de Lauwrier. De Boomen zoo wel als
de Heestergewassen krygen in den Herfst knoppen digt onder de bladen, welke
knoppen in het Voorjaar zig openen, en tot bladen en bloessem zetten. Dit onderscheid
gevoegt by de grootte, leert ons heel gemakkelyk een Heester-gewas onderscheiden
van een Ryshout, waar van op zyn plaats breeder te zien.
hegge. Dit is een schutting, die men ten platten Lande van Struiken en Boom-takken
maakt. Dat zyn twee zoorten van Heggen, groene of levende, en doode of dorre
Heggen.
Dorre Heggen worden gemaakt van Takkebosschen, Staaken, en drooge Struiken.
Groene Heggen maakt men van levende Struiken.
groene heggen. Onder alle de beschutzels voor een Erf zyn de groene Heggen de
beste, mits ze wel onderhouden worden; want door middel der Doornen zyn ze in
staat, om de plaats, daar ze omgetrokken zyn, te beveiligen.
Het aangenaam gezigt van een groene Hegge duurt lang, als ze op haar tyd
geschooren word, vertoonende een Muur met groente bekleed.

Welke Grond voor een Groene Hegge bekwaam is.
Ofschoon de Groene Heggen bestaan uit Planten, die tot eenig ander werk worden
afgekeurt, nogtans als men ze tot een Hegge wil gebruiken, moet men ze van een
goede Grond voorzien; ten minsten, dat dezelve middelmatig zy, om dat ze anderzins
zouden verwelken, en niet in staat zyn, om Menschen of Beesten te beveiligen in
een plaats, rondom welke ze geplant zyn.
Daar zyn verscheide Heester-gewassen, die tot het planten van Heggen gebruikt
worden, by voorbeeld de Hagedoorn, Brambezië-struik, Wilde-Roozelaar, en Hulst.

Van de Hagedoorn.
Het is niet zonder reden, dat dit Heester-gewas boven alle andere tot het maken van
een Hegge gebruikt word; want het groeit zoo digt, en is met zoo vele en scherpe
Doornen gewapent, dat’er Mensch nog Beest doordringen kan. Doet hierby, dat een
Hagedoorn vast Hout heeft, ende een langen tyd duuren kan.

Manier, om Hagedoornen te planten.
Daar is geen bestek van planten, of het heeft zyne byzondere wyze. Om nu de
Hagedoorn wel te doen voortkomen, moet men hem vooreerst van een goede Grond
voorzien. Vervolgens spant men een Touw in de lengte, en trekt langs het zelve een
Groeve van een voet diep, ende een spade breed. Hier in plant men de Hagedoornen,
telkens vier duim van elkander, en bedekt ze aanstonts met Aarde, eerst rul en zonder
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het minste kluitje, naderhand stampt men ze met voeten digt. Dog de Plant moet niet
meer dan drie vinger boven de grond staan.

Hoedanig de Hagedoorn zyn moet.
Om de Hagedoorn voorspoedig te doen groeijen, moet men Planten verkiezen, die
een duim dik, en zeer vezelagtig zyn.

Hoe de Hagedoorn geplant zynde verder moet gehandelt worden.
Deze Plant dus uitgezogt en in de Aarde gezet zynde moet twee Jaren blyven, zonder
aangeraakt te worden. Dog men moet de Aarde drie of viermaal in ’t Jaar op nieuws
bewerken.
Dog na verlop van twee jaren moet men de Hagedoornen beginnen te scheeren,
om ze dus digt te doen worden. Dit moet met een krom Snoeimes geschieden, twee
duim van het oude Hout; en vervolgens telkens met het begin van Maart; tot dat de
Hegge de hoogte bereikt heeft, die ze hebben moet, en zoo digt word, dat’er geen
Hoen of Endvogel door kan dringen.

Hoe men een Groene Hegge voor ongemakken kan beveiligen.
Daar zyn voornamentlyk twee ongemakken, die een jonge Groene Hegge schadelyk
zyn, en haren Groei beletten; namentlyk het afknabbelen der Dieren, en het verderf,
dat’er Rupzen aan toebrengen.
Het afknabbelen der Dieren kan men beletten met’er drie jaren lang een drooge
Hegge of Heining om te zetten, en ze daar binnen te besluiten, zoo dat’er geen Dier
by kan komen. De Rupzen moet men’er in tyds uitzuiveren, als ’t een Jaar is, waar
in dat ongedierte de overhand neemt.

Groene Heggen van verscheide Heestergewassen.
Groene Heggen worden niet alleenvan Hagedoorn, maar ook van ander Heestergewas,
als, wilde Rooze-struiken, Hulst, enz. gemaakt.
De wyze van deze te planten, te scheeren en te snoeijen, enz. is dezelve met die
van de Hagedoorn.
Hulst is’er in ’t byzonder zeer bekwaam toe, als hebbende alle vereischte
hoedanigheden daartoe. Deszelfs stekelige bladen maken een goede beschutting voor
Dieren, die’er door zouden willen dringen. Ook is het een duurzaam Heestergewas;
behalven dat een Hegge van Hulst een zeer aangenaam gezigt maakt, meer dan van
eenige andere struiken.
De Hulst wil een koele Lugt, en ligte Aarde hebben, wil ook liever voortgeplant,
als gezaait worden. Eindelyk heeft men’er weinig moeite aan te wenden.
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hei. Matthiolus getuigt, dat het een zeer getakt Plantgewas is, wordende in Azie en
Griekenland onder de Heestergewassen getelt; bloeijende ’s Jaars tweemaal; zoo dat
het de eerste en laatste der wilde Planten is, die bloeit.
Dioscorides zegt, dat bladen en bloessen een Genees-middel voor het steeken van
een Slange zyn.
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Galenus is van oordeel, dat ze de kragt hebben, om door een Transpiratie de
Zweetgaten te openen. Ook zegt Matthiolus, dat het Water, in het welk Hei is gekookt,
lauw gedronken drie uuren na de Maaltyd, ’s ogtens en ’s avonds, tot vyf oncen,
dertig dagen agter een, den Steen in de Blaas breekt, en afzet. Daarna moet de Lyder
zig baden in het afkookzel der Hei; en zoo lang als hy in het Bad is, moet hy op
gekookt Hei zitten. Dit Bad moet eens en andermaal herhaalt worden. Diezelve
Schryver getuigt, dat hy verscheide heeft gekent, die een geregelt Leven leidende
door geen ander middel, als het gemelde, van de Steen verlost zyn.
heining. Zie hegge.
helianthemum. Dit is een Grieksche benaming. De Latynen noemen ’t Flos Solis.
Beschryving. Dit Plantgewas heeft langwerpige bladen, byna gelyk de Yzop,
makende een bloessem byna gelyk Vyfvinger-kruid, hoewel grooter, een Goud-geel.
Het maakt een menigte Spruiten, zoo hard als Hout. De Wortel maakt twee takken,
die zig in de Aarde vertpreiden, insgelyks zoo hard als Hout.
Plaats. Deze Plant groeit in Thessalie op den Berg Pelius, in een vette grond.
Eigenschappen. De Helianthemum is goed, om Wonden en Zweeren wederom
zamen te doen lopen, en het Bloed te stelpen. Zy geneest de Zweeren binnen in de
Mond, en aan de Schamel-leden, zynde met een afkookzel daar van in Wyn
gewasschen. Gedronken is het een goed middel voor het Bloed-spuwen. Met de
Wortelen gemalen tempert het de overvloedige Maandstonden.
hemel-sleutel. By de Latynen Anacampseros, Telephium vulgare, Fabaria, Faba
inversa, Crassula, Acetabulum alterum, Cotyledum alterum, en Scrophularia media
genaamt.
Beschryving. Dit Plantgewas is in steel en bladen gelyk de Porcelein. In ieder knop
heeft het twee holligheden, waar uit de bladen voortspruiten. Uit de Wortelen spruiten
zes of zeven steeltjes, beladen met dikke, blauwagtige, klevende en vleezige bladen.
De bloessem bestaat in een geele, maar zomwylen witte tros, als een Zonnescherm.
De Wortelen zyn knobbelig en klieragtig.
Plaats. Deze Plant groeit op bebouwde Landen, voornamentlyk op Wynbergen,
en in de Lente; ook op steenagtige Plaatzen, en tegen de Muuren. Zy bloeit in
Augustus.
Eigenschappen. De Hemel-sleutel behelst veel Slym en Olie, maar weinig Zout
en Aardagtige delen. Zy is Wondheelend en zamentrekkend, vervogtigend en
toestoppend; in ’t byzonder goed voor een Breuk, en Roo-loop; ook neemt ze de
vlekken der Huid wech. De bladen, by wyze van een Pleister zes uuren lang gebruikt,
genezen de witte Ruidigheid.
hemionitis. Beschryving. De bladen van deze Plant zyn gelyk aan die van Speerkruid
(Dracunculus), hoewel breeder, en krom omgeboogen. Zy heeft een menigte van
dunne ende aan malkander zittende Worteltjes. Zy maakt nog steel, nog bloessem,
nog zaad; en is scherp van smaak.
Plaats. Deze Plant groeit in steenagtige plaatzen, maar ook op een vogtige grond.
Zy duurt den gehelen Winter, en maakt in April nieuwe bladen.
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Eigenschappen. De Hemionitis is zamentrekkend en bitter. Met Wyn-azyn
gedronken is ze een onfeilbaar middel voor allerlei ongemakken van de Milt.
hen. Zie hoen.
hennebezien. Zie framboizen.
hennebraam. Zie framboizen.
hennip. Zie kennip.
herderstas. Zie teskenskruid.
herniaria. Zie duizendkoorn.
herfst. Zoo word het derde gety des Jaars genoemt, beginnende den 21. of 22. van
September, die daarom de Herfstmaand hiet, wanneer de Zon in het teken der Waag
treed, en Nagt en Dag gelyk maakt. Dit gety duurt, gelyk de overige, drie Maanden,
en eindigt omtrent den 22. van December of Winter-maand, met het begin des Winters.
In den Herfst vergadert men de Boom-vrugten, vooral Appelen, Peeren, Nooten
en Olyven; en in de Noortsche Landen heeft men den Wyn-oogst in dit gety, waar
om de Maand October by ons de Wyn-maand genaamt wod.
hermodactylus. Men onderscheid gemeenlyk twee zoorten van dit Gewas, een egte,
ende een bastaart-Hermodactylus. Wy zullen van de eerstgemelde alleen spreken.
Beschryving van de Hermodactylus. Deze maakt lange bladen, namentlyk van
omtrent twee handpalmen, gelyk die van Look, of zoo-genaamde Hastula regia. Dog
die naast aan de wortel zitten, zyn veel smaller en korter. Daar zyn vier wortelen,
komende uit een en dezelve plaats, in de gedaante van Vingeren, en van een
bleek-roode kleur, hebbende aan ’t einde witte Nagelen, zonder de minste haayren
of vezelen. De steel is met een groenagtig vlies overtrokken, hebbende aan ’t einde
een groote knoop, gelyk een Peer. Wat de bloessem aangaat, Matthiolus zegt geene
gezien te hebben.
Plaats. Deze Plant groeit omtrent Constantinopolen, en byna in geheel Turkye.
Eigenschappen. In de Medicyne gebruikt men alleenlyk de Wortel, welke onder
andere Droogeryen uit Syrie en Egypten tot ons gebragt word, en die men insgelyks
den name van Hermodactylus geeft. Deze wortel behelst een walgelyk Zap, het welk
genuttigt zynde een Braaklust verwekt. Edog men voegt’er Komyn, Gember, lange
Peper, en Lavas by. De Hermodactylus tot koekjes gemaakt zynde, met een weinig
Gember, Radys, en gerooste Zee-Ajuin, purgeert veel beter en veerdiger, neemt
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alle groove Slym wech. Niet alleen word de Hermodactylus inwendig gebruikt, maar
ook uitwendig; met dooyren van Eyeren, Gersten-meel of Brood-kruimelen tot een
Cataplasma of Pap gemaakt en omgeslagen maakt ze vet, vermeerdert het Teel-zaad,
en zuivert het Vleesch door Etter-gezwellen verrot.
In het verkiezen van de Hermodactylus moet men de dikste, witte, en zwaarste
nemen, die in ’t geheel niet wurmstekig zyn. Men prepareert ze op meer dan eenerlei
wyze, door stampen, aftrekken, en kooken.
hersenpan. Zie bekkeneel.
hert. Beschryving. Dit is het edelste en fraaiste onder alle viervoetige wilde Dieren,
behorende tot de grove Jagt. Het is met twee sterke en getakte Hoorens voorzien, die
het na een ouderdom van meer dan twee jaren telkens in Maart afwerpt. Zoodra de
Hoornen in de Lente zyn afgeworpen, begeeft zig het Hert in de Bosschen, om zig
te verbergen, komende maar ’s nagts op de Weilanden en Velden; tot dat de Hoorens
wederom gewassen zyn; die eerst uitspruitende week en met een ruige huid
overtrokken zyn; waarom het Dier daar veel voorzorge voor draagt, om ze niet te
kwetzen, tot’er tyd zy weder sterk geworden zyn. Voorts pleegt het Hert de ruige
huid zyner Hoornen in een dag of twee, zomwylen in een eenige Nagt, by het vallen
van den Dauw aan de natte struiken zoo zuiver af te slaan, dat’er niets meer van
gezien word. Het eet deze afgestroopte en afgeslage huid zelfs op, zoo veel als het
daar van wedervinden kan; het overige verteeren de Mieren, of word van de Jagers
opgezogt. De Hoorens zyn eerst wit; dog worden allengskens door de Lugt en Zon
geel, voorts bruin, en eindelyk, na dat’er veel merg in is, zwart-bruin en zwaar.
Men kent den Ouderdom van ’t Hert aan deszelfs Hoorens. Na dat dit Dier Voedzel
en Weide, ook natuurlyke kragt heeft, groeijen hem in ’t eerste, zomwylen in het
tweede Jaar twee knoppen, als Okkernooten op ’t hoofd, die dagelyks grooter worden,
groeijende een vierendeel van een El, of nog langer, komende in de Bronstyd eerst
tot hare volmaaktheid. In het tweede, of ook wel in het derde Jaar, als deze Hoorens
zyn afgeworpen, zetten zig wederom andere, die nogtans langer en sterker zyn, als
de voorgaande. Zommige zetten vier takken; maar in het vierde of vyfde Jaar, naar
dat het Hert voedzel, rust, of gebrek gehad heeft, zet het wederom vier, dog meest
al zes takken, insgelyks langer en sterker, dan de voorgaande. In ’t vyfde Jaar zet het
doorgaans agt, tot tien takken. Deze Herten zyn snel en moedig in den stryd; dog
worden van de grootere op de vlugt geslagen. In het zesde en zevende Jaar worden
de takken tot zestien vermeerdert; en het ontfangt in het volgende Jaar alle takken,
die het ooit hebben zal, als wanneer de Hoornen alleenlyk dikker worden.
Zommige herten, die tien of twaalf takken gedragen hebben, plegen in het volgend
Jaar minder te ontfangen, dog zoo, dat en stangen en takken langer en sterker zyn.
Het welk een teiken is, dat ze ’s Winters honger geleden, geen goed Voedzel gehad
hebben, en nergens veilig geweest zyn. Voorts is een zeer oud Hert aan verscheide
tekenen te kennen, by voorbeeld, aan zyne diep gespleete Hoorens, zynde voorts
lang, wit, en van vooren afgesleeten; boven de oogen diep ingevalle groeven, bleeke
tong, donkere Oogen, stomp en waggelende Tanden, afgesleete Klauwen, enz.
Het is merkwaardig, dat als een Hert nog een Kalf zynde aan zyn Teel-leden
gequetst, of wel geheel gelubd word, het nooit Hoorens krygt, dog dikker en sterker
word. Maar heeft het reets Hoorens gedragen en afgeworpen, en ter gemelde plaats
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nadeel lydt, zal het wel wederom Hoorens zetten, dog moeijelyk, en ze zullen nooit
ryp worden. Maar zoo het de rype Hoorens reets heeft, en gelubd word, zal het die
Hoorens nooit verwisselen.
In de Zomer gaan de Herten nevens ander Wild in ’t Kooren, aazende voorts op
Erten, Vlas-knoppen, Eykels, Moeskruiden, Knollen, en diergelyke gewassen. Dog
zy zyn zeer schuw, en wagen zig niet verre in ’t Veld, om niet verraden te worden.
Omtrent den Oogst worden ze vet, dog niet langer, als in de Brons tyd, die zomwylen
lang duurt, dog gemeenlyk drie of vier weken. En aangezien een Hert wel tien tot
vyftien Hinden dekt, word het zelve daar door zoo mager, dat’er niet dan Vel en
Been aan blyft. Na de Bronstys verzamelen de Herten wederom, zynde ’s Winters
meer dan ’s Zomers by malkanderen. Ook mogen alsdan de groote Herten de kleindere
beter lyden; die ze anderzins kort voor en geduurende de Bronstyd verjagen.
Geduurende de Winter zoeken ze haar Voedzel onder de Aarde, of aan de Boomen,
waar van ze knoppen en bast met de Tanden afschillen. Zy verbergen zig voor de
Koude in Kloven en overdekte plaatzen, maar zoeken over Dag de Zonneschyn. ’s
Nagts begeven ze zig derwaarts, alwaar ze weten, dat eenig groen gezaaide is. Dog
ingeval van Sneeuw of Vorst, als nergens aas voor hen te vinden is, worden ze in
Diergaarden, Hooischuuren, en elders gevoed.
In de Lente, als wanneer ze hun haayr zetten, ontstaat’er tusschen Vel en Vleesch
een stoffe, uit welker verrotting Wormen groeijen; die hen zomwylen uit de Keel en
Neus kruipen; zynde een reiniging van Bloed; hoewel deze Wormen zomwylen de
Keel zoo sterk bezetten, dat het Dier verstikt.
Vier jaren groeit het Hert in de hoogte, daarna vier andere jaren in de dikte; in
welken tyd hy zyne volkomene sterkte erlangt. Een vokomen Jagtbaar Hert, als het
gevelt word, moet met zyn Ingewand, Hoornen, enz. drie hondert pond wegen, en
niet minder als tien takken hebben. Waarom de Ouden plagten te zeggen: Wat het
Hert aan
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Hoornen en getal der takken ontbreekt, dat moet het aan Wildbraad vergoeden. Uit
deszelfs grootte en sterkte kan men van zynen Ouderdom niet oordeelen; want men
vind Herten van vyf of zes jaren, die, wanneer ze nog zuigende van hunne Moeder
niet berooft zyn, ruim zoo sterk zyn, als Herten van tien, twaalf of vyftien jaren.
Daar zyn’er, die driederlei zoorten van Herten onderscheiden, namentlyk, bruine,
vaale, en roodagtige. De bruine noemen ze sterker, sneller en grooter, als de andere,
en hebbende een aangenamer Wildbraad. De vaale dragen het hoofd om hoog, en
hebben zwakke Hoorens; maar die een donkerbruine streep over den rug hebben,
worden voor edele en goede Herten gehouden. De roodagtige zyn doorgaans jong,
en maken den Honden op der Parforce-jagd veel moeite. In de Bosschen van Bohemen
vind men vele Herten, met lange en zwarte haayr-bosschen onder aan den hals, zynde
ook veel sterker, als de andere. Deze worden Brand-herten genaamt.
De drek van het Hert is in de Zomer vlak en plat, als slym aan elkander klevende,
en als Olie aan de Zon glinsterende. Hoe het Hert vetter is, hoe slymiger de drek is.
Dog in de Winter is hy digter, zwarter en rooder. In tegendeel is de drek van de Hinde
kleiner, spitz toelopende, en valt in het afgaan als een gebrooke snoer Paarlen op de
Aarde, of gelyk de ronde keuteltjes van een Geit verstrooit worden. Ook kan men
aan dezen drek bemerken, of het Voedzel gezond, dan ongezond, verduwelyk, dan
onverduwelyk geweest is. Hoewel de afgang, die by dag geloost word, meer verduwt
en verteert is, wegens de Nagtrust.
Als de Jagers het Hert onder het loopen toeroepen, staat het stil, en ziet om; dus
ook, wanneer het iets ongewoons ziet of hoort. Als het in een Woud door Wolven
vervolgt word, zoekt het toevlugt by de Menschen. By gelegenheid van een mistige
en ongezonde Lugt, krabben ze Mierennesten op, steken’er de Neus in, en blazen
zoo sterk, dat het hen in de Herssenen vliegt, en gelyk Nieskruid, veel kwaad
wechneemt.
Zoo dra het Hert iets gewaar word, loopt het in de Wind; maar als het vervolgt
word, voor de Wind. Ook zwemt het liever met als tegen den Stroom. Wanneer een
menigte Herten zamen op de vlugt gaan, lopen de sterkste agter aan, en dryven de
andere voort. By Donder en zeer zwaar Onweder blyven ze niet graag onder het
geboomte, maar begeven zig liever in ’t open Veld, blyvende aldaar ook in de zwaarste
Regen staan, dog in Stormwinden zien ze na den Hemel, om te letten, waar de Bui
zal nedervallen. Genees-middelen van een Hert zie agter hertshoorn.
hert-ader. Zie slag-ader.
hertgespan. Zie cardiaca.
herts-hoorn. Rauwe Hertshoorn geraspt, ende in een decoctum genomen wederstaat
allerlei Vergift en Verrotting, is Zweet-dryvend, sterkt den Levens-balzem, is een
goed middel voor Mazelen, Kinderpokken, Koortzen en andere booze Zieketen.
Gebrand Hertshoorn verzagt het oploopend en gistend Bloed, stilt de hitte, tempert
de zuurigheid, doodt de Buikwormen, enz.
Hertshoorn zonder Vuur geprepareerd is Zweetdryvend, ende een beproefd middel
voor aanstekende Ziekten. Dus ook de Geesten, Zout en Olie, daar uit getrokken.
Men maakt’er ook een zoort van Schalei en zoo-genaamt Meester-poeijer of
Magisterium van.
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Andere Genees-middelen van een Hert.
Het Hart van een Hert, met verscheide Speceryen toegemaakt en afgetrokken levert
een uitneemend Hartsterkend Water uit. Het Teel-lid of Roede gepulverizeerd, of in
een afkookzel ingenomen, is goed voor pyn in de Zyde, Kolyk en Roo-loop.
De gedroogde en gepulverizeerde Zaad-ballen in Wyn ingenomen versterken de
Mannelyke kragten.
Het Bloed van het Hert in een Pan gedroogt en gepulverizeert, stilt de Roo-loop
en andere zoorten van Buikloop; is voorts een goed middel voor Gift, en pyn in de
Zyden, en Lendenen.
Het Merg van een Hert overtreft alle zoorten van Merg, en is een uitnemend middel
voor verouderde Kwaalen, voornamentlyk aan de Voeten.
Het Smeer of Ongel van een Hert word onder verscheide andere Zalven gemengt
en tot Pleisters gebruikt, verzagtende harde Gezwellen, en Wonden zamentrekkende,
voorts Winter-handen en Kakhielen genezende.
Een Olie daar van gemaakt is zeer verzagtende, voornamentlyk voor het Voet-euvel
of Podagra.
De Steenen, welke zomwylen in de Maag, Hart en Darmen van een Hert gevonden
worden, hebben, naar het gevoelen van zommigen, dezelve kragt met de Bezoar.
hertshoorn. In ’t Latyn Coronopus genaamt, is tweederlei, een tamme ende een
wilde zoort.
Beschryving. Het Hertshoorn heeft lange bladen, hoekig, en gelyk als met hoorntjes
bezet, eenigzins geel, na de Aarde nederhangende. Steel, Aair, Bloessem en Zaad
zyn volkomen gelyk aan Weegbree. De Wortel is enkel, en zeer ruig. De smaak van
het blad is ook gelyk aan die van Weegbree.
Plaats. Men zaait het in de Hoven en Tuinen. Het bloeit in Mey en Juny.
Eigenschappen. De Wortel is zaamentrekkend en zuiverend. Het loof is koud en
droog. De Wortel in het byzonder gemengt onder Vleesch is goed voor een ontsteltenis
der Maag. Als ze gegeten word, breekt ze den Steen niet, zet hem ook niet af; maar
versterkt de Nieren, en tempert hare buitenspoorige hitte.
hertstong. Anders Asplenium of Scolopendria genaamt.
Beschryving. Dit is een Plantgewas, dat uit zy-
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ne wortel agt of tien bladen, of zomwylen nog meer, maakt, gemeenlyk een halve
voet lang, en omtrent twee vingeren breed, voor spitz toelopende, naar de wyze van
een tong. Het Zaad groeit boven op de bladen in kleine zakjes, en bestaat uit een
menigte op elkander gepakte schaaltjes. Ieder schaaltje is byna Eyrond, in ’t midden
met een draad omringt, welke als men ze aanraakt de schaaltjes van malkander vallen,
en zig als Zaad verspreiden. De Wortel is vezelig en zwartagtig.
Plaats. Deze Plant groeit in schaduwagtige plaatzen; laage en vogtige, ook
steenagtige Valleyen. De eerste bladen komen in April te voorschyn.
Eigenschappen. De bladen van Hertstong, in Wyn gekookt, zyn goed voor steeken
der Slange, zoo van Menschen, als viervoetige Dieren, als ze inwendig genomen
worden. Als een drankje zynde genomen, zynze een beproefd middel voor Buikloop,
en zelfs voor de Roo-loop. Men gebruikt ze gemeenlyk ook voor de Miltziekte. Het
Water daar van tot een Gorgel-drank gemaakt en gebruikt doet de Lel of Huig weêr
regt zetten. Ook bedient men zig van dit zelve Water voor een rauw gehemelte en
bloedig Tandvleesch.
hik. Dit is een onnatuurlyke Beweging, veroorzaakt door convulsien en trekkingen
van de Spieren der Maag, die of te vol, of te ledig is; zomwylen ook door overmatig
Lagchen. Dus is de Hik inwendig of uitwendig.
De inwendige Hik ontstaat uit een gebrek van de Maag zelve, of van den Slokdarm;
of door een verzweering der dikke en dunne Herssenvliezen; of door een ontsteking
der Nieren, Lyfmoeder, Lever, of Ingewanden.
De uitwendige Hik ontstaat door Wonden, kwaad Voedzel, drinken van Wyn is
Ys gekoelt, of van al te veel Wyn, of door onkuische Liefhebbery, of door een
langduurigen Honger; of eindelyk door het gebruik van al te veel Zout en Speceryen.
Wanneer de Hik na een langduurige Slaap ontstaat, of in een Flauwte, of Beving,
of na een Miskraam, dan is ’t een voorteken van een aanstaande Dood.
Als na een voorgaande Braaking de Oogen rood worden, en’er een Hik ontstaat,
zyn het twee kwaade voorteikens.
Die veelzins met den Hik gekwelt zyn, worden’er onder het niezen van bevryd.
Een afgebrooken Hik, is zoo gevaarlyk niet, als die dagelyks wederkomt.

Hulpmiddelen voor den Hik.
Wat den Hik aangaat, die van de hoedanigheid of hoeveelheid van Vleesch ontstaat,
insgelyks van Wyn, makende scherpe Zappen; men moet, om dezelve te doen
ophouden, een goede Eet-regel in agt nemen, of een Braaking verwekken.
Ontstaat de Hik uit een groote Warmte, men moet Limonade of een Koeldrank
gebruiken.
Kinderen, die gulzig zyn in ’t eten, zyn den Hik zeer onderhevig, om dat hun Maag
het Voedzel niet kan verteeren. Waarom ze ook de verrotting veelzins zeer
onderworpen zyn.
Men moet hen een weinig Driakel op ’t Hert leggen, zynde op een linnen doek
gestreeken, of op een stukje laken. Vervolgens geeft men hen Poeijer van Rhabarber,
of een once Siroop van Zuikery; of men geeft hen Vleeschnat met Marjolein of Thym;
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of men laat ze geconfyte Oranje-schillen kauwen, met gezuikerde Anys, Coriander
of Venkel.
Aan Dieren verdryft men den Hik, met hen de rook van Anys in de Neus te laten
trekken, of van deszelfs afkookzel te laten drinken.
Ingeval de Hik uit scherpe zappen ontstaat, of uit sterke Genees-middelen, geeft
men den Lyder olie van zoete Amandelen, of Olie van Olyven, of versche Booter,
of Vleeschnat met gepulverizeerde Kreefts-oogen, of geprepareerd Koraal met een
weinig Conserf van Roozen, of agt grein Paarlen met even zoo veel geprepareerde
Hertshoorn, in een lepel vol Siroop van Granaat-appelen.
De Hik gaat ook door een schielyke schrik over; insgelyks door het styf binden
der Vingeren of eenig ander deel des Ligchaams. Ook zegt men, dat een Ring van
het midden des vingers naar boven of naar beneden een tydlang geschoven den Hik
doet ophouden; of aan Bever te ruiken. Waarom diegenen, welke den Hik veelzins
onderhevig zyn, iets daar van by zig moeten dragen.
hipocras. Dus noemt men een zoort van een zamen gesteld Liqueur, dat op verscheide
wyze gemaakt word.

Manier, om Hipocras te maken.
I. Tot vier pint Wyn neemt een pond fyne Zuiker; twee oncen grof gestampte Kaneel;
een once Cardamom, en twee grein Amber gris. Stampt dit zamen in een Mortier
met Zuiker Candy; en maakt’er een helder Siroop van, met het twee of driemaal door
een Zeefdoek te laten zygen. Mengt onder deze Siroop vier pinten keurlyke Wyn,
en gy zult de beste Hipocras hebben, die’er kan gemaakt worden.

Manier om goede witte of roode Hipocras te lekken.
II. Om twee pint Hipocras te maken, neemt twee pint van de beste witte of roode
Wyn; doet’er een pond Brood-zuiker by, nevens het zap van twee Citroenen; zeven
of agt Oranje-schillen, met het zap. Hebt gy een Oranje-appel van Portugal, doet’er
het zap van eene in, met de schillen van tien of twaalf. Ook moet gy op die twee pint
Wyn zetten een half vierendeel loots gestampte Kaneel, vier Kruidnagelen, aan
stukken gebroken, een of twee Foeli-bladen, vyf of zes gestampte witte
Peper-koorntjes, de helft van een lange Peper-stok, ende een handje vol gekneusde
Coriander; een halve Renet-appel, of, zoo die klein is, een heele. Deze moet gy
schillen en in stukken snyden; voorts een half pintje goede Melk. Schud het zamen
wel
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om, of roert het met een lepel, en laat het door een hoos lekken, tot dat het klaar
word. Als het nu zuiver genoeg is, bedekt dan een aarde Kruik of ander Vat met een
Zeefdoek, en laat het daardoor trekken, zoo, dat het doek in ’t midden om laag hangt.
Parfumeert het te gelyk ter loops. Neemt vervolgens met de spizte van een Mes
Poeijer van geprepareerde Amber, en werpt die op de Zeefdoek, daar uwe Hipocras
door lekt. Edog men moet zig wagten, dat men van ’t een of ’t ander niet te veel
daarby voegt; want goede Hipocras moet dus van al het boven genoemde zyn
doortrokken, dat’er niets boven de andere Ingredienten in uitsteekt.
III. Neemt anderhalf pintje wel gekookt en weder koud geworden Water, met een
half pintje goede witte Wyn, het zap van twee Citroenen, met vyf of zes schillen,
een geschilde Oranje, zonder het klokhuisje; een half pond Zuiker, omtrent een halve
drachme Caneel, twee of drie Kruidnagelen, een blad Foeli, een goede vingergreep
gekneusde Coriander; vier korlen gekneusde witte Peper; de helft van een Renet-appel,
geschilt en in stukken gesneden; een vierendeel pints Melk, ende een halve
Oranje-appel van Portugal, met eenige schillen, Mengt en roert het wel onder
malkander; laat het door een hoos lekken, gelyk wy boven gezegt hebben, en
parfumeert het ook. Maar aangezien velen van Parfuim een afkeer hebben, zoo kan
men dat nalaten, en nemen een weinig meer Kaneel. In plaats van Melk, om het te
zuiveren, kan men een vierendeel ponds zoete Amandelen nemen, die wel gestampt
zyn, zoo nogtans, dat’er de Olie niet word uitgeperst, en ze dus by al het andere
voegen.
IV. Men kan ook Hipocras lekken van Spaansche, Muscadel, en Champagne-Wyn,
mits op de bovengemelde wyze de Ingredienten daarby te voegen. Voor al moet men
zorge dragen, dat de Hipocras helder is.
hirs. Zie geers.
hoen. Hier door verstaan wy in ’t byzonder het Wyfje van den Haan, dat is, de Hen,
zynde een tamme Huis-vogel, by al de Wereld genoeg bekend. Hier van nu zyn
verscheide zoorten van elkander onderscheiden in groote, gedaante van Veêren, en
Kleur. Zy aazen op Graanen, Wormen, kruimelen Brood. Op het Veld eten ze ook
allerlei klein Ongedierte. Dog Amandelkoek, of gestampte bittere Amandelen is een
Gift voor haar.

Manier, om Hoenderen te voeden en op te kweeken.
Om wel te slagen in het fokken van Hoenderen, moet men alvorens een goede
verkiezing weten te maken.

Verkiezing van Hoenderen.
De middelmatige en zwarte Hoenderen zyn de beste; zoo wegens de aangename
smaak van het Vleesch, als wegens den overvloed van Eyeren, die ze leggen. Ook
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loopen de witte meer gevaar, om van de Roofvogelen wechgehaalt te worden, van
welke de zwarte Hoenderen zoo wel niet konnen gezien worden. Daar-en-boven
zyn’er nog andere kentekenen, waarby men van de Vrugtbaarheid in het leggen van
Eyeren kan verzekert zyn. Want als men een Hen wil verkiezen, die veel Eyeren legt,
moet men eene nemen, welker Kam aan de eene zyde neêrhangt, die geele pooten
heeft, en helder van gezigt is; want een Hen met een regt op staande Kam legt
doorgaans minder. Deze zal ook doorgaans te broeden gezet zynde de Eyeren breken,
uit een onmatige drift, om haar Nest te verlaten.
De groote zoort van Hoenderen leggen wel minder, nogtans moet men de Eyeren
afzonderlyk bewaren, om’er groote Kapoenen van te fokken.

Van het getal der Hoenderen.
Het getal is niet bepaalt. Dog niemand moet’er meer houden, als hy bekwamelyk
voeden kan; want een klein getal Hoenderen, die wel gevoed worden, brengen den
bezitter meer voordeel, als een menigte, die het aan behoorlyk Voedzel ontbreekt,
niets hebbende, dan het gene ze by de Grond vinden.

De Tyd van het Eyer-leggen.
De Hoenderen beginnen te leggen in February en Maart, en zommige reets met het
eerste Jaar. Dog het is beter, dat een Hoen anderhalf jaar, of twee jaren oud is, eer
het Eyeren begint te leggen; als wanneer het een overvloedig voedzel moet hebben;
zomwylen Haver en Griex hooi, om ze te verhitten, en groote Eyeren te doen leggen.
Want doorgaans leggen de vetste Hennen de kleinste Eyeren. Mengt een weinig
beslag van Kryt tusschen het Voedzel; of mengt kort gemaale Tigchelsteenen onder
Zemelen, en maakt’er een zoort van beslag van; of eindelyk laat ze haar bekomst
eten aan half gekookte Gerst, met grauwe Erten en Hirs gemengt.

Om de Hoenderen ’s Winters te doen leggen.
Het schynt, dat dit geen stuk is, dat tot de Huishouding behoort, eensdeels wegens
de kosten, anderen deels wegens het ruwe zaizoen van ’t Jaar. Dog de ondervinding
heeft geleert, dat de moeite rykelyk betaalt word; want de Kiekens in de Winter
uitgebroeit, konnen zeer duur verkogt worden. Men gaat’er dus meê te werk:
Men kipt een zeker klein getal onder de Hoenderen uit, die men wel voor de beste
houd. Omtrent deze moet men twee dingen in acht nemen; voor eerst, de plaats,
alwaar men ze zet; ten tweeden, het Voedzel, dat men hen geeft.
De plaats moet een afgezondert vertrek zyn, in het welk deze Hoenderen moeten
opgeslooten wor-
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den, zoo dat’er geen andere by konnen komen, om haar Voedzel wech te nemen.
Ook zoude het al te kostelyk vallen, dat men alle zyne Hoenderen dus wilde gade
slaan; dies te meer, om dat’er Hoenderen zyn, die nooit zouden leggen geduurende
de Winter, al gaf men aan hen het beste Voedzel.
Wat het Voedzel aangaat, men moet Gerste kooken, en dezelve heet zynde hen
voorwerpen. Haver is ook zeer goed voor hen, als mede allerlei uitziftzel van Graanen.
Maar wil men ze nog heeter hebben, men geeft hen voor en na Kennipzaad, of
gepulverizeerde bladen en zaad van Barnetelen; dog, gelyk gezegt is, van tyd tot tyd;
want als men’er een gewoon Voedzel van maakt, zouden de Eyeren al te duur te
staan komen; het welk niet Huishoudelyk zyn zoude.
Men moet het den Hoenderen aan voedzel nooit laten ontbreken; en zorge dragen,
dat het Water, waar van ze drinken, helder en fris is.
Voorts moet men de Hoenderen rein en zuiver houden, ook het hooi hunner Nesten
dikwils ververschen.
De Nesten moeten op de warmste plaats van het Gebouw geplaatst worden, zynde
doorgaans agter een Bakoven. En aangezien de Bakoven juist niet dagelyks gestookt
word, moet men by die gelegenheid ’s Winters het Hoenderhok digt toesluiten; en’er
zelfs gloeijende Koolen, om de felle Lugt te verdryven, opzetten.
Des niet tegenstaande gebeurt het dikwils in weerwil van alle deze voorzorge
omtrent de Hoenderen, dat alles verkeerdelyk uitvalt. Nu is de Vraage, wat dan te
doen? Dit zoort van Hoenderen te fokken maakt zommige vrugtbaar, andere
onvrugtbaar; waarom men na verloop van enige dagen, na dat ze dus opgeslooten
zyn, acht moet geven, welke het zyn, die de verwagting voldoen; en deze moet men
daar laten, maar de andere wechdoen.

Om te maken, dat de Hoenders groote Eyeren leggen.
Zoo gy wilt, dat uwe Hoenderen groote Eyeren leggen, moet gy rood Kryt afweyken,
en onder het voedzel mengen, en de Eyeren zullen buiten gewoon groot zyn.

Om te beletten, dat de Hoenderen hunnen eige Eyeren op eeten.
I. Men moet het wit uit een Ey nemen, en nat Kalk rondom de Dooier stryken, latende
dezelve hard worden, gelyk een Eyerschale; ende het Hoen meenende, dat het een
Ey is, en het doorpikkende, zal’er zulk een afkeer van krygen, dat het geen Ey meer
zal kwetzen, veel min opeeten.

De Tyd, om de Eyeren te bewaren.
Eyeren, die aller bekwaamst zyn om bewaart te worden, zyn diegene, die in de Maand
van October gelegt worden, want deze konnen tot diep in de Winter bewaart worden,
zonder dat’er eenig bederf aan komt. Maar die in de Zomer worden gelegt, zyn van
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dien duur niet; hebben ook niet nodig bewaart te worden, wegens den overvloed van
Leg-hennen, die men alsdan heeft.

Hoe de Eyeren te bewaren.
Om hierin wel te slagen, gebruiken zommigen ’s Zomers Zemelen, Zout, of Zaagzel
van Eykenhout; anderen nemen liever Asch, of Geers, waar in ze de Eyeren leggen;
nog anderen bedienen zig ’s Winters van Hooi of Stroo; wederom anderen leggen
ze maar enkel in een kas of bak, en bergen ze ’s Winters in een warme, maar ’s
Zomers in een koele plaats; het welk geschiedende men vinden zal, dat ze zig zoo
lang goed en gaaf houden, als immers met de natuur van een Ey overeen komt. Nog
zyn’er, die de Eyeren versch gelegt met Water afwasschen, en dus met fyn Zout
bestroojen, om ze te bewaren; of zy laten ze drie of vier uuren lang in lauwe Pekel
staan, en leggen ze naderhand in Stroo of Zemelen.

Manier, om de Eyeren te laten uitbroeijen.
Men zou wel haast uit de Hoenderen geraken, wanneer men niet jaarlyks dezelve
wederom op nieuws door ze te laten uitbroeijen, aanfokte. Immers een Hen, zynde
vier jaren oud, dient in de Pot gesteken te worden. Het moet een sterke Haan zyn,
die over de zes jaren oud word, en goed blyft, om genuttigt te worden.
De Hoenderen zouden zekerlyk, gelyk alle andere Vogelen, van zelfs zig op de
Eyeren zetten, en ze uitbroeijen, ten ware ze hen van Vossen, Wezeltjes en andere
Dieren, en zelfs van den Mensch ontnomen wierden.
Het gewoone getal van Eyeren, dat een Hoen legt, is achtien tot twintig, welke ze
zonder tusschen-poozing leggen.
Wanneer ze opgehouden hebben te leggen, het welk men bemerkt, wanneer ze
beginnen te klokken, maakt men een Nest, om ze daar te laten uitbroeijen; dog ter
plaats, daar de Broed-hen van niemand gestoort word.
Maar hoewel alle Hennen, hebbende opgehouden te leggen, beginnen te klokken,
ende een tydlang op haar Nest te blyven, tot een teiken, dat ze broeijen willen, moet
men nogtans een goede verkiezing maken, hoedanige Hennen men te broeijen wil
zetten, om geen tyd en moeite te verliezen. Die nog gene twee jaren oud zyn, worden
afgekeurt; insgelyks die al te schuw, en gelyk als wild zyn; ook die al te groote
Spooren hebben. De eerste broeijen de Eyeren maar half uit, en verlaten dus het Nest,
en zoo zy ze al uitbroeijen, verlaten ze dog de Kiekens al te vroeg, makende dat’er
maar weinige van konnen opgekweekt worden; de andere kwetzen of de Eyeren, óf
ze verlaten al te dikwils het Nest op het minste geruisch;
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of ze maken door hare harde Pooten en Spooren, dat de Kiekens, zoo ze reets
uitgebroeit zyn, gekwetst worden. De beste Broet-hennen derhalven zyn de makste,
die het Nest niet ligt verlaten, nog schrikken; voorts die sterk en gezond zyn.

Welke Eyeren tot het uitbroeijen moet verkooren worden.
Hier moet men weten, dat de Eyeren, welke versch gelegt zyn, of immers niet boven
de tien of twaalf dagen oud; voorts welke de zwaarste aan gewigt zyn, en die in ’t
Water gelegt zynde zinken, voor de beste tot het uitbroeijen gehouden worden.
Men heeft tot hier toe gemeent, dat’er uit de langwerpigste Eyeren Haantjes, maar
uit de ronde Hennetjes gebroeit worden. Hier van geeft men deze natuurkundige
reden, om dat de natuur der Warmte medebrengt, dat ze zig van het middelpunt na
den ommetrek verspreid, en dat uit dien hoofde een langwerpig Ey meer warmte
bezit, en by gevolg een Haantje voortbrengt, zynde het mannetje onder alle zoorten
van Dieren heeter, als het wyfje; maar in tegendeel, dat een rond Ey zyne warmte
meer verspreidende, dezelve maar middelmatig is, en by gevolg een Hennetje
voortbrengt. Invoegen iemand, die een Hen te broeijen zet, maar te verkiezen heeft,
of hy meer Haantjes, dan Hennetjes verlangt, zoekende daar toe of langwerpige, of
ronde Eyeren uit. Deze zelve stel-regel kan men omtrent al het andere Gevogelte in
agt nemen.

Kiekens van verscheide kleuren.
Een Hen zal Kiekens van verscheide kleuren uitbroeijen, als men de Eyeren, die haar
onderlegt worden, met allerlei Verwen beschildert. Insgelyks zal ze veelverwige
Kiekens voortbrengen, als men ze laat paaren met een Doffer, Veldhoen of Faizant.

Wat men by het uitbroeijen der Kiekens moet in agt nemen.
Hy of Zy, aan wie het opzigt over de Hoenderen is aanbevolen, moet na verloop van
negentien dagen, zynde de gewoone tyd van het broeijen, een Ey van onder de
Broet-hen nemen, en aan het Oor houden, om te luisteren, of’er al leven in is; het
welk zoo zynde, moet het Ey zeer behendig worden geopent, om het Kieken te hulp
te komen, en dus wederom onder de Hen gelegt. Op den een en twingstigsten dag
mag het Kieken wel geheel en al uit den dop genomen worden, zoo het niet reets van
zelfs daar uit is gekomen. Als wanneer ook de andere Eyeren, waar in men geen
leven of beweging merken kan, veilig mogen wechgeworpen worden, om de Hen
niet langer te vergeefs daar op te laten zitten.
Zommige der Kiekens dus uitgebroeit zynde moeten een en anderen dag onder de
Hen gelaten worden, zonder hen iets van voedzel te geven, tot dat ze alle uit den dop
zyn gevallen.
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Manier, om Kiekens op te kweeken.
Alle Kiekens buiten den dop zynde worden uit het Nest genomen, en van de Klokhen
geleid. Dog men zet ze eerst een dag in een warme Bak, om dus allengskend aan de
frissche en koele Lucht te gewennen.
Zommigen zetten ze eerst onder een Zeef, die ze met Rosmaryn of andere
welriekende Kruiden parfumeren, om ze voor zekere Ziekten, welke ze onderworpen
zyn, te bewaren, voornamentlyk voor de Pip.
Na dien eersten dag zet men de Kiekens in een warm en helder vertrek, alwaar
men ze in een hok nevens de Klokhen besluit, en dagelyks voedzel geeft.

Ziektens der Hoenderen.
Zomwylen worden de Hoenderen ziek wegens al te veel Eyeren leggen, waar door
hare kragten geheel en al worden uitgeput. Andere quynen door al te lang te broeijen;
wederom andere leggen hare Eyeren al te vroeg. Welke drie zoorten van Ziekten de
Hoenderen buiten staat stellen, om tot nuttigheid voor den Mensch te zyn. Het beste
genees-middel hier voor is, dat men Eywit kookt, byna tot het verbrand is; men
mengt’er een gelyk gewigt drooge Razynen onder, zynde ook gebrand. Dit geeft men
aan de zieke Hoenderen voor al het ander Voedzel.

Van de Pip der Hoenderen.
Wy zullen hier eerst van de Pip spreken, die doorgaans de Hoenderen, meer dan
eenige andere ziekte, doet quynen. Men bemerkt dit ongemak aan een Hoen, als het
nog eeten, nog drinken wil. Men grypt het derhalven, en doet zyn bek op, ontdekkende
wel haast een witagtig Kraakebeentje, zynde op de Tong gegroeit, ende een onfeilbaar
teiken van de Pip. De oorzaak hier van is, dat ze den bek te zeer gebrand hebben, of
dat ze gebrek aan Water hebben gehad; of ook, dat ze het Water hebben ontfangen
van iemand, die een verborgen Ongemak heeft.
Het valt niet moeijelyk, het Hoen van zyn Pip te genezen. Men heeft maar het
gemelde Kraakebeen met een Spelde zagtkens van de Tong te ligten; en vervolgens
de Tong met lauwe Wyn-azyn of Speekzel af te wasschen.
Dit geschied zynde zet men het Hoen twee of drie dagen lang alleen, en geeft het
klaar Water met Meloen-zaad te drinken. Daarna geeft men het Water met een weinig
Zuiker-candy, ook twee dagen lang; zynde onderwylen het Voedzel Gerst en Zemelen
tot een beslag gemaakt. Dus zal het Hoen volkomen genezen zyn, en wederom by
de andere konnen gevoegt worden, het welk voorhenen schadelyk en aansteekend
zou geweest zyn.
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Van de Jigt der Hoenderen.
De Koude is zomwylen oorzaak, dat de Hoenderen de Jigt laden. Hier in moet men
voorzien, met het hok zuiver en warm te houden, ook in de Winter te parfumeren.
Dog zoo des niet tegenstaande hen deze kwaal overkomt, moet men pooten en bouten
met versche Booter bestryken, of het geene nog beter is, met Hoeder-vet.
Men ontdekt de Jigt der Hoenderen aan de styve Pooten; zoo dat zy’er nauwelyks
op konnen staan, wegens de pyn, die ze daar in gevoelen.

Van den Buikloop der Hoenderen.
Deze ontstaat veelzins by de Hoenderen daar door, dat ze niet dan Kruiden zonder
Graan eeten. In zulk een geval neemt men een handvol Gersten-meel, en even zoo
veel Wasch, mengende het zamen met Wyn, en’er een deeg van makende. Hier van
moet men hen iets voorwerpen, voor al eer ze iets anders nuttigen. Of men geeft hen
een weinig Wyn, daar een Quee-appel in gekookt is, te drinken. Ook kookt men
Gerst, en laat ze die op eeten, tot dat de Buikloop over is. Onderwylen moet men het
zieke Hoen alleen opsluiten, op dat de andere het gemelde voedzel niet wechrukken.
Een ander Genees-middel is een gekookte en klein gehakte dooir van een Ey,
gemengt onder Kennip-zaad. Dit geschied zynde kan men ze wederom los laten, om
by de andere Hoenderen aas te zoeken.

Van de hardlyvigheid der Hoenderen.
Dit tegengestelde kwaad der Hoenderen bevangt hen, als ze nog jong zyn. Om het
zelve te genezen, hakt men Beet of Latuw zeer klein, mengt het met Zemelen en
Water, waar in een weinig Honing gedaan is. Dit voedzel geeft hen een groote
verversching, en lost de kwaade stoffen der Maag en Darmen op, zoo dat ze wederom
een natuurlyken afgang erlangen.
Anderen, om de jonge Hoenderen van dit ongemak te genezen, plukken hen alle
Veêren rondom de stuit af, en steken een Veêr met Olie bestreken agter in; wanneer
ze aanstonds een open Lyf krygen.

Van de Schurfdigheid der Hoenderen.
Men bemerkt, dat de Hoenderen schurfdig zyn, wanneer de Veêren, daar het kwaad
zit, uitvallen.
Om deze kwaal te genezen, moet men de Hoenderen ververschen. Men hakt Beet
en Kool zeer klein, mengt het zamen met Zemelen, en weykt het in een weinig Water.
Dit geeft men hen tot voedzel. Vervolgens neemt men Wyn in zyn Mond, en bespuit
ze dus. Men moet ze of in de Zon, of aan ’t Vuur laten droogen; en daarmede
voortgaan, tot dat ze genezen zyn.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Van de Oog-ziekten der Hoenderen.
Onder vele andere ziektens der Hoenderen is ook die der Oogen, waardoor ze wel
ligt blind worden, ten zy men’er by tyds in voorziet. Dit bemerkt men, als de Oogen
dragen, als ze het hoofd laten neêrhangen, en de kam bleek is; ook wanneer de kleine
pluimen rondom de Oogen omgekronkelt zyn.
Om ze hier van te genezen, neemt men:
I. Bladen van Beet; men trekt’er het zap van, en mengt het met een weinig Zuiker,
gevende hen dit mengzel te drinken, en wel om den anderen dag, vyf dagen lang.
II. Men neemt het zap van Krooten, mengt het met een weinig klaar Water, of Zog
van een Vrouw. Hier van geeft men hen of te drinken, of men bestrykt’er de Oogen
mede; of met Sal-ammoniak, gepulverizeerd Komyn, en Honing, van elks evenveel.
Houd onderwylen de Hoenderen in een schaduwagtige plaats; en steekt’er een stok
van een Vygenboom dwars door, ten einde ze hare Oogen daar aan konnen wryven.
Dit is hen zeer heilzaam, dies te meer om dat de Vygeboom van die natuur is, dat hy
de jeukte wechneemt, welke door die zinking op de Oogen veroorzaakt word, en
daar-en-boven dezelve van alle onreinigheid zuivert.

Luizen en ander ongedierte, dat de Hoenderen kwelt.
De Luizen kwellen de Hoenderen meest, wanneer ze broeijen, en minder gelegenheid
hebben om zig te zuiveren, als anderzins; waarby de stank van het Hoenderhok komt,
veroorzaakt door allerlei Ongedierte, dat zig omtrent de Mist en oude Muuren bevind,
gelyk Pissebedden, Hagedissen, Spinnekoppen, enz. Hier voor is een beproefd middel,
de Honderen met Booter of Olie te bestryken, en ze voorts zuiver te houden.
II. Men moet de Hoenderen wasschen in Water, in het welk Komyn is gekookt.
Dit Water doodt door zyne scherpte al dit Ongedierte, dat anderzins de Hoenderen
verteert en mager doet worden; of met gebrande Komyn, en even veel Staphis agria
of Huiskruid; wryft het Hoen met Wyn, of wascht het met het afkookzel van wilde
Vygboonen.

Middel, om de Hoenderen van Vloojen te bevryden.
Zoo dra een Hoen gelegt heeft, moet men, volgens den raad van Varro, het oude
Stroo uit het nest nemen, en’er versch in plaats leggen, om dus de gelegenheid tot
het groeijen van Ongedierte te vermyden.

Van Ettergezwellen der Hoenderen.
Dit ongemak valt bezwaarlyk te ontdekken, dan alleen, wanneer de Hoenderen treuren.
In zulk een geval moet men de stuit bezien, alwaar zig het Gezwel gemeenlyk zet,
en smert veroorzaakt. Deze ziekte ontstaat uit een al te groote hitte; en
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slapheid der Maag, waar door de massa van het Bloed bedorven zynde de natuur
genootzaakt word, zig aldaar te ontlasten.
Het eenige middel daar voor is, dat men het Ettergezwel met een Schaar opent,
en met den duim uitdrukt; dus moet men Latou of Beet gehakt en met Zemelen
gemengt in een beslag geven, mits’er een weinig Honing byvoegende. Dit is het
gansche geheim.

Vallende Ziekte der Hoenderen.
Men heeft Hoenderen van de Vallende Ziekte aangetast gezien, zonder aanstonts te
ontdekken, dat het die Ziekte was. Hier voor is’er niets nuttiger, als hen de nagelen
der pooten af te knippen, en ze dikwils met Wyn te besproeijen.
Aangaande het voedzel, men moet hen vyf of zes dagen lang gekookte Gerst geven;
daarna moet men ze doen purgeren met Beet en Kool, gelyk boven reets gezegt is.
Naderhand geeft men hen vier dagen lang zuivere Tarwe, maar nooit Kennip. En dus
laat men ze weder lopen, en nevens andere Hoenderen aas zoeken.

Van de Teering der Hoenderen.
Het Gevogelte in ’t algemeen is dikwils droog van Ligchaam en Long, voornamentlyk
het Gevogelte dat van een warme natuur is, wier levens-geesten eerder, als der
anderen, uitgeput worden en verdwynen; waar door het dikwils gebeurt, dat ze aan
een uitdroogende Teering sterven.
Als zig de Teering gezet heeft, is’er geen middel meer voor, het welk alleenlyk
uit een gebrek van voedzel ontstaat, waar door het Hoen begint te kwynen. Als men
derhalven het genezen wil, voor al eer het kwaad de overhand neemt, en veroudert,
moet men den Hoenderen een goed voedzel geven. Dit ongemak openbaart zig
genoeg, door het treuren der Hoenderen.

Van het treuren der Hoenderen.
Alle diegenen, die ooit de Ziekten van het Gevogelte hebben aangemerkt, weten, dat
men de Vogelen niet zelden gelyk als in een Flauwte ziet vallen. Een teiken hier van
is, als ze de Veêren om hoog steken, en de krop buiten gewoonte gezwollen is, en
men’er roode aderen aan bespeurt, ontstaande uit de magerheid van de Maag,
daarmede, dat ze het voedzel onder het pikken wederom uitwerpen. Deze treurigheid
ontstaat hen uit een al te verhittend voedzel. Men moet hen derhalven den Haver en
Kennip onthouden, maar Gerst geven, en by beurten drie maal in zes dagen, Latou
en Beet klein gehakt, met beslag van Zemelen, waar in een stuk Zuiker is gesmolten.
Of, zoo het in de Meloen-tyd is, en men het zaad nauwkeurig in de Aarde heeft
gelegt, moet men daar van nemen, het wel kloppen, en met een weinig Geers mengen,
tot voedzel voor de Hoenderen. Op deze wyze zullen ze ligtelyk genezen worden.
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Van het Ruijen der Hoenderen.
Het Ruijen is een zoort van ziekte, die genoegzaam allen Vogelen gemeen is. De
jonge Hoenderen zyn’er zeer aan onderworpen, en zommige sterven’er aan. Dit
ongemak wedervaart doorgaans den Hoenderen, die laat zyn uitgebroeit, zoo dat hen
het ruijen met de koude Winden van September en October; daar in tegendeel zy,
die in ’t einde van July ruijen, daar wel afkomen, aangezien de warmte het uitvallen,
en weder groeijen de veêren bevordert, en zy hebben alsdan geen nood wegens koude
te sterven, ook verliezen ze alle veêren niet, maar alleen zommige, en die in ’t eene
Jaar niet uitvallen, vallen in ’t ander uit.
Onder het ruijen dezer jonge Hoenderen eten ze zeer wenig, en zyn zeer treurig,
steken de veêren om hoog, rukken de veêren uit de borst, terwyl ze zig krabben.
Het gewoone Genees-middel daar voor is, dat men ze ’s ogtens niet vroeg doet
opstaan, nog ’s avonds laat op stok doet zitten. Op den dag moet men ze, zoo veel
als mogelyk is, in de Zon doen gaan. Daarna laat men Wyn in zyn Mond lauw worden.
en spuit dien op hunne veêren, gevende hen naderhand een weinig Zuiker in hun
Water, met Geers of Hennip-zaad voor voedzel. Dit dus wel in agt genomen zynde,
hebben de jonge Hoenderen tyd, om hare veêren te herstellen, die ze verlooren hadden,
door nieuwe, welk in staat zyn, om de aanstaande koude uit te staan.

Kunst om Kiekens zonder Hen uit te broeijen.
Stopt twee kussens vol met Hoenderdrek gepulverizeerd; doet’er by van de fynste
Hoender-veêren, en zoo digt als doenlyk; legt de Eyeren op deze kussens, zoo dat
het spitze einde naar boven staat, en legt’er het ander boven op, maar op een warme
plaats. Laat ze dus twee dagen staan, zonder ze aan te raken; maar in ’t vervolg tot
den twintigsten dag draait ze dus om, dat ze geheel bedekt worden. Neemt eindelyk
op den een en twintigsten dag de Kiekens zagtkens uit de doppen. Hier in bestaat
geen Wonderwerk; aangezien Aristoteles getuigt, dat ze te Syracusa onder de Aarde
worden uitgebroeit, gelyk ook in Egypten, zonder de minste moeite of hulp der
Menschen. De Heere Chomel getuigt, gezien te hebben, dat men door de kragt van
een matig Vuur, of door de warmte van Hoender-drek Kiekens heeft uitgebroeit.

Voedzel voor de Kiekens.
In de eerste dagen geeft men den Kiekens rauwe Geers, of gekookte Gerst, en Tarwe;
zomwylen geweykte kruimelen Broodts, weeke Kaas, ende een weinig Kersse in
Wyn, Water, Melk of Stremsel. Dit maakt ze graag en vet.
Naar mate, dat de Kiekens groeijen, en by ge-
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volg sterker worden, moet men hen om den anderen dag gehakte Beet geven; want
behalven dat ze dit voedzel beminnen, is het ook goed voor de Snot en Pip.
Onderwylen moet hen overvloedig Water gegeven worden. Ook moet men ze naar
maat der kragten de vrye Lugt geven, om daardoor nog meer gesterkt te worden;
want wilde men ze aanstonts, zoo als ze uit den dop zyn gekomen, met de Klokhen
laten loopen, men zou ze in gevaar stellen, van om te komen. Men moet ze derhalven
in de eerste dagen maar eenige uuren in de Morgen-Zon laten gaan, tot dat ze een
weinig grooter zyn geworden, wanneer men ze nevens de Hen overal laat loopen.
En aangezien eene Klokhen zoo vele Kiekens kan leiden, als twee Hennen hebben
uitgebroeit, zoo is het huishoudelyk, dat men van twee Klokhennen eene van hare
Kiekens neemt, en wederom by de andere Hoenderen zet, om wederom Eyeren te
leggen; dat ze wel haast doet, vergetende, dat ze Kiekens gehad heeft; terwyl
ondertusschen hare Kiekens by een andere Klokhen gevoegt worden, die ze ook
graag aanneemt, en voor de hare erkent.

Manier, om Hoenderen te mesten.
Men neemt zonder onderscheid Hoenderen of Kapoenen, die men mesten wil; men
sluit ze op, en laat het hen aan Graanen en Water niet ontbreken. Men oordeelt, dat
de Gerst en Tarwe de beste Graanen zyn, om Hoenderen te mesten, nevens een weinig
gekookte Zemelen; waarby zommigen Lyn-zaad voegen, en het zamen met Wyn
begieten; anderen geven hen witte Brood in Water geweikt; en velen mesten ze met
Geers.

Welke Dieren den Hoenderen schadelyk zyn.
Een Bunzing, zynde een zoort van een wilde Kat, met bruin haair. Deze maakt jagt
op allerlei Gevogelte, en zuipt derzelver Eyeren uit. Dit Dier onthout zig graag,
alwaar Hoenderen zyn. Zie bunzing.
Het Wezeltje is insgelyks zeer schadelyk voor de Hoenderen, en hare Nesten.

Middel.
Men stelt den Wezeltjes Netten, gelyk den Bunzingen, behalven dat men hen Eyeren
tot aas voorlegt, ter plaats, alwaar ze zig doorgaans en meest onthouden. Wil men
ze van daar hebben, men heeft maar wat Ruite te verspreiden. Anderen nemen’er
een gebrade Kat toe, om ze door dezen stank te verjagen. Nog anderen nemen een
levendig Wezeltje, snyden het zyn staart af, en lubben het, latende het dus loopen;
en men verzekert, dat de andere op dit gezigt bewogen worden, om wech te vlieden.
Daar zyn’er, die een Konstwerktuig gebruiken, om de Wezeltjes te vangen. Te
weten, zy nemen drie kleine planken A. en drie onder B. ieder twee of drie voet lang,
negen duim breed, en negen twaalfde deel van een duim dik. Deze spykert men
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zamen, gelyk een Doodkist, en het eene einde sluit men toe met een ander stuk van
een plank, C. zynde van dezelve breedte en dikte. En op deze plaats spykert men nog
een andere, D. Zoo breed, als de anderen, maar twee derde minder in lengte. Voorts
moet het overige der opening met een ander plank M. E. geslooten worden.
Voorts doorboort de plank aan beide zyden, en slaat’er zulke Spykers in, die aan
beide zyden doorgaan, invoegen ze dienen konnen voor spillen of ooren, waarby de
plank hoger of lager kan gelaten worden. Slaat door het ander einde M. een stuk hout
F. gelyk dat van C. zynde alleen aan deze plank, en niet aan andere, vast; zoo dat het
neêrgelaten zynde, alles een digt gesloote Kist schynt.
Als dit Kunst-tuigwerk gereed is, neemt men twee stukken houts G. elk twee
voeten lang, een duim breed, ende een halve duim dik; boort een weinig boven G.
een gat, daar men een pink kan door steken.
Spykert ze vervolgens in ’t midden der planken van beide zyden, regt tegen elkander
over; neemt een stuk hout, een duim in ’t vierkant, door de twee einden gelyk een
spil of as gesneden, en steekt ze in de twee gemelde gaaten. In ’t midden H. dezer
Spil moet een gat en gelyk als een voore zyn, om’er een stok I. in vast te steken,
welke lynregt op de beweegbare en neêrgelate plank valt; ten einde het Dier in dit
Kunst-tuigwerk gevangen zig niet kan opbeuren, om’er uit te ontsnappen.
Vooral eer men deze planken aan malkander spykert, moet men een gat booren in
’t onderste der gemerkte met A. ter plaatze L. twee duim hoog, ende een halve duim
breed, en in de andere plank daar tegen over moet met een Schrynwerkers-boor een
gat geboort worden, regt tegen over de eerste, en byna aan ’t einde der plank B. om’er
een kniphout K. aan vast te maken, zynde gesneden uit een vingerdikke stok, en die
gemakkelyk naar boven en naar beneden gaat.
Aan dit Kniphout moet een kleine keep of insnee zyn; aan ’t einde en in ’t midden
maakt men het Aas vast in een Rotteval. Dit Aas moet naar den smaak van het Dier,
dat men vangen wil, geschikt zyn. Neemt een Bindgaaren, dat sterk genoeg is, en
maakt het aan de beweegbare plank, in ’t midden van de breedte vast; en bindt aan
het ander einde een stokje, anderhalve duim lang, ende een halve duim dik, aan beide
zyden gelyk een Wig, om hout te kloven, gemaakt. Zoo dat het kleine beweegbare
plankje een halve voet zynde opgeligt, het Bindgaaren over de spil H. gaat, en het
stokje in de keep met het eene einde, en met het ander einde op de kant van het gat
zy. En dus is het Kunst-tuig gespannen.

Middel, om de Hoenderen voor de Vossen te beveiligen.
Kookt een Vos, en kapt hem in kleine stukken;
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mengt die onder het voedzel der Hoenderen; en zy zullen voor de Vossen beveiligt
zyn, immers in een tyd van twee Maanden. Dit zelve moet men ook ten opzigt der
Endvogelen en Ganzen doen. Cardanus getuigt, dat men hier van in Schotland een
proef genomen, en het dus bevonden heeft.

Verscheide manieren, om Hoenderen tot Spyze gereed te maken.
Het Hoender-vleesch heeft zoo wegens zyne gezondheid, als aangename smaak, en
veelderhande wyze van toebereiding billyk den voorrang; want het valt ligt te
verduwen, maakt een gezond voedzel, en is zeer goed voor diegenen, welke weinig
beweging hebben. Oude Hoenderen gekookt maken een kragtig nat, dog zyn niet
goed, om te braaden. In tegendeel zyn jonge Hoenderen goed om te braaden. Dus
ook de Hennen, die nog niet gelegt hebben, worden voor een Lekkerny gehouden;
dog boven deze nog de Kapoenen. Jonge Haanen, die nog geen Jaar oud zyn, hebben
zeer voedzaam Vleesch, maar de oude Haanen zyn zeer taai; hoewel deze nog enigzins
beter zyn om te nuttigen als Broet- of Klokhennen, die in ’t geheel niet goed zyn,
om te nuttigen.
Zy worden op de navolgende wyze tot een aangenaam geregt toebereid: Men snyd
hen de Keel af, en steekt ze in heet Water, en wel afgebroeit zynde werpt men ze in
koud Water. Na een klein verblyf neemt men ze daarom wederom uit, snyd ze op,
en haalt’er de Ingewanden, Maag en Lever uit. Voorts maakt men nog een opening
by den rug, daar de hals het dikste is, alwaar men de strot en krop uithaalt, de oogen
uitsteekt, het onderste van den bek afsnyd, kapt de klauwen af, opent de Maag,
haalt’er het harde vliesje af, zondert de gal van de lever; en dus is het Hoen schoon,
om te kooken of te braaden.

Verscheide Manier om een Hoen te kooken.
Om een Hoen sneeu-wit te kooken, slaat men het in een Serviette, en kookt het dus;
of men steekt het, gelyk als of men het braaden wilde, aan een Spit, en laat ze dus
blank afkooken.
Een Hoen voorts gezouten zynde word op ’t Vuur gezet, en gaar gekookt. Dit
geschied zynde, laat ze de Kok afkoelen, en maakt ze met allerlei Speceryen enz.
toe; waar van wy aanstonts in het byzonder zullen spreken.
Of met een Kapper-sauze. Men snyd het Hoen in stukken, en legt die in een
Stoof-pan, met Booter, Foeli, Gember, Cardamom, en Citroen-schillen. Dus laat men
het Hoen zoo lang op de Koolen staan, tot dat de Booter door gesmolten is. Daarna
stoort men’er een handvol Kappers over, nevens fyn gereven Brood of geroost Meel;
men bestort ze met Wyn, en eenige droppen Azyn; ook een stuk Zuiker, als een
Okkernoot, en laat dit alles zagtkens met malkander stooven.
Of met een Ajuin-sauze. Men legt het in stukken gesneden Hoen in een aarde Pan,
met Wyn, Zout, Peper, Kruidnagelen, en een stuk Booter. Men mengt’er fyne Kruiden
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onder; en zoo dra het zamen gaar is, discht men het warm op. En op verscheide andere
wyzen meer.

Een Gefruit Hoen.
Kookt jonge Hoenderen in Water; snyd ze in groote stukken, en doet’er Zout en
Peper by; neemt ze vervolgens daar uit, en legt ze in een korst van Melk, witte Wyn
en Eyerdooiren gemaakt, en laat ze in Reuzel of Booter fruiten. Dit gedaan zynde,
neemt ze’er wederom uit, en discht ze met een Citroen-sauze op.

Manier, om een gebraden Hoen te vullen.
Het Vulzel van een Hoen, dat gebraden zal worden, bestaat in het navolgende: Rauw
Spek, Runderen-merg, Kalfszwezerikken, kort gehakt, Peterzelie, Uyen en fyne
Kruiden, zamen met Paddestoellen gemengt en gehakt, en toegemaakt met Zout,
Peper en Kruidnagelen. Het Hoen, hiermede gevult zynde moet voorzigtig
toegebonden worden, om’er het vulzel niet uit te doen vallen. Als het nu gaar is,
discht men het op met een Kampernoelje Sauze. Dog ieder Kok heeft zyne byzondere
manier.
hoest. Dit is een zoort van Convulsie, waar door de taaije slym, of andere scherpe
Vogten, die zig in de Maag, Long, of Longpyp bevinden, met geweld los geperst en
uitgeworpen word.
Deze Hoest is of nat, of droog, naar de verscheidenheid der stoffe, die den Hoest
veroorzaakt. Maar als de natte in een drooge Hoest verandert, heeft men doorgaans
een ontsteeking der Long, ende een Teering te vrezen. Ja, als de Hoest zeer sterk is,
konnen de fyne Aderen dus worden aangetast, dat’er een Longe-zweer uit ontstaat.
Immers de Long lyd’er het meest by.

Genees-middelen voor den Hoest.
Die met den Hoest gekwelt is, moet zig wagten voor sterke bewegingen, voor een
dikke en donkere Lugt, kouden Drank, zuure Spyzen, en Speceryen. In tegendeel
moet hy gebruiken zoete Dranken en verzagtende middelen; by voorbeeld, Haver-gort,
Krenten, Vygen, Thee met Melk, Spaansche Wyn. Of anders, Kookt een pint
Malrow-zap, en even veel zap van Venkel, met anderhalf pond Honing, tot een
Siroop; en neemt’er van ’s ogtens en ’s avonds, by dag en by nagt.
Dit laatstgemelde middel is in het byzonder goed voor Menschen, die beginnen
oud te worden. Het Hoofd, Borst en Voeten moeten gedekt en warm gehouden
worden.
Het rooken van Zalie, Majolein, Beteunie, of ook Tabak, is insgelyks een goed
middel.
Moet iemand voor den Hoest purgeren, men
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neemt twee oncen Manna, met een infusie van een vierendeel ponds Rhabarber.
Zoo de Hoest uit een hitte ontstaat, is het Aangezigt rood, de Oogen ingevallen.
Hierby komt een geduurige druiping langs de Neus, en in de Gorgel, waardoor alle
deelen, langs welke het vogt loopt, rauw gemaakt en gelyk als gebrand worden.
Voorts is de Pis van een hooge kleur, en eindelyk komt’er een binnen-Koorts by.
Alle deze tekenen zyn by jonge Lieden voorloopers van de Longen-ziekte; maar
den genen, die reets mannelyke jaren hebben, staat te vrezen een Pleuris, of ontsteking
der Long enz.

Van de drooge Hoest, anders Schaape-hoest genaamt.
Deze Hoest ontstaat, wanneer het vogt zoo fyn is, dat het door de Long niet kan
uitgeworpen worden; of zoo dik, dat het nergens na luistert.
Met dit ongemaak worden’er vele gebooren, het zy door een zwakheid van de
Borst, ontsteltenis der Long, of anderzins. Dog het heeft ook niet zelden een
uitwendige oorzaak.

Genees-middelen voor de drooge Hoest.
Om’er schielyk van genezen te zyn, moet men zyn toevlugt tot een Aderlating nemen.
Daar-en-boven moet men den afgang bevorderen; ’s ogtens en ’s avonds een lepel
vol gepelde Gerst met een weinig Zuiker nemen; zomwylen ook een Amandel-melkje.
De drooge Hoest ontstaat dikwils door een heete uitwaasseming der Ingewanden,
zynde nogtans niet altyd scherp of bytend; hoewel het door verzuim van een kwaad
gevolg zou konnen zyn. Men moet derhalven purgeren met Cassia of Catholicon
duplex, ontlaaten in een Decoctum van Maluwe, allerlei Quikbereidzels en Violetten.
Ingeval by dien droogen Hoest nog eenige andere ongesteltheid des Ligchaams komt,
als, Hoofdpyn, prikkeling op de Borst, of ongeruste Slaap, moet men geen zwarigheid
maken, zig te doen Aderlaten, en boven al ’s ogtens en ’s avonds het navolgend
Opiaat nemen.

Opiaat voor den droogen Hoest.
Neemt een once uitgetrokke slym van Adragant-gom, een once koude Zaaden, even
zoo veel gestampte kernen van Pyn-appelen; zygt het zamen door; een once witte
Mankop, gestampt; ende een half pond fyne Poeijer-zuiker. Mengt het zamen, en
laat het tot een Conserf kooken. Doet’er, eer het koud word, twee gepulverizeerde
Kreeft-oogen by, met een halve once van een Vosse-lever, in een Oven gedroogt, en
gepulverizeerd. De Dosis is ter grootte van een Noote-muskaat.
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Algemeene Genees-middelen voor den Hoest.
I. Hoedanig de Hoest zy, en hoe veroudert hy zy, gepulverizeerde Polei, met driemaal
zoo veel Zuiker-Candy zal hem genezen, ’s ogtens en ’s avonds een lepel vol
genomen.
II. Die den Hoest hebben met een groote reuteling in de Keel, moeten een
Borst-Siroop nemen, of een afkookzel, om de Borst te verzagten, met gepulverizeerd
zaad van Barnetelen. Dit zaad heeft ook die kragt, dat het by kookend Vleesch in de
Pot gedaan zynde, het zelve eerder doet gaar zyn.
III. Neemt Yzop en Hoefblad, van elks een handvol; Vygen, Razynen, en Zoethout,
van elks een once. Laat’er een derde van in Water afkooken. Gebruikt dit Decoctum
tweemaal ’s daags, een uur voor het Middagmaal, ende een uur voor het Avondmaal.
IV. Roode Kool met een handvol Hoefblad, ende een siertje Yzop, een of twee
walmen opgekookt, en tweemaal ’s daags van het zap genomen, is een goed middel.
V. Mengt rood Sandelhout in Roozen-water, en drinkt’er ’s ogtens van. Men kan’er
ook een weinig versche Geite-melk byvoegen.
VI. Neemt een once Zoethout, een halve pint gemeen Water, ende een half pond
Zuiker. Laat het omtrent tot op de helfte afkooken; zygt dit afkookzel door een linnen
doek; doet’er alsdan de Zuiker by, en kookt het andermaal tot een Siroop. Neemt
hier van ’s ogtens en ’s avonds twee lepel vol, en nog een lepel vol op den dag,
wanneer de Hoest hevig is. Dit middel is in ’t byzonder goed, als men al hoestende
niets loozen kan.
hof. Hierdoor verstaat men een stuk Lants, of agter een Huis, of buiten de Stadt
gelegen, en met een Muur of groene Heining omringt; en of tot Boom-vrugten,
Peul-vrugten, of Bloemen geschikt. Waar van daan men een driederlei Hof heeft, te
weten, een Boomgaard, Moestuin en Bloemhof.
By deze drie zoorten voegt men nog een vierde, namentlyk, een Hof van vermaak
en zindelykheid, anders Lust-hof genaamt, en behelzende niet alleen de drie andere
zoorten, maar daar-en-boven nog andere Konst-stukken, als Grotten, Watervallen,
Beelden, Pyramiden, enz. Hoedanige Hoven doorgaans by de Lusthuizen gevoegt
worden.

Lust-Hof.
Men kan eenige algemeene regelen stellen, welke men in het aanleggen en
onderhouden van een behoorlyken Lust-hof heeft in agt te nemen; zynde doorgaans
by een Lust-huis of Buiten-plaats, alwaar men zig een zekeren tyd van ’t Jaar te
onthouden pleegt, gevoegt. Tot een goede Gelegenheid of Situatie behoren vyf zaken.
1. Een gezonde Lugt. 2. Een goede Grond. 3. Een behoorlyke overvloed van Water.
4. Een fraai Gezigt. 5. Een gelegen plaats.
I. Toppen der Heuvelen, ende al te laage Daalen moeten vooreerst als twee
uiterstens in het aanleggen van een Lust-hof gemyd worden. Ook moet dezelve op
de Zuider-zon, of ten minste tegen ’t Oosten leggen.
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II. De grond moet nog te steenagtig, nog te droog, of te vogtig, zandig, rul of kleiagtig
wezen, maar in ’t omspitten ten minsten twee voet diep in de aarde goed zyn, zonder
de minste der gemelde gebreken.
III. Zoo nuttig als het water is voor Boomen en Planten, zoo aangenaam zyn de
Fonteynen en Watervallen der Lusthoven voor ’t gezigt. Alleenlyk moet men voor
twee dingen zorg dragen; voor eerst, dat den overvloed van water in de Hoven vermyd
word; ten anderen, dat men ze nergens laat stil staan, maar bekwamelyk afleid, en
daar toe bekwame greppen hebbe.
IV. Het Gezigt is buiten tegenspraak een der grootste cieraden van een Hof.
Waarom men het vooral daar op heeft toe te leggen, dat een verre en aangenaame
uitzigt nergens door belet word.
V. Een Lusthof, voornamentlyk een Buitenplaats zynde, moet niet verre van een
Rivier of ander water afgelegen zyn. Ook brengt een nabuurig Bosch geen gering
voordeel aan. Welke beide voordeelen gevoegt by een bekwame weg, maakt, dat
men’er Winter en Zomer zyn verblyf kan houden. Eindelyk word ook vereischt, dat
de Lusthof niet ver van een Dorp, en dus van andere menschen, zy afgelegen, om in
tyd van nood bystand te konnen genieten.
Dog by dit alles moet nog komen de nauwkeurige zorg van den Hovenier; maar
voor al in het oog van den Meester.

Grond-regelen, om een Hof wel aan te leggen.
I. De Kunst moet voor de Natuur wyken.
Alles moet natuurlyk schynen te zyn in een Hof. Men plant een Bosch, om de
hoogtens te dekken, of den grond omtrent de vleugelen van ’t Lusthuis te vervullen.
Door een laagte moet’er een Canaal gegraven worden, om te schynen, als of dat
water ergens van een hoogte afstroomde.
II. Een Hof moet een heldere lugt hebben.
Hoven, die al te donker, of belommert zyn, zyn niet bekwaam, om den geest te
vervrolyken. Rondom het Huis moet alles geslegt worden, om een ruim gezigt op de
Bloembedden (Parterres) te hebben; zonder iets anders, als Taxis op het Terras, en
elders, daar men het nodig oordeelt, te planten.
III. Men moet een Hof niet al te zeer ontblooten.
Dit tegengesteld ongemak moet even zeer gemyd worden. Immers het staat niet
wel, dat men met een opslag van een oog de gansche ruimte van den Hof ziet.
IV. Een Hof moet grooter schynen, als hy in der daad is. Om hier toe te komen,
moet het gezigt stuiten op groene Kamers en Prieelen, verciert met Fonteynen en
allerlei Figuuren; voorts moeten de Wandeldreven dus geschikt zyn, dat men zig als
vermoeit, gaande uit de eene in de andere.

Algemeene schikking, die men omtrent een Lusthof moet maken.
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I. De lengte van een Lusthof moet een derde, of de helft grooter zyn, als deszelfs
breedte.
II. De Bloemperken moeten naby de wooning zyn; die zelfs hooger moet gebouwt
zyn, als de Bloemperken, om beter van het aangenaam gezigt te konnen oordeelen,
als men uit de Vensteren ziet.
III. Het hoofd van een Bloemperk moet met Kommen of andere Watertuigen
verciert zyn. Hooger op plant men een Laan boomen, het zy hooge, het zy laage; en
nog verder een rond Bosch, dus doorsneden, dat men uit het zelve in Wandel-dreven
komt. De ruimte die’er tusschen de Kom en de Laanboomen is, moet met Bloempotten
vervult worden.
Wy zullen ons hier niet breeder over uitlaten; want het al te wydloopig vallen
zoude, ingeval wy hier spreken wilden, hoedanig de Tuin-aarde behoorde te zyn,
waar aan men weten kan, of de aarde goed is, Welke mist in een Lusthof moet gebragt
worden, Wat’er by het bearbeiden moet worden in agt genomen; Wanneer men
eigentlyk de grond moet besproeijen; Hoe men de Planten der Vrugtboomen alvorens
moet behandelen; Wanneer men dezelve moet planten; Welke lugt de Vrugtboomen
moeten hebben; Hoe hoog en dik dezelve zyn moeten; Welke zoorten van takken
men verkiezen moet. Voorts welke zoorten van Bloemen men moet aanqueeken;
Hoe men Broeibakken moet maken; en wat dies meer is.
holwortel. Zie baarwortel en osterlucie.
hond. Dit is een tam, viervoetig, en vleeschvreetend dier, zeer vermaard wegens
zyne getrouwigheyd, en bekwaam om allerlei vermakelyke en nuttige Konsten te
leeren.

Verscheidenheid van Honden.
Wy zullen van de verscheide zoorten der Honden, derzelver Natuur en Eigenschappen
spreken, dog ons, zoo veel als mogelyk is, bekortigen.

Schoot-hond.
Deze houd men wegens hunne kleine en cierlyke gestalte tot vermaak in huis. Zy
beminnen het gezelschap der menschen, en zyn in staat, om verscheide Kunstjes te
leeren.

Huis-hond.
Deze is best, als hy zwart is, tamelyk groot, sterk en waakzaam; van een middelmatige,
heldere en sterke stem, vuurige oogen, ende een wyde bek vol gaave tanden. Hy
moet, voornamentlyk by nagt, vreesselyk voor vreemden, dog niet kwaadaartig voor
de huisgenooten zyn, nog het vee, dat tot het huis en hof behoort, beschadigen. Men
legt deze Huys-honden, anders ook Wacht- of Keten-honden genaamt, op
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Buiten-plaatzen naby de buitenste poort in een hok aan een lange keten vast, om de
huisgenooten door zyn gebas te waarschou-
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wen, ingeval’er een vreemde op de Plaats wil komen. Het Honde-hok moet met hooi
of stroo voorzien, en behoorlyk verschoont worden. In de heete Hondsdagen geeft
men hen zoo veel water, dat zy’er bekwamelyk in baden konnen. De meeste
Huishonden hebben die gewoonte, dat ze van de Keten losgemaakt zynde niet blaffen.
Maar als men van het tegendeel verzekert is, kan men hem ’s nagts los laten, om
rondom de plaats te loopen, en die van Dieven enz. te beveiligen.
Men moet het den Huishond boven al aan nodig voedzel niet laten ontbreken; om
dat hy anderzins wel ligt de eene of de andere spyze, hem door een Dief
voorgeworpen, graag aannemen, en daar door zoude bewogen worden, om niet te
bassen, en den Dief op zyn gemak huisbraak te laten doen.
De Engelschen hebben een byzondere kunst omtrent het afrigten van een Huishond,
waar in ze buiten tegenspraak alle andere Natien overtreffen, lerende hunne Doggen
de Dieven na te zetten en te agterhalen, of schoon ze reets verre gevlugt zyn; waar
van de Baron Rozenrood wydloopig geschreven heeft, en waar van de Korte Inhoud
deze is; Men verkiest jonge Honden van dien aart, die sterk en groot zyn. Als deze
dien ouderdom bereikt hebben, waar in ze gemeenlyk tot de Jagt worden afgericht,
leid men ze tot Plaatzen en Vertrekken, alwaar men Zakken met Geld, Zilver Huisraad,
en andere dierbare zaken opgesloten heeft, waar na de Dieven meest verlangen. Deze
dingen nu bestrykt men met iets, dat sterk riekt, als Vleesch, Spek, oude Kaas, enz.
Met het zelve bestrykt ook iemand de zoolen zyner Schoenen, en gaat met zoo een
Geldzak of stuk huisraad niet verre van daar. De Hond derhalven dezen reuk in de
Neus hebbende, en hem ook aan de voetstappen bemerkende, word vervolgens
derwaarts gebragt, alwaar hy is, die tot het afrigten gebruikt word. Daar na word de
Hond wederom te rug geleid, men streelt hem, en geeft hem eenig voedzel. Het zelve
doet men met een andere reuk, die telkens minder sterk is, eens en andermaal; tot
dat men eindelyk geen reuk meer gebruikt, maar alleen een mensch, die warm en
bezweet is, en wiens reuk de Hond wel haast ontdekken kan. Men laat hem van tyd
tot tyd verder gaan, tot dat hy eindelyk aan alle, ook de geringste voetstappen gewend
is. Hoewel daar by ook valt aan te merken, dat een Dief, die bezig is met stelen, uit
bekommernis en vrees een groote beweging van bloed by zig bevind; waarom zyne
uitdampingen grooter zyn, en geheel anders gestelt, als by andere en geruste
menschen; zoo dat een Hond deze uitwaassemende deeltjes, die voornamentlyk na
het snel loopen van een Dief, in een grooter menigte in de aarde blyven, gemakkelyk
ontdekken kan. Als’er nu een Diefstal is begaan, brengt den Hond ter plaats, alwaar
dezelve geschied, en de Dief zyne voetstappen gelaten heeft. De Hond derhalven
behoorlyk afgericht, zal het spoor van den vlugtenden Dief wel vervolgen, en hem
ontdekken, ten ware het middelerwyl had geregent. Men pleegt hen eenerley en slegt
voedzel te geven, ook ze op een en dezelve plaats te houden, om van reuk niet te
veranderen.

Jagt-Hond.
Deze zyn verscheiden van aart, en worden op meer dan eenerlei wyze gebruikt, en
afgericht. Zie beneden op jagthond.
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Herders-Hond.
Deze moeten sterk, dapper, en snel van voeten, lang van ligchaam, en met een breede
en scherpe halsband voorzien zyn, om van de Wolven niet gevat of gedood te worden.
De witte worden boven de rosse, bruine, of grauwe gestelt; dus kan ze de Wolf
bezwaarlyk van de Schaapen onderscheiden. Wil men de Herders-honden jong by
de Schaapen opvoeden, men moet zulke nemen, die van een en dezelve worp zyn;
want deze beter met elkander accorderen, als welke, of schoon van dezelve teef,
nogtans niet van dezelve worp zyn. Laat men ze in tyds lubben, zy blyven liever by
de kudde. Voor al eer ze twee jaar bereikt hebben, moet men ze van den worm onder
de tong snyden, om te verhoeden, dat ze niet dol worden, en schade veroorzaken.
Voorts moet men hen Knuppels aan den hals binden, om hen het springen over heggen
en het beschadigen van eenes anderen vee, enz. te beletten. Die hier in nalatig zyn,
worden bekeurt en in boete geslagen.
Een teef moet voor de eerstemaal van een edelmoedigen hond gedekt en besprongen
worden, aangezien alle volgende Worpen eenige gelykheit met den eersten plegen
te hebben.
Men onderstelt verscheide Kentekenen van een goeden Hond. Zommige menen,
dat, wanneer men de jonge Honden uit het nest haalt, en’er de moeder bybrengt, deze
den besten eerst wederom in ’t nest draagt. Anderen geloven, dat lange, breede en
dikke ooren, voorts harde en grove haayren aan den buik, een onfeilbaar teken van
een goeden Hond zyn: Wederom anderen menen, dat de Teef den slegsten eerst,
maar den besten op ’t laatste werpt.
De Teef draagt negen weken. Die in Maart, April of Mey geworpen worden, zyn
beter, als die in de maanden van July en Augustus, of laat in den Herfst worden
geworpen.

Ziekten der Honden.
De Honden zyn verscheide Ziekten en ongemakken onderworpen, onder welke alle
de Dolheid wel de voornaamste is, en waar van ze of ’s Zomers by gelegenheid van
een brandende hitte, of ’s Winters in een felle koude worden aangetast. De gemeene
Kentekenen zyn, dat ze hun gewoonlyk voedzel verachten, en liever honger lyden;
dat ze hun Heer en Meester niet meer kennen; dat hen de oogen zeer strak in ’t hoofd
staan, en dat ze altyd als zeer schuw en benauwt uitzien, en t’elkens omkyken; den
bek gedurig open hebben, schuimbekken; dat ze geduurig uit hunne neusgaten
snuyven, den staart tusschen de beenen en onder den buik houden; voorts, dat
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ze een schor gebas maken en alles aanranden. Al wat ze byten, word ook dol. Dus
loopen ze niet langer, als negen dagen, en sterven eindelyk een benauwde doodt.

Bewaar-middel voor de Dolheid der Honden.
Deze Dolheid word niet beter verhoed, als dat men den jongen Hond in het afnemen
der Maan van den Worm laat snyden.
Is hem den hals gezwollen, zoo dat hy nog eten, nog drinken kan, neemt Hondenen Menschen-drek, mengt het onder malkander, bind het zamen in een lap, en hangt
het hem aan den hals; en het gezwel zal wel haast genezen.
Zyn ze anderzins ziek, en willen niets nuttigen, zoo neemt warme Geite-melk, en
stort hen die in de keel; voorts kookt een kop van een Hamel met huid en met hayr,
besprenkelt hem met Gember, laat den Hond alvorens uithongeren, en geeft hem
alsdan en kop en het nat, daar hy in gekookt is, warm te nuttigen.
Is een Hond gequetst, en kan hy de Wond lekken, dan is’er minder zwarigheid;
anderzins laat men het zap van Tabak of Olie in de Wond druipen, en ze zal wel
haast genezen.
Word een Hond op de Jagt van een wild Zwyn geslagen, dat hem de darmen uit
het lyf hangen, moet men dezelve nog warm zynde behendig weder naar binnen
douwen, ende een Spek-zwoort, zoo groot als de Wond is, onder de huid leggen, en
de huid daar op toenaaijen.
Heeft een Hond leepe oogen, zoo moet men dezelve met warm water dikwils
wasschen, en het gezigt zal genezen worden.
Ingeval een Hond het zy een doorn, het zy een spyker in zyn poot getreden heeft,
moet men’er Hazen-vet op leggen, dat alles uittrekt.
Is de Hond door loopen gequetst, moet de schade met Wyn zuiver gewasschen
worden, voorts met Wond-olie of Terpentyn bestreken, of met het zop van afgekookte
Tabak.
Heeft hy zyne Tanden gequetst, neemt dooyren van Eyeren, zap van
Granaat-appelen, en gepulverizeerd Roet uit de Schoorsteen; mengt het onder
malkander en legt het daarop.
Het zop van roode Kool, of ook bladen daar van opgelegt, zyn een heilzaam
Genees-middel voor allerlei Wonden van een Hond.
Als’er Wormen in de Wonde groeijen, maakt men een Zalf van Vet en Kersse,
strykt dezelve op een linnen doekje, en legt het, als een Pleister daar op; of men
wascht de Wonde met Menschen-pis.
Heeft de Hond Buik-wormen, neemt Aluin, Averuit, en zaagzel van Hertshoorn;
kookt het met malkander, en stort hem dit kookzel in de Keel. Of men maakt kleine
Pillen van Hertshoorn, Zwavel, Aloë en Alssem-zap; en laat die van de Honden
opslikken.
Voor de Kanker, die de Honden niet zelden aan de Ooren hebben, neemt men een
vierendeel loots goede Zeep, Olie van Wynsteen, Salammoniak, Zwavel en Spaansch
groen, van elks naar believen; men doet’er een weinig Wyn-edik en sterk Water by,
en wryft hiermê het ongemak negen dagen lang ’s morgens vroeg.
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Van de verscheide zoorten der Schurfdheid, die een Hond onderhevig is, en hoe
dezelve moet genezen worden, zie beneden op schurfdheid.
Is een Hond met Vloojen en ander Ongedierte gekwelt, moet men hem eerst in ’t
Water doen zwemmen; naderhand tien goede handen vol wilde Kersse, wilde
Marjolein, Rosmaryn, Ruite, nevens zes handen vol fyn Zout zamen in Water kooken;
en vervolgens den Hond daarmede wryven, en wel onmiddelyk na dat hy uit het
Water komt. Of men neemt bittere Amandelen, stampt ze klein, en weykt ze in Water
af; of men kookt groene Noote-bolsters in Water, en bestrykt’er de Honden mede;
wanneer het Ongedierte wel haast verdelgt zal worden.

Nuttigheid der Honden.
Behalven de trouwe en wakkerheid, waar door een Hond menigmaal den Menschen
geen gering voordeel toebrengt, is hy ook in de Geneeskunde niet onvermaard.
Het Bloed van een jonge Hond, die nog zuigende is, geneest den Beet van vergifte
Dieren, mits het warm daarop gelegt worde.
Het Vet, inwendig genomen, geneest de Longziekte; uitwendig op de Voeten
gestreken vermindert het de pyn van het Podagra. Met Olie en oude Alsem-zap
gemengt, en in de Ooren druppelswyze gedaan, is ’t een bekwaam middel, om het
Gehoor te herstellen, en de pyn in ’t Oor te verzagten.
Als Honden-leêr gekookt, en tot Handschoenen gemaakt word, maakt het zagte
Handen, en zyn goed voor Schurfdigheid, die aan de Handen uitslaat. Dus worden
aan witte Honds-drek, voornamentlyk van Honden, die veel Beenderen eten,
zonderlinge kragten toegeschreven. Deze Honds-drek moet in de Mey-maand
vergadert worden.
hondekens-kruid. Beschryving. Dit Plantgewas maakt bladen, steelen en pluizen,
gelyk het Riet. De bladen zyn smal, en voor spitzig, maar veel kleinder, als die van
een Riet. De steelen zyn rond, anderhalve voet lang, of iets meer; en elke heeft drie
of vier knoopen. Zy dragen veel eer een pluis, als een Aair, gelyk die van Geers of
Riet; hoewel kleiner en klaarder. De Wortelen zyn zeer zoet en aangenaam. Zy zyn
wit, laag, dun en kruipend, makende vele vezeltjes, naar beneden en naar boven
groeijende, en in malkander gewikkelt, en door knoopjes verdeelt, waar aan zekere
haayrtjes vast zyn; ook zoet van smaak.
Plaats. Dit Hondekens-kruid groeit overal, voornamentlyk tusschen de Graanen,
alwaar het zeer schadelyk is, en zeer vermenigvuldigt. Het bloeit terzelver tyd met
het Graan. Men moet de Wortelen in de Herfst verzamelen.
Eigenschappen. Het Hondekens-kruid gestampt
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is goed voor de Wonden. Men doet het ook in een Koeldrank, en geeft het den genen,
die de Koorts hebben. Een decoctum daar van gedronken, geneest het krimpen in de
Buik, en het bezwaarlyk Water-maken, nevens de Roo-loop. Ook dryft het de
Vuiligheid af, waar uit de Steen geformeert is. Het bevordert het Waterloozen, stopt
den Buikloop en het Braaken.
Volgens Schroderus ververscht de wortel van Hondekens-kruid, zuivert, opent, is
eenigzins zamentrekkend, en is van een fyne en doordringende kragt. Het kruid zelve
en de bladen zyn tusschen een opdroogende en bevogtigende kragt; waarom men ze
in een verstopping van Lever, Milt en Pisleiders gebruikt; voorts voor het
Bloedspuwen, en om de Wormen des Buiks te dooden. Uitwendig word het gebruikt
voor Hoofdpyn, en voor ontsteeking der Oogen. Met een woord, deszelfs gebruik is
zoo menigvuldig, dat men zelden een Koeldrank maakt, daar geen Hondekens-kruid
inkomt, om alle redenen, boven van ons gemeld.
honden-dood. Zie apocynum.
honds-kool. Zie kool.
honds-tong. Anders met een Grieksche naam Cynoglossum genaamt.
Beschryving. Dit is een Plantgewas, wiens bladen niet ongelyk zyn aan die van
groote Weegbree, hoewel veel kleiner en smaller, ook met wit pluis bedekt, voorts
vetagtig, en in ’t rond groeijende.
Plaats. Deze Plant groeit op Zandagtige plaatzen. Zy bloeit in Juny. Het Zaad is
ryp in July.
Eigenschappen. Het afkookzel van Hondstong in Wyn, ’s avonds en ’s ogtens
gedronken, verzagt het Ligchaam, geneest de Roo-loop, Zaadvloeijing en Zinkingen.
Waarom men Pillen van Hondstong maakt, welke twee uuren na het Avondmaal
genomen, zynde de Dosis een halve scrupel, Slaap verwekken, en de Zinkingen
stuiten. De wortelen geappliceert zynde doen het Haayr, door Lazerny uitgevallen,
wederom groeijen. De bladen gestampt en gelegt op Brand, vliegende Roos,
verouderde Zweeren, Wonden en Ontstekingen, Aambyen enz. zyn een verzagtend
en genezend middel.
Men maakt van het Zap een zonderling Zalfje voor de Wonden, daarby voegende
Roozen-Honing en Terpentyn.
honing. Dit is een verzameling, die de Byen uit den Dauw en fynste deeltjes der
welriekende Bloemen zuigen, zynde min of meer goed naar de verscheidenheid der
Bloemen en Planten, waar op de Honingbyen aazen; want terwyl ze den Dauw tot
zig trekken, zuigen ze te gelyk een gedeelte van het zap der Bloemen of bladen uit,
waar op de Dauw gevallen was. Honing moet wit, of wel Goudgeel, en zeer
welriekend zyn; voorts zoet en digt, voornamentlyk als hy eerst gemaakt en
doorgezygt is; eenigen tyd daarna zoo styf, dat hy nauwelyks uit het Vat kan gehaalt
worden. Hoewel men hem door het Vuur gemakkelyk weder tot zyne voorgaande
gedaante kan doen wederkeren.
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Maagden-Honing.
Deze word van de jonge Byen verzamelt, zynde geel van kleur, trekkende naar wit;
en word voor de beste gehouden; dog moet zeer versch zyn; aangezien de fynste en
aangenaamste deeltjes wel haast vervliegen. Ook word Maagden-Honing genaamt,
die van zelfs uit Bloemen en welriekende Kruiden druipt.
De Honing is verwarmende, zuiverende en openende. Rauwe Honing heeft een
zekere Scherpigheid, die een open Lyf maakt, en Winden verwekt; maar in Water
opgekookt en geschuimt, geeft hy meer Voedzel, en opent minder; hy bevordert de
verduwing, en is Pisdryvend. Honing is goed voor oude Lieden, en alle die van een
koud temperament zyn. In tegendeel is hy schadelyk voor jonge Lieden, want in
warme Ligchamen verandert hy zig in Gal. Hy heeft een zonderlinge kragt, om de
zappen der Planten, Wortelen, Bloemen en Vrugten voor verrotting en bederf te
bewaren.

Manier van Honing te zuiveren of te pynen, zoo als hy in groote Compositien,
als Driakel, Mithridaat enz. komt.
Men zet hem in een Kom op ’t Vuur, zonder eenig ander Vogt daarby te voegen, en
laat hem maar zagtkens opwalmen; waarna men hem wederom van ’t Vuur neemt,
en na een weinig gestaan te hebben schuimt men hem nauwkeurig met een
Schuimspaan af. Vervolgens laat men hem door een haayren doek zygen, als wanneer
hy zeer zuiver, en van een bekwame gebonde dikte zal zyn. De oorzake, waarom
men den Honig maar zagtkens doet opwalmen, is, om dat hy dus doende zoo veel
kragt niet verliest, als hy met Water, en sterker gekookt wierd, en wel zoo lang, dat
het Water wederom verkookt was, en’er niet dan Honing over bleef; ook zoude hy
dus veel van zyn geur en andere deugden verliezen.
Edog als de Honing zeer onzuiver is, doen’er zommigen even veel Water by;
anderen tweemaal zoo veel; nog anderen drie vierendeel. Maar zoo Honing zoo lang
gekookt zynde, tot dat al het Water afgekookt is, nogtans de vereischte zuiverheid
niet heeft, gebruikt men het wit van Eyeren, om hem volkomen te zuiveren.
Maar aangezien door zoo een langduurig kooken de Honing, gelyk wy boven
gezegt hebben, al te veel verliest, zoo is het beter, Maagde-Honing te nemen, die
nog op ’t Vuur niet is geweest. Deze hangt men in een Mouw op een hoogte in een
warme Zonneschyn, of in een plaats door de waassem van heet Water warm gemaakt,
ten einde de Honing zagtkens door de Mouw zyge.
Men vind doorgaans twee zoorten van Honing in de Winkels, namentlyk, Gemeenen
Honing, en bereide of Medicinale Honing; welke laatste wederom vierderlei is, van
Vioolen, van Rosmaryn-bloessem, van Roozen, en van Bingelkruid. Hoewel’er nog
vele andere konnen opgetelt worden.
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Kracht van den Honing.
De Honing is een goed Borst-middel, loost Fluimen, maakt een ruimen Ademtogt,
verdunt den dikken slym, en maakt Buikloozing. Zie verder op honing-bye; en hoe
Honing gedistilleerd word, zie op destilleeren.
honing-bye. Dit is een zoort van groote, donker-geele Vliegen, voorzien met kleine
en scherpe Tanden, hoornverwige Oogen, een lange Tong, en zes Pooten; hebbende
voorts agter in hun Ligchaam een in- en uitgaande Angel, en vier Vleugelen, twee
groote, en agter dezelve twee kleindere. Boven de Oogen ziet men hoorntjes, die ze
uitsteken en wederom in halen konnen. Tot het vergaderen van haren Voorraad
gebruiken ze de Kinnebakken en Tong.
Maar hoewel men verzekert, dat in de Antillische Eilanden Honing-Byen gevonden
worden, die blauw van kleur zyn, en meer Wasch, ook beteren Honing maken, als
de Honing-Byen in Europa; en hoewel Dapper in zyne Beschryving van de Westindien
pag. 306. getuigt, dat men aldaar Sneeuwitte Honing-Byen vind, en die witten Honing
maken, en zommige zonder Angel, voorts zeer groot, verbergende den Honing onder
de Aarde, en wortelen der Boomen; nogtans zullen wy ze in twee zoorten
onderscheiden, namentlyk, in Wilde en Tamme Byen.

Wilde Byen.
De Wilde Byen zyn ruiger, zwarter en dikker, ook korter, als de Tamme; onthouden
zig in groote Bosschen en Wildernissen, verzamelende den Honing in uitgehoolde
Boomen of Steenrotzen. Men ziet onder deze meer Bye-zwermen, maar minder
Honing. Hoewel de wilde Honing-byen ligt tam, en de tamme ligt wild konnen
worden; want het gebeurt dikwils, dat ze uit den Hof in een naby gelegen Bosch
vliegen. Ook vind men niet zelden gansche Zwermen in de Bosschen aan de Boomen
zitten, die men gelukkig van daar in een Hof verplaatst, en tam doet worden. Deze
wilde aart gewent zynde op het Veld en in de Hoven te vliegen, maken van tyd tot
tyd meer Honing. Hoewel de jonge Zwermen, door deze in de Hoven geteelt, beter
zyn, dan de oude, of schoon ze den wilden aart niet geheel afleggen; want zy worden
ligt getergt, byten en steken al wat hen voorkomt.

Tamme Byen.
Deze worden in de Hoven gehouden, alwaar ze de Zon ende een vryen Uitvlugt
hebben, ook voedzel konnen vinden. Men moet ze op byzondere tyden nauwkeurig
gade slaan, zoo men anders den eigendom daar van wil bewaren, en hen geen
aanleiding tot het wechvliegen geven. Zy vliegen zamen in een groote menigte,
eigentlyk een Byen-zwerm genaamt. Ieder Zwerm heeft zyn eigen en byzonderen
Koning, waar van wy beneden spreken zullen; deze vliegt in ’t midden van den
Zwerm, en word van de andere verzelt ende gevolgt.
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De orde en zindelykheid, welke ze in hun werk houden, is onvergelykelyk; want
zy zoeken en vinden niet dan Honing, dien ze uit de beste en heilzaamste Bloemen
en Kruiden halen; makende voorts uit het op een zonderlinge wyze zamen gedragen
Wasch hare zeshoekige Celletjes met een verwonderens-waardige zindelykheid en
snelheid.
Zommige Honingbyen vliegen vroeg uit, en zamelen den Dauw in, en anderen
halen Honing en Wasch; welke zoo dra ze met een volle vragt tot den Byenkorf
komen, dezelve aan andere Honingbyen overgeven, hoedanige wegens ouderdom
en zwakheid niet wel meer konnen uitvliegen. Deze brengen den aangebragten Honing
ter behoorlyker plaats. Zommige moeten de gesteltheid der Bosschen, Weiden en
Hoven verspieden, en de noestige Byen derwaarts en weder te rug geleiden, terwyl
andere, t’huisblyvende, de Celletjes eerst uit den ruwen, nog andere cierlyk voltoojen.
Zommige houden den Byekorf schoon, en dragen’er de doode uit; anderen houden
wagt, en keeren de Hommels en ander ongedierte, willende op den Honing aazen,
van de Byekorven af. Met een woord, ieder Honingbye heeft, om zoo te spreken,
gelyk als in een welgestelde Huishouding, hare byzondere bediening waar te nemen.
By nagt rusten de Honingbyen, maar gaan ’s morgens vroeg weder aan ’t werk,
zynde dikwils zoo noestig, dat ze haar Broeidzel verwaarloozen; weshalven men in
zulk een geval de opening van den Byekorf, daar ze uitvliegen, met een fyn Vloers
moet behangen en toesluiten, om ze dus twee of drie dagen lang daar binnen te doen
blyven; als wanneer ze, om dat ze dog gezond zynde, nooit stil zyn konnen, omtrent
haar Broedzel bezig zyn. Dit Middel kan eens en andermaal herhaalt worden, tot dat
men ziet, dat’er jonge Byen uitgebroeit worden. Maar ingeval men geen Broedzel
gewaar word, mag men voor vast onderstellen, dat’er geen Koning in de Byekorf is.
Dit nu zoo zynde, en de Koning of dood, of anderzins zynde verlooren, moet men
den Byekorf wederom van een nieuwen Koning, waar van in zommige Byekorven
meer dan een gevonden worden, voorzien; of anders, de Honingbyen zullen treuren,
en in ’t vervolg nog Broedzel, nog Honing maken.

Broedzel van Honing-byen.
De oude Byen leggen in de zes-hoekige Celletjes of Vakjes, waar in de Honing
verteert is, door den Mond een zeker vogt, zynde veel grooter als Vliegendrek; uit
dat vogt groeit gelyk als een Wormpje, dat van de Byen uitgebroeit word, en schielyk
groeit, zoo dat’er het gansche vakje vol van word, als wanneer de Byen dit Broedzel
boven met Wasch bewaren, gelyk de Celletjes, die met Honing aangevult zyn; met
dat onderscheid nogtans, dat deze plat, maar de andere eenigzins verheven zyn. Zoo
haast als dit Broedzel begint te leven, byt het in ’t midden van het boven gestreken
vliesje door, als of het met een zeer fyne Spelde was doorsteken;
[illustratie]
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dog maakt het zonder ophouden grooter, en kruipt’er op den derden dag uit. Deze
jonge Honingbye is ligt-vaal van kleur, en blyft wegens zwakheid nog eenige dagen
lang in den Byekorf; waarna ze uitvliegt, en allengskens bruiner word. De gansche
tyd, van dat de oude Bye het voornoemt Vogt uit haren Mond heeft geworpen, tot
het uitvliegen der jonge Bye, bestaat in negentien dagen.

Manier, om de Honing-byen te bezorgen.
Wil iemand de behoorlyke nuttigheid van de Byen trekken, hy moet ze het gansche
Jaar in agt nemen, en bezorgen. Na het begin der Lent, en tegen het einde van Maart,
in welke Maand de Honing-byen gemeenlyk wederom beginnen uit te vliegen, moet
men by een heldere Lugt de Byekorven openen, en van allerlei onzuiverheid en doode
Byen zuiveren, om dat’er anderzins Wormen en Motten uit groeijen, welke groot
geworden zynde, Vleugels krygen, gelyk Kapelletjes; als wanneer de Byen zelfs
verminderen.
Maar vooral moet men het jonge Broedzel nauwkeurig gade slaan in het uithalen
van den Byekorf. Ook moet men zorge dragen, dat de Byen door Hommels, Horsels,
en diergelyk Ongedierte, dat in ’t begin der Lente nog geen Voedzel in Weyden en
Hoven vindende, de Byekorven pleegt aan te vallen, van haren Honing niet berooft
worden. Tot dien einde moet men de Byekorven wel voorzien en bestryken; namentlyk
half met Leem toestoppen, en ze dikwils met Bevergeil bezmeeren.
Men moet zoo wel in Maart, als in April die Byen, welke gebrek lyden aan voedzel,
met zuiveren Honing voêren; want ingeval de Honing een sterken reuk heeft, of
anderzins niet versch is, zullen’er de Byen wel haast van sterven.
By ruwe Maartsche buyen, Hagel en Wind in April moet men de Byen zorgvuldig
in de Korven houden. Want zoo ze al met een Zonneschyn uitvliegen, en hen wel
haast een Regen- of Hagel-buy overvalt, worden ze ter Aarde geslagen en sterven.
In de Mey-maand moeten de Byekorven boven geopent, en de oude, en reets met
zuuren Honing staande Wasch-tafelen daar uit genomen worden, ten einde de
Honing-byen geduurende de Zomer wederom een nieuw gebouw konnen maken.
In diezelve Maand van Mey moet men ook op de Bye-zwermen nauwkeurig agt
geven, (aangezien zommige Byen zeer vroeg plegen te zwermen,) en de Byekorven,
alwaar de nieuwe Bye-zwermen in gehuisvest moeten worden, in de Zon leggen, om
ze wel uit te laten droogen.
De Maanden van Juny en July zyn de regte Zwerm-Maanden; als wanneer men
niet alleen de gaten, om uit te vliegen, grooter moet maken, om hen ruimte tot het
uitvliegen te geven; maar men moet ook van agt uur voor de Middag tot vier uur na
de Middag wel op zyne hoede zyn, en agt geven, of niet de eene of de andere den
Zwerm verlaat, en wech vliegt. Zie bye-zwerm.
Aangezien ook in deze en naastvolgende Maand de Zon op het sterkste schynt,
zoo is het nodig, dat men door Planken, als anderzins, Schaduw voor de Byekorven
maakt, ten einde door de al te groote hitte het werk in de Byekorven niet smelte, en
met Byen met al overhoop valle.
Na de Zwerm-tyd, zoo dra namentlyk de Voor- en Na-zwermen zyn uitgevlogen,
brengt men de onderste gebouwen der Byekorven voor den dag, ten einde de ouden,
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na dat de jongen zyn uitgevlogen, niet ophouden te arbeiden, maar ruimte en
gelegenheid daartoe hebben.
In de Oogst-maand moet men de Byen hare vyanden, dog meest zulke, welke ze
vervolgen, helpen uitroeijen.
In September moet men by helder Weêr en Zonneschyn, als de Wind stil is, en de
Zon schynt, by het afnemen van de Maan, den Byen haren Honing ontnemen; het
welk andermaal in de Lente omtrent de Nagtevening pleegt te geschieden. Maar in
den Herfst moet men den Byen zoo veel Honing laten, als ze wegens de aannaderende
Winter tot haar onderhoud nodig hebben. Vervolgens moet men de Byekorven wegens
de aanstaande Koude en Vorst besmeeren, zoo nogtans, dat de Byen een behoorlyke
lugt scheppen, maar geenzins naar buiten vliegen konnen.
In de Winter-maanden, November, December en January moeten ze zeer zorgvuldig
voor de Koude bewaart worden; zoo nogtans, dat ze niet verstikken. Zoo lang als’er
Sneeuw is, al schynt de Zon nog zoo aangenaam, moeten de Byen niet uitgelaten
worden. Maar zoo’er geen Sneeuw is, mag men ze veilig laten uitvliegen, om zig te
ververschen en te zuiveren; want zoo ze niet gezuivert worden, worden ze ziek, en
sterven gelyk de Vliegen. Deze Reiniging geschied gemeenlyk in February; aangezien
ze anderzins door het lange missen van versche lugt, wegens stank vergaan zouden.
Zoo dra derhalven de Sneeuw in February is gesmolten, laat men de Byen in een
warme Zonneschyn uitvliegen.
In deze Maand konnen ook de Byekorven, die men van de oude tot een nieuwe
plaats meent te brengen, allergevoeglykst verplaatst worden; aangezien de Byen,
hebbende zoo lang op stok gezeten, haar oude Vlugt meest vergeten zyn.

Byen-Hof.
Deze moet op een zuivere en gezonde plaats, niet omtrent Poelen of stilstaande
Wateren, maar veel liever by loopende Beeken of Rivieren aangelegt worden; zynde
met eene niet al te hooge Heining voorzien; en beplant met eenige der navolgende
Boomen, als Kersseboomen, Appelboomen, Peerboomen, Queeboomen,
Perzikboomen, Aprikoosboomen, Pruimboomen, Amandelboomen, en Lindeboomen;
wier bloessem zeer van de Honingbyen gezogt en bemint word. Edog deze moeten
nog zeer hoog zyn, nog te naby de Byekorven, om den vryen uitvlugt niet te beletten.
Ook moet een Bye-Hof van allerlei welriekende
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en gezonde Bloemen en Kruiden voorzien zyn, als, Vioolen, Lelien, Roozen, Maluwe,
Klaver, Zalie, Schelkens-kruid, Marjolein, Komyn, Rosmaryn, Yzop, Orego, Eppe,
Quendel of wilde Thym, Mankoppen, en diergelyke meer, maar voornamentlyk van
Melisse, anders Byenkruid genaamd, waarop de Honing-byen meest en liefst aazen.
Met moet het Gras in diergelyke Byehoven niet zeer lang laten groeijen, ten einde
de Byen met Honing zynde beladen, en door den Regen nedergeslagen, in het lange
en natte Gras zig niet verwerren, en van Kikvorschen, Padden of Hagedissen, en
diergelyk Ongedierte opgeslokt worden.

Bye-Koning.
Dus noemt men die Bye, welke het hoofd der Byen in een Byekorf is, onderscheidende
zig van alle andere, zoo in uiterlyke gedaante, als andere Kentekenen. Want hy is
grooter en langer, als de gemeene Honing-byen, van kleur schoon Goud-geel, en
zomwylen als Kooper; hy heeft korte Vleugelen, hooge Pooten, en gaat veel langzamer
en staatiger, als andere Byen. Hy is aan zyn ligchaam zwart gevlekt, met een wit
blaasje aan zyn voorhoofd, verbeeldende een kroontje. Deze Bye-Koning heeft geen
Angel, gelyk zommigen willen, of ten minsten hy gebruikt hem niet. De andere Byen
betoonen hem een groote eerbiedigheid, makende voor hem, of boven, of in ’t midden
van de Byekorf zyne Residentie ook ruimer en grooter, en daar-en-boven aanzienlyker,
waar uit hy door verscheide gaten in alle deelen van den Byekorf kan gaan, en den
arbeid der andere Byen bespieden. Dit heeft zommigen doen geloven, dat de
verscheide groote en ronde Celletjes aan de Honingkoeken de Zetel van den
Bye-koning waren; dog deze zyn gelyk kleine Eykel-kapjes, hoewel niet zoo breed,
dog eenigzins dieper, en by gevolg niet in staat, om het ligchaam van den Bye-koning
te ontfangen. Waarom men veel liever onderstelt, dat het Broei-plaatzen zyn, in welke
de Konigin een zeker slym werpt, zynde het zaad, gelyk Room van Melk, dog
eenigzins geel, waar in een Koningsbye naar alle hare deelen volkomentlyk geteelt
word. En aangezien zy geheel rond daar in legt, geneert ze zig daar van, en groeit,
gelyk een Kieken in den dop, tot dat zy’er uitkruipt.
Boven dien verzelt den Bye-Koning zoo wel binnen, als buiten den Byekorf, een
afzonderlyke Lyfwagt; en hem volgen alle andere Byen in een Zwerm, werwaarts
hy henen vliegt. Zy leven en sterven met hem; want zoo dra deze Bye-Koning sterft,
beginnen de andere Byen te treuren, en ten zy men ze onmiddelyk van een ander
Koning voorziet, sterven ze. En dit is de reden, waarom men by het opvangen van
een Bye-zwerm nauwkeurig op den Koning agt moet geven.
Men vind in een en dezelve Byekorf zomwylen twee, drie, of vier Koningen, die
men onderscheidentlyk hooren kan, als men het Oor aan den Byekorf houd, want zy
maken een geluid, omtrent gelyk een Kikvorsch. Uit het getal kan men ook afnemen,
hoe veel Zwermen dat’er in ieder Byekorf zyn; die zig by het uitvliegen en zwermen
of van zelfs afzonderen, of van welke, wanneer een Zwerm oneenig, en door de
verdeeltheid te zwak word, de beste by den Zwerm gelaten, maar de slegtste, dien
men aan zyne zwarte en wilde gedaante onderscheiden kan, en die dog nooit rust
zoude houden, moet gedoodt worden.
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Als de Bye-Koning krank is, merkt men het ten eersten aan de andere Byen, als
welke midlerwyl nog uitvliegen, nog Honing maken, maar al treurende met hangende
Vleugelen rondom kruipen. Men geeft hem in dat geval van het beneden gemelde
Byen-poeijer, en berookt hem by het geven van dat Genees-middel, en als het vaatje
weder uit den Byekorf genomen word, met Hars, Galbanum, gedroogde
Roozen-bladeren, en gedroogde Koemist. Maar ingeval de ziekte van den Bye-Koning
alleenlyk van den Honger ontstaat, het welk gemeenlyk in February, Maart en April
pleegt te geschieden, kan men het aanstonts verhelpen, met Honing in den Byekorf
te leggen. Kan men na de dood van den Bye-Koning niet aanstonts een anderen aan
de Byen geven, moet men dezelve by een ander Byekorf voegen, die zwak, maar
van een Koning voorzien is, veranderende voor een korten tyd de gaten, daar ze
uitvliegen moeten; en ze zullen wel haast met elkander gewennen.

Bye-Korf.
Deze worden van Wilgen en Biezen, maar gemeenlyk van Roggen-stroo gevlogten,
en met gespleete Wilge-takken zamen gebonden. Roggen-stroo word’er toe gebruikt,
om dat het zelve gladder en langer is, als Gerste- of Haver-stroo, en ten einde de
Byen dies te minder moeite zouden vinden, met hare korven inwendig te vereffenen,
vooral eer ze met Honing en Wasch te maken beginnen.
Een Byekorf moet niet hooger als vyf vierendeel van een El, en beneden niet wyder
als drie vierendeel zyn; maar boven enigzins spitz toeloopen, zoo nogtans, dat de
punt een weinig plat zy, om hem beter te konnen ommekeeren, en met de opening
naar boven zetten. Het is beter, dat ze enigzins kleiner, als dat ze grooter zyn,
aangezien de Honing-byen daardoor zouden afgeschrikt worden, wanhopende, dezelve
ooit met Wasch en Honing te vervullen, en by gevolg hare noestigheid stakende.
Daar de Byekorf het dikste is, moeten spillen van plat Wilgen-hout door gesteken,
maar de buitenste zyde van den Korf met Osse-mist en Kalk onder malkander
gemengt, besmeert worden, om de Byen dies te beter voor Koude, Regen en Wind
te beschermen. Maar de inwendige zyde word op de navolgende wyze gemaakt, en
van de hier en daar uitstekende Stroo-halmen bevryd: Men maakt de buiten-zyde
door en door nat, men houd de in-
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wendige eens en andermaal boven een zagte vlam, en schaaft ze met een scherpe
Slypsteen zuiver af. In zulke Byekorven zullen de Byen veel liever haren Honing
maken, als in gansch versche Korven. Edog zy moeten alvorens eenige dagen lang
in de lugt gestelt worden, daar ze geen Regen treffen kan. In de Vlam, met welke
men van binnen de stoppelen afbrand, konnen welriekende Kruiden, alsVenkel enz.
geworpen worden; want deze reuk den Honingbyen aangenaam is.
Wil men Bykorven verplaatzen, moet men alvorens lange en korte spillen daar
door steken, ten einde ze aan geene zyde uitwyken. Dus stelt men de Byekorven
weder op, en laat ze een dag stil staan, om den Byen tyd te geven, het gene van binnen
in wanorde gebragt is, wederom te herstellen. Vervolgens worden de Byekorven
rondom bewonden, en de ingangen digt toe gemaakt, zoo dat geene Bye wechvliegen
kan; en dus draagt of vervoert men ze van de eene tot de andere plaats; men zet ze
op een rye, en haalt’er de spillen wederom uit.

Krankheden der Byen.
Deze zyn voornamentlyk twee, namentlyk, de Pest en de Loop.
De Pest ontstaat uit verscheide oorzaken.
1. Als de Byekorven niet naar behooren gezuivert worden.
2. Als de Byen in de Herfst nat in de Byekorven worden gedaan, zoo dat en Korven
en Honing verschimmelen.
Het beste middel hier voor is, dat men ze in een heldere Zonnenschyn lucht en
zuivert. Of men kan ze in een nieuwe, met Melisse, Zalie, Rosmaryn, en diergelyke
Kruiden bestreeke Byekorf zetten; en de Byen zelf met Osse-mist en Galbanum
berooken; en ze van de andere Korven verder afzonderen, om die niet aan te steken.
Of men geeft haar gestoote kernen van Granaat-appelen, besprengt met goeden Wyn,
om zig wederom te ververschen. Maar aangezien ze in den nieuwen Byekorf geen
Voedzel hebben, geeft men haar versche, uit goede Byekorven gehaalde
Honingkoeken, met gedroogde Roozen-bladen en Vygen, in Honing-water gekookt.
3. De Pest ontstaat uit een vuil Broedzel, als namentlyk de Byen op een doode
Hond vliegen, en daar uit voedzel voor hare jongen zoeken; of wanneer men de
Byekorven in den tyd, als de jonge Byen voor den dag beginnen te komen, al te sterk
berookt, waar van het jonge Broedzel verstikt, en wegens den stank door de oude
Byen niet naar buiten wordende gedragen, verrot, ende een Pest onder de Byen
veroorzaakt. Het gebeurt ook wel, dat’er boven uit de Byekorven al te veel Honing
word gehaalt; en de Byen, om dit verlies wederom te boeten, hare jongen, lager
zynde, verlaten, en den Korf boven wederom willende vervullen, de jongen
verwaarloozen; die van gebrek stervende, en wegens haren stank door de oude niet
naar buiten zynde gedragen, wel haast den Byekorf aansteken, en alle Byen doen
sterven; ten zy men ze aanstonts in een versche Byekorf doe overgaan. Dog men
moet alvorens Honing en al uit den ouden Byekorf wechnemen, de Byen drie dagen
lang daar in opsluiten, om ze honger te laten lyden, en eindelyk met den voornoemden
Rook uit den ouden in den nieuwen Byestok doen overgaan.
De Loop ontstaat doorgaans in de Lente, wanneer de Byen in het begin van haar
uitvliegen al te hittiglyk op ongezonde en vroegbloeijende Kruiden, als, Zeelbast,
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anders Berg-peper genaamt, Wolfsbezie, en diergelyke bloessem aazen; of wanneer
de Winter scherp en langduurig is, zoo dat ze niet uit de Korven konnen komen, en
hare vuiligheid op den Honing laten vallen, waar van ze zig naderhand moeten
geneeren. Hoewel dit doorgaans by de jonge Byen gebeurt; want de oude worden
zoo ligt van de koude niet bevangen, maar komen by Zonneschyn wel naar buiten,
gelyk men aan haren drek op de Sneeuw omtrent de Byekorven kan waarnemen,
vertonende geele vlekjes. Dog hoewel ze niet alle door de langduurige en felle koude
omkomen, gaan’er nogtans vele verlooren, andere worden zeer afgemat. Waar voor
men het beneden gemelde Byen-poeijer moet gebruiken. Of men neemt de helft van
een geraspte Noote-muskaat, en Bevergeil, zoo veel als de grootte van een Ert, nevens
twee lepels vol gepynden Honing, half zoo veel klaar Fonteyn-water, wel onder
malkander gemengt. Hier van geeft men den Byen om den anderen dag een lepel
vol; wanneer ze wel haast zullen genezen zyn. Maar ingeval meer Byekorven van
die Krankheid zyn aangetast, moet men het voornoemde Geneesmiddel
vermenigvuldigen; aangezien de gemelde Dosis maar voor een eenige Byekorf is.

Bye-kruid. Zie Melisse.
Bye-poeijer.
Dit is een voortreffelyk geneesmiddel voor de Byen by gelegenheid van allerlei
ongemakken, als, Pest, Rooloop, Motten, Hommelen, enz. waar door ze bewaart en
gesterkt worden.
Daar zyn twee zulke Bye-poeijers, het groote en het kleine. Het groote word aldus
gemaakt: Neemt Beerwortel, naar believen, en naar maat gy veel of weinig Bye-poeijer
wilt maken, snyd ze in kleine schyfjes, en droogt ze in de Zon of lugt; stampt ze
voorts in een Vyzel tot poeijer, slaat ze door een Zeef, en bewaart het doorgezifte in
een toegedekt vat, om’er de reuk niet van te verliezen. Neemt voorts een derde-deel
Venkel, en pulverizeerd ze insgelyks. Dit maakt, dat de Byen het eerstgemelde poeijer
van Beerewortel graag nuttigen, daar ze anderzins een natuurlyken afkeer van hebben.
Neemt ten derden Komyn van Granaatappelen, zoo veel als van de Venkel, en
insgelyks gepulverizeerd. Eindelyk een weinig Kamfer en Amandel-olie, of een paar
Amandel-kernen in een Vyzel gestampt. Alle deze Poeijers moeten door malkander
gemengt wor-
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den; en vyf of zes maal zoo veel als men met de punt van een mes nemen kan, in een
weinig Honing, ende een paar Lepels vol Malvazy-wyn, of een Lepel vol Brandewyn,
nevens een stukje Bevergeil als een Erte gepulverizeerd daar onder gemengt. Dit is
een uitnemend middel, om de Byen voor allerlei ziekten te bewaren, en te versterken;
in zoo verre, dat’er geen Hommel of ander vyand naby durft komen.
By het gebruik van dit Bye-poeijer zyn de volgende omstandigheden in agt te
nemen:
1. Men geeft den Honingbyen dit Poeijer in de Lente, als ze beginnen uit te vliegen;
want in dien tyd zyn ze het allerzwakste. Ook verteren ze in dien tyd het meeste van
den Honing, het welk anderzins, als ze voedzel genoeg buiten den Byekorf vinden,
niet geschied.
2. De Byekorven moeten gesloten worden, zoo dra men den Byen dit Poeijer
gegeven heeft; om dat ze anderzins in menigte naar buiten vliegen, voor de Byekorven
als dronken neêr vallen, en als ’t eenigzins Koel is, bevriezen.
3. Men moet dit Geneesmiddel den Byen ’s avonds geven, als zynde de bekwaamste
tyd, en wanneer ze van andere Roofbyen geen overlast lyden.
4. Met moet niet eenen, maar alle Byekorven, die men heeft, van dit Poeijer en
Honing voorzien; met dat onderscheid nogtans, dat men den zwakken Byen meer,
dan den sterkeren, geven moet. Anderzins zullen de jonge Byen, die van dit Poeijer
niets krygen, zwak en kragteloos worden.
Om het kleine Bye-poeijer te maken, neemt men insgelyks gepulverizeerde
Beerwortel; men mengt’er zoo veel, als men in zes maal met de punt van een mes
grypen kan, in Honing, en men giet’er een weinig Brandewyn op, en geeft het dus
aan de Byen. Hoewel het Groote Bye-poeijer nog beter is, voornamentlyk voor zieke
Byen.

Bye-rook.
Hier door verstaat men dat middel, waar door men zig voor den aanval der Byen, als
men den Byekorf opent en zuivert, pleegt te beveiligen. Tot dezen Rook nu gebruikt
men verrot hout van Wilgen, Populierhout, en, dat het beste van allen is, uitgeholt
Lindenhout; insgelyks oud en van Vaaten afgeschraapt Pek, en oude verrotte basten
van Pynboomen; of drooge kruiden, als, Orego, Dil, Byvoet, enz.
Kranke Byen berookt men met Wierook, witte Agaat-steen, Gom van Galbanum,
drooge Roozen, Duizend-gulden-kruid, en gestoote Gal-appelen. Daar toe gebruikt
men een Rookvat, het zy aarden, het zy van koper, met een engen hals, zynde boven
vol gaten, om geene vlam te veroorzaken, en de Byen te doden, die’er ook niet in
konnen vallen. Dit Rook-vat moet buiten by de Byekorf gehouden, en de rook met
een Ganze-vlerk daar in gedreven worden.

Bye-Zalf.
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Hier mede besmeert men de Byekorven inwendig, en rondom de gaten, daar ze
uitvliegen, om de Byen dies te meer daar in te lokken. Men maakt deze Zalf op de
navolgende wyze: Neemt goeden Honing, en roert in dezelve een weinig versch
Tarwen-bier, zoo nogtans, dat de Honing niet te dun word; schaaft’er een weinig
Kamfer, Myrrhe, Zevenboom, en Melisse onder, om’er een sterk smeerzel van te
maken. Insgelyks neemt goede Rhynsche Wyn, oude Mee, zeer versch en zoet Bier;
mengt’er drooge vergruisde Ruit, een handvol in de Zon gedroogde Zalie,
Poeijer-zuiker, Kaneel, en lange Peper by, en Bye-poeijer; kookt het met malkander,
laat het koud worden, en stort het in een Glas, of verglaasde Pot; zet het in de Zon,
en roert het dikwils om. Hiermede bestrykt den Byekorf boven, ook inwendig en
uitwendig rondom de opening, daar de Byen uitvliegen. Of, neemt in den Herfst de
beste en helderste witte Druiven, nevens den besten Honing, met Wasch en den
aankleven van dien; legt het in een nieuwe en zuivere verglaasde Pot; eerst een laage
Druiven, dan Honing; en zoo voorts by beurten, tot eindelyk de Pot vol is. Doet den
Pot met een dekzel toe, en bestrykt hem rondom met Pap, ten einde de witte Druiven
met den Honing gisten en verrotten. In de Lente neemt een schoon en fyn linnen
doek, en zygt’er den Honing door, perst de Druiven wel uit, maar werpt het
overblyfzel wech. Doet’er zestien oncen en vyf drachmen ongepynden Honing by;
giet’er ook ruim een kanne van den besten Rhynschen Wyn op; en voorts een loot
Candy-zuiker, een half vierendeel loots Kaneel, Nootemuskaat, Foeli, witte Gember,
van elks een half loot; een weinig Anys, Sint Jansbrood, Kamfer, Zoethout, Balzem,
Everwortel, Klaver, Thym en Melisse. De Kruiden en Speceryen moeten fyn gesneden
en onder den Honing en Wyn gemengt, en omgeroert worden; dus vangt het wederom
aan te gisten, en mengt zig met malkander. Venkel en wilde Thym of Quendel zyn
ook aangenaam van reuk voor de Byen, voornamentlyk als beide gepulverizeerd en
in deze Zalf gemengt zyn. Men moet deze Zalf zetten op een plaats, die nog te koud,
nog te warm is; voorts moet men ze zuiver houden; en’er geen Vrouwmensch ten
allen tyden laten by komen.

Bye-Zwerm.
Dus noemt men de Vlugt van jonge Byen, die met haar jonge Koning uit haar oude
Quartier verhuizen, en zig van de oude Byen afzonderen, om elders haar verblyf te
zoeken. Zoo vele als’er nu op eenmaal uitvliegen, die worden een Zwerm genaamt.
Daar zyn Byekorven, welke veel Broedzel, en bygevolg meer dan een Zwerm
uitleveren. Maar aangezien deze daar door te zwak worden, en dus zelden voort
komen, moet men hen het veel Zwermen dus verleeren, dat men een of twee
Honingkoeken uit zodanig een Byekorf neemt, en de overige Koningen of derzelver
Broedzel afzondert.
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In Mey heeft men de beste Bye-Zwermen; die van Juny zyn zwakker; maar die na
St. Jan komen, daar kan men weinig staat op maken. De Voor-Zwermen leggen zig
eenige dagen voor henen voor de Byekorven, en zwermen doorgaans voor de Middag,
van negen tot twaalf uur. De Na-Zwerm komt na de Middag van een tot drie uur. Als
de Zwerm-uuren daar zyn, leggen zig de Byen in een groote menigte voor den Korf,
maken een groot Gedommel, als een teken, dat ze willen opbreken, en vliegen in een
groote menigte rondom den Korf, tot dat de Koning daar uit te voorschyn komt, die
van den ganschen Zwerm gevolgt word. Maar aangezien ze niet alle op eenmaal
konnen uittrekken, zoo blyft de Koning zig zoo lang voor den Byekorf in de Lugt
onthouden, tot dat de geheele Zwerm by een is; als wanneer men ze met het slaan
op een Koperen bekken volgt, tot dat ze zig aan een Boom zetten. Dog ingeval ze
niet neder komen, maar in tegendeel nog hooger vliegen, zoo dat men bedugt is, of
ze niet wel de Vlugt zullen nemen, maakt men het Bekken-geklank sterker, of men
werpt Zand, dog zonder steentjes, onder haar, of men spuit Water naar boven; als
wanneer ze menende, dat het regent, niet verder vliegen, maar genootzaakt worden,
den naasten Boom tot haar verblyf te nemen. Zoo dra men derhalven bemerkt, dat
de Honing-byen zig aan een zekeren Boom of Tak zetten, of schoon nog zommige
rondom zwerven, dan moet men niet verzuimen, ze op te vangen.
Daar zyn Bye-zwermen, die den vlugsten Koning niet hebbende, wel tot aan den
Avond vertoeven; andere daar en tegen nauwelyks een half uur; weshalven men’er
snel by moet zyn. Maar ten einde men den Zwerm niet opvange, ten zy de Koning
daarby is, moet men anmerken, wanneer de hoop der Honing-byen, zig zamen aan
den Boom zettende, grooter word; want dat is een onfeilbaar Kenteeken, dat’er de
Koning by is; dog ingeval de hoop kleiner word, moet men verzekert zyn, dat men
vergeefsche moeite doen zoude.
Het gebeurt dikwils, dat de Honing-byen uitvliegen, en zig aan een Boom zetten,
wanneer kort daarna Onweder en Plasregen volgt; als wanneer men ze met Lakens,
Ryskens en anderzins, zoo veel als mogelyk is, bedekken moet; dog zoo dra het
Onweder voorby is, moet men ze opvangen. Dit zoort van Byen blyft graag. Als men
nu de Byen wil opvangen, neemt men een Zeef, en legt kleine Ryskens van Linden,
of andere Boomen, die groot loof hebben, daar in, bedekkende den ganschen bodem
van het Zeef met loof; en daarmede nadert men tot den Bye-Zwerm, houdende het
Zeef met de linker hand regt daar onder, en latende een ander het Zeef ook vast
houden; maar in de regte Hand houd men een staf, waar aan een klein linnen doekje
hangt. Alsdan laat men door iemand een harden slag op den tak, waar aan de Byen
hangen, doen, ten einde de Byen in het Zeef vallen. Dit geschied zynde, dekt men
ze met het linnen toe, en schudt ze zagtkens in den Byekorf. Of men neemt in plaats
van een Zeef een langwerpige, voor spits toelopende Tobbe, om de Byen daar uit
gemakkelyker in den Korf te schudden. Voorts moet men zeer zagtkens in het
opvangen te werk gaan, als wanneer zer graag in de Byekorven blyven, daar ze
anderzins ruw en hard gehandelt zynde ligtelyk wederom vervliegen en nooit
wederkeeren.
Ingeval de Byen zig aan kleine en tedere takjes zetten, doet men aldus: Men snyd
alvorens het uiterste van het takje, daar geene Byen zitten, zagtkens af; dus doet met
ook met het takje, daar de Byen aan zitten; en legt ze zagtkens de eene voor, de
andere na in den Korf, tot dat zy’er zamen in zyn. Eindelyk laat men iemand een
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stam of tak boven vast houden, en snyd dus den tak, daar de Byen aan leggen, beneden
insgelyks zagtkens af, doet ze in den Korf, sluit hem toe, en plaats hem naar behoren.
Om te verhoeden, dat’er in ’t afnemen van de takken geene Byen op de Aarde
vallen, en vertreden worden, spreid men’er een linnen Laken onder; als wanneer ze
zonder zig te vertoornen wederom opvliegen. Alwaar zig een Bye-zwerm aan hegt,
aldaar moet hy ook in den Korf gevat worden, en nog op dienzelven Avond, of
immers ’s Ogtens daarna, vooral eer de Byen uitvliegen, ter plaatze, daar hy blyven
zal, hoewel niet al te na by den ouden Byekorf, daar zy uitgevlogen zyn, om dat ze
daar aan gewend zynde wederom in dedelve vliegen zouden. Het zy nu, dat ze de
oude Bye-zwerm verdraagt, het zy ze dezelve dood byt, de nieuwe Byekorf word
verzwakt.
Men moet den Byekorf naar de grootte van den Zwerm nemen, want kleine
Bye-zwermen worden in groote Korven treurig; gelyk groote Bye-zwermen in kleine
Korven benauwt zitten, en weinig voordeel doen konnen. Als de Zwerm in den
nieuwen Byekorf niet wil blyven, maar andermaal uitvliegt, moet men hem met een
Zeef wederom opvangen, en in koud Water dompelen, en na het afdruipen andermaal
in den Byekorf zetten; als wanneer geen eene Bye den Korf zal verlaten. Wanneer
de tyd der Bye-zwermen aannadert, moeten alle struiken en laag Gras omtrent de
Byekorven wechgenomen worden, Ook doet men wel, als men den grond voor de
Byekorven een stuk weegs met Planken belegt, of wel een linnen doek op de grond
spreid, ten einde de Bye-Koning by ongeluk in het uitvliegen nedervallende, gekent
en opgenomen worde. Als een Huisvader twee of drie Bye-zwermen van ieder Byekorf
ontfangt, dan heeft hy geene reden, om te klagen. Want meer, dan drie Zwermen uit
een eenige Byekorf zyn een zeker teken van den ondergang, zoo wegens gebrek van
Voedzel, als Warmte omtrent de oude Byen.
honing-dauw. Dus noemt men een Ongemak, waar van doorgaans in de Lente,
wanneer de Graanen opschieten en bloeijen, voornamentlyk wanneer dezelve zeer
geil en weelderig staan, insgelyks de al te weelderig uitbottende en
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bloeijende Boomen, als mede de Boonen en andere Peulvrugten, worden aangetast.
Hoewel het zonderling is, dat dit ongemak van Honingdauw niet doorgaans op een
plaats gevonden word, maar een zekeren streek houd, en wel een zekere zoort van
Boomen meer dan andere, ja zelfs zomwylen maar de eene zyde der Boomen aantast.
Dus heeft men aangemerkt, dat de Nooteboom geheel en al van den Honingdauw
bevryd blyft. Ook word dit ongemak in het eene Jaar meer dan in het andere, maar
voornamentlyk en allermeest bespeurt, wanneer op een voorgaande Regen onmiddelyk
Zonneschyn en Hitte volgt. Waarom men daar voor houd, dat de Honingdauw uit de
Lugt valt. Hoe het zy, hy zet zig aan de Bloessem en uitspruitzels der Boomen, en
andere Gewassen, als een klevende Stoffe, pakt eenigzins het hert van de bloessem
zamen, waardoor hen de groeijende kragt word benomen, en zy of verwelken, of de
bladen, zoo ze niet afvallen, bruin-geele vlekken bekomen.
Op deze wyze blyft de Honingdauw eenige dagen lang op de Boomen en Graanen
leggen, immers zoo hy niet door een kort daarop volgende Regen wederom afgespoelt
word. Anderzins groeijen’er kleine Wormpjes van, die de bladen doorknagen, en
doen afvallen. De Graanen maken’er een Misgewas van, en worden Brandkoorn.
De smaak van dezen Honingdauw is zoo zoet als Honing, hoewel met eenige
Scherpigheid gemengt. Waarom’er de Byen zeer op aazen, zoekende nogtans den
witten Honingdauw uit, en laten den geelen, als nadeelig voor hen, onaangeraakt.
De Schaapherders merken den Honingdauw als een schadelyk Gift der Schaapen
aan, zoo dezelve op het Gras gevallen is.
Wat den oorsprong van den Honing-dauw aangaat, de Natuurkenners zyn het met
elkander niet eens; want zommigen leiden hem af van een kwaade Constellatie der
Sterren, andere van de Aarde en Lucht, nog anderen van het Gewas zelve; welk
laatste gevoelen tegenwoordig wel het allergemeenste is, aangezien de boven gemelde
omstandigheden daar uit best verklaart worden. Hoewel Aarde en Lucht, en het daar
uit ontstaande weder ook het hare toebrengen.
hoofd. Wy zullen hier in het byzonder van het Hoofd des Menschen spreken. Men
verstaat’er door al het zamenvoegzel boven het eerste Wervelbeen. Het hardste en
digtste deel van het Hoofd is het Bekkeneel of Herssen-pan, bestaande uit zeven
zamengevoegde Beenen, die de Herssenen bedekken en bewaren. Zy zyn door naaden
zamengevoegt, om niet alleen een doortogt te geven aan de Vaten, maar ook aan de
Dampen en Uitwaassemingen; en om te beletten, dat een Scheur van een dezer Beenen
niet mede gedeelt word aan de andere.
Het Been beginnende van de Neus, tot midden in ’t Hoofd, word het Kroon-been
genaamt; om dat’er gelyk als Kroonen op gezet worden, dat, het welk gaat tot aan
den Nek, twee andere Opperhoofds-beenen, en twee Steen-beenen, dus genaamt
wegens hunne hardigheid; en eindelyk het Wiggebeen, waarop het gansche Hoofd
steunt. Alle deze Beenen zyn van buiten met een dikke huid, genaamd het Panvlies,
bedekt; en van binnen zyn’er twee, van welke de eerste aan de Herssenpan vast zynde
genaamt word dura Mater of dikke Herssenvlies, de tweede pia Mater, of het dunne
Herssenvlies, zynde veel dunner als het eerste, en bedekkende de geheele Herssenen.
Het is niet zonder reden, dat de Natuur, of liever God, zoo wyslyk voor de
bescherming der Herssenen gezorgt heeft als moetende zyn niet alleen de oorsprong
der Dierlyke Geesten, het beginzel der Zenuwen, het beginzel van het Gevoel en
Beweging, maar ook de Zetel en Woonplaats der redelyke Ziel. Boven dien is het
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geschikt om de Herssenen te besluiten, zynde een Merg, onderscheiden van dat der
Beenderen, en waar van de helfte het voorste, de andere helfte, welke digter is, het
agterste van het Hoofd besluit.
De Herssenen hebben vier holligheden of groefjes; twee naar ’t voorhoofd, te
weten, een ter regter, en een ter linker zyde, van elkander gescheiden door een kleine
portie der voorherssenen, vervult en doorweven met Adertjes, en omringt van een
dun vliesje; hebbende twee Leiders, alwaar de Levens-geesten geformeert worden;
de eene gaat naar de Neus, om de verscheidenheid van reuk te ontfangen, en terzelver
tyd de Lucht in te trekken, en wederom uit te laten. De tweede gaat tot een derde,
om de Levens-geesten derwaarts te brengen. Deze is onder de twee eerste, en heeft
insgelyks twee leiders; door de eene loopen de Fluimen tot de Slymklier; door de
andere worden de Levens-geesten gebragt tot de vierde, zynde in het agter-Hoofd,
en hebbende twee leiders, waar door de Levens-geesten voort gedreven worden.
Daar zyn Geneesheeren, die geloven, dat het gemeen begrip zynen Zetel in de
eerste Herssengroefjes heeft; de Denkbeelden, Inbeelding en Overdenking in de
tweede; en de Geheugenis in de derde. Anderen zyn van een tegengesteld oordeel.
Dog het lust ons niet, in deze geschillen te treden; maar wy merken alleenlyk aan,
dat het Hoofd, hoewel het voornaamste deel des Menschelyken Ligchaams, en het
aanzienelykste van allen geplaatst, nogtans zyne Zwakheden en Gebreken onderhevig
is, zoo inwendige, als uitwendige.
De Hoofd-smerten van binnen onderscheiden zig naar de deelen of plaatzen van
het Hoofd, die daar van aangetast worden; want ingeval de Vliezen worden aangetast,
ontstaat door derzelver gevoeligheid de Hoofdpyn; zyn het de holligheden en leiders,
of buizen, door welke de Levens-geesten in de werktuigen der Zinnen verspreid
worden, alwaar een gebrek van gevoel of beweging ontstaat, daar zal op volgen een
Beroertheid, of Vallende Ziekte, lammigheid, of draijing in ’t Hoofd, Nachtmerry,
of Zinkingen. Word eindelyk het wezen der Herssenen zelve aangetast, alwaar het
Begrip, Inbeelding en Geheugenis huisvest, daar moet noot-
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zakelyk een Onzinnigheid, Droefgeestigheid, of Slaapziekte uit onstaan.

Hoofdpyn, ontstaande uit een overvloed van Bloed.
Teikenen. Men ontdekt de teikenen van Hoofdpyn, ontstaande uit een overvloed van
Bloed aan ontsteken Gezigt en Oogen, aan de opgespanne Aderen, hardslaande Pols,
roode en dikke Pis, die onder het Watermaken gelyk als kookt.
Oorzaake. Deze zoekt men of in de buitenspoorigheid van de Wyn, in het smullen
en brassen, of ontydig gebruikt Bad, hevig Zweeten, door een overmatige oeffening,
of in het overtollig Bloed.

Genees-middelen.
I. Jonge Lieden zyn’er meer aan onderworpen als bejaarde; waarom men dezelve
ook vrypostiger en meermalen moet doen Aderlaten, als de anderen; en hen voorts
ververschen met Limonade en Koeldranken, gemaakt van Reinet-appelen, Gerst en
Hondswortel; met een Julep, gemaakt van Latou-zap, Porcelein of Zuikery, waar in
ontlaten is een once Siroop van Nenuphar, of van Violetten, nevens vier of vyf
droppelen Zwavel- of Vitriool-geesten. Ook geeft men hen van tyd tot tyd een Klisteer,
bestaande in een afkookzel van eenige Moeskruiden, nevens gemeenen Honing, en
eenige lepel vol Wyn-azyn. Om den derden of vierden Dag moet men ze doen
purgeeren met anderhalve once Cassie, gesmolten in twee roemertjes Wey, of met
een once Catholicon duplex, ontlaten in een glas Water van Zuikery of Latou.
In den tyd, als men deze middelen gebruikt, moet men op het voor-hoofd leggen
een linnen doek, nat gemaakt in ’t zap van Wilgen, of Weegbree, Porcelein of
Moerellen, met een weinig Azyn daaronder gemengt.
Ingeval de Hoofdpyn na verloop van vyf dagen nog duurt, kan men een
Neusbloeden verwekken, met daar in een Varkens-borstel te steken, of men kan een
Ader van ’t Voor-hoofd openen; voornamentlyk zoo de pyn uit het agter-hoofd
ontstaat.
Men kan zig bedienen van verdoovende middelen, latende dezelve veel liever
rieken, als op te leggen; of men kan een jong Hoen of jonge Duif in twee stukken
snyden, en dezelve warm op het Hoofd leggen. Of men neemt een once Roozen-olie,
een halve once Wyn-azyn, twee oncen Water van Porcelein of Latou; men doopt’er
een linnen doek in, en legt het op ’t Voor-hoofd.
II. Die wat bejaarder zyn, moeten minder Adergelaten worden, zettende hen liever
Bloedzuigers agter de Ooren; ook laat men ze meer purgeeren, als de anderen, het
zy met Manna, het zy met Tabletten de succo Rosarum.
III. Vrouwen en jonge Dogteren moet men behalven de boven-gemelde
Genees-middelen ook op de Voet Aderlaten, ingeval ze ongeregeld zyn.

Van de Eet-regel.
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Men moet hen Rundvleesch en Schaapevleesch onthouden; insgelyks Duiven en
Eyeren. Hun nat moet toegemaakt worden met Latou, Porcelein, Zuuring, Kappers
of Oranje-zap. Zy moeten een behoorlyke rust nemen, en zig onthouden van onmatige
oeffeningen; alle bekommernis en verdriet van zig verbannen; een wandeling doen
voor de Maaltyd, en daar op rust nemen.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Gal.
Kenteikenen en Oorzaken. Honger, Gramsteurigheid, Waken en Vermoeijen, Dampen
van Wyn, en al het gene de Gal vermeerderen en gaande maken kan, veroorzaakt
deze Hoofdpyn; en hier van worden meest aangetast menschen van een oploopend
Temperament, in een warm Saizoen, als ze in de kragt van hun Leven zyn, en daarby
zeer neerstig, het zy met te Studeeren, of eenige andere Bezigheden. Deze zyn bleek
van Aangezigt, bitter van Mond, droog van Tong, Lippen en Neusgaten. Deze
Hoofdpyn verandert zomwylen in scheele Hoofdzweer, tastende dan de regte, dan
wederom de linke zyde aan.

Genees-middelen.
Om deze Hoofdpyn schielyk te hulp te komen, moet men aanstonts een Aderlating
ondernemen, zynde de Lyder alvorens geklisteert met een gemeen afkookzel, waarby
gevoegt is Honing van Nenuphar, en eenige lepel vol Verjuis of Wyn-azyn. ’s Avonds
moet hy nemen een Koeldrankje gemaakt van Zuikery- of Porcelein-zap, Siroop van
Appelen of Nenuphar, nevens vier of vyf droppelen Sulfer- of Vitriool-geesten op
ieder Glas.
Ingeval de pyn na den derden Dag nog aanhoud, moet men op den vierden Dag
wederom een Aderlating ondernemen; en op den vyfden dag moet de Lyder een
Braakmiddel nemen, het zy met twee oncen Braak-Wyn, het zy met drie of vier grein
Crocus Metallorum, gelyk de Scheikundigen gepulverizeerde Ertzen noemen, of
Wynsteen om te braaken. Of men neemt een handvol Radys, even zoo veel Yzop;
men kookt het zamen in anderhalf pint Water tot op de helfte af; by vier oncen van
dit afkookzel voegt men een once Honing, ende een lepel vol Wyn-azyn; en laat het
den Lyder drinken. Ingeval dit middel van weinig uitwerking is, kan men zoo dikwils,
als nodig is, herhalen. Anderzins kan men nog een once Olie, twee oncen zap van
Zuuring, ende een once Honing in een Glas met lauw Water mengen, ende het den
Lyder te drinken geven.
Twee dagen na de Braaking moet de Lyder purgeren met een once Cassie, een
drachme Cremor Tartari of gezuiverde Wynsteen, het zy als een Bolus ontlaten in
een glas Wey, of met een once Catholicon duplex, ontlaten in Kalfs- of Hoedernat,
of in een Koeldrank.
Men moet hem eens en andermaal door de Neus doen opsnuiven het zap van Prei,
of van Vlierbladen, gemengt met een weinig Honing, of Vleeschnat zonder Zout.
Drie uuren voor het Avondmaal
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moet de Lyder nemen een drachme Driakel, met even zoo veel Conserf van Ossetong.
Zoo de Hoofdpyn niet overgaat, moet men vier grein Opium met zeven of agt lepel
vol zap van Weegbree, Roozen, of Beteunie doen afweiken, en’er hem van tyd tot
tyd iets van laten opsnuiven; ook moet men een linnen doek, daar in nat gemaakt,
hem op het Voor-hoofd en den slaap van ’t Hoofd leggen. Of men weikt vier of vyf
korlen Kamfer in zap van Latou, of Morellen, of Porcelein; men maakt’er een linnen
doek in nat, en legt het op ’t Voorhoofd. Die verdragen konnen, dat ze gekopt worden,
zullen’er veel eer van verlost zyn, zoo wel, als die een Bad gebruiken.

Eet-regel, en Levens-wyze.
De Lyder moet zig, zoo veel als mogelyk is, wagten voor vermoeitheid van Geest
en Ligchaam. Hy moet geen droog Vleesch eten, maar Vleesch van goed Zap, dog
dat gene Dampen verwekt. Van hoedanige Peulvrugten hy zig insgelyks moet
onthouden. De Wyn moet met veel Water gemengt worden, of de Lyder moet zuiver
en enkel Water drinken, of Appel-drank, of dunne Bier.
Het Vleeschnat moet toegemaakt worden met Latou, Porcelein, Zuuring, Verjuis
en Spinasie. Appelen, Meloenen, Pruimen, en Perziken zyn ook niet kwaad. Vrouwen,
die Zwanger zyn, moeten zig niet ligt doen Aderlaten, of Purgeeren; nog jonge
Dogteren omtrent den tyd van hare Maandstonden.

Hoofdpyn, ontstaande van Slym.
Oorzaken. Enkele Fluimen zyn geen oorzake van deze Hoofdpyn, maar als ze onmatig
zyn; en dus zyn ze menigmaal een Voorboode van dodelyke Ziekten, als Beroertheid,
Lammigheid, Slaapziekte, enz.
Deze overtollige Fluimen ontstaan dikwils uit lang slaapen, lui en ledig Leven,
Dronkenschap, en veel Vleesch eten.
Teikenen. De voorloopers dezer Hoofdpyn zyn een zware pyn in ’t Agter-hoofd,
beginnende veelzins ten drie uuren na Middernagt, en duurende tot negen uur voor
de Middag. Men droomt van Water, Regen en Rivieren; het Aangezigt is bleek; de
Oogen zyn gezwollen; de Zinnen zyn gelyk als stomp; men moet zonder ophouden
rogchelen; het Water, dat men maakt, is bleek en slymig; de Pols langzaam en zwak,
en de Buik zeer slap.
Ingeval de Fluimen zoet zyn, is het gene men uitwerpt, bleek of liever wit, met
oprispingen gepaart, en de Maag na het eten en drinken gelyk als vermoeit. Zoo ze
ziltig zyn, is de Mond droog, en zonder Eetlust, maar altyd een genegentheid om te
Braaken, Puistjes op het Voorhoofd, en het Water geel. Zyn de Fluimen zuur, dan
zyn ook de Oprispingen scherp. Zyn ze gelyk als verglaast, is het gene men uitwerpt,
smakeloos, dik, en helder, gelyk Kristal; en de Afgang is gelyk schuim.

Genees-middelen.
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Wil iemand zig tegen diergelyke Hoofdpyn beveiligen, hy heeft maar een andere
levenswyze te aanvaarden, purgerende telkens by donkere Maan met Manna, of
Pillen van Aloë, of van Lorkenzwam, (Agaricum) of Engelwortel; (Angelica) die
men voor het avondmaal neemt; of met een halve once Koekjes van Citroen, of van
Dalen.
In den tusschentyd van het Purgeren moet men den Lyder ’s morgens nugteren
een drachme Driakel of Orvietaan, in een weinig Wyn afgeweykt, geven. Maar ’s
avonds te bed gaande moet hy het navolgende Liqueur gebruiken:
Neemt een handvol Jenever-beziën; een handvol jonge Zalie, gedroogt; een handvol
Yzop, en Rosmaryn; een handvol Bloessem van Vlier, en anderhalf douzain
Kruidnagelen. Laat dit zamen in twee pint Brandewyn aftrekken, nevens een pond
Zuiker. Stopt de Vlesch digt toe, en geeft hem telkens een lepel of twee vol.
Men kan ook een Poeijer nemen op de wyze van Tabak, bestaande uit twee
vinger-greepen Gember, Zalie, Ruit en Marjolein, met een half douzain Kruidnagelen.
Ingeval men zodanig een Poeijer niet kan magtig worden, moet men de gemelde
Kruiden op een halve pint witte Wyn laten aftrekken, en’er ’s ogtens uit de holligheid
van de hand van opsnuyven.
Ook kan men den Lyder ’s ogtens, zoo dra als hy opstaat, laten kauwen, het zy
Zalie, het zy Kruidnagelen, of Quyl-wortel, of Staphys agria, (Luiskruid) doen nemen;
of zig met een pen, het zy van een Hoen, het zy van een Kalkoen, in de Keel doen
steken, waar op onfeilbaar een menigte slym den mond zal uitloopen.
Het gebruik van een afkookzel van Busboom of Zalsa Paril, tot een glas of twee
’s ogtens en ’s avonds is zeer goed voor deze ongesteltheid.
Men moet den Lyder van tyd tot tyd Spaansche Vliegen agter de ooren leggen, of
pleisters van Beteunie op de Kroon-naad; of van Pek tusschen de Schouderbladen,
of een Fontanel in de Nek, of op den Arm, of de Schenkel.
Anderzins kan men ook Geers, Anys en Venkel met een weinig Zout in een Pan
braden; en het zamen in een Kussentje naaijen, en het dus op ’t hoofd leggen.
Men moet altijd een aangename reuk by zig hebben, gelyk Oranjen, Citroenen,
met Kruidnagels bespikt; Eau de la Reine, Balzem, en diergelyke.

Eet-regel, en Levens-wyze.
Men moet Wyn met Water gemengt drinken, of veel liever droog, als nat Vleesch
eten, zynde toegemaakt met Peper, Nootenmuskaat, Kruidnagelen, en Mostaart. Na
de Maaltyd moet men een weinig Rossolis, Spaansche Wyn, of Alsem-wyn nemen.
Anderzins gebruikt met het navolgende Maag-poeijer:
Neemt Anys, Venkel, Kaneel, van elks twee

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

313
drachmen; Komyn, Galiga, Lisch, van elks een drachme; zes Kruidnagelen.
Pulverizeerd het wel zamen, en mengt het met vyf oncen Poeijer-zuiker.

Hoofdpyn, ontstaande uit Droefgeestigheid.
Teikenen. Deze Hoofdpyn veroorzaakt een verward Verstand, neemt de Geheugenis
wech, verdooft de kragt der Levens-geesten, dreigende daar-en-boven veelderlei
ongemakken.
Diegenen, die’er doorgaans aan onderworpen zyn, hebben een benauwde Borst,
en donkere kleur, gespanne Aderen, een zwakke en diepe Pols. Zy zyn ruiger, dan
andere Menschen, en daarby mager en dor; slapende met veel ongerustheid, onder
geduurige naare Droomen.
Oorzaken. Deze hoofdpyn tast dikwils aan die genen, welke genezen zyn van
Aambeyen, of die een oud Gezweer hebben laten toestoppen. Zy overvalt ook
Vrouwen en jonge Dogteren, welker Maandstonden haren loop niet hebben, het zy
by ongeval, het zy door ongesteltheid der vogten.

Genees-middelen.
De middelen boven gemeld tegen de Hoofdpyn, ontstaande uit Slym of Fluimen,
konnen hier ook te passe komen. Men moet ondertusschen aanmerken, dat, ingeval’er
een opstopping van Aambeyen of Maandstonden geweest is, men eerst op den Arm,
daarna op de Voet moet Aderlaten. Als men vervolgens het gemak heeft, moet men
zig baden, het zy in een Rivier, het zy t’ Huis; men moet nog Look, nog Uyen nuttigen,
ook geenerlei Tuin-gewassen, die de Herssenen konnen aandoen.
Men kan voorts den Lyder doen purgeren, het zy met een Catholicon duplex, of
met een mengzel van Zenebladen, Myrobalanus, Epithymum, of Mos van Thym,
Viltkruid; of ook Pillen van Duivekervel, Lorkenzwamme of Aloë.
Men moet een open Lyf houden, doende in zyn eerste Vleeschnat twee lepel vol
Maluwe-zap, of een lepel vol Brandewyn in twee lepel vol Water mengende, en
nugteren drinkende.

Hoofdpyn, ontstaande uit een ontsteltenis der Herssenen.
Oorzaak en Teikenen. Als de Herssenen van een koude en vogtige Ongesteltheid zyn
aangetast, is het Aangezigt bleek, en dikwils daar-en-boven gezwollen, zoo dat het
Hoofd zwaar is, met een geduurige Slaap-lust, en Loomigheid in al zyn doen; terwyl
ondertusschen zonder ophouden een slymerige stoffe door de Neus en gehemelte uit
de Herssenen vloeit.
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Genees-middelen.
Om deze ongesteltheid te verdryven, moet men zig van middelen bedienen, waar
door de koude en vogtige ongesteltheid getempert word; hoedanige zyn, Engelwortel,
wilde Galigan, Speerkruid, Peonie, bladen van Beteunie, Vlier, Sleutelbloemen, en
Melisse; het zaad van Anys en Venkel, Lauwrier en Jeneverbeziën, nevens de
bloessem van Lindeboomen, Duizendguldenkruid, en Lelien der Dalen, of Leverkruid.
De Aderlating word zeldzamer gebruikt in deze omstandigheden, als het Purgeren,
ten zy het een volbloedig Ligchaam is. De ingredienten van het Purgeer-middel zyn
boven gemeld, tot een afkookzel gemaakt; waar in drie drachmen Senebladen moeten
afgetrokken worden; voegt men daarby een halve drachme gepulverizeerde
Hermodactylus; of neemt een drachme van het zelve Poeijer, met een weinig Siroop
van witte Roozen, en maakt’er Pillen van. Gebruikt voorts de Genees-middelen voor
de Fluimen, waar van boven gewag gemaakt is.
Dit Purgeer-middel eens en andermaal gebruikt hebbende, moet gy in ’t byzonder
die middelen gebruiken, die de Herssenen zuiveren, en die derzelver vogten door
Neus en Mond ontlasten.
Men ontlast de Herssenen door de Neus, als men Marjolein en Vlierbladen in
Water kookt, nemende van dat afkookzel vier oncen in vier lepel vol witte Wyn.
Doet hier van in de holligheid der hand en snuyft het op.
Neemt tenzelven einde twee drachmen Hermodactylus met bladen van Beteunie
en Guichelheil met roode bloessem, kookt het zamen in een vierendeel pints Water
tot op de helfte af, daarby voegende vier lepel vol witte Wyn, om het door de Neus
op te snuyven.
Nies-middelen konnen ten zelven einde gebruikt worden. Pulverizeerd Rosmaryn
en Marjolein-bladen; doet by een drachme twaalf grein gepulverizeerd Nieskruis,
om het op te snuyven.
Niets is gemakkelyker tot een Nies-poeijer te gebruiken, als gedroogde en
gepulverizeerde Bloemen der Dalen.
Ook ontlast men de Herssenen met ’s morgens nugteren te kauwen wortel van
Bertramkruid, Engelwortel, Speerkruid, Meesterwortel, schillen van Oranjen en
drooge Citroenen; Lauwrier-bladen en Jeneverbeziën. Wil men ze gemakkelyker
kauwen, men kan ze in Zuiker wentelen.
Ook kan men ten zelven einde een Gorgeldrank maken, kookende de bovengemelde
Wortelen, Schillen en Bladen in Honing-water.
Diegenen, dewelke met deze koude en vogtige ongesteltheid der Herssnen behebt
zyn, en gewoonlyk Tabak rooken, moeten daarby blyven, zoo met dezelve te kauwen,
als om te niezen. Neemt twee drachmen Tabaks-bladen, en twee drachmen
Engelwortel; pulverizeerd het zamen, en mengt het met goeden Honing, om’er koekjes
van te maken.
Men moet aanmerken, dat alle deze middelen, geschikt om door opsnuyven te
gebruiken, van geen gebruik zyn, ingeval van het minste ongemaak der Neus, het zy
Polypus, het zy Neusbloeding; of ook zoo de Lyder met draijingen van ’t Hoofd,
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Vallende Ziekte, Zinkingen op de Oogen, of anderzins, behebt is. De ontlasting der
Herssenen door de Mond is veel veiliger. Hoewel diegenen, die zwak van Borst zyn,
de Zinkingen uit de Herssenen veelzins ondervinden zig aldaar te ontlasten.

Algemeene Aanmerkingen nopens allerlei zoorten van Hoofdpyn.
I. De oorzaken van Hoofdpyn zyn of inwendig, of uitwendig. Inwendig door een
gebrek der Herssenen. Uitwendig door een groote Hitte of Koude ; door iets te eten
of te drinken; door een slag, stoot, of anderzins.
Om te weten of het Kwaad inwendig schuilt, moet men het Haayr kammen; als
de pyn onder het kammen vermeerdert, is de oorzake van binnen. Maar ingeval men
de hand op het Hoofd legt, daar het zeer doet, en de pyn vermindert, is ’t een teiken,
dat de oorzake uitwendig is.
II. By allerlei Hoofdpyn, het zy die ontstaat uit Hitte, Koude, of eenige andere
toevallen, moet men zig nauwkeurig wagten, eenig middel agter op ’t Hoofd te leggen,
of iets in de Ooren te steken.
III. Alle zoorten van Hoofdpyn, die een onophoudelyke smert veroorzaken, en die
Slapen beletten zyn zeer gevaarlyk; voornamentlyk als men van zelfs groene Gal
uitbraakt; en zoo de Geneesmiddelen niet werken, maar de pyn toeneemt, dan is het
Gevaar ook grooter.
Daar is nog een andere zoort van Hoofdpyn, die Maanden en Jaaren lang duurt,
van welke men den Lyder zeer bezwaarlyk kan genezen. Men heeft’er nogtans gezien,
dien een Fontanel veel verligting heeft bygebragt; insgelyks een Aderlating op het
Voorhoofd. Anderen hebben baat gevonden by het opsnuyven van het zap van Prey,
of gepulverizeerde Beteunie, Rosmaryn en Marjolein, of Poeijer van witte Malrouw.
Nog anderen zyn door het gebruik van het Adderen-nat volkomentlyk genezen.
IV. In allerlei Koortzen, zoo het Water troebel is, gelyk dat der Paarden, is het een
teken van een dikke stoffe, door de Hitte gaande gemaakt, waardoor de Dampen naar
de Herssenen gedreven een zware Hoofdpyn verwekken. Om welke te stillen, men
rykelyk klaar Water moet drinken, of ook Limonade, Appeldrank, enz. Ook kan men
een Purgatie nemen van Water en Edik, (Oxycratum) ingeval’er geene opstopping
in den Onderbuik is, nog benauwtheid op de Borst; want in zulken geval is het beter
een Purgeer-middel van allerlei verschillende Kruiden te gebruiken. Deze Hoofdpyn
geeft of de zwakheid, of de langduurigheid der Ziekte te kennen.
Ingeval na verloop van twintig dagen de Hoofdpyn niet vermindert, en’er een
Neusbloedíng, of eenig Ettergezwel naar beneden zig ontlastende op volgt, is de
Lyder van de Hoofdpyn bevryd, ingeval’er Etter, Bloed, of eenige wateragtige stoffe
door Neus, Mond, of Ooren geloost word.
V. Men moet als een algemeene regel aanmerken, dat, ingeval de Hoofdpyn haren
zetel in ’t Voorhoofd, of in den Slaap van ’t Hoofd heeft, dezelve door de Neusgaten
ontlast word, mits men het zap van Weegbree, Uyen of Prey door de Neus opsnuyft.
Maar zoo de pyn midden in ’t Hoofd is, ontlast ze zig door de Mond, mits gebruikende
afzettende en losmakende middelen; Gorgeldranken van Klimop, Schaapevleesch,
ende een weinig Honing zamen gekookt. Zoo de pyn in ’t agter-hoofd is, moet men
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een Pek-pleister in de Nek leggen, en Pillen van Engelwortel voor het avondmaal
tot een Purgatie nemen.
VI. Alle zwaarte des Hoofds geeft te kennen, dat’er een overvloed van Bloed is.
Men gebruikt derhalven eerst een Purgatie, daarna een Aderlating.
VII. Allerlei Hoofdpyn, waarby gelyk als een Snyding gevoelt word, geeft te
kennen, dat’er scherpe vogten zyn. Men moet een verversching maken met een
Purgatie van allerlei Moeskruiden, en gemeene Honing; voorts een Koel- of
Gerstedrank voor den Dorft. Men doet twee of driemaal een Aderlating op den Voet,
en, ingeval de pyn niet vermindert, ook op den Arm.
VIII. Alle Hoofdpyn, die de Pols sterk doet slaan, is een teken van een groote
ontstekïng. Men gebruikt’er de bovengemelde middelen voor. Boven dien moet de
Lyder ook het Zog van een Vrouw, of olie van Víoolen door de Neus opsnuyven.
IX. Zoorten van Hoofdpyn, ontstaande uit een Sympathie van het Hert, of
Middelrift, Maag, Lever of Milt, Nieren of Lyfmoeder, Ingewanden of eenig ander
deel, worden door byzondere toevallen onderscheiden.
X. Om te weten, of de Hoofdpyn ontstaat uit een Sympathie van het Hert, of van
het Middelrift, gevoelt men dikwils een Onmagt of Hertvang, een opgespannen Pols,
een gebrek der Zinnen, Aamborstigheid. Van de Genees-middelen daar voor zie
beneden op onmagt.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Maag.
Ingeval dezelve ontstaat uit een overvloed van Slym, gaat de Appetyt of Eetlust over,
en de Spyze word bezwaarlyk verduwt, men bespeurt een zwakheid door het gansche
Ligchaam, gepaart met een groote ongerustheid; maar ingeval ze uit de Gal ontstaat,
heeft men een groote bitterheid in de Mond; met een geduurige Braakluft, Stekingen
en Bevingen. Het een en het ander ongemaak word genezen, met twee of driemaal
te braken, en daarna den Lyder iets te doen nuttigen.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Lever.
Men gevoelt Pyn ende een zwaarte aan de linker Zyde; het Water, dat men maakt,
is rood of geel, en de Afgang zeer kwaadaartig.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Milt.
De Pyn bezet alleen de linke zyde van het Hoofd.
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Zomwylen gaat ze na de Maag. Deze Pyn gebeurt zelden, zonder dat’er de Lever
mede iets toe doet.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Nieren.
Deze ontstaat dikwils door een kwaade gesteltheid der Nieren, welke zig openbaart
door een zwaarte ende ontsteking. De Pyn zet zig doorgaans in ’t agterste van ’t
Hoofd.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Lyfmoeder.
Deze Pyn is op beide zyden van de slaap des Hoofds, en van de Nek. Zy gebeurt,
wanneer de Maandstonden of opgehouden worden, of staan te komen, of ook na het
Baaren.

Hoofdpyn, ontstaande uit de Darmen.
Als men bemerkt, dat de Darmen ontroert worden door Winden, of geprikkelt door
Wormen, of eenige andere stoffe, klimmen de Dampen naar boven, en veroorzaken
zomwylen een Vallende Ziekte. Men ontdekt ook, dat hoe meer men rogchelt en
spuwt, hoe de Adem stinkender is, in de Mond en Neus veel Etterzweeren komen,
en zoo dra deze vogten of deze Wormen zig beginnen te bewegen, en te byten, zal
men bemerken, dat de Hoofdpyn zig vermeerdert.
Genees-middelen hiervoor vind men by ieder byzonder Artykel aangeteikent.
XI. Daar zyn vele Menschen, die over Hoofdpyn klagen; maar ingeval zy de
oorzaak daar van onderzogten, zy zouden ondervinden, dat het veel meer de Studien,
of Speelen, of eenige andere onmatige oeffeningen waren, als eenige ongestalte des
Ligchaams.
XII. Ingeval in een hevige Koorts, en omtrent den tyd van de Crisis het Water
helder en doorschynend is, is het een teken, dat dezelve naar de Herssenen slaat, en
bygevolg Hoofdpyn verwekt.
XIII. Na een hevige Koorts, zoo de Hoofdpyn blyft aanhouden, dan is de Natuur
te zwak, om het kwaad te boven te komen; waar uit dan ontstaat of een raazende
Koorts, Slaapkoorts, Beroertheid, Lammigheid, Dulligheid, Doofheid, of Blindheid.
Met een woord, het een of het ander kwaad zal’er op volgen, naar mate zig de heete
of koude stoffe ontmoet.
XIV. De Hoofdpyn volgende op Stuiptrekkingen, Aposteunie, Koorts, verdraaijing
der Oogen, en die den Appetyt en Slaap wechneemt, is dodelyk.
Zoo de Hoofdpyn door een Slag ontstaat, of door een Val, of Kwetzing, moet men
een ervaren Heelmeester om hulp verzoeken,
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Alle Wonden van ’t Hoofd, die tot het Panvlies doordringen, zyn gevaarlyk, nog
meer, als ze gaan tot het dikke Herssen-vlies, (dura Mater) maar die tot het dunne
Herssen-vlies (pia Mater) doordringt, is dodelyk.
In zulke toevallen en Hoofdpyn moet men nooit eenig Braakmiddel geven.
Zoo de Hoofdpyn ontstaat uit een Vergift, dat zig door de vaste delen heeft
verspreid, moet men deze navolgende Genees-middelen in ’t werk stellen:
Neemt om den anderen Dag een Purgatie, bestaande uit een once Cardebenedict,
of een halve once Aloë, met drie lepel vol Ajuin-zap, ende een afkookzel van Maluwe,
Muurkruid, Beteunie, Wynruit, Orego, en Kattekruid.
Men kan den Lyder laten purgeren drie of viermaal, na een tusschen-pooze van
twee of drie dagen, met tien drachmen van Catholicon duplex, twee drachmen
Hamech, in een Infusie van twee drachmen Zenebladen, Boomvaren, ende een
vingergreep Anys.
De dagen, als men niet Purgeert, moet men ’s ogtens vroeg nugteren een drachme
Driakel met twee drachmen Conserf zan Ossetong nemen.
Over dag laat hem gebruiken een ligt afkookzel van Pokhout, Beteunie, Ossetong
en Hop; en ’s ogtens een gelyk afkookzel, dog zynde een weinig sterker, en hebbende
wat langer gekookt. Dit zal eenigzins Zweetdryvende zyn, zoo nogtans, dat men’er
op kan gaan slapen.
Vervolgens laat men hem het Haayr afscheeren, om’er het volgende Pleister op
te leggen:
Neemt een halve once Meloten of geele Steenbreeke, een drachme stof van Griex
Hooy, en even zoo veel van Lynzaad, nevens vier grein Saffraan. Mengt het onder
malkander, en maakt’er een Zalfje van. Strykt’er van op een Leêr, zoo dat het de
Herssenpan bedekt; laat het daarop leggen, tot dat het van zelfs wederom afvalt. Zoo
alsdaan de Pyn nog niet gestilt is, moet het Pleíster ververscht worden, nevens een
herhaling der voorgemelde middelen.

Algemeene Genees-middelen voor allerlei Hoofdpyn.
I. Neemt wit Nieskruid, zwart Nieskruid, Beteunie en Zalíe, stampt elks afzonderlyk,
maar niet sterk; laat het zamen in een verglaasde Pot op vyf oncen Fontein-water
aftrekken, den tyd van twee dagen en twee nagten; doet’et fyn gestampt Zout by.
Laat het vervolgens tot op een derde afkooken, of ook tot op de helfte. Koud geworden
zynde, zygt het door een fyn Linnen, en bewaart dit Water in een glaaze Vleesch,
digt toegestopt.
Gebruik. Men moet’er ’s ogtens nugteren omtrent een halve Nootedoop vol van
door de Neus opsnuyven.
Dit Water kan veertien dagen lang goed blyven; zomwylen wel drie weken, naar
het Saizoen.
II. Neemt een pint goede Brandewyn, doet daar een once Kamfer gepulverizeerd
in. Laat het tweemaal vier en twintig uur staan, vooral eer het in een Vlesch gedaan
word. Het moet dagelyks drie of vier maal worden omgeschud; na dat de Vlesch met
een Blaas of Perkament wel toe gestopt is.
De Brandewyn kan alle den Kamfer niet vatten, en het overschot rnoet zinken, en
zig op den grond van de Vlesch zetten.
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Gebruik. Na dat den Lyder de Haayren zyn afgeschooren, moet men van dezen
gekamferden Brandewyn nemen, en’er een derde gemeen Water, warm gemaakt,
byvoegen, en’er hem ’s daags twee maal mede stooven. Vervolgens moet men hem
een spitze Muts met Hoofdsterkende Kruiden opzetten; hoedanige zyn Rosmaryn,
Marjolein, Beteunie, Melisse, bloessem of Graanen van Lindeboomen, Orego en
Kattekruid, van elks even veel; en wel door malkander gemengt. Deze Muts zal zyn
Hoofd versterken, en de doorwaasseming bevorderen, zoo door de Zweetgaaten, als
Naaden; waar door het belet zal worden, dat de vogten niet op de Borst vallen.
III. Neemt de toppen van Wilgen, nevens een weinig Rosmaryn, laat het zamen
in Wyn-azyn tot op een derde afkooken, en wascht’er het Hoofd mede.
IV. Laat zap van Pimpernel in ’t Oor druipen; en de Hoofdpyn zal gestilt worden.
V. Neemt driemaal ’s Weeks twee droppelen Zulfer-olie, in een glas gekookt Water
met Yzerkruid, Beteunie en Druivekruid, bladen en bloessem, van elks twee handvol.
Laat het zamen vier en twintig uuren lang op twee pint Rivier-water, staande op
heeten Asch, aftrekken.
hoos-vat. Zie uythoozen.
hooimand. Anders Julius, na dan eersten Roomschen Keízer Julius Caesar zoo
geheten, is by ons de zevende Maand van ’t Jaar. Omtrent den 22. treed de Zon in
het teiken van den Leeuw,
wanneer de Hondsdagen beginnen, die met den zoo veelsten van Augustus weêr
uit hebben.

Wat voordeel men op ’t Land doen kan in deze Maand.
Men moet nu geen kalveren meer aanhouden, alzoo het te laat is, en de vette Beesten
worden altoos wel verkogt.
De Kerssen hebben zoodra niet gedaan, of de Peeren beginnen met July, dog in
den aanvang nog raar, en kunnen by gevolg duur verkogt worden, dewyl ze voor den
gemeenen Man nog niet overvloedig genoeg zyn. Deze Peeren zyn in ’t eerste de
groote en kleine Muskaat, met de kleine bastert Muskaat, Bourdon Muské, Hativaux;
de Magdaleen-peer, Figue muské; de dikke Jargonel; Cuisse madame; de groote en
kleine Blankers, l’Admiré Joannet; de Nieren -peer en vroege Rosselet.
Daar zyn ook vroege Perzikken en Pruimen, daar men goed Geld van kan maken.
Maar ten aanzien van de Pruimen, moet men’er gene van verkoopen, dan die niet
dienen om gedroogt te worden; alzoo deze veel meer opbrengen, als ze in de Vasten
verkogt worden. Ziet hier de namen van de Pruimen, die de beste zyn om te droogen:
De zwarte Damas. Deze is in der daad wel goed daar toe; maar egter de beste niet.
De roode Diapré, anders Rochecorbon. Deze Pruim gaat van de steen niet af; ze
is vet, rond en heerlyk om te droogen.
De roode Keizerlyke is dik, lang en schoon. Schoon ze raauw heel goed is, egter
is ze een van de beste om gedroogt te worden.
De Montmirel is wit, lang, en puntig; zy gaat van de steen niet af, maar is heerlyk
om te droogen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De witte of roode Dadelpruim, de Katrynpruim, die dik en meer plat dan lang is;
de Norberte, die naar een kleine zwarte Damast lykent, en de Damast van Tours,
zyn al te maal goed om gedroogt te worden.
Ik zeg niet, dat alle deze Pruimen ryp worden in July, want zy komen een na de
andere. En de optelling, die ik’er van doe nevens ’t onderscheid om ze te kennen,
kan dienen voor de overige Maanden, als ze ryp en goed zyn om te eten. lk zeg dit
vooraf, om naderhand geen onnodige herhalingen te doen.
Betreffende de mirabel, d’Ile vert, en de Burgundische Neut, zoo stuurt men dezelve
by de Zuiker-bakkers, die’er wel mede gedient zyn, om’er Konfituren van te maken.
Deze Luiden zoeken ook de kleine Blanket-peer op, om ze in te maken, waarom
ze hen moeten verkogt worden.
Zoo men tot op dezen tyd Wyn bewaart heeft, moet men hem beginnen te verkopen,
vooral zoo gy merkt, dat hy afvalt.

Wat een Landman in de Hooimaand te doen heeft.
Men moet de Wyngaarden voor de tweede reis omspitten, en zyn oog slaan, gelyk
in alle andere Maanden, op de Kudden, om te zien, of het’er wel meê gesteld is. Men
dient ook van tyd tot tyd op de Markt te gaan, zoo om Beesten te koopen als te
verkoopen, dewyl de Handel het beste middel is on zig te verryken.
Men begint ook te Maajen, na alvorens plaats en gelegenheid gemaakt te hebben,
tot het inzamelen der Koorenschoven.

Behandeling der Moestuinen in deze Maand.
Deze Maand vereischt insgelyks groote Arbeidzaamheid van een Tuinder, om te
doen, ’t geen hy geduurende de Maand van Juny niet heeft kunnen ter uitvoer brengen,
en om denzelven Arbeid voort te zetten, behalven de Mestbedden. De groote Hitte
zonder begieting doet veel schade en verwoestingen; maar zoo men op het begieten
past, heeft men schoone Vrugteu en groot voordeel te wagten.
In deze Maand vergadert men veel Zaad, en men zaait de Sichoree voor den Herfst
en Winter, als mede Koninglyke Lattou, die goed word tegens ’t uitgaan van de
Herfst.
Nog zaaít men eenige Uyen en wat Prei voor den Herfst, en knollen in koele
plaatzen, of die
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sterk begoten worden, om ze met het begin van Augustus goed te hehben.
Zoo het Saizoen heel droog is, begint men op de Pruim- en wilde Queeboomen te
enten, en insgelyks de witte Kool te verplanten, tot voorraat in ’t einde van den Herfst
en begin van den Winter.
Men zaait voor de laatste reis vicrkante Erten halfwegen July, om ze in October
te eten.
Nog zaait men Turksche Boontjes voor den Herfst. Erweten, die men den ganschen
Zomer droog eet. Zuikery voor den Herfst en Winter.

Arbeid in de Boomgaardens.
De Perzikken schieten vooral in deze Maand verscheide Loten. Dus begint men met
half July de uitspruitzelen in te leggen, zoo zy’er sterk genoeg toe zyn. Anders moet
men tot de Maand Augustus of zelfs tot half September wachten.

Peeren die in de Maand van July goed zyn.
De Cuisse Madame; de groote Blanket-peer, welke zeer hoog geschat word; muskaat
Robbert, anders Nieren-peer, goed om te eten met half July.
Amberpeer, goed in dezelve tyd. Zy heeft verscheide namen; men hiet ze de groote
Muskê van Coué; de Princes, Pucelle de France of de Xaintonge.
Peeren zonder schil. Deze is heel goed, en komt op Tafel tegens den twintigsten
van deze Maand. Blankette met lange steelen, goed in dezen tyd. Boudon musqueé.
Men plukt ze af op het einde van July en in ’t begin van August.
De Spaarpeer of Beau Present, is goed te eten met half July.
Magdaleinpeer, is vroegtydig, en eetbaar omtrent half July. Kleine Blanket of
Parelpeer word zeer gezogt, en gegeten tegens ’t einde van July. De Bouchet is goed
op de helft dezer Maand. Kleine Muskaat of zeven een Mond vol, is ryp met begín
van Hooimaand. Roode Amiré muskeert sterk, en is Zuiker-zoet. Portugaalsche
Zomer-peer, anders Admiraal of Princen-peer, is ook heerlyk in Hooimaand.
Zomer-Parfuimpeer is heel lekker.

Bezigheid in de Bloem-tuinen, omtrent deze Maand.
Dit is de beste tyd om de Palm te scheeren en’er Figuren van te maken.
Men kan de Verkens-brooden of Aardappels van de Lente nevens andere Bollen,
die in de Juny of Zomer-maand geroemt zyn, opnemen, om ze terstond te verplanten.
Het zaad van de Aardappelen word in deze Maand ryp. Men verzamelt, en zaait het
te gelyk in Potten.
Men ent in deze Maand de Jasmyn, Oranjeboomen, Roozestokken en diergelyke
Heestergewassen.
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Zedert het begin van deze Maand tot in September legt men de afzetzels in de
Aarde, als van de Nagelbloemen, Perzikken, enz.
hop. By de Latynen Lupulus genaamt, is een Plante, die men in tweederlei slag
onderscheid, het Mannetje, ende het Wyfje. Dit laatstgemelde zoort verschilt niet
van het eerste, dan dat het lager groeit, en onvrugtbaar is.
Beschryving. De Hop slingert zig gemeenlyk om de Boomen, en wat ze verder
bereiken kan. De bladen zyn gelyk die van den Wynstok, vyfmaal gekorven, en
scherp, gelyk die van Komkommers. De ranken en scheutjes zyn ruig en eenigzins
doornagtig. de bloessem is bleek, en zittende als Druivetrossen, waar uit een menigte
kleine zakjes spruiten, hangende de eene op de andere gestapelt, van kleur geelagtig,
behelzende een zwart en bitter zaad in zig.
Plaats. De tamme Hop groeit in de Hoven; maar de wilde vind men langs de
Heggingen en struiken. Zy bloeijen in Augustus, en zyn ryp in September.
Eigenschappen. De Hop is droog en warm; maar de toppen, díe men nuttigt, en
tot Salade kookt, zyn veel eer vogtig en koud, als warm. Zy zuiveren het Bloed,
verzagten den Buik, openen de Lever en Milt, en zyn aangenaam van smaak. De
bloessem van Hop word tot het Bier-brouwen gebruikt, zynde min of meer sterk,
naar maate men ze daartoe gebruikt.
hovenier. Zie tuinman.
huislook. Dit is een Plantgewas, waar van men drie zoorten onderscheid, van welke
de eerste Anacampseros, de tweede Sedum, en de derde Vermicularis genaamt word.

Beschryving van de eerste zoort.
Deze Plant heeft groote bladen, zynde vlessig en dik, een duim breed, en spits
toelopende, gelyk een tong. De steel is een voet hoog, en daarboven, omringt met
bladen, gelyk aan de Kruin. Deze steel maakt twee takken, omzet met bloessem van
een geele kleur.
Plaats. Deze Plant groeit op oude Muuren en Puinhoopen. Zy bloeít in Augustus.
Eigenschappen. Het Zap of afkookzel is goed voor de Roo-loop, Wormen, en
steken der Spinnekoopen. Het zelve Zap gemengt met gepulverizeerde Barnetelen,
en Roozen-olie, geneest uitwendig de Hoofdpyn. Dit zap met een weiníg Katoen of
Wol ín de Lyfmoeder gesteken, stremt den Bloedgang der Vrouwelyke Sexe. De
Plant alleen, of met geroost Gerstenmeel gemengt, en op wild Vuur en Waterpuisten
gelegt, is een goed Genees-middel.

Beschryving van de tweede Zoort.
Deze word by de Latynen Sempervivum genaamt, om dat de gekorve bladen altyd
groen zyn. Dezelve zyn vleessig, dik, ende een duim lang, in de gedaante van een
tong, en om hoog staande, dog die by de Wortel zitten, hangen na beneden. Deze
Plant maakt een menigte takjeet; de bloessem zit aan de wortel, en is ligt-groen van
kleur.
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Plaats. Men vind deze Plante overal op Muuren en Huizen. Zy bloeit in July en
Augustus.
Eigenschappen. Zy is ververschende en zamentrekkende. Het zap en gedistilleerd
Water is goed voor ontstekingen, voornamentlyk voor raazende Koortsen, en pyn
der Oogen, als’er een linnen doek, daar in nat gemaakt zynde, word opgelegt.

Beschryving van de derde zoort.
Deze maakt uit eene steel vele takjes, zittende vol smalle blaadjes, hebbende de
gedaante van Wormen in verrotte Kaas, waar van daan de Plant Vermicularis genaamt
is. De bloessem bestaat uit vyf bladen, van binnen wit, met donker purpere streepjes.
De wortel is ruig.
Plaats. Men vind deze Plant op oude Muuren en in Schaduwagtige plaatzen. Zy
bloeit in Mey en Juny.
Eigenschappen. Deze zyn dezelve met die der voorgaande zoorten.
huwelyk. Pligten van gehuwde Lieden, om hunne Middelen te vermeerderen en te
bewaren. De Getrouwden zullen hunne Goederen by een houden en vermeerderen,
als zy getrouw zyn in het waarnemen der volgende Pligten:
I. Toezien, of zy zig als in Godts Tegenwoordigheit hebben gestelt, om hem zyne
Verlichting te bidden; ten einde hy hen te kennen geve of het hem behage, dat zy zig
in dezen staat begeven, ende of de keur der Persoon hem aangenaam zy; men moet
zig in geenen staat begeven, hoe hy ook genaamt, zonder alvorens met hem te rade
te gaan. Ieder staat heeft zyne Genade, zonder dewelke het onmogelyk is in denzelven
zalig te leven. Maar wat voor verwagting kan’er zyn, om deze Genade van hem te
verkrygen, tegens wiens Wil men dien staat heeft omhelst?
II. Of zy by het verkiezen van den Huwelyken staat, tot oogmerk hebben gehad
de vleeschelyke Lusten, of wereldsche belangen. De H. Schriftuur vergelykt de zulken
by de Beesten, en zegt ons dat zy onder de macht des Satans behooren.
III. Of zy in den Echten staat getreden zyn zonder toestemming van hunne Ouders
of Voogden, ’t welk by de Wetten verboden is, en word zoodanig een Huwelyk altyd
voor onwettig gehouden, kunnende zelfs de Kinderen daar uit voort komende, geene
Erfgenamen van Groot-vader of Groot-moeder worden. In zommige Landen konnen
de Ouders de Huwelyken der Kinderen altyd beletten, zonder eenige rede van
weigering te geven, al waren ze meerderjarig, als in Gelderland, Kleefsch land, en
veel andere plaatzen van Duitschland.
IV. Of zy hunne Geboden drie Zondagen agter een hebben doen aflezen, dan of
zy ontslaging van Geboden (Dispensatie) verkregen hebbende, wettige reden hebben
gehad om zulks te zerzoeken? of die Geboden ook in die plaatzen aangetekent zyn
geweest, daar zy een Jaar te voren gewoont hebben. En of zy Weduwe of Weduwnaar
zynde, den behoorlyken tyd afgewagt hebben, eer zy hertrouwden. Want eene Weduwe
mag niet binnen het jaar of ten minsten niet binnen de negen Maanden hertrouwen,
en hoewel de tyd der Mannen daar omtrent minder bepaalt is, zoo is het egter
schandelyk voor hen, te vroeg in een tweede Echt over te gaan. Dan staat hen ook
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nog toe te zien, dat zy zig niet buiten hunne Woonplaats, nog buiten hunne Wyk
laten trouwen, ten ware zy de Boetens daar toe staande, wilden betalen.
V. Of zy na de Huwelyks beloften, of geduurende de Geboden in een en het zelve
Huis gewoont hebben? want de Eerbaarheid vermaant die genen, die een Huwelyk
willen ingaan, dat ze niet in een Huis wonen, voor het voltrekken van de wettige
Trouw-plegtigheden.
VI. Of zy zig op den Trouw-dag in staat hebben gesteld, om Godts Zegen op goede
gronden te konnen verwagten, en in de Kleeding en Optooi alle ydelheid en
wulpschheid vermyd hebben? met needrigheid ter Kerke zyn gegaan, en het overige
gedeelte van den dag in eene Christelyke Zedigheid gebleven zyn, zig niet te buiten
gaade in eten, drinken, danssen, en alle ongebondenheid in de gewoone vermaken
en zot geklap en scherts-reden, enz.
VII. Of zy de een voor den ander altyd de liefde en opregte trouwe gehad hebben,
die tot zulk een Trouwverbond vereischt word.
VIII. Of zy zonder elkanderen altyd te Vrede hebben onderhouden, en door den
geest der Liefde verdragen hunne wederzydsche Zwakheden, Gebreken,
Droefgeestigheid, Gemelykheid, en alle Wederwaardigheden en tegenspoed, dien ’t
Gode behaagt heeft hen toe te zenden, d’een den anderen helpende en versterkende
door Gebeden en alle andere onderstand die in hun vermogen is.
IX. Of zy een goed gebruik van hunnen tyd hebben gemaakt, denzelven nuttelyk
bestedende, elk naar zyn beroep, zoo wel om de ledigheid te myden, als het misbruik
des tyds, dien men gewoon is te verspillen in bezoeken (visiten,) wandelingen, speelen,
ryden, en andere onnodige vermaken, dewelke uit een Leven eenen Christen
betamelyk een Leven maken, dat zelfs eenen wyzen Heiden onwaardig is. Alzoo de
Wysheid der Heidenen niet toelaat, dat men de vermaken anders gebruike dan tot
vermaken, dat is, dat men’er geene gewone bezigheid van make, maar ze alleen tot
eene uitspanning onder zyne bezigheden vermenge, om daar door nieuwe kragten te
verkrygen tot de volgende bezigheden. Dog de Christelyke Wysheid gaat nog verder,
nademaal zy daarop uit is, om alle daden eenes Christen te heiligen, ’t welk niet
geschieden kan, als God het einde daar van niet is, zoo wel als het begin.
X. Toe te zien of hunne Klederen, Huisraad, Stoel, Tafel, en andere diergelyke
dingen hunnen staat niet te boven gaan, of met de Christelyke Zedigheid strydig zyn;
als mede of zy hun Huishouden niet veragtert hebben, of te kort gedaan aan
Schuldenaars, Kooplieden, of Ambagts-volk, zoo door de overtolligheid hunner
verkwistingen, als door het lang ophouden der Betaling, ofte met hen
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te veel daar van af te korten, of in ’t geheel niet te betalen.
XI. Of de Man de magt misbruikt hebbe, die hem ’s Lands gewoonte geeft; om
zyne Vrouw te kort te doen, en zyne Vrienden daarmede te bevorderen; en of de
Vrouw ook iets genomen hebbe buiten weten hares Mans, of tegens zynen Wille.
In de Nederlanden mag men daar wel byvoegen, of de Vrouw den Man den
behoorlyke Eerbiedigheid wel toegedragen hebbe, die zy by ’t Huwelyks-Formulier,
dat op Gods Woord gegrond is, heeft belooft, en den Man als het Hoofd verschuldigt
is.
XII. Dat zy elkanderen nooit berispen in tegenwoordigheid van hunne Dienstboden,
dewyl dit strekt tot kleinagting voor hun Volk, ’t welk een eerbiedig ontzag voor
zynen Meester en Meestresse moet behouden. Veel minder moeten zy over elkanders
gedrag of fouten by de Dienstboden klagen by afwezenheid van hun Echtgenoot.
XIII. Vriendelyk en minzaam met hun Dienstvolk om te gaan, dog zig niet te
gemeen met hen te maken, ’t welk een algemeen gebrek in deze Landen is, en het
gezag allermeest vermindert, ’t welk men daarna met hevigheid wederom wil
handhaven. Nooit zonder de gewichtigste reden te kyven, en zulks niet met
boosaardigheid, nog met Scheldwoorden, alzoo dat meer haat dan stichting baart;
maar den bozen, die zig door goede onderregting niet wil laten verbeteren, uit zyn
Huis te doen gaan.
XIV. Het Oor niet leenen aan ’t aanbrengen der Dienstboden tegens hunne mede
Dienstknegten of Dienstmaagden, in afwezenheid der beschuldigden; maar dezelve
ereder te berispen over de onderlinge nydigheid, en ze tot verdraagzaamheid te
vermanen.
XV. Indien zy met Kinderen gezegent zyn, vooral zorg te dragen, voor hunne
goede Opvoeding, en dat ze hunnen Schepper vroeg leeren kennen en beminnen,
hun eigen Wil leeren breken, de lust der Jeugd tegenstaan, en zonder tegenspreken
gehoorzamen. Dat dan geen van beiden den Kinderen voorspreke of gelyk geve in
hunne tegenwoordigheid, maar zig altyd eensgezind toone om door te zetten, wat
Vader of Moeder pligtmatig van het Kind geeischt heeft dat het zal doen, veel minder
der verdiende Straffe ontrukke, waar door meer kwaad aan de Kinderen word
toegebragt, dan men in ’t gemeen geloofd.
hyacint. De liefhebbers onder de Bloemisten onderscheiden vele zoorten van deze
aangename Bloem, waar van wy reets in ons Konst-Woordenboek der Wetenschappen
een goed getal hebben aangehaalt.
Beschryving. Het is een Plant met een ronde steel, omtrent een halve voet hoog.
De bladen zyn groen, helder, smal, en gemeenlyk zoo lang als de steel zelve. De
bloessem bestaat in lange buizen, boven opgespalkt, en in zes deelen gesplitst,
veelvervig van kleur, en aangenaam van reuk. Het Zaad is zwart, rond, ende in een
driehoekige vrugt beslooten, hebbende de gedaante van drie vakjes. Deze volgen
onmiddelyk op de bloessem.
Plaats. Deze Bloem groeit op ’t Veld, langs de Wegen, maar word ook in de Hoven
gequeekt, voornamentlyk in Engeland, alwaar ze zeer gemeen is.
Eigenschappen. De wortel der Hyacint is van een zuiverende kragt; het zaad opent,
als het gepulverizeerd is. De Dosis is van een halve tot een gansche drachme.
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Queekery der Hyacinten.
Aanmerkingen.
I. De Hyacinten schynen wegens hare verscheidenheid van kleuren den Narcissen
de rang te betwisten; want daar zyn zoo veelderlei zoorten van, en zoo verscheiden
van kleur, dat het te verwonderen is.
II. Zy hebben de gedaante van Kroesjes of Bekertjes, spruitende uit haren stam,
en zittende elk afzonderlyk aan een klein steeltje. Beneden vertoonen ze een knop,
waaruit zig kleine buisjes verheffen, maar veel smaller, die zig by de opening met
gesplitste blaadjes uitbreiden, zynde de toppen dezer blaadjes naar buiten
omgekronkelt, en vertoonende de gedaante van kleine Lelien. Zy bloeijen meerendeels
rondom den stam, zommige digt, andere dun en helder.
III. Daar zyn’er, die maar weinig bloessem maken; andere in tegendeel zitten’er
vol van. Zommige hebben kleine kelkjes, andere veel grootere. Deze noemt men
Oostersche.
IV- Daar zyn’er met, daar zyn’er ook zonder bladen. Daar zyn enkele en dubbele.
Eindelyk, daar zyn’er vroege, gemeene, en laate.
V. De kleur der Hyacinten is zoo verscheiden, dat men’er witte ziet met
Vleeschverwige kelkjes; voorts roode, van kleur gelyk Chinees Inkt, blauw,
aschverwig, van kleur gelyk Rosmaryn, groen, en van meer andere kleuren. Waarom
men zig niet moet verwonderen, dat ze ook van een verscheide Queekery zyn. Wy
zullen ze derhalven in drie Classen verdeelen, om’er dies te gemakkelyker van te
konnen spreken.
VI. Tot de eerste Classe brengen wy diegene, dewelke een algemeene Queekery
vereischen. Tot de tweede, die een afzonderlyke eisschen.. Tot de derde behooren
diegene, welke uit de Indien tot ons gebragt zyn.

De eerste Classe der Hyacinten
Tot deze behooren de gemeene witte Hyacinten; witte met vleeschverwige kelkjes,
ligt-blauwe; blauwe, trekkende naar Rosmaryn; Turkoys-blauwe, zynde zeer
welriekende, en anders Constantinopolitaansche Hyacinten genaamt; aschverwige;
vroege Violet-karmoizyne; gekroesde violette; gemarmerde violette; Bloemerante
of bleek-blauwe, hebbende een menigte kleine blaadjes.
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Queekery van de eerste Classe der Hyacinten.
Alle boven genoemde Hyacinten willen op de Zon leggen, ende een grond hebben,
gelyk de Moeskruiden. Zy moeten een goede halve voet diep in de Aarde gelegt
worden, ende een halve voet van malkanderen. Na verloop van drie Jaren neemt men
ze op, om ze van de menigvuldige vermeerdering te ontlasten.

De tweede Classe der Hyacinten.
Tot deze brengen wy de vroege witte; de Oostersche laate witte; de bladryke violette;
de laate vleeschverwige; blauwe; dubbele groene; witte Vlaamsche; Turkoys-kleurige;
laate vleeschverwige, en rosverwige Spaansche.

Queekery van de tweede Classe der Hyacinten.
De witte vroege Hyacint heeft ook graag Zon, ende een grond, gelyk de Moeskruiden.
Zy moet vier duim diep leggen, ende een span van malkander. Deze word iedere Jaar
opgenomen, na dat de bladen droog en verwelkt zyn, aangezien haar bol zeer teder
is; zoo dat dezelve in de Aarde gelaten zynde of van de Zon verbrand word, of verrot
door het Water.
De bladryke violette, en laate vleeschverwige vereischen dezelve Queekery met
de voorgaande.
De blauwe wil Zon hebben, versche Aarde, maar mager, ende een halve voet
diepte, ende een gelyke tusschen-wydte. Men moet de bollen bedekken met twee
duim goede Aarde, en die wel doorweyken, ten einde de magere Grond, die daaronder
is, de verrotting belet, en de vette, die’er boven legt, een bekwaam Voedzel verschaft.
Men moet ze om het derde Jaar opnemen, om de aangewasse bolletjes daar af te
nemen.
De dubbele groene heeft liever Schaduw als Zon, omdat de Zon haar aschverwig
maakt. Zy wil een Grond hebben, gelyk de Moeskruiden. Zy moet een halve voet
diep, en even zoo verre van malkander leggen. Men neemt ze op, gelyk de
voornoemde.
De witte Vlaamsche, Turkoisverwige en vleeschverwige willen niet veel Zon
hebben, maar drie duim diep in de grond leggen, en vier duim van elkander. En
aangezien hare bollen klein zyn, moet men ze alleen van de aangewasse bolletjes
zuiveren, en voorts in de Aarde laten.

Derde Classe der Hyacinten.
Hiertoe behoort die zoorte, welke uit de Indien gebragt, en zedert zeer gemeen is in
Europa. Men noemt ze anders Hyacinte van Peru. Zy maakt boven op haren top gelyk
als een Aayr, bestaande uit vele knoppen, die zig van malkander scheidende gelyk
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als een Ruiker vol sterren maken, van een vleeschverwige, witte en blauwe kleur.
Het is wel waar, dat ze niet alle te gelyk bloeijen, maar ze beginnen van onderen aan;
en als de eene heeft uitgebloeit, dan begint de andere.

Queekery van de derde Classe der Hyacinten.
Deze Hyacint wil in de Schaduwe staan, ende een grond hebben, gelyk de
Moeskruiden, vier voeten diepte, ende een span van malkander staan. En aangezien
ze zeer vermenigvuldigt, moet men de bollen jaarlyks opnemen.
De hyacinten worden voort geplant uit Zaaden, die in September en October gezaait
worden. Na verloop van twee jaren moeten de bolletjes opgenomen en verplant
worden. Ondertusschen is het beter, de Hyacinten door bollen voort te planten.

Hyacinten door Kunst gemaakt.
Doet Loot in een harde aarde Pot; zet die in een Glasblaazers Oven, en laat ze daar
in zes weeken staan; wanneer gy een stoffe zult vinden, gelyk Glas, met een kleur
van een natuurlyke Hyacint, zoo dat’er geen onderscheid tusschen beiden kan
waargenomen worden; zelfs zal deze voor de eerste van alle andere worden gehouden.
hypocras. Zie hipocras.

I.
jaar. Het Jaar is tweederhande, het Zonne-Jaar, en het Maan-Jaar. Het Zonne-jaar
is van 365. Dagen, vyf Uren en 49. Minuten. Zynde de tyd die de Zon toebrengt, om
weder te keeren tot het zelfde punt van de Zonnekring, daar ze van daan is gekomen.
Het Maan-jaar is van 354. Dagen en 49. Minuten; zynde dit ook de tyd, die de Maan
besteed, om weder op dezelfde plaats van den Dier-kring of Zodiak te komen, en by
gevolg elf dagen korter dan het Zonne-jaar. Deze elf dagen die men by het Maan-jaar
moet byvoegen, om het aan ’t Zonne-jaar gelyk te maken, worden de Epacte genoemt.
Alzoo de vyf uuren en 49. minuten, die’er in ’t Zonne-jaar overschieten, in vier Jaren
byna eenen dag uitmaken; zoo heeft dit gelegenheid gegeven, om het vierde jaar van
366. dagen te maken, dat men dan een Schrikkel-Jaar noemt. Deze overschietende
Dag word altyd in Sprokkel-maand (of Februarius) in gelascht, gelyk bekend is.
(Dog by de Sterrekundigen word een Maan-jaar ook voor dertig dagen genomen.)
Het Burgerlyke Jaar is verdeelt in twaalf Maanden, waar van eenige dertig, de
overige een en dertig dagen hebben; maar de Sprokkel-maand acht en twintig in de
gemeene, en negen en twintig in de Schrikkel-jaren. Het Nieuwe Jaar begint by ons
met den eerste January, by de Engelschen elf dagen later, om dat zy nog naar de oude
Styl schryven. By de Joden in den Herfst, als Dag en Nagt gelyk is. By de oude
Romeinen, begon het Nieuwe Jaar met de Lente in Maart, maar is al vroeg op
Januarius overgebragt. De namen der twaalf Maanden zyn in alle Almanakken te
vinden. De Christenen tellen hunne Jaren zedert de Geboorte van Jesus Christus. Het
Jaar word ook verdeelt
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in vier Getyden, te weten de Lente, beginnende den 20. Maart. De Zomer, beginnende
den 21. Juny. De Herfst, die met den 22. of 23. September begint. En de Winter, die
met den 21. of 22. December zynen aanvang neemt.

Om te weten of een opgegeve Jaar een Schrikkeljaar zy, of niet.
Deze Vraag kan men niet oplossen, als op de jaren die’er zedert 1582. verloopen
zyn. Deel het opgegeve Jaar door 4. en als’er na de deeling niets overschiet, zoo is
dat Jaar een Schrikkel-jaar. Maar zoo’er iets overschiet, betekent dat overschot het
vierde Jaar zedert het laatste Schrikkel-jaar. Men gaf iemand by voorbeeld op het
Jaar 1716. zoo kan men de twee eerste Cyfers wechlaten, en dewyl 16. dan in 4. kan
gedeelt worden, zonder dat’er iets overblyve, is ’t een teken dat 1716. een
Schrikkel-jaar is. Nog, zoo men hadde opgegeven 1718. werp de 17. wech, en deel
18. in 4. schiet over 2. deze twee toont aan, dat het is het tweede Jaar na ’t voorlede
Schrikkel-jaar 1716. Maar zoo het opgegeve Jaar een rond-getal ware, van 1600.
1700. 1800. 1900. enz. moet men ’t door 400. deelen; of, ’t geen op een uit komt, de
twee nullen wech smyten, en de overige Cyfers door 4. deelen. Komt de verdeeling
dan zonder overschot uit, zoo is ’t een Schrikkel-jaar, zoo niet, dan is het een gemeen
Jaar van 365. dagen.

Om de vier Getyden van ’t Jaar te vinden.
Hiertoe kan men het volgende Latynsche Vers tot eenen regel gebruiken:
Post. Pent. Crux Luc. Ci. sunt tempora quatuor anni.
Dat is te zeggen, dat de Woensdag na Pinxteren, na Kruisdag, na St. Lucas dag,
en na Aschdag de vier Getyden of Quatertempers zyn.
jacea. Dit is een Plantgewas, makende wollige steelen, zynde uytgehold, en
bezwaarlyk om te breken. Het heeft twee zoorten van bladen, het eene zoort is
donkergroen, met een witte Wolle bedekt, en eenigzins gekorven. De tweede zoort,
zittende vast aan de steelen, is een weinig smaller en harder. De bloessem groeit by
wyze van trossen of ruikertjes, zittende op geschubde Knopjes. Het Zaad is bruin en
zuur van smaak.
Plaats. Deze Plante groeit op Weiden, en aangraazige en onbebouwde plaatzen.
Eigenschappen. Het is een zamentrekkend Wondmiddel. Men gebruikt het in een
Gorgeldrank voor de Zweeren in de Mond en Keel.
jager. Het lust ons, den Jager eenige onderrigting te geven omtrent de voornaamste
Jagten, zynde die van de Wolven, Rheebokken, en Herten. Maar gelykerwyze wy in
dit gansche Boek de Nuttigheid beoogen, dus is ook de Wolfs-jagt zeer nuttig, en
eene der fraayste Jagten, zelfs in een zeker opzigt fraayer dan alle andere; het zy om
dat de jonge Princen en andere voorname Heeren en Edellieden daar door gelegenheid
vinden, om zig zelven en hunne Paarden te oeffenen; het zy om dat door deze Jagt
het Land gezuivert word van schadelyke Beesten, die behalven duizend andere
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ongemakken den Koningen en Princen hunne Herten, Rheëen en wilde Geiten
ontrooven; voorts de nog zuigende wilde Biggen, jonge stoeteryen van Paarden;
gelyk ze de Onderdanen van hunne Koeijen, Schaapen en ander klein Vee berooven;
zig zelfs niet van Kinderen en volwasse Menschen onthoudende.

Van de Wolve-Jagt.
Men kan niet te veel Jagt maken op de Wolven, wegens het groot nadeel dat ze
aanregten, zoo omtrent het vernielen van tam Vee, als van allerlei Wild.
Als de Wolvin ritzig is, vermoeit ze wel vyf of zes dagen lang de Wolven, die haar
navolgen; en als dezelve slapen, maakt zy’er een wakker, dien zy verkiest, zynde
doorgaans de lelykste, en die meerendeels van de andere Wolven word gedood en
verslonden. Waarom men gelyk als by wyze van een Spreekwoord zegt, dat nooit
een Wolf zyn Vader ziet.
Waar men de Wolven in het een of het ander Saizoen moet opzoeken.
Om hier omtrent een goede orde te houden, en alle verwarring te myden, zullen
wy de plaatzen opgeven, alwaar men de Wolven in allerlei Saizoen van ’t Jaar zoeken
moet.
In de Maanden van February, Maart en April weet men, dat de Wolven het ruime
Veld verlaten, om zig na de dichtste Bosschen te begeven, ook wel in Groeven en
andere uitgeholde plaatzen, alwaar de Wolvinne ook hare jongen werpen.
Van het begin der Maand Mey tot den vyftienden verandert de Wolve-jagt van
natuur. Deze tyd noemt men het ruijen of vervellen der Wolven, wanneer het Graan
begint groot te worden, het welk maakt, dat de Haze-windhonden die Dieren, die
alsdan geduurig op de beenen zyn, niet konnen zien.
In de Maanden van Juny, July en Augustus laat men de Wolven in rust, want het
wegens de volwasse Graanen ook onmogelyk zyn zoude, ze met Honden te vervolgen.
Van den eersten September begint de beste tyd van de Wolve-jagt.
Men gebruikt Brakken en Haze-wind-honden tot de Wolve-jagt. Deze zyn zelden
naar behooren aan de gang, vooral eer ze twee of driemaal op de Jagt zyn geweest.
Men ontdekt omtrent dezen tyd de Wolven, doorgaans in Struiken en Bosschen,
alwaar ze zig niet lang onthouden, na dat zy’er eens zyn uit gejaagt. Dog men kan
ze aldaar gemakkelyk aanstonts ontdekken, als men’er maar de minste kennis van
heeft.
De schrik, die de Wolven na de eerste Jagt bevangt, nootzaakt ze zig na
Bies-bosschen omtrent
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Meyren en Poelen te begeven, van waar ze met hunne jongen moeijelyk zyn af te
houden.
In de Maanden van October, November en December moet men de Wolven ter
zelver plaats opzoeken, als in de Maand van September.

Hoedanig de Wolve-Jagt geschied.
Om hier in wel te slagen, moet men veel voorzorge gebruiken, zonder dewelke het
byna onmogelyk is, Wolven te vangen. Want voor eerst moet men ’s Avonds of in
de Voornagt op de Wolvejagt uitgaande, zig van dood Paarde-vleesch, of van andere
Dieren, die van zelfs gestorven zyn, voorzien; dit strooit men op onbezaaide Landen,
namentlyk op twee of drie plaatzen, zynde een Pistool-scheut van elkander gelegen.
Dit gedaan zynde, neemt iemand alle vuile Darmen, en legt die langs een Hegge,
zynde aan elkander gehegt, dog niet met een Koorde. Dit geschied, om de Wolven
derwaarts te lokken.
Dog dit moet niet verre van Water geschieden, ten einde de Wolven na het eeten
van dit Aas dorstig geworden zynde, niet noodig hebben zig verre van daar te begeven.

Hoe men de Wolven moet opzoeken.
Als men de bovengemelde Voorzorge gedragen heeft, moet men in den Morgenstond
vroeg opstaan, om met het krieken van den Dag by het neêgelegde Aas te zyn. Daar
gekomen zynde, laat men’er den Spoorhond, dien men kort aangebonden heeft, by
naderen, en men zal wel haast ontdekken, dat’er de Wolf of Wolven geweest zyn,
en op geaast hebben.
Ingeval het Aas naar een andere plaats is gesleept, als daar men het zelve had
neêrgelegt, en zoo men het op geploegt Land vind, men kan den Spoorhond loslatende
de voetstappen der Wolven ligtelyk ontdekken.
Als men by een Bosch of Struikgewas nadert, alwaar men vermoed, dat zig de
Wolven onthouden, moet men den Spoorhond kort houden, om de voetstappen der
Wolven na te spooren, en te zien, werwaarts ze zig begeven hebben. Dog men moet
hem niet diep in ’t Bosch laten gaan, om ongelukken te verhoeden.
Na dat men dus het leger of schans der Wolven heeft ontdekt, legt men een tak op
de Aarde by den ingang van ’t Bosch, en men bind een ander aan een Boom. Daarop
maakt men een omtrek en gaat voor uit op een breede Weg of Valley.
Het gebeurt zomwylen, dat men ontdekt, dat de Wolf reets doorgegaan is; als
wanneer men geen gedruisch moet maken, maar hen zagtkens volgen, en wederom
een ommetrek maken, om ze op een ander plaats vooruit te komen. Zie verder op ’t
Artykel van wolf.

Van de Herte-Jagt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Onder alle oeffeningen der Jagers is de Hertejagt de edelste. Men moet weten, dat
het Hert viermaal in ’t Jaar van verblyf verandert. In January, February en Maart
moet men ze diep in de Bosschen zoeken, alwaar ze alsdan weiden en hun voedzel
zoeken. Zomwylen vind men ze in dien tyd by Beeken en Bronnen, om op de
Waterkers, die aldaar gevonden word, te aazen.
In April, Mey en Juny zoeken de Herten hun voedzel in Doornbosschen en Heggen,
of rondom de hooge Bosschen, alwaar alsdan het beste voedzel voor hen gevonden
word, zoo wegens Graanen, als Peulvrugten. In dezen tyd, zegt men, dat ze aller
gemakkelykst gevangen worden, om dat ze nooit hunne Bosschen verlaten, waar in
of omtrent zy hun voedzel vinden, het zy men ze van daar verjaagt.
In July, Augustus en September moet men het Hert nergens anders opzoeken, als
in ’t Woud en Bosschen, zynde alsdan van diergelyk Wild vervult.
In de drie laatste Maanden, October, November en December, wanneer de Herten
van September tot October in de Bronstyd zyn, moet men ze by de Hinden diep in
’t Bosch opzoeken. De Jagt moet beginnen voor de Middag ten agt of negen uuren;
en men laat’er de Honden op los, zoo dra ze de Hinden hebben verlaten. Maar in de
Maanden van November en December onthouden ze zig in de hooge Eykel-Bosschen,
zoekende aldaar hun Voedzel; zig telkens wederom derwaarts begevende, alwaar ’t
Geboomte het digtste is, om zig dus voor de Koude best te beschermen.

Van de kennis der Herte-voeten.
Na dat wy van de plaatze, alwaar zig het Hert in de byzondere Saizoenen van ’t Jaar
onthoud, hebben gesproken, moeten wy ook van de kennis spreken, die een goed
Jager moet hebben, om oude van jonge Herten te onderscheiden. Wy zullen derhalven
van de Voeten beginnen.
Oude Herten hebben doorgaans groote en breede Voedzoolen, grove en dikke
Enklauwen, en het gene ze van de jonge zonderling onderscheid, is, dat ze nooit een
valsche tred maken, het welk van jonge Herten dikwils geschied. Daar-en-boven kan
men ze ook aan den gang of stap onderscheiden; want een oud Hert stapt met zyne
agterste voeten niet verder, als met de voorste, in tegendeel scheelt het wel vier duim;
daar een jong Hert met de agterste voeten altoos verder treed, als met de voorste.

Van de Voeten der Hinde.
Niet tegenstaande het Hert en de Hinde om zoo te spreken van een en dezelve natuur
zyn, zyn ze nogtans van Voeten geheel en al onderscheiden. De Voet van een Hinde
is zeer lang, dun, hol, en de enklau zoo klein, als van een jong Hert. Ook is het voedzel
van een Hert ende een Hinde verschillende in het graazen. Een Hinde is gewoon te
graazen gelyk een Koe, daar in tegendeel het Hert de jonge scheuten uitzuigt.
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Dit alles niet tegenstaande kan men zig omtrent den voet van een oud Hert bedriegen,
als men niet onderscheid het Land, waar in ze zyn. Want in bergagtige en steenagtige
plaatzen zyn de hoornen of voorhoeven geheel afgesleeten; daar in tegendeel als de
grond Aarde of Zand is, de voetstappen dieper ingedrukt worden.

Het Gewey of Mist van een Hert.
Het Hert maakt driederlei Mist. Van half July tot Augustus is dezelve dik en gebonden,
smeerig en geel. In de Maanden Juny en July is de Mist der Herten langwerpig en
zagt; maar in April en Mey zoo plat, als een koek.

Van den gang of tred der Herten.
Men oordeelt, hoedanig een gestel van Lyf het Hert heeft, uit deszelfs gang of tred,
zynde lang of kort. En hier uit kan men ook afnemen, of het Hert den Honden of veel
of weinig werk zal geven. Ziet men, dat de Voet lang is, het is een teiken van een
groot Hert, maar is hy rond, besluit men, dat het Hert weinig sterkte heeft; waaruit
een ervaren Jager zyn voordeel, ten opzigt der Honden, weet te trekken.

Manier, om het Hert door de Brakken te laten opdoen.
Men moet ’s ogtens vroeg den Brak met Wynazyn in de neuze wryven; want hier
door word zyn Reuk opgescherpt. Dog daar zyn twee dingen, die den Jager konnen
misleiden. Vooreerst zekere Spinnewebben; in de gedaante van een Herte-voet; ten
anderen, dat de Jager ziende de voetstappen van een Hert vol helder Water, meent,
dat het oude voetstappen zyn, die met’er tyd vol Water zyn geloopen, zonder aan te
merken op den vogtigen grond. Ook moet de Jager zyne Brakken kort houden, zoo
dra hy een Hert, dat hem behaagt, heeft opgedaan, en het zelve in zyn schans te rug
jagen, zoo het mogelyk is, om het dus beter te vellen. Ziet boven op hert.
jalappa. Dit is een Wortel, die uit de West-Indien, en de Eilanden van Madera gebragt
word, want aldaar groeit ze. De gryze van kleur, en scherpe van smaak is de beste;
deze moet ook met harsagtige adertjes doorloopen zyn, zoo dat men ze bezwaarlyk
met de Hand kan breken, maar gemakkelyk in een Vyzel stampen.
De Plant zelve, waar aan deze Wortel groeit, is een zoort van Nagt-schoone, wiens
bladen zig ’s nagts openen, en by dag als ’t regent, of als de Lugt betrokken is, open
blyven, dog zig by de minste straal der Zon toesluiten.
Eigenschappen. Deze Wortel is goed, om de weyagtige vogten wech te dryven.
Men gebruikt ze in Waterzugt en opstoppingen. Ook is ze goed voor Jigt en Zinkingen.
sr. janskruid. In ’t Latyn Hypericum.
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Beschryving. Het is een roodagtige Plant, een voet hoog, en vol takken. De bladen
zweemen zeer na die van Ruit, vol kleine gaatjes. De bloessem is geel, gelyk die van
Leucojum, welke met een Vinger gedrukt zynde Zap van zig geeft, als Bloed. De
basten zyn eenigzins ruig, lang en rond, en zoo groot, als een Gerstekoorn. Het Zaad
in dezelve is zwart.
Plaats. Dit Plantgewas groeit op bebouwt en onbebouwt Land. Het bloeit in July
en Augustus.
Eigenschappen. Het St. Janskruid is openende en verdunnende. Het Zaad in Wyn
gedronken is goed voor de Steen en Gift, voor Bloedspuwen en Jigt. Het Water der
gansche Plant gedistilleert is een middel voor Vallende Ziekte of Sint Jans Euvel,
en Lammigheid.
Het Loof gestampt, en op een vergifte Beet gelegt, geneest dezelve. Met een woord,
daar zyn weinig Planten, die diergelyke kragt hebben.
january. Zie loumaand.
jasmyn. In ’t Latyn Jasminus.
Beschryving. Men pleegt dit Plantgewas doorgaans in tweederlei zoorten te
onderscheiden, te weten, de Gemeene, en de Spaansche Jasmyn. Maar men queekt
nog meer andere zoorten van Jasmyn, waar van wy in ’t vervolg spreken zullen.
Beschryving der Gemeene Jasmyn. Deze maakt ranken gelyk een Wynstok. Uit
de Wortelen spruiten dunne takjes, zynde lang, sterk en groen. Ieder spruitzel dezer
takjes maakt gemeenlyk zeven bladen, zynde lang en spitz, aan ’t einde zagt, en zeer
groen. De bloessem heeft de gedaante van een Zonnescherm, zittende boven op de
takjes; voorts smal, langwerpig, wit, en gelyk kleine Lelien, van een zeer aangename
reuk. Elke Bloem bestaat uit een enkel blad, gelyk een buis of pypje, boven
opgespalkt, en in vyf deelen gesplitst. Het Zaad is rond en plat, zittende in een ronde
bezië, zagt en groenagtig volgende in warme Landen op de bloessem; maar in koude
Landen ziet men’er geen Zaad van.
Plaats. Men queekt dit zoort van Jasmyn in de Hooven; bloeijende in Juny en July.
Eigenschappen. De bloessem van de Jasmyn is openende, Maagsterkende en
verzagtende; voorts goed, om de Verkoudheid te verdryven, en harde Gezwellen te
verzagten. Men gebruikt ze, als een middel, om Kraam-vrouwen te verkwikken; en
om den Ademtogt ruimer te maken, laat men de bloessem een tydlang in Olie van
zoete Amandelen afweyken, wanneer men ze door een zakje uitdrukt. Deze Olie is
goed voor de Koude en pyn der Lyfmoeder, om de Zenuwen en andere deelen des
Ligchaams door een koude Jigt aangetast, te versterken; ook om de Buikpyn der
jonge Kinderen te stillen. Als men deze Olie een tydlang in de Zon zet, krygt ze
dezelve kragt, als de Olie van Lelien.
Beschryving van de Spaansche Jasmyn. De stam van dit Plantgewas is veel lager,
maar teffens veel sterker, als die van de gemeene Jasmyn. De bla-
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den zyn veel breeder en ronder, daar de andere spitz toelopen. De bloessem is grooter,
schoonder, en welriekender in warme Landen; zynde binnen wit, en buiten roodagtig.
Plaats. Men queekt dit Gewas in de Hooven, alwaar het tot geen klein cieraad
verstrekt.
Eigenschappen. De Spaansche Jasmyn heeft dezelve kragten met de gemeene. De
Parfumeerders of Reukwerkers gebruiken den geur van Jasmyn-bloessem, om de
Varkens-reuzel welriekend te maken.

Queekery der verscheide zoorten van Jasmyn.
Behalven deze twee zoorten van Jasmyn, van welke wy reets gesproken hebben,
worden’er van de Bloemisten nog meer andere gequeekt, als by voorbeeld, Jasmyn
van Catalonie, dubbele Spaansche Jasmyn, Arabische, Westindische, groote
Indiaansche, en welriekende geele Indiaansche. Wy zullen van alle in het byzonder
spreken.

Queekery van gemeene Jasmyn.
Aangezien dit zoort van Jasmyn in de Noordsche Landen geen Zaad maakt, zoo moet
men ze door Looten voortplanten.

Manier, om Jasmyn door Looten voort te planten.
Men moet takjes nemen, die niet zeer hoog zyn, en ze in een groefje leggen, zynde
omtrent een voet diep; men bedekt ze met Aarde, latende vier of vyf Vingers boven
de grond uitsteken. Men besproeit ze aanstonts, en laat ze vyf of zes Maanden lang
in dien staat, om te konnen Wortel schieten.
Men legt gemeenlyk de Jasmynen af in de Maand van Maart, en in September
neemt men ze op, om in Potten, of Schuttingen te zetten; men geeft hen Aarde, gelyk
die van Moeskruiden.

Manier, om Jasmyn door Pooten te vermenigvuldigen.
Snyd de takken van de jongste Jasmyn ter lengte van een halve voet af, legt ze vier
duim diep in Potten, drukt de Aarde een weinig digt, en besproeit ze aanstonts; zet
ze daarop zeven of agt dagen in de Schaduw. Na verloop van dien tyd, zet ze veertien
dagen lang in een matige Zon, en op den Middag tot in October. Deze manier van
Queeken wil half Mist-aarde, half Tuin-aarde hebben. Geduurende de Winter zet
men ze of in een overdekte plaats, of zoo ze in de open Lugt staan, bedekt men ze
met Stroo.
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De Maart is ook de tyd, dat men de Jasmyn poot. Op het einde van September, of
wel in het volgende Voorjaar neemt men ze op, om ze tegen Schuttingen, of in
Lust-prieelen te verplanten. Een teiken, dat ze Wortel gevat hebben, is, als ze
uitspruitzels beginnen te schieten.
De Schoonheid der Gemeene Jasmyn bestaat in de groente, en aangename reuk
en kleine bloessemtjes, makende zeer vermakelyke Heggingen en andere Gezigten.
Deze Jasmyn kan geen koude Winter verdragen. Maar aangezien de Wortel zelden
bevriest, zoo bekomt ze wel haast, mits de grond goed is, en dikwils besproeit word,
voornamentlyk in ’t begin. Daar zyn’er, die in ’t eerste Jaar reets bloeijen.
Men pleegt nog een zoort van Gemeene Jasmyn te onderscheiden, onder den naam
van Jonquille. Deze word op dezelve wyze, gelyk de reets gemelde gequeekt.

Queekery der Spaansche Jasmyn.
Hier van zyn twee zoorten, de enkele en dubbele. De eerste word gequeekt gelyk de
gemeene Jasmyn; maar de tweede, gelyk wy aanstonts zullen zeggen.
De Spaansche Jasmyn is schoonder wegens hare roode, grooter, en welriekender
geur, als de enkele; dog kan minder koude verdragen. Waarom men ze in Vrankryk
niet anders, dan in Potten en Broeibakken kan queeken, om ze in Stooven te zetten,
na dat ze gedragen hebben. De bloessem duurt tot de eerste Vorst. Men kan ze op
gemeene Jasmyn enten.
Als ze uit de Stooven gehaalt worden, het welk jaarlyks in April geschied,
moeten’er de takken, die het naaste Jaar bloessem hebben gedragen, afgesneden
worden. Ook moet men in de Warmte niet vergeten te besproeijen.

Manier, om Jasmyn van Catalonie te queeken.
De Jasmyn van Catalonie maakt op de toppen der takken zulk een menigte van
bloessem, dat’er en in de Lente, en in de Herfst genoeg aan zitten. De kleur is bleek
wit, daar eindelyk Vleeschverwige stipjes in komen. Ieder Bloem heeft vyf of zes
bladen, zynde Eyvormig, eens zoo groot als die van de Gemeene Jasmyn; zynde
voorts van een zeer welriekenden reuk.
Deze Jasmyn bemint een heete Zonneschyn, voorts in ’t Oosten te staan, in een
vette grond, en dikwils besproeit. Zy blyft beter in Potten, als op de ruime Aarde.
Om ze voort te planten, ent men’er kleine takjes van op gemeene Jasmyn, die meer
dan zes Maanden te voren in Potten moet geplant zyn. Men plant ze in de Maand
van October, en de beste zyn die de minste quasten hebben. De enten moeten een
vinger dik zyn; op het einde van de Maartsche Zon moet men ze enten. Voor de beste
Enten worden gehouden, die naast aan de grond zyn. Als men’er alle uitspruitzels
met een Schaar heeft afgeknipt, zullen’er veel meer bloessems aan komen. Men
verplant ze jaarlyks in dezelve Aarde, op het einde van de Maartsche Maan. Men
moet ze na vereisch van zaken besproeijen.

Queekery van de dubbele Spaansche Jasmyn.
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De dubbele Spaansche Jasmyn is van dezelve kleur, en heeft insgelyks vyf of zes
bladen in de gedaante
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van een Sterre, uit het midden van welke nog drie of vier voortspruiten, die zig dikwils
digt in malkander sluiten. Zy riekt ook zeer wel, dog sterker, als de voorgaande. De
bloessem houd zig vier of vyf dagen lang in zyne Schoonheid, zonder van de Plante
aftevallen, daar ze op verwelkt; en het gebeurt dikwils, dat de knoppen nog eens
uitbotten en andermaal bloeijen.
De Spaansche Jasmyn is dezelve met die van Catalonien, en vereischt eenderlei
opqueeking.

Queekery van de Arabische Jasmyn.
De Arabieren noemen ze Zambach; anderen noemen ze de Arabische Lylas, misschien
om dat de bladen gelyk zyn aan de Lylas, dog zonder insnyding rond om de opening.
De Arabische Jasmyn bloeit in de Lente, en geduurende den Herfst. De bloessem
is bleekwit, en groeit op de toppen der takjes, hangende aan zeer tedere steeltjes, en
negen of ten hoogsten twaalf bloempjes in getal, hebbende een klein buisje, en
verspreidende een zeer lieffelyken geur, zweemende na die van Oranje-bloessem.
Deze Arabische Jasmyn vereischt een even gelyke Queekery en opwagting,
behalven dat men’er jaarlyks de kleine uitspruitzeltjes afneemt, zoo als wy van de
Jasmyn van Catalonie gezegt hebben; deze takjes dus afgesnoeit worden verdubbelt.
Als men ze in het tweede Jaar snoeit, laat men de takjes een weinig langer; en dus
telkens in het derde en vierde Jaar nog langer, tot dat ze groot genoeg schynen te
zyn, en men’er maar het kwaade en drooge afsnydt.

Queekery der Westindische Jasmyn.
De Americanen noemen deze Jasmyn Quamoclit. Anderen noemen ze, de roode
Indiaansche Jasmyn, of de Jasmyn van duizend bladen. Deze plante draagt op ieder
takje een of twee Bloemen, van Kleur gelyk een drooge Roos, met eenige streepen
van andere Kleuren, en vyf bleeke Adertjes. Deze Bloessem groeit als Pypen, zig
boven op in vyf quartieren splitzende. Zy bloeijen in het begin van Augustus,
eindigende met de Maand van September. Deze Plante is vol quasten, takken en
bladen, die de gedaante van Pluimvederen hebben.
De Americaansche Jasmyn word jaarlyks herzaait, zynde zeer hard en zonder reuk.
Men moet het Zaad in de Zon laten afweyken, tot dat ze begint te zwellen; wanneer
men twee of drie in een pot zet, twee duim diep in goede en vette Aarde. Dit geschied
in Mey en Juny, met het begin der Maan. Men moet ze dagelyks op den Middag
besproeijen, om ze door de Warmte der Zon te doen opkomen. Dit geschied door de
Vogtigheid en goede grond in den tyd van agt dagen. Als de Plante reets ter hoogte
van twee vingeren is gerezen, ontdoet men de Aarde van de Kluiten, die’er aan zitten,
als wanneer teffens de Plante gescheurt, en in andere Potten gezet word, alwaar ze
insgelyks neerstig moeten besproeit worden. Zoo dra de Plante dus weder opkomt,
snoeit men’er alle buitenste Toppen af, om ze sterker te doen worden, en meer
Bloessem te doen dragen.
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Queekery van de groote Indiaansche Jasmyn.
Deze maakt een groote menigte van Knoppen boven op de takken, welke naar beneden
hangen. Alle deze Knoppen sluiten zig digt op malkander, vertoonende een roode
Ruiker; en zynde hol, ende omtrent een halve Vinger groot, openen ze zig, uit welke
opening een zoort van pypjes spruit, zynde een duim lang, van een geelagtige kleur,
beneden dun, in de midde dik, maar aan den hals digter geslooten, zig splitzende in
vyf omgekeerde blaadjes, in de gedaante van een Lelie. Uit den grond dezer kelkjes
spruiten eenige geelagtige vezeltjes, van welke het middelste, zynde witagtig, het
langste is. Die kleine Goudgeele streepjes hebben, worden allengskens rood. Deze
Plante bloeit in de Zomer, en maakt alsdan geen gering Ciraad den Hooven.
Men queekt ze, gelyk de naast voorgaande, waarom men ze ook met een yzere
Draad tegen stokken moet opleiden. Zy wil een goede grond hebben, en ’s avonds
in de Lente en Zomer besproeit worden.
Om ze te doen duuren, vooral eer de Knoppen in de Lente dik worden, snyd men’er
een scheutje af, dat drie oogen of knoppen moet hebben; men schaaft het beneden
een weinig met een Mes; daarna plant men het in de Aarde tot aan de tweede knop,
zoo dat de derde knop boven de Aarde staat. Dus vat de Scheute ligt Wortel, Bladen
en Bloessem.

Queekery der groote welriekende Indiaansche Jasmyn.
Deze zoort van Jasmyn maakt zyne scheuten naby de Wortel tot aan den Top, bezet
met Bloessem, hangende aan steelen, gelyk de gemeene Jasmyn, dog dus aan elkander
zittende, dat ieder top van een takje een Ruikertje vertoont. Deze Bloessem is geel,
en veel kleiner, als de Jasmyn van Catalonie, maar langduuriger. Behalven het Profyt,
dat de duure prys dezer Plante aanbrengt, vermeerdert zig de Bloessem van Jaar tot
Jaar. Zy ruikt aangenaam, niet alleen versch, maar ook droog en verwelkt.
Men queekt ze op deze wyze: Neemt een der laagste takken, snyd dezelve digt by
den grond tot in ’t merg door, dog schuins en van boven naar beneden; steekt’er een
klein steentje in, en stopt de Sneê met Kryt in Water geweykt toe; bedekt het met
een Scherf of iets anders, dat’er de Kryt, of kleiagtige Aarde niet afvalt. Zet vervolgens
de plant in de Zon, en bewaart ze zorgvuldig voor de minste Koude. Ondertusschen
moet ze wel worden besproeit. Op ’t einde van ’t Jaar zal ze zoo veel Wortel hebben
geschooten, dat men daar van an-
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dere Potten kan voorzien, en dus het gebrek der Natuur vervullen, nademaal deze
Plante geen Zaad maakt.
jaspis. Dit is een Edelgesteente, komende naby den Agaat, zonder veel daar van te
verschillen, dan alleen, dat hy zagter is, en niet zoo wel kan gesleepen worden. Zie
voorts van de Eigenschappen en veelderlei zoorten ons Kunst-Woorden-Boek.
jenever-boom. in ’t Latyn Juniperus.
Beschryving. Dit is een bekend Gewas, hebbende hard hout, roodagtig van kleur,
en van een rauwe oneffe bast; makende voorts een groote menigte van takken. De
bladen zyn smal, altyd groen, en met punten, gelyk doornen, bezet. De bloessem is
gelyk aan ringkasjes, daar de Steen in staat, dog maakt geen Vrugt. De Beziën zyn
rond, gelyk die van Klimop, eerst groen, en ryp geworden zynde zwart. Elke Bezië
besluit drie of vier langwerpige en driehoekige Zaaden.
Plaats. Dit Plantgewas groeit overal op ’t Veld en in de Bosschen.
Eigenschappen. Men schryft aan de Jeneverbeziën vele kragten toe. Zy versterken
het Gezigt, bewaren de Herssenen, zuiveren de Borst, en maken de Stem helder, zyn
Windbrekende, versterken de Maag, en bevorderen de Verduwing. Zy zetten den
Steen af, zyn een goed middel voor het Graveel, en Waterlozzend. Zy genezen de
Lammigheid, beving der Leden; zyn goed voor een ongezonde Lugt, Pest, Koortzen,
voornamentlyk de derdendaagsche. Zy verwarmen het merg der Beenderen, en maken
een zuivere Mond. Zy maken de druipende Oogen droog, versterken de Geheugenis,
maken goed Bloed, en zetten het kwaade door het Waterloozen af. Zy verdryven alle
inwendige kwyning des Ligchaams, en Droefgeestigheid. Men gebruikt ze voor de
koude Jigt; zy maken een goede kleur, zetten al het Vergift door het Waterloozen af,
zyn een behoed-middel van allerlei Pyn, en bevorderen de Maandstonden der
Vrouwen. Zy moeten tusschen Augustus en September geplukt worden, wanneer ze
in haar volle kragt en volkomen zwart zyn.
Gebruik. Men laat ze in witte Wyn, en even zoo veel Brandewyn agt en twintig
dagen lang aftrekken. Daarna droogt men ze op een Linnen in een schaduwagtige
Kamer; als wanneer men ze in een doos twee Jaren lang kan bewaren, en gebruiken.
De Dosis is van zes tot tien grein, driemaal ’s Weeks, ogtent en avond.
Het Jenever-hout is Zweetdryvend; men gebruikt het als een Ingredient van een
Koeldrank; men verbrand het, als een bewaar-middel tegen de kwaade Lugt.
jeruzalems kruis. De enkele is van weinig belang, maar de dubbele is een der fraaiste
Bloemen, zynde schoonrood met groote Bloemen; maar zy moet dus geplaatst worden,
daar ze weinig word beweegt. Zy moet een middelmatige Grond hebben, nog te
warm, nog te vogtig; zynde alvorens wel met goede Aarde en Mist voorzien. Men
legt ze jaarlyks in de Lente of in den Herfst een voet diep in goede Aarde, en ze
geduurende de Hitte wel besproeijen.
Als men ze vermenigvuldigen wil, moet men de uitspruitzels in de Herfst zagtkens
daar af nemen, het zy dezelve reets Wortel hebben geschooten, het zy niet, zonder
den steel te kwetzen. Men verplant ze op een koude Grond, of daar maar eenigzins
de Morgen-Zon is. Na dat ze Wortel gevat hebben, kan men ze in een ruime Grond
planten, dog in tyds, en voor den Vorst, de Bloem daar af snydende, die twee Maanden
lang in hare schoonheid op de steel blyft, zonder te verflensen. Men moet zorge
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dragen, dat telkens tusschen twee bladen zoo lang als de steel is, een nieuw scheutje
uitspruit, welke zommige, in een kleine Bak gezet, Wortel schieten, en zomwylen
nog binnen ’t Jaar Bloessem voortbrengen.
jeukte.

Middel voor Jeukte, Krauwagie, Schurfdheid enz. aan Handen, Voeten, en
andere deelen des Ligchaams.
Neemt lauw Water uit een Smits-winkel, smelt’er een handvol Zout in, en wascht’er
de jeukende plaats meê. Als de Schurfdigheid droog is, moet gy ze met room van
Koei-melk stooven.
Anders. Neemt Venetiaansche Terpentyn; wascht die vyfmaal in versch of
Roozen-Water; dit geschied zynde, doet’er de helft versche en gezoute Booter by,
nevens een dooir van een Ey, en het Zap van een zuure Oranje-appel; maakt’er een
zalfje van, en wryft’er de jeukende plaats mede voor ’t Vuur.

Een ander middel voor jonge Kinderen.
Neemt Zap van Barnetelen, en Populier- of Popeljoen-Zalf; of neemt Roet, fyn
gepulverizeerd, mengt het met sterke Wyn-azyn, en bestrykt’er de jeukende plaats
mede, na dat gy dezelve alvorens wel gewreven hebt.
jigt. Dit is een Pyn, die men in de Gewrigten gevoelt, en die van tyd tot tyd
wederkomt. Zy ontstaat uit een overtollig Vogt, dat zig niet alleen over een, maar
ook over alle andere Gewrigten verspreid. Men geeft’er verscheide namen aan, naar
de verscheide Leden, die’er van aangetast worden, namentlyk Hand-euvel, Voet-euvel,
enz.
Het Hand-euvel of Chiragra tast de Hand boven en beneden het Gewrigt aan; of
het uitwendige of inwendige der Hand; of de Gewrigten, enz.
Het Voet-euvel of Podagra tast de Enklauwen aan, maar voornamentlyk de
Gewrigten van de groote Teen.
De Heup-jigt is de pynlykste, aangezien ze niet alleen de Heup, maar ook de Billen
aantast, waar langs de Zenuwen der Lendenen en van het heilig Been gaan; zelfs tot
het innerlyke deel der Dyen, en langs de Dyen tot de Kuiten en het uiterste der Voeten.
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Men aanmerkt twee voorname oorzaken van de Jigt; namentlyk de zwakheid der
Gewrigten, en overtollige Vogten; welke beide zamen de Jigt veroorzaken, moetende
elkander nootzakelyk ontmoeten en zamen loopen; want de zwakheid der deelen
verwekt nooit deze Pyn, om dat de Gewrigten altyd zouden moeten zwak geweest
zyn; dog het is zeker, dat ze het zyn. Waarom de Jigt nooit kan ontstaan, ten zy’er
in de Levens wyze eenige Ongeregeltheid gepleegt is.
Het vogt, dat op de Gewrigten valt, is zomwylen bloedig, zomwylen galagtig, dog
meest slymagtig, ontstaande uit rauw Voedzel, en gebrek van oeffening. Dit Vogt is
in den begin zeer dun en fyn, dog word naderhand allengskens dik en taaije in de
Gewrigten, zoo dat het in Steen verandert.
Daar zyn vele en verscheide oorzaken, uit welke de Jigt ontstaat; want het Bloed,
lopende in de holligheden der Gewrigten, en de zamenvoegzelen, perzen en vliezen
uitrekkende, maakt doorgaans een gevoelige pyn. Insgelyks, de Gal, vloeijende
dikwils tusschen de Zenuwen en Zamenvoegzelen, verwekt door hare ontsteeking
en uitrekking een hevige pyn. Dus ook de Fluimen, zig by de gemelde deelen
voegende, veroorzaken ook een gevoelige smert.
Het zwartgallig Vogt veroorzaakt meer dan eenerley Jigt, naar de verscheidenheyd
der Vogten, het zy warme, het zy koude.
Maar niet tegenstaande iemand in allerlei Saizoen van ’t Jaar door de Jigt kan
aangetast worden, geschied nogtans zulks doorgaans in de Lente en in de Herfst,
vermits de bedervende stoffe, in de Winter zig in ’t Ligchaam vergadert hebbende,
en door de zagtheyd der Lente vloeibaar wordende, sterker voortgestuuwt word in
het binnenste der zwakke Gewrigten, en door de verandering van ’t Herfstweêr zig
ligtelyk zette op de verzwakte Leden.
Men moet ook nog aanmerken, dat de meeste met Jigt gekwelde, beter Sterrekykers
zyn als de Almanachmakers, nademaal zy allerhande zoorten van goed of kwaad
Weêr voorzeggen.
De Ryke worden gemeenlyk door deze Ziekte aangetast, om dat ze veel eeten, en
niet minder drinken, en weynig arbeid doen; of zoo zy al eenige doen, geschied het
meer om de Natuur te overladen, als door noodzakelykheyd.
De jonge Lieden, die door ongebondenheyd dese kwaal krygen, leven niet lang,
niet langer als die gene welke het overgeerft hebben; hoewel de een en ander, door
goede middelen, eenige beterschap konnen verkrygen.
Wanneer de Jigt op haar gewoone tyd niet wederkomt, ontstaan daar uit zeer
zwaare en veeltyds doodelyke Ziektens. Want zoo die vogt, dewelke door gewoonte
zyn loop op de Gewrigten neemt, zig op de Lever zet, zal ze aldaar een ontsteking
verwekken; zoo dezelve in de groote Vaten blyft, zoude een geduurige Koortze
ontstaan; zoo zy in de Zyde kwam, zoude ze een Zyd-wee, of Pleuris veroorzaaken;
en in de dikke Darmen het Colicq, en Miserere; eindelyk zoude ze verscheidene
ongemakken verwekken, na dat het deel aamgetast wierd; aldus heeft men zommige
Menschen zien geraakt worden, om dat die vogt zig op de Zenuwen zettende; en
derzelver Poren stoppende, belettende de dierlyke Geesten aldaar te komen, en haar
kragt te doen.

Hulpmiddelen voor de Jigt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De Hulpmiddelen die konnen dienen tot genezing der Jigt, zyn algemeen; gelyk als
een gezette Leefwyze, het Aderlaaten, zuyverende middelen ook uyterlyke als het
Zweeten, en andere. In het gebruik van de hulpmiddelen, moet men agt geven op de
oorzaak der Jigt, gesteltheid des Ligchaams, en leden waar in zy zig zet, en van
dewelke zy haar oorsprong neemt; want gelyk die gevallen niet altyd eveneens zyn,
alzoo konnen ook dezelve hulpmiddelen voor alle niet dienen; by voorbeeld, die
geene dewelke uit Hitte veroorzaakt word, vereischt verkoelende middelen, deze
moeten ook voor een zwakke vermindert, en voor sterke Menschen vermeerdert
worden. Daar moeten ook alzoo weinig uyterlyke middelen gebruikt worden voor
iemand die met Heup-jigt gekweld is, als die het Voeteuvel heeft; eindelyk zyn’er
ook hulpmiddelen, die goed in het begin, maar kwaad in het midden of einde der
Ziekte gebruikt worden.
I. Tot verzagting, en genezing der Jigt, ontstaan door de hoedanighyd des Bloeds,
moet een Aderlating geschieden, aan die zyde, alwaar de pyn is, en weinig Bloed te
gelyk, dog dikwyls na de jaaren en sterkte afgetapt worden.
Daar na zal men op het pynlyke deel, Linnen leggen, geweekt in Water en Edik,
of Water van Weegbree, of van Nagtschadde, of men zal dusdanig een Pap bereiden.

Pap voor de Jigt.
Neemt kruym van Tarwebrood, weekt het zelve in Roozenwater, en zoo veel
Koeijemelk als nodig is, laat dit kooken, doet op het laatste eenige dooiren van
Eyeren, en een weinig Zaffraan by; of kookt de bladen van Bilzemkruid in Melk, en
stooft het ongemak daar mede. Of neemt het slym van Vlas, en Grieksch Hooi, met
stof van Provence-roozen, van Gezegelde Aarde, of van een zoodanige Aarde, dewelke
zedert eenige jaaren aan de kant van Blois is gevonden; mengt dit met Azyn, en
Roozenwater, of zap van Weegbree. De Zieke moet weinig eeten, en het zelve moet
zeer ververschende zyn; ook weinig Wyn drinken, of liever dun Bier, Appeldrank,
of Gerstendrank met een weinig Appelen, en Zuiker toebereid; maar geen Zout eeten,
nog daar Kruyd in is, of Ajuyn, Knoflook, Prei, of Mostard.
Zomtyds moet men Wasschingen, gemengt met gemeene Kruyden gebruiken, en
op het verminderen der Ziekte moet men zuiveren met een once gezuiverde
Roozenkoekjes, of met anderhalf once Siroop van Roozen, en een glas Zuiker-water
of Latuw-water, of met twee oncen Manna, in Vleeschsap.
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II. Voor de Galagtige Jigt moet men de Ingewanden verzagten en verversichen,
dikwyls Wasschingen gebruiken, eens of tweemaal Aderlaten, en twee dagen na de
Aderlating zuiveren met anderhalf once gezuiverde Cassia, in twee glazen Wey, ’s
morgens nugteren te drinken, of met twee oncen zuiverende Siroop van Roozen, of
met een once Catholicon tot een brokje, of in een glas met Zuiker-water ontbonden.
Op de pyn zal men Linnen, gedoopt in Roozenwater, waarin ’t wit van een Ey, en
een weinig Azyn geklopt zyn, leggen; of Linnen geweekt in het slym van het zaad
van Quee-appelen, Vlas, en Water van Nagtschade, of afkookzel van Bilzemkruid,
of in het zap van Scheerling of Maankop; of men zal’er een pap op leggen, gemaakt
van Kruym van Terwen-brood gekookt in Melk, waar by men eenige dooiren van
Eyeren, met tien of twaalf grein Opium, en Zaffraan gepulverizeerd, doen zal, wanneer
het van ’t Vuur is.
Maar zoo de pyn door deze hulpmiddelen zig nog niet stilde, dan moet men Thym,
Origanum, Calamenthum, Zalie, Rosmaryn, en Lavendel in even zoo veel Water als
Wyn kooken, en in het zelve nog heet zynde, een Linnen doopen, en op het zieke
deel leggen.
Terwyl men aldus van de Jigt gekweld word, moet men wenig eeten, en niets als
Gersten-water drinken, ook zig een en andermaal zuiveren met de bovengenoemde
middelen.
III. De zwartgallige Jigt is dikwyls genezen, door een enkele lating op de Voet;
weshalven die gene, welke met dezelve gekweld zyn, tot dit Hulpmiddel geraden
worden, twee dagen daar na moeten zy gezuivert worden, met een aftrekzel van twee
vierendeel loods Zene-bladeren; en een vierendeel loods Rhabarber, in het welk een
once Siroop van Appelen, of een once Siroop van Duivekervel met een halve once
conserv van Honing, of zoo veel dubbele Catholicon, is ontbonden; dit Geneesmiddel
moet dikwyls herhaalt, en vermindert worden na den ouderdoem en kragten der
Zieken. Om uiterlyk te gebruiken, moet men een aftrekzel van Zalie, Cypres, zaad
van Vlas, Grieksch Hooi, nevens de wyze van leven hier na volgende gebruiken.
IV. Wat de Jigt, door slym veroorzakt aangaat; tot deze moet men liever een
zuyvering als Aderlating gebruiken, en wel van het begin af.
Kookt een once Mirabolans, een drachme Veelvoet, zoo veel Zenebladeren, en
twee drachma’s Hermodates, in een half pint Water, tot een derde, zygt het kookzel
door, doet’er een once zuiverende Siroop van Roozen by, en laat dit de Patient ’s
morgens nugteren gebruiken; dit middel moet dikwils herhaalt worden.
Indien de Zieken meer van Pillen houden, laat zy de Pillen van Agaricum gebruiken,
of anderhalf lood conserf van Dadels tot een Bolus; van tyd tot tyd, ’s avonds en ’s
morgens moeten zy een vierendeel loots Driakel, met een weinig Wyn, innemen.
Men moet de plaats om het Gezwel stooven met een afkookzel van Zalie, Marjolein,
Origanum, wilde Thym, Kattekruid, Ruite, Camillebloemen, Steenklaver, roode
Roozen, en Betonie. Daar zyn zommige die zig wel bevonden hebben een geheel
jaar lang, ’s morgens nugteren een klein afzetzel van Knoflook, of twee drachma’s
Venetiaansche Terpentyn met een versch Ey te nuttigen.
Het Brandyzer is een voortreffelyk hulpmiddel, wanneer het gebruikt word, op
den Arm of Been.
Een ander zeer ervaren zynde, gebruikte tot verligting van die hevige pyn, Linnen
in het zap van Bilzemkruid gedompelt, en stoofde daar mede de bal van de Voet; dit
vogt kan bewaart worden in Vlessen, wel gezuivert zynde, met Olie daar boven op.
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Levenswyze voor de Galagtige, en slymagtige Jigt.
V. Als men de algemeene hulpmiddelen gebruikt, moet men een Levenswyze houden,
tegenstrydig aan de heerschende Vogten; by voorbeeld, zoo het de Gal was, die droog
en heet is, moet een tegenstrydig voedzel gebruikt worden, gelyk als gekookt Vleesch,
maar geen gebraden Vleesch en Wyn wel met Water gemengt drinken. Ook is het
noodzakelyk een gedeelte van de al te natuurlyke oeffeningen af te snyden, de sterk
riekende Kruiden te myden, als Ajuin, Prei, Erweten, Boonen, Linzen, Mostard, geen
honger te lyden, een weinig laat te slaapen, Gramschap, en al wat Droefheid verwekt,
te vermyden.
Indien het een slymagtige Jigt is, moet men het drooge Vleesch, boven alle andere
stellen; eeten met Zalie, Thym, Peper, Muscaat, Kruidnagelen gestooft is goed, de
Lyder moet niet aan Tafel gaan, zonder Honger, en uytscheiden met Appetyt, weinig
slaapen, en vooral nooit over dag, om het welke te myden, hy zig met eenig Spel
moet vermaken, of met een vrolyke oeffening, ook alles myden, dat Droefgeestigheid
kan veroorzaken.
VI. Het vaardigste hulpmiddel voor de Heup-jigt is, een Brandyzer op het zieke
deel te leggen, of het zelve met een Schaapevel te omwinden, waar op Vogel-lym
gestreken is, en het’er op laaten tot dat het van zelfs afvalt, en het’er weder opleggen,
zoo het nodig is.
Men vind ook zekerlyk hulp, als men ’s morgens een glas van zyn eige Water
drinkt.
De zwaarlyvige Menschen moeten een Zweetdrank gebruiken, van een afkookzel
van Pokhoud, en Salzeparille; zoo’er een persing van Ambeyen of van opgehoudene
Stonden is, moet men zig op de Voet doen Aderlaten, en de Stonden voortzetten;
zoo het een Vrouw, nog niet te oud zynde, is, moet men een zuyvering van Manna,
Siroop van Roozen, of koekjes van Diacarthami, of Pillen van Agaricum, of
Hermodates gebruiken.
VII. Wanneer de Jigt uit het Hoofd na de benedenste deelen zakt, word ze ontdekt,
door een zwaarte van ’t Hoofd, en een uiterlyke pyn, door een Slaaperigheid met een
bêving, of trilling, en door een Gezwel op het Vel, dat de Herssenpan bedekt.
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Het eerste, ’t geen men moet verbieden, om die stof te verminderen, zal het gebruik
van Wyn, van raauwe vruchten, Peulvruchten, Melkspys, lymige en moeilyk
verteerbare kost wezen, mitsgaders vis.
Een Gerstenwater met Kaneel, Venkel, Coriander en Suiker, zal dienen voor een
gedurige drank; gelyk men ook om den buik te zuiveren nemen zal, of Manna, of
Catholicum duplex, of Pillen de Agarico, of Tabletjes van Rozensap.
Uitwendig zal men’er de zelfde dingen opleggen, welke in Lymerige Jicht zyn
voorgeschreven. Zo men kan, zal men Salie rooken, of Rosmarein, of Thym, of
Mariolein, of Betonie, of Hysoop. Zy, die Tabak verdragen kunnen, zullen ze met
deze kruiden mengen, of ze zuiver róóken. De zelfde kruiden zal men wel gedroogd,
tot poeijer maken, en daar mede het hoofd poeijeren. Men mag ook Koffy, of Thee,
of Schokolaad gebruiken, en op den kroonnaat des hoofds zal men leggen de pleister
van Betonie. De zieken heeft de vryheid van een mineraal bad te gebruiken, of een
dat enkel van kruiderige kruiden van allerlei soort gemaakt wordt.

Algemene geneesmiddelen voor de Jicht.
VIII. Een zeker en beproefd geneesmiddel van den Here Rigolet, Opperste van het
Kweekschool van St. Irenaeus te Lion. Neem de bloem van het kruid, genaamd Wit
Wollenkruid met breede bladeren: maar de gantse stam is goed; doet ze in een sak
en steek’er de voet van den zieken zo in, dat de plaats, daar de pyn is, door dat kruid
beslagen wordt, de pyn zal in korten tyd ophouden; maar men kan de bloem van dit
kruid niet altyd hebben. Men moet’er daarom een Smeersel van maken, als het kruid
bloeit. Dit doet de zelfde kragt; of men kan’er een Olie van maken, met een grote
Fiool van gezegde bloemen vol te doen, en den olie daar op te laten trekken, gelyk
men andere olien doet. Dit is van’t zelfde vermogen.
IX. Neem bereide Scammonie, gemalen Zoethout, Cursema, of Terra merita,
Gaiac, Mechoacan, Jalappe, Turbith, van elks twee dragmen; Cremor Tartari,
Hermodactilen, Oosterse Sennebladen, Gutta Gamba, Chinawortel, zwart Nieswortel,
Rabarber, Ellesi, Salseparilla, van elks vier dragmen; fyne Suiker, een once; als het
elk op zich zelve tot poeijer gemaakt is, meng het met den andere. Men geeft het des
morgen in met witte wyn, of vleesnat tot een dragme, om den vierden dag viermaal.
Dit hulpmiddel is ook goed in de Spaanse pokken.
X. Neem een handvol Byvoet, doe ze in Olie van de Olyf koken op twee derde,
en vryft daar het pynlyke deel mede, en gy zult in weinig tyd veel verligtinge van
pyn vinden.
XI. Neem het hoofd van eene Wouwe van zyne veders gezuiverd; brand het,
maak’er een poeijer van; neem’er zo veel van als men met drie vingeren vatten kan;
drink het met water, het zal den jichtigen dienst doen.
XII. Maar voor al, neem de bladeren van Klimop, stamt ze naar believen, en legt
ze op de plaats, daar men de pyn heeft.
XIII. Neem de groene bladen van Tabak, disteleer ze tot dat zy droog zyn; neem
dan de doode kop des zelfs, doet die in een aarden pot en zet ze op het vuur, verbrandt
ze daar in, tot dat zy wit wordt; trek’er dan zout met gemeen klaar water uit; vereenig
dan het zout weder met zynen geest; neem daar na zo veel Wynsteen, als u belieft,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

en verbrand ze tussen kolen aan lagen, werpt dan die verbrandde Wynsteen in schoon
heet water; laat dit doorzygen en uitwaassemen in een glas, tot dat het droog is; doet
dan een weinig van dit zout in den gedagten geest, en leg het heet gemaakt met
kattoen, of linnen op de plaats daar men pyn heeft.
XIV. Neem den Olie van geele Was. Deze wordt gemaakt, van aan stuk gehakte
was, met tot kalk verbrande steenen gemengd, of met as, en ze dan in een pot met
heet zant te distilleren. Men moet de pynlyke plaatzen met deze olie wat heet smeren.
XV. Om de jicht voor te komen moet men een afzetzel van Knoflook, na dat het
wel is schoon gemaakt, alle morgens, gedurende het afnemen van de Maan,
doorslikken.
XVI. ’t Is ook goed een pleister van het sap van rode Kool, wilde Flier,
Boonen-meel, Kamille bloemen en gepulveriseerde Rosen te maken, en ze op de
pynlyke plaatsen te leggen.
XVII. Schrap de groote Smeerwortel die nog groen en eerst uit de aarde gehaald
is, en legt dit schrapsel, op de wyze van een pap, op een doekje en dit op het pynlyke
deel.
XVIII. Neem de wortel en de bladen van Wilde Fleer, bloemen van Schurftkruid,
Bruinelle, wilde Salie, en kook het met malkander in Wyn, doet het daar na deur een
Teems; en doe’er olie van Slangen, Brandewyn en Vet van Koeijepooten by.
XIX. Neem een vette Gans, die wel geplukt en van binnen schoon gemaakt is; vult
ze daar na met jonge welgevoede Katten; hakt het heel klein met gemeen gedroogd
zout onder malkander, en houdt ’t geen’er met distilleren uitgehaald wordt, om’er
een Smeersel van te maken en’er ’t pynlyke deel mede te smeeren.
XX. Men legt ook kleine Honden op de jichtige deelen, voor de pyn.
XXI. Galenus zegt, dat hy alle hardheid der knien met het opleggen van een ouden
gebroken Kaas, met het afziedsel van een gezoutten Ham, weggenomen heeft.
XXII. Men moet een handvol Lynzaad nemen en een handvol zaad van Pieterselie,
het met malkander in een pintje Melk een walm tien, of twaalf doen opkoken; doet
het daar na in een zakje, of een dubbelde gevouwen doek, en leg het, zo warm, als
te verdragen is, op het pynlyke deel, en laat het daar een uur, of zes op leggen. Zo
de pyn blyft duren, moet men de zelfde pap weder heet maken en ze daar op leggen,
gelyk de eerste reis.
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XXIII. Voor de koude Jicht, neem de mest van een zwarte Koe; zet ze een uur lang
met goeden Wyn te koken; doet daar na gehakte Salie in die pot; en dit met den
andere nog een weinig koken, maak’er dan een pap van, welke gy op het pynlyk deel
zult leggen.
XXIV. Voor de koude, heette Jicht en andere pynen, door Mr. Lemery.
Neem Water van Oranje of Limoen-bloessem; van Rosmaryn, van bloemen van
Slangekruid, Veneetsen Terpentyn; doet het bymalkanderen; en laat het den tyd van
een Geloof-lezens in een kieine aarden verglaasde pot koken, roerende het met een
houtten spatel; en als het van ’t vuur afgenomen is; doe er dan twee goede lepels
overgehaalde Brandewyn by, even zo veel olie van Was, slaande het gedurig zo lang
tot het koud is: doet het daar na op een wit stukje Geitenleer, en leg het op het pynlyke
deel, en laat het drie dagen leggen; en zo de pyn niet weg gaat, moet de pleister daar
nog eens op gelegd worden.
XXV. Neem Elzen hout, en maak het naar de konst tot as; haal er het Zout met
witte Wyn uit; neem van dat Zout, en gebraden gemeen zout evenveel; maak het
klein, en’er met tarterolie een papje van, en laat het op een vogtige plaats smelten:
dan zult gy een steen hebben, zo helder als Cristal. Als gy dezen zult hebben laten
stollen: vryf ze met even zo veel Rozen zalf en Olie van Salie; en bewaar ze, als een
onwaardeerbare schat. Men vryft zich daar ’s avonds, en ’s morgens heet mede,
verandert geen linnen, en drinkt een glas goeden Wyn.
XXVI. Doe in een Tuin, die zeer wel op de Zon leyt, een Bed wel voorzien van
zyn Behangsel brengen; laat het in het heetste der Zonneschyn van ’t jaar drogen,
byzonderlyk met zyne Dekens, Lakens en Stroo Matrassen, keer het alles om en
wederom tot dat het deur en deur heet is. Als de Zieke hier in zal gaan leggen, moet
hy eenig Zweetwater innemen, als dat van Carduus Benedictus om het zweet daar
te meer uit te jagen. Te bedde gegaan zynde in den Tuin, moet hy voor al zyne
gardynen wel sluiten, en in twee a drie uren zo veel zweeten als doenlyk is; daar na
moet hy zich met een doek afdroogen, welke in de Zon is gewarmd, en dit moet hy
daar na drie dagen aan een herhalen.
De Heer President N. verzekert, dat zeker Edelman door dit Middel gans van zyne
jicht, welke hy wel vyfentwintig jaren gehad had, en waar aan hy zo bedlegerig was
geweest, dat hy zich niet roeren konde, is genezen geworden. Hy had acht en sestig
jaren bereikt, wanneer hy genezen werd.
Geneesmiddel tegen de Heupjicht; om het uit- en inwendig te gebruiken.
Brandewyn.
Eau de Reine de Hongrie.
Terpentyn Olie.
Pis.
Geest van Pis en Ammoniak Zout.
Elixyr Antiepilepticum, waar van een gift is van vier tot vier en twintig druppen.
Jalappe, waar van de gift van een Scrupel tot een Dragme is.
Hars van Jalappe, waar van de gift van vier tot twaalf Grein is.
Aftrekzel van Aloe, waar van de gift van een Scrupel tot een Dragma is.
Extractum Panchymagogum, de gift is van eene Scrupel tot twéé.
Tartar Vitriolatus, waar van men tien Grein tot een half Drachma ingeeft.
Tartar Solubile, de gift is van een Scrupel tot een Dragma.
Zout van Zwavel, waar van de gift is van een half Scrupel tot twee Scrupels.
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Geest van Zout, zyne gifte is van vier tot acht druppen.
Kleine Santorie.
illuminatie. Zie verlichting.
imperiaal water. Is een soort van Blanketselwater voor de Vrouwen, ’t geen uit het
volgende gedistilleerd wordt. Men neemt daar toe Wyn met Myrrhe, Mastix, Wynruit,
Bezoar, Arabise Gom, Nagelen, Kaneel, Notemuskaat en gestooten zoete Amandelen.
Alg. Oeconom. Lexic.
indigestie. Zie onverdouwelykheit der spyzen.
indigo. Is een Deeg die gemaakt wordt van een Plant, welke (zo wel in Oost-Indiën,
als) West-Indiën groeit; (en niet op eene; maar op verscheiden plaatzen van die
Weereld deelen. Men krygt ze niet allleen van de kant van Suratte, van Agra,
Chirquees, van de Kust van Koromandel, van Java, van Makassar, van Ceylon, welke
de slechtste is. Men krygt ze ook uit verscheiden plaatzen der vaste Kust van de
West-Indiën en de Voor-Eilanden, welke de Fransen toebehooren) van Guatimalo,
St.Domingo, alwaar’er een groote handel in is van Jamaica. De Indigo dient den
Verweren om Stoffen van Lywaat, Kattoen, Wollen, Zyden, Blaauw, of Violet te
verwen; (men gebruikt ze ook in Oly- en Water-Verwen,
De Indigo word van een afweekzel van de bladen der Plant gemaakt, welke men
in Oost-Indiën Anil hiet, of Aner Nelli by de Indianen; maar in West-Indiën by de
Spanjaards, Anello. ’t Is evenwel, alsof de Gnadaloupse en Indise eene en de zelfde
niet was. Zie de Hed. Historie.
Zy bemint hoge droge zandige gronden. Een derde kley en twéé derde zand is
genoeg, om haar welig te doen wassen. Zy heeft niet veel Vogts van doen, dan
wanneer zy gesneden wordt. Tegen den regentyd wordt het Land op de Koromandelse
Kust eens, of tweemaal omgeploegd, en zo tot het laatst van den regentyd gelaten;
wanneer het nogmaal geploegd wordt, dan gezaaid, en daar na, om het zaad te dekken,
geëgd. Als het kruid vier vingeren breed boven den grond is, wordt het ge-
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wied; dan laat men het staan, tot dat het bloemen en zaad draagt, en de onderste
bladen beginnen te gelen; dan wordt het zo gesneden, dat een hand breed der takjes
aan de gemene stam blyft. Zo dit anders geschiedt, of er na dit snyden geen regen
valt, of men is niet in staat, om op dien tyd de Plant te bevogtigen, gaat ze uit, daar
zy anders zich weder na drie maanden snyden laat, ’t geen ook de derde maal na drie
maanden gedaan wordt; wanneer men met een het zaad verzamelt, ’t welk zommige
willen, dat al met de tweede sneê geschiedt. Wat daar ook van zy; na de derde sneê
wordt de Plant uitgetrokken, en verbrandt, en de as dient weder voor de mest.
Het snyden geschiedt by helder weder, en de Takjes der Plant wordt op een harde
en heldere grond te drogen gelegd. ’s Nademiddags om drie uren is zy rammeldroog,
en wordt dan gedorst tot dat de bladen de stelen verlaten hebben. Deze brengt men
dan in een droge besloten plaats, daar men ze eenigen tyd daar aan, by droog weder,
weder uithaalt, verlugt, en als te voren droogen moet, waar na men ze beukt en slaat
tot dat de bladen gespleten zyn, dan brengt men ze wederom in een droge plaats, op
Matten, of Stróó, men dekt ze daar mede van alle kanten, en men laat ze den tyd van
vyf en twintig dagen leggen.
Na dezen tyd, doet men de bladeren in Potten, van een voet hoog, welke een mond
van anderhalven voet hebben, en deze voor twéé derde met water, het zy zoet, of
brak. De bladeren, tot elken Pot vereist, wegen ontrent 24 ponden. Als men het water
en de bladeren wel onder den andere geroerd heeft, laat men ze van ’s morgens ten
tien uren af, tot ’s namiddaags ten twee uren in het heetste der Zonne staan te trekken.
In welken tyd de bladeren zwellen en een schuimachtige stof opwerpen, die eindelyk,
purperachtig geworden, te kennen geeft, dat zy lang genoeg geweekt zyn. Dan heeft
men zekere Potten, welke ontrent drie voeten hoog en tot drie-vierde van de hoogte
wyder geworden, van boven een mond van schaars een voet in den omtrek hebben,
in welke men het afweekzel, dat dan een watergroene kleur heeft, door een digte
doek, daar over heen gebonden, afschept, en eindlyk de bladen uitdrukt. De bladen
worden ten laatste met de handen uitgenepen, daar na wordt er meermalen in de
Weekpotten water op gegoten, en de zelve worden geweekt en uitgeduwd zo lang’er
maar kleur aan ’t water wordt medegedeeld.
Als deze Verzamelpotten vol zyn geraakt, doet men’er den doek af, en vindt op
het aftrekzel een purper schuim dryven, terwyl het water groen is. Dan gaat men aan
het karnen tot dat het purper schuim, hoe langs hoe witter geworden, eindelyk licht
blaau is en het water zwart. Na dat het dus een uur, of twee stil gestaan heeft, wordt
het nog een reis, of drie, met de Karnstok geroerd, en, de Pot toegedekt hebbende,
laat men ze stil staan. Dan wordt het water helder en de Indigo zinkt naar den grond.
Des anderen daags laat men het water, dat dan roodagtig is door de gaten, op ontrent
een hand breed van den grond geboord, wegloopen. Dan dryft’er een purpere schuim,
op het water, dat met het drabbige vermengd wordt. Dit grondsap giet men naderhand
voorzichtig in een natten doek, die in een kuiltje, in heet zand gemaakt, gelegd wordt,
en laat het dan twee uren in de Zon drogen; dan bergt men het in huis, om het des
anderen daags, drie-vierde-deel van den dag, in de Zon te laten leggen. Dit herhaalt
men, tot dat het droog geworden is. Dus gaat het met de Indigo op Noorder
Koromandel, welke beter is, dan die van Negapatan. Zie Havart. O en O van Korm:
De Teling van de Anil, en het maken van de Indigo in de Franse Eilanden, geschiedt
een weinig anders.
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Het Land, daar men de granen van de Indigo wil planten, moet vier, of vyf maal
van ’t onkruid gezuiverd en uitgewied worden, en de zindelykheid gaat zo ver, dat
men het Land zo schoon maakt, als of het met een Bezem geveegd waar. Daar na
maakt men’er kuilen, om het Zaad in te werpen en ten dien einde stellen zich de
Slaven, of anderen in een rei, aan ’t ene einde van het Land, en achter uit gaande
maken ze kleine kuilen met hunne Spaden van 2. 3. duimen diep, ontrent een voet
ver van elkander en in een rechte lyn, zo veel als het doenlyk is.
Als zy aan ’t einde van ’t Terrein zyn gekomen, neemt elk een zakje met Zaad, en
voorwaard wederom gaande, werpen zy uit bygelovigheid een oneven getal van
Zaden 9. of 11. in elk kuiltje. Dit moeten zy het gantse stuk Lands al bukkende doen.
Daar na gaan ze wederom en schoppen de kuiltjes met de voet toe.
Wat den tyd belangt, wanneer men dit doen laat; de regenagtigste wordt
waargenomen; wanneer de Plant in een dag drie, of vier opkomt. Ontrent het het
Wieden na dat de Plant is opgekomen, wordt de zelfde naaukeurigheid gebruikt.
Binnen den tyd van twee maanden na het planten is het Gewas in staat om gesneden
te worden; wagt men langer begint de Anil te bloeijen; en de bladen worden droger,
harder, en geven op ver na zo goede kleur niet. Na ’t eerste snyden kan men de takjes
en bladen, welke de Plant binnen vyf, of zes weken voortbrengt, afsnyden, by aldien
’t dan regenachtig weder is; want snydt men ze, en was ’t anders zoude de Plant
uitgaan, die anders twee jaren goed is.
Als de Plant tot hare rypheid is gekomen, ’t geen men aan de brosheid der bladeren
bemerkt; snydt men ze op eenige duimen boven den grond af met kromme messen,
en vergadert het afgesneden in Linne doeken, of Bosjes, naar dat men begrypt dat
tot gemak dient en raapt de takjes zuinig op.
De bereiding der Indigo gaat anders toe in West-indiën, als in Koromandel; men
heeft hier namelyk semente Bakken in de plaats van Potten en drie boven den andere;
zo dat men het Aftrekzel van de bovenste in de onderste kan aftappen. In de bovenste,
de Weekkuip geheten, weekt men de A-
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nil; in de tweede, de Baterie genaamd, schiet de Indigo hare granen; en de derde
wordt Diablotin geheten. De eerste Bak is deurgaans byna 20 voeten lang, en 15
voeten breed, en drie a vier diep; de tweede is byna de helft’ kleinder, en de derde
is nog veel kleinder.
Agtien of twintig Pakken kruiden zyn genoeg om een Kuip te vullen. Als er zo
veel water op gedaan is, dat de Kruiden bedekt zyn, legt men’er houten over heen,
op dat de Kruiden niet boven dryven. De Kruiden beginnen naar hunne rypheid en
de grootheid der hitte binnen 6, 8, of 10, of 20 uren te gisten; en na dat de kleur van
het water genoegzame paarsheid gekregen heeft, laat men ’t door Kranen in de tweede
Bak loopen; en terwyl men de Kruiden van de bovenste Bak, als onnut weg werpt,
en ze schoon maakt, roert men het water van de twede Kuip, of met een Rad, als een
Scheprad, of met een Rad met kleine Kitten zonder bodem, of met doorboorde Kitten,
of met Emmers aan stokken, welke men van de Negers laat scheppen, en uitgieten
en ’t water door ’t nedervallen der Emmeren, als kloppen. Dit geschiedt tot dat men
in een zilver Schaaltje, ten dien einde volgeschept, ziet, dat de Granen Indigo
bezinken. Dan laat men het roeren en kloppen na, en laat het bezinken, en als het
water klaar is geworden, opent men de Kranen, die een eind van den bodem afstaan.
Als dit water afgeloopen is, doet men de Kranen, die in den bodem zyn, open, en
laat die droessem in de onderste Bak loopen. Daar in laat men ze nog wat stil staan,
tot dat het water zich daar boven gezet heeft, en daar van afgezondert. Daar na doet
men ze in Kitten van twee, of drie voeten lang, en twee breed en drie diep, en laat
ze daar in drogen. Zie Labbat Reiz: na de F: Eil:
De goede Indigo moet zo licht zyn dat zy op ’t water dryft, hoe zy dieper zinkt,
hoe zy meer van vervalzing moet verdagt worden gehouden.
Hare koleur moet blaau zyn, na het Violet strekkende, blinkende, levendig,
glinsterende, van binnen fraaijer, als van buiten; en moet glinsteren en schynen als
Zilver.
Als men Indigo alleen gebruikt geeft ze geen goede kleur in ’t verwen, maar wel
als zy met Weede en Pastel gemengd wordt. Zy dient den Schilders en Verwers.
Volgens de Wetten van Vrankryk mogen de laatste ses ponden Indigo by een Baal
pastel doen voor een goede Kuip; of een gedeelte daar van bewaren voor het eerste
verwsel, of voor alle beide om hunne lage kleuren gemakkelyker te kunnen maken.
Ook mogen zy een pond Indigo doen by honderd pond Weede, als men ze maar te
gelyk in een goede Kuip doet: Maar zy mogen de Indigo alleen niet gebruiken, of
zonder ze te hebben met Potas gemengd. Zie Volm: Verw.
injectie. Zie inspuiting.
inkoop. ’t Is een soort van goede Huishouding, in de jaren, wanneer’er grote
overvloedt van Noten, of andere Jaarvruchten zyn, eenen goeden voorraad daar van
op te kopen: want in ’t volgende jaar zal men menigmaal ondervinden, dat men er
groot voordeel mede gedaan heeft. By voorbeeld: In ’t jaar Zeventienhondert was er
grote overvloed van Noten, ’t welk een van de vruchten is, die maar somtydts willen
gelukken: Het pond Olie kostte toen maar vier stuivers, en in ’t volgende jaar gold
het zeven stuivers.
Dus is het ook een groot gedeelte van een overleggende Huishouding, dat men
alle Waaren uit de eerste handt koopt. De Kaarssen-makers geven de Kaarssen beter
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koop, dan de Winkeliers, die ze eerst van hen kóópen, omze weder te verkóópen, en
dus ook met andere dingen: Zo zal men zyne rekening ook vinden by andere dingen
op zynen tydt en plaats te kopen. By Voorbeeldt: Ontrent het Hout. Daar zal men
tegens St. Jan zo veel van kopen voor zes Guldens, als in den Winter voor negen of
tien.
De Kooplieden in ’t klein moeten echter hunne Waren niet altyd uit de eerste hand
kopen, hoewel ze hen minder komen te staan, dan die ze by de Grossiers kopen; want
daar zyn vele beweegredenen die het tegendeel bewyzen.
(1.) Om dat het niet mogelyk is, dat een Koopman in ’t klein den handel kan dryven
met zyn Kapitaal alleen: maar dat hy noodzakelyk geld moet opnemen, vooral als
hy zyn Nering eerst begint; in welke tyd hy het meeste Crediet van noden heeft:
Want het bekend en zeker is, dat men by openbare Verkopingen, of by de groote
Kooplieden ten eerste gereed geld moet betalen, of niet lang kan borgen.
(2.) Om dat het voor jonge lieden voordeelig is hun Crediet by Grossiers vast te
zetten, met van hen te kopen, ten einde ze noit te kort schieten in Waren te kunnen
hebben, in eenen tyd wanneer ze schaars zyn. En in der daadt, een Grossier acht een’
Winkelier meer, die by hem koopt, dan die ze uit de eerste hand koopt. Dit is ook
redelyk en billyk; en dewyl dezen alleenlyk de nood dwingt om het by hem te gaan
halen, ’t geen hy uit de eerste hand niet kan krygen; en by gevolg heeft de Winkelier
meer Voorrecht by hem, die gewend is by hem te kopen, dan een ander, die ’t uit
nood doet: Waar by de jaloersheit komt, die een Grossier krygt, wanneer de Winkelier
het zelve willende doen, dat een Grossier doet, de Zeisse in zyn Koorn slaat.
(3.) Nooit heeft een Winkelier zo schone Waren by de Fabrikeurs als by de
Grossiers. De reden daar van is, om dat zy een fraai stuk Stof niet alleen willen
missen, alzo ze daar door verscheide slechter Stukken teffens mede kunnen kwyt
worden aan de Grossiers, aan welke zy het ook liever gunnen, als den Winkelier, die
als een Reiziger wordt aangemerkt, die niet dikwils weder komt.
(4.) Een Winkelier kan zyne Winkel niet verlaten, om naar de Fabryken te lopen,
zonder gróót nadeel aan zyne zaken toe te brengen; alzo zyne tegenwoordigheid altyd
nodig is tot het verkóópen van zyne Waren, kunnende zyne Vrou, of knechts
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dat noit zo wel doen, als hy zelf, en voor al, als ’t er op aan komt om op Crediet te
verkopen, daar men veel omzichtigheid in van noden heeft; dus zelf niet kunnende
gaan naar de Plaatsen, of Steden van de Fabryken, moet hy zekerlyk anderen
derwaardt zenden, of Commissionarissen in die plaatzen hebben.
(5.) Een Commissionaris kan de kouleuren, die de Winkelier van noden heeft zo
net niet kiezen; alzo het onmogelyk is dezelve met Brieven zo naukeurig te
beschryven: Wanneer hy, by voorbeeld, beschryft een bleek blau (Bleumourant) of
Hemelsblau, zo weet de andere nog niet van wat graad van hoogte, of bleekte hy ’t
begeerd, welke graden alleen afhangen van ’t gezigt des genen, die ze van noden
heeft, en niet van eenen Commissionaris, die niet by ’t verkopen tegenwoordig is,
maar in den blinden koopt, zonder te weten, of het voor den Winkelier dienstig is,
of niet; ’t welk dan vodden voor hem zyn, daar hy meer aan verliest, dan hy op de
overige Waren, die na zynen zin zyn, wint.
(6.) Een Commissionaris neemt nooit het belang van zynen Principaal zoo wel in
acht, als zyn eigen; want boven ’t geen hy voor zyne Commissie trekt, zoekt hy door
andere wegen nog iets te winnen, alzo de meeste Kooplieden in rouwe Zyde, Wol,
of andere Stoffen zyn, welke dienen tot diergelyke Fabryken, die ze aan de Fabrikeurs
verkopen en daar aan winnen; In voegen, dat, wanneer ze van hun goed kopen, zy
de fouten daar van niet durven zeggen, om dat deze ten eersten antwoorden, het is
gemaakt van de Stoffe, die gy my zelf geleverd hebt. Zelfs zyn zylieden gehouden
om Koopmanschap met hen te doen, en wat meer van hen te kopen, als zy wel van
een’ anderen zouden doen, aan wien ze niet leveren. Dus worden alle de fouten, die
in een Stof voorkomen, niet zo wel onderzogt door een Commissionaris, nog de prys
zo naau bedongen, of de Ontbieder lydt daar merkelyk by. Daar van daan komt het
Spreekwoordt, dat by de Koopluiden zo gemeen is: Die zyne zaken door een ander
laat waarnemen, die gaat in persoon naar ’t Gasthuys.
De Winkelier moet, om wel te slagen en winst te doen, by den Inkoop agt zaken
in acht nemen.
(1.) Om sich in den beginne van geene andere, dan schone en goede Waren, te
voorzien, en die den meesten trek voor dien tyd hebben, binnen den welken hy zynen
Winkel begint op te zetten: Hierom moet hy zulke Grossiers verkiezen, die hunne
Stoffen uit de beste Fabryken halen, het zy van Tours in Lion (in Vrankryk) van
Londen, Leiden, Berlyn, enz. of andere vreemde Landen; nademaal de eene Fabryk
volmaakter is, dan de andere, en de deugdzaamheit van zyne Waar het eenigste is,
waar door hy in den beginne sich eenen naam moet maken.
(2.) Moet hy wel toezien, dat de Plaats daar hy sich neder zet, bekwaam is om de
soorten van Koopmanschappen, die hy verkiest, af te zetten; dewyl’er Plaatzen zyn,
daar men niet anders, dan Ruwe en onbewerkte; en andere, daar men niet dan gewerkte
stoffen verkoopt: Dus moet hy daar omtrent zeer voorzigtig zyn, om sich niet te
belasten met Waren, die daar geen aftrek hebben.
(3.) Hy moet geenen Inkoop doen, zonder eene Lyst gemaakt te hebben van zyne
gading naar zyn vermogen, dat is naar mate van ’t Kapitaal dat hy tot den Handel
aanlegt. Zoo hy, by voorbeeld twintig duizend Guldens in Kassa bezit, mag hy eenen
Inkoop van goede Waar doen tot dertig duizend, zonder dat hem de tien duizend
Guldens, dewelke hy op den borg besteedt, zullen bezwaren. De Lyst moet in goede
orde opgesteld zyn, om sich niet te bedriegen, en tot dien einde moet elk soort van
Koopmanschap dat hy begeert, onder een byzonder Tytel geplaatst worden.
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(4.) Moet hy wel acht slaan op de Ellen en Maat, die de Stoffen houden, welke hy
denkt te kopen, op dat hy geen kwade overschotjes houde, voor al in de Gebloemde
Stoffen, alzo de schade aan dergelyke lappen de Winst van ’t geheele Stuk opeet.
(5.) Moet hy zyne Waar niet van den Grossier afhalen, zonder eene Specificatie
van den Prys en de tyd wanneer ze gekogt zyn, om alle geschillen te myden, die er
zouden kunnen ontstaan over eenige woorden kwalyk te verstaan, zo wel aan de eene
als andere kant, welke men altydt zo veel mogelyk is zal zoeken te myden om het
goed verstandt en de Vriendschap, welke er tusschen hen, die onderling Koophandel
dryven, van noden is.
(6.) Op ’t ogenblik dat de Koopmanschap gekogt is, moet men ze meten, om te
zien, of de Ellen over een komen met de Lysten, die in ’t gemeen op de Stukken
vastgespeld zyn; En zo er te kort is (’t geen men tara noemt) als by voorbeeldt een
vierdedeel, of derde van een El tara, het zelve op de kant van den Naam, of Tytel
van ’t Stuk op de Lyst staande, aantekenen, en zo er merkelyke tara is, van een, of
twee Ellen te kort, of fouten van belang zyn, zo moet men er den Grossier zonder
uitstel kennis van geven, op dat hy ’t kome zien, terwyl ’t nog hoofd en staart heeft:
(dat is de twee eindens, eer daar iets afgesneden is:) Want zo’er al eenige Ellen af
verkogt waren, zou de Grossier met regt weigeren daar na te zien, en kunnen zeggen,
dat men sich in ’t verkopen vergist hadde met eene of meer Ellen te veel uit te meten,
of dat’er ontrouwe Factoors (Commissionarissen) mogen geweest zyn, die er wat
van gestolen hebben.
(7.) Men moet de Stukken dan terstond in Papieren en yder op zyne plaats leggen,
op dat ze niet bederven en slyten, na dat ze opgetekend en yder op zyne Nommer te
boek gebragt zyn.
(8.) De Rekening van de gekogte Waren zo ras, als mogelyk is, te sluiten, volgens
de Voorwaarden met de Verkopers aangegaan.
inkt. Manier om Inkt te maken, neem drie oncen kleine Galnoten, breekt de zelve
aan grove stukken, doet ze daar na losjes in Lywaat, en laat ze vier en twintig uren
trekken in twaalf oncen Water, daar na moet men dit Aftrekzel tot op twéé derden
laten verkoken, doe’er naderhand vier oncen Roomfe Vitriool by, die gestooten is,
en een half ons Ara-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

334
bise Gom, welke men in Wynazyn heeft laten smelten.

Andere manier om Inkt zonder vuur te maken.
Men moet 1. nemen anderhalf vierendeel van de zwartste en doornachtigste Galnoten.
2. anderhalf-vierendeel Arabise Gom, van de klaarste en zuiverste. 3. Een half pond
en een once Hongaars Koperrood van ’t allergroenste, het met malkanderen in een
Mortier stampen, en ’t daar na in een aarden Kruik doen, en daar op gieten drie pinten
Regen, of Rivierwater, of witte Wyn, Parysse maat, het alles drie, of vier dagen aan
malkanderen vier, of vyf maal daags omroeren met een gevorkt stokje zonder te laten
koken, of in de Zon te zetten. Zo men ze wil blinkende hebben, moet men twee oncen
Roomse Aluin nemen met drie oncen Cremor Tartari met malkanderen gestooten;
daar na moet men ze nog een dag, of drie vier eveneens roeren, men kan’er ook
Suiker Kandy by doen.

Manier om gemeenen Inkt te maken.
Neem twee pond Galnoten, die gebroken zyn , laat ze in vyf, of zes Pinten Water
koken, tot dat zy zacht zyn geworden, en’er niet meer dan twee, of twee en een half
Ponden van het bruine afziedzel van een donker gele koleur over blyft; zyg het
afziedzel deur en wringt het styf uit; doe er dan nog tien, of twaalf oncen groene, of
witte Vitriool by, en een once gestootten Arabife Gom, welke ge over een klein vuur
moet laten smelten. Laat dan deze vogt bezinken en gietze van zynen droessem
sachtjes af, of in een Fles, of iet anders, daar ge ze in bewaren wilt, en gy zult een
goeden Inkt hebben. De Gom dient om den Inkt zwart te maken en te beletten, dat
zy zo ligt niet bleek wordt.

Andere manier.
Neem van de beste Galnoten zes lood; Vitriool, vier lood; Arabise Gom, twee lood;
Aluin, een lood; stamt het, en mengt het met malkander. Giet’er een kan Edik, of
Bier op, zet het op een warme plaats en roer het dagelyks om, en zo menigmaal als
gy ’t nodig hebt; giet er zo veel Water op met gezoden Sleedoorn-wortelen, waar in
een weinig Zout is gedaan. dit zal het voor schimmel bewaren. men giet’er ook wel
Regenwater op, maar inzonderheid Sneeuwater, op dat de Azyn de Inkt zo sterk niet
make, dat zy deur slaat. Evenwel de Azyn bewaart ze voor schimmelen, en de Aluin
dat zy geen moer zet; en de Vitriool geeft de kleur. Men moet den Inkt voor de Stof
dekken, en voor Broodkruimelen inzonderheid bewaren; om dat deze schimmel
geven; en voor al ze in gene verglaasde Potten bewaren, en inzonderheid voor
Zilverglid; waar van verglaasd gemaakt wordt: want deze doet den Inkt bederven.
De boven gemelte Poeijer is bekwaam om op Reis te nemen, inzonderheid, als men
de Galnoten enige reizen in Azyn heeft laten weeken en weder drogen: Dan heeft
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men maar een weinig van deze Poeijer te nemen, in een Linne doekje te doen, en ’t
in Water, of Bier te steken, om aanstonds overal Inkt te hebben, na dat men dit Popje
nat hebbende gemaakt het maar uitdrukt. Zie Algem: Oeconomisch Lexicon.

Altyd durende Inkt.
Neem drie kannen Wyn, Vitriool, Rots Aluin, Arabise Gom, van elks zes oncen,
Suiker Kandy drie oncen, de zwaarste doornachtigste en minst deurboorde Galnoten;
drie ponden. Kneus de Galnoten. Doet ze in een Fles met een wyden hals, schommel
het met malkander drie, of viermaal daags om, vier of vyf dagen lang, zonder het
over het vuur, of in de Zon te laten warm worden. Zo veel als gy daar van telkens
neemt, moet er aan Wyn weder by gedaan worden.
Maar men moet evenwel zorge dragen, dat men op enen tyd van deze drie Kannen
niet heel veel te gelyk neemt; ’t is genoeg zo men er op zyn meeste een half pintje
teffens van nam, drie, of vier dagen daer na, om gelegenheid tot de gisting te geven,
welke’er geschiedt. Men moet’er niet dan elken Week wat van nemen.
Let desgelyks wel, dat de Galnoten in drie vier stukken maar moeten worden
gebroken. als de Inkt begint te dun te worden, moet men’er Galnoten, of Vitriool by
doen; zo zy niet genoeg vloeit, moet men’er Aluin by doen; en zo zy te veel vloeit,
doet’er dan Gomme by.

Inkt, waar mede men Schrift kan doen uitgaan en wederom voor den dag
doen komen.
Smelt een pond Wynsteen in vier ponden gemeen Water, doet dat doorzygen; Als
gy u daar van bedienen wilt, neem wat Boomwol in dezen Inkt nat gemaakt; hy zal
ten eerste het Schrift doen verdwynen: Maar wilt gy ’t Schrift weder doen voor den
dag komen, moet ge een ons Vitriool in een pond Water laten smelten en het laten
doorzygen. Daar na zult gy dit Water met Boomwol daar in nat gemaakt doen over
het Papier, en de Letters zullen terstond weder voor den dag komen.

Rook-zwart, ’t welk voor Oostindisen Inkt kan dienen.
Neemt Pik; doet dit in een aarde Kroes met het Lemmet van een Kaars, welke ge
ontsteken moet, ontfang naderhand den Rook in een Doek, welke gy boven den Kroes
houden zult, of in een hol Vat van blank Yzer, dat men’er zo hoog boven moet
houden, dat het Pik brandende kan blyven. Dit Rook-zwart by een vergaderd doet
men in Gom-water; zo het daar in niet weeken wil, neem Brandewyn en laat het daar
in smelten. Men doet’er Arabise Gom by, om’er lyf aan te geven, ook een weinig
Suiker Kandy, om het blinkende te maken.
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Als dit gedaan is, laat men ze droogen; het als men het gebruiken wil, laat men het
in een weinig Water weeken, gelyk den Oostindisen Inkt.
inkt. (Druk-) Dioskorides zegt, dat deze Inkt van Roet en van de Rook van Fakkels
van Pynboomen gemaakt wordt, en dat men op elken pond Gom drie oncen Roet
doet. Hy zegt ook, dat men ze maakt met het Roet van Hars en de Rook van
Glasblazeryen. Men neme om ze te maken een half pint Roet, anderhalf pond Gomme,
anderhalf once Vitriool en zo veel Lym.
Wat de Hoedanigheden en Eigenschappen van dezen Inkt belangt; de zelfde
Schryver zegt, dat men’er zich in bytende Medicamenten van bedient, en dat het
Smoltzel van dezen Inkt met Water over een gebrand deel gedaan, daar veel dienst
op doet; maar dat men het’er gedurig op moet laten, tot dat het genezen zy, want
eindlyk zegt hy, zal’er de Inkt van zelf af gaan. Wat den onzen aangaat, welke niet
anders bestaat, dan uit Vitriool en Galnoten, de ondervinding doet ons daaglyks de
goede uitwerkinge zien, welke ze in verbrandheid heeft, en zo schielyk en kragtig
is, dat Fernelius ze onder de Geneesmiddelen telt, die daar eigen aan zyn.

Manier van Druk-inkt te maken, die voor de Drukpers bekwaam is.
Men neemt Lynzaad Olie, en kookt ze een uur of drie lang. Daar na zet men ze van
’t vuur af, en steekt ze in den brand; dan roert men ze al zagtjes net een yzere lepel
gestadig om, tot dat men ziet dat de vlam, door de overgroote hitte, zig te veel verheft.
Dan dooft men de vlam met het opleggen van het dekzel; en na tien tellens ligt men
het dekzel weder schielyk op, zo dat dan de Olie, door zyne felle gloed, van zelfs
wederom in den brand vliegt; en beurt het dat hy geblust blyft, dan moet men hem
weder aansteken; dit herhaald men verscheide rysen, tot dat de Olie taai en dik wordt;
ten welken einde men’er wel eens een weinig Hars deur smelt; anderen, dat beter is,
ook wel dikken Terpentyn. Daar na mengt men niet anders dan Zwartzel door deze
olie, zo veel nodig is; en ’t is bekwame Druk-inkt.
inleggen. Wordt gezegd van een Wyngaard, Vygeboom, Kweeboom, (Laurieren,
Olmen, Linden. Zie Aanmerk: over Land- en Lusth: enz.) welker takken, of ranken
men buigende in de aarde legt, en zo met de zelve dekt, dat zy wortel vatten. Als de
ingelegde Rank van zyn oude Wyngaard enz. afgesneden is, wordt zy een afgelegde
Wyngaard, een Afzetzel enz. genaamd, of in ’t Frans, een Marcote: en langs de
Rhone een Barbade. Deze manier van Kweken gebruikt men om een gewas te hebben,
’t geen de oude gelykt. Zie ’t Artykel van january, alwaar van ’t Inleggen van
Boomen wordt gesproken, Zie afleggen.
(Het Inleggen van houtgewassen geschiedt best in het Voorjaar, even voor de
Uitbotting, wanneer de warmte begint en de sappen in het hout geklommen zyn:
Doch men geeft aan zommigen van onder, daar de tak in de aarde zal leggen, ene
insnydinge, op dat de sappen niet te schielyk zouden ryzen; daar en boven moet men
de ingelegde Tak tot beter bevorderinge der wortelmakinge onbeweeglyk vast maken,
ook aan het uitschot na de Inlegginge gene besnoeyinge doen, nog bladen plukken.
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Hoe Laurier, Olmen, Linden, Ypen, door Inleggen geteeld worden: zie onder der
zelver namen. Aanm: op Lusth:)
insecten. Noemt men klein gedierte, twelke men in ’t Nederduits ook Bloedloze en
Gekorven diertjes hiet; ja wanneer zy schaadlyk zyn ongedierte: (Men heeft ze tot
nog toe voor Onvolmaakte gehouden, als of zy zo volmaakt en konstig in hunne
leden, als groter schepselen, niet waren: Maar Swammerdam en anderen hebben
getoond, dat hunne Deelen immer zo konstig en volmaakt waren.) De schadelyke
aan Mensen, Dieren, of Planten, noemt men gemeenlyk Ongedierte; en voor velen
is weinig, of geen raad, terwyl andere door vervangen worden belet ’t grootste leed
te doen.
inslag. Is een Woord tot de Wevery behorende, het geen die Stoffe van Zyde, Wolle,
Linnen, Gouddraad, enz. betekend, welke dwers door de Keten geschoten wordt, en
dus het Stof helpt uitmaken met de Keten.
inspannen. Is een Woord, dat tot ’t Lastdragend Véé behoort, ’t geen voor Ry- of
Vaer- of Ploeg-tuig, of Molen, enz. vast gemaakt word.
inspuiting. zie injectie. (Is een Kunstwoord in de Heelkunst, ’t geen gebruikt wordt,
om daar mede te kennen te geven het inwerpen van de ene, of de andere vocht in een
verholen, of diepe wonde, of verzwering, tot zuivering of genezing door middel van
een Spuit, of Siring.)
inspuitzel. De Middelen, daar toe gebruikt, zyn van velerhande soort, naar
gelegenheid der plaatze, of de hoedanigheid der Wonde en ’t begrip van den
Geneesmeester.

Inspuitzel voor Wonden, voor ’t Koud Vuur, enz.
Doe een Ons gemene Hoolwortel raspen, of snyden in kleine stukjes en koken in
anderhalf pint Water, op twee derde; perst het sterk uit in een Lywaatte doek; doe’er
by een half OnsTinctuur van Myrrhe, zo veel Aloë, en anderhalf Ons Rozenhonig.
jokboom. Men heeft twee soorten; zulke die in ’t wilde groeijen, en zulke welke in
een Entery gekweekt worden. De Jokboom, welken men uit de Bossen haalt, is niet
goed om te verplanten. Zyne wortel heeft de gedaante van een Bisschops Staf, waarom
zy in ’t Frans daar naar by de Tuinlieden zynen naam heeft van Crossette.
Men moet Jokboomen kiezen, die een zuivere, gladde bast, en een haairachtige
wortel hebben; men plantze van allerhande grootte, van een voet tot tien en twaalf
voeten hoog. De jonge Boompjes, die uit de Enteryen komen, zyn daar aan ge-
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maklyk te kennen, dat zy recht, zuiver, en niet bogtig zyn.
jokhout, Hanebuek; in ’t Latyn, Carpinus.
Beschryving. ’t Is een Boom, die zeer wel na een Heestergewas gelykt, en welke
zyne takken wyd uitspreidt. Zyne bast is ruw en wit, zyn hout hard, zyne bladeren
gekartelt, en gelykende na een Ypenboom. De Vruchten, welke ze voortbrengt komen
niet op de plaats van de Bloem maar op andere plaatzen.
Plaats. De Hanebuek groeit in alle Bossen, zy is gemakkelyk te vervoeren, alhoewel
het wat moeilyk verscheiden malen geschiedt.
Eigenschappen. Deze Boom is in de Medicynen niet in gebruik; ondertussen heeft
de ervarenheid geleerd, dat zyne Bladen, Schellen der vrugt en zyne Wortels van een
trekachtigen aart zyn; zyn Hout is goed om te branden, en het is dienstig tot meerder
werken.
De Hoveniers gebruiken ze om Dreven, Bosjes; maar voor al om Heggen te maken
als ze jong zyn. Dan noemt men ze Hagebuek; De Kever en Rups hechten er zich
gaarne aan.
jonquilje. In ’t Latyn Junci folius, dat is, Biesblad. De Liefhebbers der Bloemen
onderscheiden verscheiden soorten van Jonquiljes. Wy zullen ze alle onder een
Hoofd-soort begrypen; en de behandeling van enige beschryven.
Reschrijving, De Jonquilje is een Bolbloem, waar van de bladen, die uit de Wortel
voortkomen, lang, smal, rond, buigsaam, en zacht in ’t aanraken zyn. De Bloemen
zyn geel en van sterke reuk; zy wassen aan den top der Stengel, die tussen de bladen
uitschiet; Zy gelyken naar de gemene Narcis, schoon zy veel kleiner zyn. Zyne Bol
heeft ontrent de grootte ener Sjalot, maar zy is rechter en evener.
Plaats. Men kweekt ze in de Tuinen.
Eigenschappen. De Jonquilje heeft geen gebruik in de Geneeskunst, alhoewel
Dioskorides zegt, dat hare Bollen gegeten, of in een Afziedzel gebruikt, doen braken
en goed zyn voor de Ziektens der Blaze.

Behandeling der Jonquilles.
De voorname Jonquilles, welke men heeft, zyn die van de herfst, de grote Jonquille,
de Spaanse Jonquille, of de Jonquille met de ronde Kelk, de kleine enkelde Jonquille
en de Jonquille met dubbelde bloem. De aarde, welke men tot Moeskruiden gebruikt,
is de beste. De Herfst Jonquille bemint een lichte grond. Men plant ze drie vinger
breed diep en twee duimen van malkander.
Men moet de Jonquilles niet in een grote Zonneschyn zetten, waar voor men ze
op de ene, of de andere wys dekken moet, men moet ze bevochtigen, als het nodig
is. Men verplant ze niet, dan om hare wortelen te verminderen. Maar men moet ze
niet lang uit den grond houden, en ’t zoude best zyn ze terstond weder in de aarde
te zetten.
ipecacuanha. Is een Wortel, welke in verscheiden Gewesten van America groeit, en
niet dikker is, als een dunne Schacht van een Pen. Men heeft’er vier soorten van,
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welke zich onderscheiden door kleur en meer, of mindere kracht. De ene is Bruin;
de andere Graauw en een weinig naar den Rossen trekkende, maar van binnen mede
Wit. De derde is Asgraauw, Bruin van binnen, en smakende naar het Zoethout, en
de laatste Wit van binnen en van buiten.
Krachten der Ipecacuanha. De Bruine Ipecacuanha is de beste, om dat ze meer
kragten heeft, dan de andere; maar wat soort men ook nemen mag, men moet de
nieuste nemen, de grofste, gevoedste, de vastste, de Harsachtigste, en die wel
gezuiverd is van zyne haairwortelen. Men heeft ondervonden, dat het een zeer goed
Middel is voor de Persinge; zy doet braken en afgaan; daar na stopt zy weder, en
versterkt de vezelen der ingewanden. Men kan ze ook in andere Buiklóópen gebruiken,
schoon ’t met zo veel goed gevolg niet geschiedt. Men geeft ze in van een half
Drachma tot anderhalf, na dat zy tot zeer fyne Poeijer gestooten is. (Maar als men
ze tot braken gebruikt, doet men’er een half uur na het innemen laau water op
drinken.)
ipenboom. Zie olmboom.
iris. Zie lisbloem.
isambert le bon. Ook Beuré, Poire de Anjou, Poire de Amboise geheten, of Boterpeer,
en in Normandie Gisambert, is een Peer van een ongemene fyngeurige sappige smaak,
en de grootste der boteragtige Peren, zeer dunschellig en van een smeltend vlees, het
geen ze na enigen tyd geplukt te zyn geweest bekomt. Indien deze Peer twee, of drie
maanden vroeger rypte, mogt ze met recht voor de beste van alle Peren gehouden
worden, maar nu ze in een kouder Saisoen komt en van zeer koude nature in smaak
is, wordt des zelfs geurig sap onsmaakbaarder, ook verandert hare kleur, en
smakelykheid naar het plantsoen daer zy op geënt is. De beste soort is een graauwe
Kaneel koleur en hoe meer ze daar van verschilt hoe zy slechter van smaak is.
Zy maakt een kwarligen boom, welker takken veeltyds afkankeren, daarom moet
men gene hoogstam daar toe verkiezen; anders wortelt zy zeer wel in den grond. De
Knoppen zyn tamelyk groot en dik, van voren puntig en bruin na den gele, uit welke
vyftien of zestien ook dikmaal een en twintig bloemen voortkomen, zynde der zelver
steeltjens niet lang; zo dat zy zich als een Roos vertoonen, maar de steelen der
Bloeiselen, verlangen met den groei.
judasboom. Deze Boom begint in ’t Voorjaar te bloeijen. De Bloem is van
Violetkleur, trekkende naar de roode kant, en gelykt na Oost-indisch Saffraan. Hy
wordt voortgeteeld door zyne takken, die gemakkelyk wortel schieten: Maar om
zeker te gaan, moet men ze in den gront zettende, kerven en dus wortel laten schieten.
Zie voorts Dodonæus, of Munting van de Planten.
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jujubenboom, In ’t Latyn Jujuba Major, of Cyziphus. Borstbeziën, Hanepooten in
’t Nederduits.
Beschryvinge. ’t Is een Boom, welke een schors heeft, die, gelykende naar die der
Wyngaard, ruw, gescheurd, en rimpelig is. Zy is ontrent zo groot, als een Pruimboom.
Zyne Takken zyn hard met doornen gewapend, die zeer sterk en scherp zyn. Zyne
Bladen zyn lang en eventjes gekarteld aan de kanten, zyne Bloemen zyn bleek en
grasachtig, hebben vyf blaadjes, rooswys rondom een knopje geschikt. Zyne Vrugten,
welke op de Bloemen volgen, zyn de Jujuben, die de gedaante van een Olyf hebbende,
in den beginne groen, en daar na in ’t rypen wit zyn; en eindlyk ene rode koleur
krygen. Zyne Wortelen zyn sterk en schieten diep.
Plaats. Dees Boom groeit in alle Landen genoegzaam, daar ’t maar een weinig
heet is, als in Languedok, Provence en in de Eilanden Yeres.
Eigenschappen. De Jujuben zyn zeer goed in Slikartzenyen, en om een Drank te
maken, die goed in den Hoest is. Zy verzachten de scherpheid des bloeds, maken
een goede vocht en jagen de vochten naar buiten; zyn afziedzel is ook goed voor
Nieren en Blaas. Voor ’t overige voeden zy weinig, en zyn niet goed voor de maag,
om dat zy kwaad zyn te verteren.

Behandeling der Jujubenboomen.
Men gelooft, dat Syrien den oorspronk aan de Jujubenboom gegeven, en Sextus
Papinius ze in Italie gebracht hebbe, waar van daan de Fransen ze hebben gehaald.
De Jujubenboom brengt een vrucht voort, welke in gedaante en koleur naar de
Kornoelje gelykt; maar zy verschilt zeer veel in smaak, zynde de eerste zoet, daar
de tweede zuur is. Aan dezen Boom heeft de Hovenier weinig oppassens, zo min als
imand anders, die ze kweken wilde. Zyne vrucht, die wel naar een Olyf gelykt, heeft
een steen, welke voor zyn zaad dient, want door middel der zelve kan men ze
schielykst voortkweken. Men kan hier uit afnemen, dat om de Jujuben wel op te
fokken men kweekplaaten moet hebben; dat is, dat men maar een grond van een
voet, of drie breed, en een Roe, of drie lang moet hebben, om’er zo veel te kweken,
als men’er nodig heeft. ’t Beste, dat men aan die Planten kan geven, is de Grond en
de Zon; ’t geen niet moeilyk is, zo men ze maar een weinig in haren aart kent.

Van de Aarde, welke voor de Jujuben goed is.
Wat den Grond belangt; alzo deze Boom uit een land zyn oorsprong heeft, daar ’t
heet is, moeten ze een grond hebben, welke veel eer vogtig, dan droog is, alzo dit
laatste uitnemend strydig daar mede is.

Van de plaats, die den Jujubenboom dienstig is.
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Het zaad van den Jujubenboom gelukt beter, als men ze gezaayd heeft op een warme
plaats, dan op een koude en vogtige.

Hoe men den Grond voor ’t zaaijen van een Jujubenboom moet bereiden.
De Jujubenboom wil een wel bewerkte grond hebben, die nieuw is, en zeer wel
gemest; de beste, welke men geven kan, is een Kleigrond, zo men ze heeft, of by
gebrek van die, een grond van Kalf- Schapen- en half Paarden-mest; als men dus de
aarden verbetert, zal het niet missen goede uitwerking te doen.

De Tyd van zaaijen.
Men zoude zynen tyd niet wel waarnemen, als men de Jujuben voor den winter
zaaide, om dat zy, als gezegd is, warmte vereissen; waarom men het niet beginnen
moet voor dat de maand Maart in het land is.

De Manier van zaaijen.
Drie dagen voor dat men de Jujuben zaait, moet men de steenen in water wééken,
om ze zo veel eer te doen opkomen. Men maakt twee groeven langs een lyn op een
bed, dat wel toegemaakt en gemest is, vier vingeren breed van de kanten en ontrent
drie vingeren diep. Als dit gedaan is, neemt men dat zaat en werpt het in gaatjes, die
maar een duim diep zyn en met een Pootyzer gemaakt. Daar na dekt men ze met
aarde, en haalt het Bed gelyk met de Ryf. Men moet denken om ’t geen gezegd is,
dat men in Planten, die in den Kweekhof eerst opgekomen zyn, moet waarnemen,
zo wegens de manier van ze te Wieden, als ze te Bewerken. Ik zal het gezegde niet
herhalen.

Wegens de noodzaaklykheid van ze te bevogtigen.
Het besproeijen is een behulp, dat de Jujubenboomen niet missen kunnen, of om ze
te doen opkomen, als zy gezaaid zyn, of om ze te doen groeijen als zy op zyn
gekomen; Men verkiest den middag, om ze met een Gieter te bewateren; men moet
dit water niet nemen, gelyk het eerst uit den Welput komt, maar het moet een tyd
lang in de Zonne gestaan hebben, of uit een Rivier, of Slóót geschept zyn.
Deze besproeijing ter bekwamen tyd gedaan naar den aart van de Plant, bevordert
zynen groei uitnemend, maar men moet op de zelfde wys niet te werk gaan, als zy
reeds hoog zyn geworden: want dat zoude hen gevaar doen loopen van gebroken te
worden; men moet ze daarom, in de plaats van des middags, eerst des avonds met
water, dat in de Zon gestaan heeft, begieten, gelyk gezegd is,
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De Tyd van Jujuben te verplanten.
Alhoewel deze Boompjes de koude vreezen; de rechte Verplanttyd is echter November,
op dat de hitte welke gedurende de Winter in de grond is, de wortels bereide, om
nieuwe te schieten. Daar en boven meent men, dat de Jujuben boompjes, als ze
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zo groot zyn geworden, dat men ze verplanten mag (’t geen is, wanneer zy een duim
dik zyn) niet ligt dood zullen vriezen. Die Boom laat zich, gelyk de Karnoelje
verplanten, dat is in verloren plaatzen, die niet beschaduwd zyn, maar wel op de Zon
leggen.

De Tyd van Jujuben te plukken.
Men plukt ze ontrent het einde van den maand September. Deze is de rechte tyd van
Rypheid. Men eet ze een tyd lang, en zo men ze bewaren wil, moet men ze in een
drooge plaats leggen; want de vogt is’er niet goed voor.
julep. of Koeldrank; is een mengsel van de ene, of de andere Stroop met gedistilleerde
Waters, of een zacht en licht afziedzel. Men doet naaulyks meer, als een Ons Syroop
op zes andere. Men doet’er nooit Buikzuiverende middelen onder, noch maakt ze,
eer dan men ze van nóóden heeft, want zy laten zich niet wel bewaren. Om ze
aangenamer voor de smaak te maken, kan men’er Oranje, Limoensap, Doornbessen,
Aalbessensap, of andere zurigheden onder mengen, als de zoute geest van Zwavel,
of Vitriool. Om een Julep te maken, moet men eerst de Stroop wegen en de vogten
wegen; daar na doet men de Stroop eerst in ’t Flesje, en men giet’er het Water op,
wanneer men het nog eens schud, om ’t wel te mengen.

Een hartsterkend Julep.
Meng een Ons Stroop van Citroenschel met de gedistilleerde waters van Scorzonere,
Melisse, wilde Cyhorei, en Gezegende Distel (Card. Bened.) van elks een once, en
doe’er twee dragma water van Caneel by.

Een andere.
Meng een Once Limoen Siroop met de gedistilleerde waters van Ossetong, Alleluja
en Reinette (Ulmaria) van elks twee oncen. Men kan in hare plaats een afziedzel van
de bladen en wortel van de Reinette, van Klaverzuring en Ossetong nemen. Deze
Juleppen verkwikken ’t hart en versterken de maag zonder verhitten.

Venyn uitdryvend Julep.
Meng in een Ons Stroop van Adders een half dragma Geest van Adders, twee dragmen
Water van Theriaca, twee oncen Citroen- en Nagelbloemwater en een half once
gemeen water. Dit Julep wederstaat het venyn, en de kracht van kwade dampen.
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Een Julep voor de Borst, of Long.
Doe acht oncen Water van Melk in een, Marie bad gedistilleerd, by een once Stroop
van Jujuben; schud de Fles en meng de twee vochten zeer wel. Dit Julep is uitnemend
goed in de Kuch, en Borst kwalen, welke van hitte komen.

Een verkoelende Julep.
Meng het gedistilleerde water van Ossetong Borago en van bloemen van
Kruikebladen, van elks twee oncen, met een Ons Stroop van Violen, of Renetappelen.

Een Julep voor ’t hoofd, en deszelfs hardnekkige pynen.
Neem Betonie en Leverkruids water van elks drie oncen, en doet daar een Ons Stroop
van Oranjebloessem in.

Julep tegen Opstyging.
Steek twee dragmen Camfer aan, en werpt het naderhand in water van Byvoet, of by
gebrek van dien in gemeen water; gaat voort met de Camfer te ontsteken en op
dezelfde wyze uit te blussen, tot dat zy gans verteerd is. Dit middel verwekt de
Stonden, neemt de dampen weg, versterkt de Moer en de Hersenen. Men geeft het
van twee tot acht oncen; Dit is eigentlyk geen Julep, om dat’er geen Stroop by komt;
Zie daar’er nog een, ’t welk van geen minder kracht is, als dit Kamferwater.

Julep tegen Opstyging.
Neem een once Staalsyroop, doe daar geest van Barnsteen en Castoreum by, van
elks tien druppen; water van Byvoet en Oranjebloessem, van elks drie oncen en een
half dragma vlugtige geest van Kruideryen. Sp. Vol. Arom.

Julep om slaap te verwekken, of grote pynen te stillen.
Meng twee dragma Syroop van Kruikebloemen en zo veel Syroop van Slaapbollen,
in drie oncen gedistilleerd water van Slaapbollen.
Noteer. Wy hebben boven aangemerkt, dat men nooit Buikzuiverende middelen
by Juleppen voegt. (dat is, dat men ze dan gene Juleppen noemt) Ondertussen zal ’t
dienstig zyn ene uitzondering op dien algemenen regel te maken: Want zo de Zieke
de gewone manier van Buikzuivering niet kan verdragen, kon men hem zeer
aangenaam en met groten dienst bedriegen, met hem het volgende Julep te laten
innemen.
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Julep om den Buik te zuiveren.
Meng een once Stroop van Rabarber met gedistilleerd water van Weegbree, Rosen
en Duizendknoop van elks twee oncen.

Andere hartsterkende Drank, of Julep.
Neem een dragma confectie van Hyacynth, een once Siroop van Limoenen, laat het
smelten in gedistilleerd water van Ossetong, Halleluja, en gezegende Distel van elks
onderhalf Ons; geef dit den Zie-
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ken, of in eens, of Lepelswys in. Zy wederstaat het venyn, versterkt de Maag, verbetert
de koking der zondigende en kwade vogten.
Noteer. Om een Drank voor Opstyging te maken, moet men de drogen smelten
laten, en de Poejers voor de Moer in eenig water, dat daar toe dienstig is. Dus is ’t
ook met andere Dranken gelegen.

K.
kaan, of kain is op Wyn, Bier, Edik, Verjuis en andere drank een begin van verderf,
dat zich, als kleine witte velletjes daar in zien laat, en eindelyk, de vochten in de
vaten, met een taamlyk dikken huit overtrekt. Het ontstaat veel daar van daan, dat
de Vaten, eer men ze vult, niet te dege schoon; of daar na met de Sponge niet ter
dege lugtdicht waren gemaakt; als de Rynse Wynvaten niet vlytig aangevuld en
weeklyks tweemaal, of ten minste eens zuiver afgeveegd en van alle vuilnis, die ze
schaden konde, gereinigd worden; en eindlyk wanneer de Wyn geen goede lucht
krygt, of een ontstoken Vat lang ten tap gaat. Om te maken, dat’er op de Wyn gene
Kaan komt, moet men een nieuw gelegd Ei warm van ’t nest in het Vat, door het
Spondegat laten zinken; of Hazenootten, Hagebuken, Essen, en Persikbladen, van
elks drie, boven by de Sponde in den Wyn hangen. Het beste middel is de Vaten te
voren wel te reinigen, en goede lucht daar op te doen, eer’er de Wyn inkomt; ze daar
na met de Sponge wel te bewaren, en’er de lucht niet te laten by komen; en niet te
verzuimen ze op te vullen en af te wissen. Daar en boven om te maken, dat de Wyn
niet Kanig werde, giet ene, of twee lepelen heete, of koude Boom-olie, daar op; Maar,
zo de Wyn bereids Kanig is geworden, neem een stuk van den bast van een
Elzenboom, schrap de buitenste weg, en laat de binnenste droog worden, hangt ze
daar na bloot in den Wyn, zo trekt zy alle Kaan volkomen na zich, en doe dat zo
lang, als gy de Kaan daar op vinden zult. Men kan zes, of zeven Elsebasten by een
binden, naar dat het Vat groot is, een gaat daar deur steken, en aan een Bindgaren,
door het Sponsgat in het Vat laten hangen, wanneer zich alle Kaan daar aan zal zetten;
men haalt de bast dan weder uit, wast ze in schoon water; of neemt verse Eijeren en
doet ze daar in tot dat al de Wyn gezuiverd is. Of men hangt’er kleine Brandnetelen
in, zo menigmalen, als het van noden is, en wast ze altyd weder met schoon water
af, maar, zo dra de Wyn daar door is schoon geworden, moet zy op een schoon Vat
gedaan worden. Op dat een Bier niet Kanig worde, moet men in de Mey met afgaande
Maan, Stek van een Flier-Boom nemen, dat zo lang is, dat het van de Sponge tot den
bodem van het Vat reike, de buitenbast daar van tot het groene afschillen en in elk
Vat een op een wys zetten, dat het boven tegens de Sponge aan staat. Men kan ze
daar ook in laten dryven; het Bier zal, noch Kanig, noch smaakloos worden. Of men
zal een dikke, gescheurde bast van een ouden Berkenboom nemen, welke een span
lang is, en zo breed, dat zy door het Spongegat, in het Vat kan gestoken worden. §
Zo men wil dat Bier niet Kanig wordt; laat men maar twee, of drie handvollen Zout
in een Pan branden en gloeijend worden, en werpt het in den drank; doe een andere
Sponge op het Vat en laat het daar op acht dagen rusten, smeert dan het Spondgat,
zo ver men met de vingeren reiken kan, en het onderste gedeelte van de Sponde met
Boom-olie, § Als men van een Vat Bier drinkt, en wil, dat het lang goed blyft, neemt
men drie a vier handen vol Hop, werpt ze in ’t Vat, stopt het dicht toe, zet het op den
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bodem, en tapt het onder uit de zyden; maar laat’er een Luchtgat in den bovensten
bodem; zo blyft het tot den laatsten drop toe goet, § Of schrap de Hagebuken, of
Doornen hout, de schil af, sny daar stokken van en droog ze by den Kagchel, of in
de Zon, en doet ze daar na in een Vat, zo behoudt het Bier zynen smaak en zal niet
Kanig worden; § Of werpt’er enige gedroogde Kwetzen in. Maar boven al moeten
de Biervaten, zo wel inwendig, eer men ze vult, schoon gemaakt worden, als van
buiten; en in de Kelder schoon en met aanvullen vol gehouden worden, om te bewaren.
§ Zo bewaart men ook den Azyn, met het Vat vol te houden, voor den Kaan, en maakt
dat ze niet bederft en goed blyft. Alg. Oecon. Lex. Hoogd.
kaapse gewassen kunnen aan meerder koude wederstaan; zulks de Kaswarmte voor
het laagste op 17 op een welgestelde thermometer mag komen, en de dagwarmte op
19 of 20; daar en boven moet derzelver warmte langer duren, en niet voor half January
de warmte zagtelyk vermeerderd worden, zo dat ten einde van January de laagste 21
en een half of 22; en het hoogst 25, of 26 moet zyn; Met het begin tot half February
22, of 22 en een half, en 27, of 28 het hoogste. Na het laaste van February 23, en 29
of 30 het hoogste; Maart 23 en een half, of 24, en 31, of 32 het hoogste; en aldus
blyven tot dat de Trekkas ontbloot wordt, het geen gemeenlyk na den 20 Maart is.
Aanm. op Landh. en Lusth.
kaarden, zyn een soort van Kammen waar mede men Zyde, Wolle, Watte, kamt en
breekt, en als aan lagen maakt.
kaars. Deze bestaat uit Was, of Vet, ’t welke rondom een Lemmet van Kottoen zit.
Men bedient’er zich van, om Licht te maken. Men gebruikt wel Koeijensmeer van
binnen en Schapensmeer van buiten. Maar men maakt ze van geen Varkens vet.

Duurzame Kaarsen van Smeer.
Neem Koeijen, of Schapen, of Geitensmeer; Dit gesmolten zynde, doe op twintig
ponden van gedagte Smeer een pond gestoten Aluin, werpende dit allengskens daar
in, en mengende het met een stok, daar na gaat aan ’t Kaarsmaken. Zy zullen wit
zyn, geen kwade lucht hebben, maar voordeelig wezen en tweemaal zo lang, als
anderen duren.
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Duurzame Kaarsen van Was.
Neem een weinig goed Was, doe het smelten; steek’er daar na uw Kottoene Lemmet
heet gemaakt in; stelt daar na een pot met water op klein vuur, en legt uwe Was in
dit water, om het zagt te maken; en, als het zagt is, zult gy ’t wel wassen en kneden;
daar na zult gy dit Was om ’t Lemmet doen; en ze op een Noteboomen Tafel, met
een plankje van ’t zelfde hout rollen, na dat gy de Tafel een weinig nat zult hebben
gemaakt.

Andere Kaarsen, die vier dagen en vier nachten duren.
Neem een deel goed Smeer, smelt het en werpt’er Was op, om ’t te zuiveren; haal’er
daar na het vuur onder van daan, doende dit driemaal; Eindelyk, na dat het Smeer
wel gezuiverd is, doet het in een glazen Vat ter zwaarte van twee oncen smelten; en
voegende daar een Ons wit Was by met een Ons Terpentyn, gy zult’er daar na ook
oud, verrot, droog en gezift hout by doen, het tot een zagte stoffe maken, en het op
een Tafel met de hand rollen. Als het dan begint hard te worden, steek’er dan een
klein Lemmet van Biezen in, waar mede men een Kaars zo lang en dik kan maken,
als men wil.

Geheim om Kaarssen van Smeer zo fraai, als Waslicht, te maken.
Als het Smeer gesmolten is, maakt het dan door het inwerpen van ongeleste Kalk
zuiver, latende het dan daar mede stryken; en uw Smeer zal zo zuiver zyn, als was.
Ook kunt gy een deel van dit Smeer met drie deelen Was mengen, om Ligten te
maken, die uitnemend fraai zyn, en zo fraai als zulke welke gans van Was zyn.
kaas. (Dit is een soort van Zuivel, dat aan stukken gemaakt word van het Stremzel
van Melk. Zy word van Koeijen- en Schapen-melk gemaakt; maar de laatste valt
klein van stuk; doch uitnemendt vet. Men vindt ze van Vierkante en Ronde gedaante.
Doch de eerste, welke van Koeijenmelk gemaakt, of gewrongen wordt, is deurgaans
rond: maar plat; doch de ene meerder, als de andere.
Maar van deze heeft men inzonderheid twee soorten, waar van het ene van Melk
gemaakt wordt, daar de Room eerst afgenomen is, en het andere van Melk, daar de
Room nog by is.
De hoedanigheid van alle deze soorten verschilt niet alleen naar de verscheiden
Landen, daar zy gemaakt worden, maar naar ’t geen daar by gedaan wordt. Zo
worden’er velerlei kruideryen in zekere Plaats in Duitsland bygedaan. Maar de meest
gewone, welke in Holland in Koeijenkaas gedaan wordt, zyn Nagelen, maar deze
zelden in witte Kaas; maar veeltyds met Komyn in Kaas, welker Melk te voren
geroomd was, en die na de Komyn zynen naam heeft. Veeltyds wordt in deze Kaas
wat minder of meer Orleaan gewrongen, welke haar een gele koleur byzet, naar dat
de gewoonte der Huislieden is. Vervolgens wordt’er wel eens Pieterselie-sap deur
gewrongen; doch deze soort van Kaas is niet zeer menigvuldig.
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Maar onder Schapenkaas wordt niet zelden de sap van Schapendrek gedaan, zo
wel als Pieterselie sap; en deze zyn ’sGravezandse groene en Tesselse Kaasjes
genaamd.
Naar de voorname Markten, waar op de Kaas te Markt komt, of gewoon is te
komen, draagt zy veeltyds den naam; Zo wordt de witte Kaas deurgaans Goudse, of
Stolkse Kaas genaamd, om dat te Stolk zulke deurgaans gemaakt en ter Goude te
Markt gebragt wordt. De Komynde Kaas, wordt doorgaans Leidse geheten, om dat
Leiden de gewone grootste Markt daar van is, schoon ze te Rotterdam en elders mede
te Markt komt. Uitgenomen dat men deurgaans op de zelve twee gekruiste Sleutels,
of het Leids Wapen vindt. Zo hiet de Noordhollandse Kaas deurgaans Edamse, schoon
Alkmaar daar ook een zeer grote Markt van heeft.
In hoe grote achting deze Kazen elders zyn mogen; men heeft ook in Europa
landen, welke immer zo geachte Kaas voortbrengen.) Zo geeft Limburg de zyne,
Italie Milaanse, of Parmesaanse Kaas, welke eigentlyk, voornamelyk om Lodi
gewrongen wordt, dat de Hoofdstad ener Provincie van Milaan is; en stukken
voortbrengt van tussen de 50 en 90 ponden. Zwitzerland geeft ook de zyne, welke
deurgaans uit het Kanton Bern en Friburg van Grieres, een Vlek by Losanne naar
Vrankryk en Lion, als de Stapel daar van, verzonden wordt; en stukken zyn, van
tussen de dertig en 60 ponden. Deze maakt men in Lottharingen, Savoyen en Dauphine
na. Men maakt hier ook witte Kaas van Melk, daar de Room eerst is afgenomen.
Engeland geeft ook zyne schoone Kaas, waar onder die van Chester uitmunt. Vrankryk
heeft ook zyne Kaas. Onder deze wordt die van Brie geprezen; en in ’t byzonder,
die, welke van de kant van Meaux komt; die van Pont Levesques, Angelot, Marollen
en enige andere, welke te Parys van de omgelegen Provincien gezonden wordt. Maar
deze Kazen zyn voor daaglyks gebruik; dezelve kunnen niet lang bewaard worden;
Men vindt ze daarom wel by Kruideniers en Kaaskoopers: maar zy maken geen deel
uit van verzendingen. Men heeft echter in het Dauphine een soort van Kaas, welke
Sassenage geheten wordt, naar de plaats daar men ze wringt; in Langedock de Kaas
van Rocfort, welke van Schapenmelk gemaakt wordt; in Forest van Roanne, een Stad
in ’t Land van Forest; ene welke Kaas van Roche genaamd wordt. Auvergne levert
een zeer grote menigte van Kaas uit: maar deze is de minst geachste en beste koop.
Men maakt ze gemeenlyk te Quantal, Orillac, Moreae en Volers, en te Beze La Tour
en Ardres. Diet Univ: de Comm.

’t Maken van Kaas.
Wat het maken van Koeijenkaas belangt; Dit geschiet op deze wyze. Men begint het
wanneer de

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

341
Koeijen in de Wei komen; en doet men ’t eens vroeger, men noemt de Kaas Hooikaas;
en deze wordt nog vers opgegeten: maar niet bewaard; men eindigt met Kaas maken,
als de Koeijen uit de Wei raken.
Zo dra de Koeijen gemolken zyn, en de Melk door een Temis is gegoten, wordt
in de Tob, waar in de Melk is, de Stremzel, of Leb gedaan. Dan dekt men ze toe en
laat ze staan, tot dat ze dik genoeg gestremd is; wanneer de Boerin de gestremde
Melk met de handen deurroerd en breekt, en ze een tyd lang hebbende laten staan,
krygt ze ’t Kaasvat, en de Vringt, of Vrongel, zo noemt men het gestolde, in ’t Kaasvat
doende onder ’t breken, vringen en duwen daar van, in de Vorm, en het gewrongen
om te keeren, en weder om te keeren, tot dat’er zo veel Wei uit is gekomen, als’er
uit te krygen is, laat zy ze in de Vorm staan, en legt’er iet op, daar ze onder geperst
staat. Als zy daar lang genoeg in gestaan heeft en vast genoeg is, wordt de Kaas, daar
uit genomen, op een Plank, of Tafel gelegt, en daar Zout boven op gedaan, en als dit
lang genoeg aan de ene kant gedaan is, wordt de Kaas omgekeerd en aan de andere
kant gezouten; Dit lang genoeg gedaan zynde, wordt ze in een matig, luchtig, geen
warm Vertrek te drogen gelegd en daaglyks omgekeerd, somtyds, afgevreven, enz.
Wanneer in Holland alle de Kaas, welke een Boer tot de eerste Goudse Markr toe
gemaakt heeft, te koop gebragt, of geveilt wordt, zo noemt men dit een Levering.
Gelyk ook al de Kaas genoemt wordt, welke na dien tyd gemaakt wordt tot de
voornaamste Kaasmarkt in ’t Najaar toe. De Eerste noemt men gemeenlyk Meidse,
de andere Herfst-Kaas.
Wat de Kaas belangt, van welker Melk de Boter eerst geroomd is; Zo dra de Melk
gemolken en t’huis gebracht is, wordt zy door een Teems in een, of meer kopere
Ketels gegoten, naar dat men veel heeft. Deze kopere Ketels zet men dan in koel
Pomp-, of Put-water, op dat zy te eer kouwen; terwyl men de Melk somtyds eens
roert, op dat de Room zich niet zette. Daarna giet men deze Melk in vlakke aarden
Testen en zetze in een Kelder tot den volgenden morgen; wanneer men’er de Room
afschept en by een doet om’er Boter van te maken, en de Melk hangt men in een
Ketel over het vuur tot dat zy bloedwarm is; wanneer men’er Stremsel in doet; en
ze stil laat staan stremmen. Als zy genoeg gestremd is, gaat men’er mede te werk,
gelyk van de andere gezegd is; uitgenomen, dat men’er dan Komyn enz. onder roert,
naar elks begrip, en dat men ze onder meer wigt deurgaans te persen zet.

Om Kaas te maken, welke men binnen zeer korten tyd eten kan.
Somwylen gebeurt het, dat men geen Kaas hebbende van zyne Vrienden overvallen
wordt; en echter wenste men ze te hebben. ’t Zoude niet moeilyk zyn zich daar ontrent
tegen den volgenden dag te voorzien; zo men op de volgende wyze te werk ging.
Neem de Room van Melk, welke ’s morgens gemolken is, met zo veel Melk, die
’s nademiddags wordt gemolken; terwyl zy nog warm is meng het met malkanderen,
en doe’er Stremzel in, welke met wat Pekel gemengd is; en laat het een uur staan.
Doe het naderhand in Kaasvormen; en wagt niet meer, dan vier en twintig uren, om
Kaas te hebben, die uitnemend is en een Gezelschap mag voorgezet worden.
De Lente is de beste tyd, om zulk soort van Kaas te maken.
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Aanmerkingen. Daar zyn Koeijen welke zo vette Melk geven, dat men daar naaulyks
Kaas van maken kan. Zulke Melk is ligt te kennen aan de tekenen welke ze geeft;
en zo dra men dit gewaar wordt, moet men’er wat Room met de lepel afscheppen;
dan laat zich de Kaas gemaklyk maken.
Als men oordeelt, dat de Kaas droog genoeg is, legt men ze op een plaats, waar
uit het gedierte geweerd wordt ’t geen ze zoude kunnen schaden, tot dat men ze in
Hooi, of Stroo wil steken om ze fynder van smaak te maken.
’t Beste is ze met zout Water nat te maken en ze dan rontom in de bladen van
Ypen, of Netel, en ze in een Vat te steken, om malkander hunne vogt mede te deelen.
Men bewaart de groene Kaas wel in Olie; en men hangt ook gekomynde Kaas wel
in een Net op om van ’t keeren bevryd te wezen.
kaas in de pan. Gougere. Of een Gebak, dat van Kaas en geklopte Eijeren gemaakt
wordt.

Manier van ze te maken.
Klopt in een Pan een dozyn Eijeren, een half quartier lang; meng daar vervolgens
allengskens twee goede Lepels vol Bloemen meel onder; doe’er zo veel Zout by, als
nodig is; Als het alles wel gemengd en tot een dun beslag gemaakt is, zult gy uwe
Kaas in de Pan maken op een schoon Papier en ze van verscheiden stukken Kaas
voorzien hebbende, zult gy ze naar de Oven zenden, die middelmatig heet moet
wezen, of in een Taartepan, welke te voren van binnen met Boter gesmeerd moet
wezen.
(Men bakt in Holland, onder de Boeren, nog op verscheiden andere wyzen Kaas
in de pan.)
kaasbort. Is een Plank daar de Kaas op gelegd wordt, om te bewaren.
kaashuis. Wordt een Gebouw genaamd, dat rondom en overal met Planken voorzien,
tot bewaringe der Kaas geschikt is.
kaaskamer. Is een Plaats, of Vertrek tot bewaring der Kaas in zware huishoudens
geschikt.
kaasvat. Is een gereedschap, ’t geen de Boeren gebruiken, om aan de Kaas hare
gedaante te geven. Zy zyn deurgaans van Hout en uit een dikke stam gedraaid, en
hebben verscheiden gaatjes, om de Wei te laten uitloopen. Men heeft
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grote en kleine van byzondere gedaantens, en welke van onderen teentjes hebben
om vryheid aan de Wei te geven. Men heeft ze ook van Aarde en Tin, naar de
gewoonte der plaats, daar men de Kaas maakt.
KAASJESBLADEREN. Zie het Kunst-woordenboek.
Krachten; Zyn verzachtende van aart, openende, en worden in Darmspoelingen,
Stovingen, en Pappen gebruikt; ook wel in Dranken.
kaau-artzeny. Zie kaau-middelen.
kaau-middelen. Zyn Geneesmiddelen, welke door gedurig knaauwen het water en
slym uit den mond trekken, en ook fluimlozende middelen worden genoemd. Zy zyn
mede zeer dienstig voor de zwaarte van ’t hoofd, Tandpyn, koude Zinkingen op de
ogen en ooren; als mede in Slaapziektens; maar zy zyn zeer kwaad in Zinkingen, die
op de keel en long vallen.
Indien ’t gebeurt, dat de Kranke in eene Slaapziekte niet kan eten, gelyk gemeenlyk
gebeurt; zo moet men hem het verhemelte bestryken met een zalfje, gemaakt van
enkele Knaaumiddelen, die heet en scherp zyn, als van Marjolein, Orego, Kubeben,
Gember, Nigelle, of Narduszaat, Pyretrum, of Bertram, Heilig kruid, Mostaard, enz.
met Orymel, (zynde een mengzel van Azyn en Honig,) om aldus door de hette en
scherpigheid de eetlust, die door ongevoeligheit verdwenen is, weder uit te lokken.
kabbeljaauw. is een redelyk grote blanke Vis, met een vervaarlyk hoofd,
graauw-bruinachtig van vel aan den rug: maar blank aan de buik, met zeer kleine
dunne schubbetjes gedekt.
Het is ene der beste en smaaklykste Zeevissen; welke vers, gezouten, gedroogd,
en op velerlei wyzen ter spyze bereid wordt.
Langs de Zéékusten aan de Noord Zee gaan de Vissers op derzelver vangst van
de Zeedorpen veel uit; maar deze worden meest vers gegeten; Gelyk ook zeer vele
van de zulke, die met Hoekers, om de zoute Vis uitgezonden, in Holland gebragt
worden; en welke, deurgaans voor de beste gehouden, te Maaslandsluis aangebragt
worden. De Sluisse vis wordt voor de beste gehouden, en wat Noordwaarder, dan
de andere in de Noordzee gevangen. Men onderscheidt ze in Krimp vis, Gezette vis,
en Drenkeling. De eerste is by de Ryken in ’t hoogste aanzien.
Men eet ze in Holland gekookt, warm en met een Sous van gesmolte Boter, of
gestoofd en gebraden. Maar zy wordt ook veel ingezouten en in Vaten gekuipt; en
in oneindige menigte naar Vrankryk, Duitsland en elders onder den naam van
Gezoutten Vis en Labberdaan uit Holland verzonden. Waar van zie onder derzelver
naam. Zy wordt ook zeer veel gedroogd en onder den naam van Stokvis verkogt.
Waar van zie onder zynen naam.
kagchel. Een Kagchel is een gereedschap van Aarde, of Yzer, waar in men vuur
stookt, ’t zy van Turf, Hout, Kolen en dergelyke, om daar door een Vertrek warm te
maken. Zy zyn of vierkant of rond, of van voren open.
kakhielen. (Zyn Gezwellen welke des Winters van de koude ontstaan; zy dragen
dien naam; om dat zy, die ze aan de hielen hebben, alwaar zy veeltyds ontstaan, de
hielen hunner Schoenen niet kunnen om de pynlykheid op halen, ’t geen men in ’t
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Nederduits ’t nederkakken van Schoenen noemt, anders dragen zy ook wel den naam
van Kalven, Winters, dewyl zy ongemakken van de Winter zyn; daar van daan de
naam van Winters, Winterhanden, Wintervoeten.)

Middel voor de Kakhielen.
Kook Salie in zware Wyn; steek daar ’s avonds en ’s morgens, zo warm als mooglyk
is, de hiel, of het beledigde deel in; of stoof het daar mede den tyd van een half uur,
zo heet, als mogelyk is.
Deze Wyn kan vier, of vyfmaal dienen; zo de Winters open zyn, legt’er de zwarte
Unguent, of Pleister op.
Een ander Middel. Gebrandde Vygen tot poeijer gemaakt, met een weinig Was
gemengd, maken een Smeersel dat onfeilbaar de Kakhielen geneest.
Ander. Neem Reuzel van een Mannetjes Varken, of Vet van een Gans, doe het
smelten; en meng’er zo veel Brandewyn onder, als genoeg is, roer het zo lang tot het
koud is; en smeer daar de Winters ’s avonds, en ’s morgens mede voor ’t vuur.
kalamank. is een soort van gekeperde Wolle Engelse Stof, welke maar aan ene zyde
kan gedragen worden; en effen gestreept, of gebloemd, en van allerhande kleuren,
fynte en grofte is; men plagt ze uit Braband en Vlaanderen te krygen, maar tans heeft
Engeland daar zedert veel tyd de Stapel van. Men heeft ze van velerleije breedte; en
de stukken van velerlei lengte naar believen der Kooplieden.
kalamintsteen, Lapis Calaminaris, Calamine, Calamite Cadmia, is een Bergstof,
die matig hard is, waar van’er twee soorten zyn. De rode Kalamintsteen is met witte,
harde aders doorzaaid; Men haalt ze uit Mynen, die dicht by Bourges en Saumur
zyn; De witte, of graauwe vindt men in Engeland en Duitsland by de Koper- en
Loodmynen.
Men mengt ze by ’t rood Koper, om’er geel Koper van te maken.
De rode Calamint is t’samentrekkend, droogt, en doet de Wonden heelen; men
bedient’er zich van in Zalven en Smeersels.
kalf. Zie kakhiel.
kalf, is het jong van een Koe, men vindt het Stremzel om Melk te laten stremmen,
in des zelfs maag, waar van men zich bedient.
’t Geen hier van een Kalf gezegd wordt, moet by het geen elders van een Koe
gewaagd is, gevoegd worden.

Hoe men Kalven moet opbrengen.
Als het Kalf ter wereld is gekomen en het van de
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Moer gelekt is, laat men het een dooijer van een Ey deurzwelgen. Dit eerste Voedzel
geeft het kragt.
Men handelt het zo min, als men kan, uit vrees, dat men het de rug niet krake,
terwyl het nog zwak is; en men laat het, in de Winter, den tyd van vyf, zes dagen by
de Moer, op dat het zich te beter verwarme. Daar na zet men het alleen, om het niet
te laten zuigen, dan wanneer men wil; en brengt het weg, zo dra het gezogen heeft.
Zo men ziet, dat het niet kan zuigen, als het by de Moer is, is ’t een teken, dat het
Puisten op de tong, (Barbellons), en in de keel, van verkoude hersenen komen. Zie
de genezing in ’t Artykel van de Koeijen.
Deze Dieren komen zo dra niet ter wereld, of zy zyn Ziektens onderhevig; Luizen,
en Schuft kwellen ze en men moet ze daar van helpen.

Van de Schurft der Kalven.
De Schurft der Kalven kent men daar aan, dat men de hand over de huid latende
gaan, voelt, dat het haair op de huit, als bostels staat.

Geneesmiddel voor de Schurft der Kalven.
Om ze van dit ongemak te genezen, neemt men verse Boter met Hennip olie, waar
mede men alle de deelen van ’t lyf, daar de Schurft is, strykt. Deze ziekte komt
menigmaal van de onagtzaamheid der oppasseren, in ’t geven van verse legging aan
de Kalveren, of daar van daan, dat men hunne Pis onder hen laat stinken; Dit kan
men voorkomen, als men’er behoorlyke zorge voor draagt.

Van den tyd wanneer men het Kalf moet laten zuigen.
Dit heeft geen gezetten tyd, en de zin van elk land ja van elken Boer stelt dit naar
zyn welgevallen. Sommigen vergenoegen zich met ze maar vyftien dagen te laten
zuigen; zo weinig geduld hebben zy, om langer na Melk en Voordeel te wagten. (Op
vele plaatzen laten ze de Kalven in ’t geheel niet zuigen, inzonderheid in Holland;
maar geven het Melk van de Moer, of alleen of met water te drinken.) Maar zy doen
zeer kwalyk; Voor eerst om dat het in zo korten tyd geen vet genoeg kan gekregen
hebben, en gevolglyk voor kleine prys moet verkogt worden. Ten twede, om dat de
Melk geen tyd genoeg gehad hebbende om zyne kragt te krygen, welke ze hebben
moet, om goed te wezen, niet bekwaam is; dan om eene zeer slappe Pap te maken.
Dus moet men, om wel te doen, de Kalven dertig en veertig dagen laten zuigen,
gelyk men om en by Parys gewoon is. Na dien tyd moet men ze aan de Slagers
verkoopen, of men moest ze willen opfokken, en dan laat men ze twee ganse maanden
by de Koe, voor dat men ze speent. (Maar dus doet men in Holland niet, daar laat
men ze nooit zuigen en mest ze met zoetemelk te drinken te geven, of kweekt ze met
Melk en Water en Hooi op.) ’t Is niet genoeg Kalven te speenen, maar men moet te
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voren overleggen, of men’er wel Land voor heeft: want de ondervinding leert ons
daaglyks, dat men uit Koeijen van goeden aart, gene Kalven kan voortfokken, die
schoon zyn, zo zy geen goede Weigrond gehad hebben.
Zulke Kalven moeten om wel te groeijen van ’s morgens met den dauw in ’t veld
zyn, tot den avond op plaatzen daar de Moer niet loopt, uit vrees, dat zy na het speenen
de Moer gedurig mogten zuigen; en om deze reden moet men ze ook een Stal byzonder
geven: (Deze voorzorg is in Holland niet nodig, daar men de Beesten nacht en dag
in de Wei heeft, en ze op het Stal byzonder vast maakt.)
Zo men geen byzondere Wei daar voor heeft, en men ze by de Moer moet laten
loopen, bedient men zich met goed voordeel van een Neusband met pennen, om daar
door ’t zuigen te beletten.
’t Is groot voordeel in landen, daar de Weijen zeer overvloedig zyn, veel Vee te
fokken; maar schadelyk, daar men ’t schaars heeft. Gelyk men in die plaatzen geen
verkeerde rekening daar ontrent maakt, als men zich verbeeldt, dat daar voordeel by
te halen is, om zyn verlies te verhalen, en zich daar mede te verryken, zo moet men
de voorzichtigheid hebben van de menigte van zyn Vee naar zyn land af te meten,
anders is ’t onvoorzichtig.
De Weijen doen veel om de Kalven wel te doen groeijen; doch dat duurt maar in
de Zomer; de Winter is nog moeilyker, en noodzaakt ons dan onze zorge voor de
zelve te verdubbelen.
Men moet ze in ’t eerste een warm Stal geven; om dat hunne jonkheid maakt, dat
zy zo wel niet tegen de koude mogen.
Men zal ze menigmaal vers Stroo geven, daar men ze op stróó zet, en buiten het
daaglyks voedzel, somtyds, een weinig Hooi. Dit zal het middel zyn om ze’er wel
te doen uitzien, en de strenge koude des Winters te doen verdragen. (Doch Hooi is
’t gewone voedzel van ’t vee in Holland, maar niet in andere Landen, daar de
Weigrond schaars is.)
Zy zullen met hunne Moêrs naar het Veld gaan, zynde hunne Neus met een
Muilband met pennen voorzien, gelyk gezegd is; welke men, als zy weder op ’t Stal
zyn gekomen, moet afdoen. En gelyk de Sneeuw en Ryp te dier tyd menigmaal nog
valt, zo moet men zorge dragen, dat men ze afdroogt met Stroo, als zy daar nat van
zyn. Want het is te dugten, dat jonge dieren, welke nog teder zyn, daar van te veel
zullen lyden, ’t welk konde maken, dat zy’er van stierven.
Als men niets van al de zorgen vergeten heeft, welke men dragen moet, als men
de Kalven spéént, en als zy door die middelen de eerste Zomer deur zyn gekomen,
heeft men de twede Winter zo veel zorg voor hen niet te hebben, om ze op te fokken.
Men gelooft altyd, dat de Kalven, welke men wil opfokken, zulke moeten zyn,
welke tussen Maart en Juni komen, om dat zy tijds genoeg hebben om gehard te
worden tegen de koude van den volgenden Winter: want die later komen, of ster-
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ven in de Winter, om dat zy zederd hunne geboorte geen ryd genoeg gehad hebben,
om kragten te krygen, tot het uitstaan van het kwaade weder, of kwynen dien gantsen
tyd zo, dat zy naderhand geen schone Beesten worden.

Manieren, om de Deelen van een Kalf tot Spys toe te maken.
Van de Kalfs kop.
De Kalfskop is gevild, of niet: zo niet, moet men heet water hebben, om ze gemaklyker
te schrappen. Als dit gedaan is, en men ze bereiden wil, om te eten, moet men ze in
een grote pot met water, Zout, Peper, Nagelen en enige fyne kruiden zo laten koken,
dat menze gemaklyk van een kan krygen en dan opdissen.

Gevulde Kalfs Tong.
Maak met een dun Mes een gat van de kant der kele af langs de Tong heen; steek’er
uwe vinger langs heen in, om het gat te vullen met Kalfs zwezerik, Kampernoelen,
Aardappelen, Pieterselie en Prei. Bind vervolgens deze gevulde Tongen aan het gat
toe; steekt ze in heet water, om ze te schrappen. Daar na zult gy ze op gevonkte kolen,
gelyk een Ossen Tong, laten koken; en, als zy gekookt zyn, zult gy ze klaar maken
en heet opdissen, verzien zynde met eenige daar over welgestoofde stukjes Kalfsvlees.

De Pooten en Omloop van een Kalf.
Om te maken, dat de Omloop en de Pooten van een Kalf goed eten zyn, moet men
ze met water te koken zetten, en smaaklyk maken met Zout, Peper, Nagelen, fyne
kruiden: en, als zy gekookt zyn, ze heet opdissen, met Pietersely daar over; en een
zure Saus in een Sauciertje voor die daar Liefhebbers van zyn.

Aanmerkingen over ’t Hoofd, Pooten en Omloop van een Kalf.
Om deze deelen blank en ze smaaklyk voor ’t oog te maken, moet men ze lang in
water laten wééken. Men kan ze’er 24 uren lang in laten leggen, en van water
veranderen, zo men ’t van nut oordeelt. Dus kan men ook met andere deelen te werk
gaan.

Een Kalfs Omloop met kort nat.
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De Omloop van een Kalf wordt ook met kort nat gegeten, zie daar hoe men ze klaar
maakt. Wanneer men oordeelt, dat ze byna gekookt is, en dat de pot, waar in men ze
byzonder gelegd heeft, naaulyks sop meer heeft; giet men’er een glas witte Wyn,
wat Verjuis, Uije, of Prei by, verscheiden Speceryen, fyne kruiden en Oranje Schil.
Als dit gedaan is, ’t geen de smaak zelve toont; neemt men deze Omloop uit zyne
Sop, en distze zeer heet op, en is heerlyk.

Een Kalfs Omloop tot Worst.
Men kan de Omloopen van een Kalf ook tot Worst gebruiken, die uitnemend is; en
zie daar hoe dit geschiedt. Neem de Omloop van een Kalf, wast ze wel en neem de
Darmen van een Kalf, ook wel te dege schoongemaakt; snyd ze aan zo grote stukken,
als gy de Worsten hebben wilt en bindt ze aan de ene kant toe. Voeg by dit alles het
Uyerboord van het Kalf aan schyfjes, zo wel als het Spek, en de Omloop desgelyks
gesneden hebbende; doet het alles met malkander, de Darmen uitgezonderd, in een
Stoofpan, en maakt het smaaklyk met speceryen; doet daar wat fyngemaakte Laurier
bladen, zout, peper en Chalotte, heel klein gemaakt, onder, met een half pint Room
van melk, zet het op een Fornuis, en als gy daar na de Stoofpan afneemt, doe’er dan
vier, of vyf dojers van eijeren in met wat kruim van brood. Als het alles wel gebonden
is, neem dan de Darmen en vult ze warmpjes met een Worsthorentje, daar toe gemaakt,
doe het daar na zwellen in water en schep het op. Als gy ze eten wilt; legt ze dan met
een papier op de Rooster; en eet ze heet gemaakt, en gy zult weten, dat gy iet gegeten
hebt, dat u wel smaakt.

Van het Kalfs Hart.
Daar is naaulyks een dele van een Kalf, ’t geen op ene byzondere wyze niet kan
gereed gemaakt woren. Men maakt hier een gestoofd van, ’t welke men in de Pan
laet braden met Boter, of Spek. Daar na moet men’er wat Water, Zout, Peperen eenige
Speceryen by doen, en op ’t eind van het koken, een glas Wyn, wat Verjuis, of
Wynazyn, Prei, Oranjeschil, een Laurierblad en wat fyne Kruiden. Als dit gestoofd
gaar is, dist men het warm op.

Van de Kalfs Milt en Long.
Deze twee deelen, laten zich even, als het Hart eten, alleen met dit onderscheid; dat
men ze in bekwame stukjes hakt.

Van de Kalfs Lever.
Men maakt de Kalfs Lever op twee wyzen gereed, of en Civé, of gebraden. Zo men
ze en Civé zoekt gereed te maken, doorspekt men ze met groote stukken, daar na
doet men ze in een aarde Pan, waar in men ze met Boter, of Spek in stukken laat
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snerken; waar na men’er niet, dan een matig vuur onder legt en ze laat in zyn sop
koken, na dat men ze met Zout, Peper en Speceryen smaaklyk heeft gemaakt. Als
men daarna oordeelt, dat men het nog smaaklyker kan maken, kan men’er een glas
Wyn by doen, na dat’er de Lever een weinig in gekookt heeft, en als de kost by na
genoeg gekookt is, giet men’er een scheut Azyn by, om’er een verheven smaak aan
te geven, en dist het dan op.
Als de Kalfs Lever dus klaar gemaakt wordt, is zy koud een heerlyk eten, en wordt
meer dus gegeten, als warm.
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Zo men de Kalfs Lever gebraden wil eten, Lardeert men ze, eer men ze aan ’t Spit
steekt; als zy daar aan is, droopt men ze menigmaal met Boter, welke men, gemengd
met Azyn, Zout en Peper heeft in een Braadpan staan. Daar na, als zy gaar is, dist
men ze op met de Saus, welke in de Braadpan is overgebleven.

Van het Kalfs Bloed.
Luiden, die van Sparen weten, laten het bloed der gekeelde dieren nooit te loor gaan,
uitgenomen Ossebloed, ’t geen te zwaar is om, op te dissen, gelyk het behoort. Men
merkt dan, voor eerst, hier in ’t zelfde aan, als in ’t Varkensbloed, namentlyk, dat
men het koud laat worden, op dat het stolle. Dit gedaan zynde, laat men het in water
zieden, en men wagt, dat het een weinig heeft stil gestaan, eer men het stooft. Daar
na, het in stukken gesneden hebbende, laat men het met Boter opsmerken, of met
Spek en enige fyne kruiden. Daar na eet men het heet, als de Saus genoeg is
uitgedampt. ’t Geen hier van Kalfsbloed gezegd wordt, kan op ’t bloed van andere
beesten ook toegepast worden.

’t Nierstuk van een Kalf in Ragoe.
Neem ’t Nierstuk van een goed Kalf; deurspek het grof met Zout, Peper en
Nootmuskaat, en als het aan ’t Spit byna gaar is, doet het dan in een open Stoofpan,
met Vleesnat, witte Wyn, en Champignons; doe’er dan geroost Meel by en een stuk
verse Citroen, met het geen van het Nierstuk gedropen is. Dis het daar na op, zo dra
gy ziet, dat’er gene Saus te veel meer op is.

Van de Kalfschyfjes.
De Kalfs-schyf is een goed eten, als zy wel is klaar gemaakt; en, om daar in wel te
gelukken, neemt men een dikke Schyf, grof gelardeerd met Zout, Peper en andere
fyne speceryen. Als dit gedaan is, zet men de Schyf in een Stoofpan, op welks bodem
men gelegd heeft reepen van Spek, waar op men de Schyf legt. Men moet zorg
dragen, dat men aan deze kost niet dan een matig vuur geve, op dat het vlees zyn sap
geve, als dit sap gegeven is, vermeerdert men een weinig het vuur, om de Schyfjes
aan weerkanten hunne kleur te doen krygen; wel toeziende, dat men om daar toe te
komen het met een weinig Bloem bestrooije; en als zy rood genoeg zyn, ’t geen door
het gesmolten Spek ligt geschiedt; neemt men ze af; als men ze dan met Vleesnat
nog wat zagtjes heeft laten koken, en met een weinig Pieterselie en Prei heeft
smaaklyk gemaakt. Als het stoven gedaan is, maakt men de Saus met dooiers van
Eijeren en Verjuis gebonden. Daar na eet men dat gestoofd.
Na dat deze Schyven deurspekt zyn, en in de Braadpan zyn opgefruit; doet men
ze in een geslote aarden pan, na dat men ze met speceryen smaaklyk heeft gemaakt,
en laat ze op klein vuur alleen in zyne Saus koken, en gaar zynde neemt men ze van
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het vuur, zo men ’t goet vindt, en doet er Citroensap op, ’t geen het volmaakt doet
zyn; na dat het zo lang gekookt heeft, dat’er byna gene Saus op is.
Gestoofde Kalfschyf. Buiten het bovengewaagde gestoofd, zet men ze dus te stoven.
Neem een Kalfschyf snerkt ze met Spek en Boter eens op, doe’er daar na een weinig
Saus, of Water op, met Zout, Peper, Speceryen, een klein weinigje Prei, een
Laurierblad en Oranjeschel. Laat het alles met malkander een weinig koken en
vergeet’er daarna geen glas Wyn in te gieten, en neemt het af, als gy oordeelt, dat
het gestoofd gaar is.

Gehakte Kalfs-schyf.
Om een gehakt van Kalfs-schyf te maken, moet men een goede Schyf kiezen en de
zelfde met Ossevet fyn hakken, Dit alles in een Stoofpan gedaan hebbende moet men
het met Vleesnat bevogtigen en met Peper, Nagelen, Speceryen en eenige fyne kruiden
smaaklyk maken; daar na het laten koken, en van tyd tot tyd omroeren, op dat het
aan de Stoofpan niet aanbrande. Dit gedaan hebbende, en de kost byna gaar zynde,
doet men’er wat Verjuis in, en als de Kastanjen’er zyn doet men ze’er by, dit maakt
het niet onaangenaam, al zo min, als een gehakt van een Schapenbout, waar aan,
men kan zeggen, dat ze nog meer volmaaktheid byzetten.

Ander gehakt van een Kalfs-schyf.
Die goed Gehakt van een Kalfs-schyf wil eten, moet het Spek wel hakken, daar ’t
zwoord af is gedaan, daar enige Champignons onder doen, met Pieterselie, kruim
van brood, twee harde Eijeren en nog twee dooijers, om het gebonden te maken, daar
na moet men het in een Stoofpan doen, op welks bodem men reepen Spek heeft
gelegd, en het dus laten koken; Dewyl het, onder het koken een soort van een korst
maakt, moet men zorg dragen, dat men’er een gat in laat; op dat’er de lugt uit zou
kunnen. Als men goedt vindt om het af te nemen, zal men’er het sap van een
Schapenbout opdoen met Verjuis gemengd, waar door men dooijers van Eijeren
geslagen heeft, en daar na zal men het opdissen.

Van de Kalfs Schinkel.
Gemeenlyk wordt de Kalfs-schinkel opgedist, zo als zy uit de pot komt, waar in men
ze met meer ander vlees gekookt heeft, om’er ene spys voor de gezondheid van te
maken.

Een Kalfs-schouder.
Men eet een Kalfs-schouder naaulyks anders, dan gebraden. Om te maken, dat zy
wel smaakt; draagt men zorg, dat men ze rood maakt, en daar na, naar gelang, dat
zy braadt, met Boter droopt, en ze opdist, zo dra als zy gaar is. Andere nemen de hiel
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van de Bout om ze in de Pot te doen, en andere doen ze tussen twee Schotels stoven.
Maar hoe
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veel smaaklykheids men daar aan kan byzetten, ’t is echter een gestoofd, daar weinige
werk van maken, en welks smaak niet zeer verheven is.

De Kalfs-borst.
De Kalfs-borst is het lekkerste stuk van dit beest. Men gebruikt ze, om’er Pottasie
van te maken. Men laat ze ook wel koken; waar na men ze afneemt, en vult ze, tussen
het buitenste en de kleine Ribben; daar na dist men ze met brood op, en giet’er het
sop over heen, daar men ze medegekookt heeft.
Het vulsel, dat men’er tussen doet, bestaat gemeenlyk uit de Spier van Capoenen,
Schapen schyfjes, Zwezerikken met Champignons, en mengt het met Zout, Peper,
Speceryen; en tot een Ragout gemaakt.

Kalfsborst en Marinade
Neem een Kalfsborst; snyd ze in grote stukken; leg ze in Azyn; doe daar Zout, Peper,
Nagelen, Prei en Laurierbladen in; Laat ze daar in den tyd van drie uren staan; maak
daar na een Beslag met witte Wyn, Meel en Eijeren; doe uw Vlees daar in, laat het
daar in braden met gesmolte Reuzel; en dis het op.

Kalfsborst en Ragout.
Daar is niet heerlyker, dan een Kalfsborst en Ragout; als men ze maar wel weet klaar
te maken. Om dit te doen, moet men ze eerst roosteren, en ze met Vleesnat, witte
Wyn, Zout, Peper, Nagelen, Nootmuskaat, en eenige fyne kruiden laten stoven in
een Stoofpan. Als het gaar is, neemt men Champignons, een weinig Meel, ’t geen
men met ’t zelfde Spek laat fruiten, ’t geen gediend heeft, om ’t root te maken; daar
na mengt men ’t alles met malkander, en eet het op deze wys.

Andere manier om een Kalfsborst te bereiden.
Men dist ook de Kalfsborst, aan ’t Spit gebraden, op; of men kookt en stooft ze, en
maakt ze tot Poulet.

Kalfs Ribben.
De Kalfs Ribben kan men op velerleije wyzen gereed maken; men kan ze in een pot
doen, ze Larderen en aan ’t Spit braden, of stoven, gelyk ik zal zeggen.
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Men legt de Kalfsribbetjes aan stukken in een Braadpan, en laat ze met gesmolten
Spek eens opsnerken, of met Boter, waar in me ze een weinig laat koken; daar na
doet men’er Vleesnat, of Water, en een glas witte Wyn by, en maakt het smaaklyk
met Zout, Peper, Notemuskaat en Pieterselie. Als dit gedaan is, en het gestoofde
genoeg is opgedroogd, maakt men het gebonden, met Dooijers van Eijeren, een
weinig Verjuis, of Room van Melk, en neemt het af.

Het bloedige eind van een Kalfs hals.
Men maakt het bloedige van den Hals, even als de Borst, klaar, en dierhalven zoude
het onnut wezen, daar van te spreken; men kan dat nazien.

De Bil van een Kalf.
De Kalfsbil is een goed stuk, als ’t wel is gereed gemaakt. Men eet het gebraden,
maar men moet het te voren een halven dag in Azyn zetten, en daar na larderen, dan
aan ’t Spit Steken; of terwyl men ’t braadt, moet men het met de Sauce dróópen, dar
zy in gestaan heeft, tot dat zy zwart gebrand is, ’t geen ’t teken is, dat zy volkomen
is.

De Bil van een Kalf en Courtbouillon, met kort nat.
Men maakt een Kalfsbil smaaklyk met Zout, Peper, Nagelen, Thym, Uijen, Verjuis,
witte Wyn, Lawrier, met een weinig Water onder een gemengd en zagtjes gekookt,
en zo dra het genoeg verkookt is, zet men ze op, na dat men ze wat gekurven heeft,
en daar Citroen overgedrukt. ’t Is een heerlyk eten.

Van de Kalfsbout.
Alles, wat men doet, om een Kalfsbout gereed te maken, is, dezelve in een Pot te
laten koken, en ze te eten, als zy wel gekookt is, of met een zure Saus, of met Nat,
met witte Peper en gekurven Pieterselie smaaklyk gemaakt.

Van de Kalfs Zwezerik.
Men weet, dat de Kalfs Zwezerik ’t lekkerste van ’t beest is, en dat, als zy naar de
kunst in een Ragout is gedaan, ’t een wonderbaarlyk schoon eten is. Zie daar eens,
hoe men ze gereed maakt.
Neemt Kalfs-zwezerikken, welke men met Spek fyn besteekt; en als men ze zo
heeft laten braden, dist men ze, met een gestoofd van Kampernoeljes, Champignons,
op; ’t geen daar aan voor een Saus dient.
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Of wel, na dat zy in den Azyn hebben gestaan, snydt men ze aan stukken, doopt
ze in Meel, en daar na laat men ze fruiten; en vervolgens eet men ze met een Saus
van Kampernoeljen, of wel met Morilles.

Kalfslappen gevuld.
Om ze te maken, neem dunne sneedjes van een Kalfsdy, en klop ze met het hecht
van een mes: doorspekt ze dan middelmatig met Spek; sprei ze dan uit op een Tafel
met het Spek onder; daar na bedek ze tot de dikte van een Ryksdaalder, met het vulzel
van een stuk Kalfsvlees, Ossemerg, een weinig Spek, Zout, Pietersely, fyne kruiden,
en doe een Ei door dit Vulzel; Als dit gedaan is, doet men ze in een Kafferol, of
aarden Pan, op de kolen koken, met wat Spek op den bodem, en laat ze aan beide de
kanten een fraje kleur krygen, na dat men ze heeft omgekeerd.
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Schep dan de Kalfslapjes op, doe’er het vet van weg; legt ze weer in de Kasserol met
Rundnat; laat ze wat stoven, en bindt de Sous met gefruit Meel; schept ze op; en dist
ze voor ’t eerste gerecht op, met een Sous van Champignons.
Zonder doop bedient men’er zich van, om de grote voorgerechten te vercieren: en
zo gy ze niet wilt vullen, zo hebt gy ze maar te doorspekken en te stoven, als gezegd
is, en daar mede dan de andere Ragouts op te schikken, welke gy wilt op deze wys
klaar maken. Men gebruikt ze niet anders als voor Stofferingen.
kalfsvoet. In ’t Latyn, Arum.
Beschryvinge. ’t Is een Plant, die uit zyne wortel driehoekige bladen schiet, welke
groen en glimmend zyn. Zyne bloem, die maar uit een blad bestaat, is boven op een
steel, die midden uit de bladeren komt, als deze weg is, ziet men een soort van
Stampers, waar aan rode Beijen, even als een Druiven-bos, of liever, als Turkse Tarw,
vast zyn.
Plaats. Deze Plant groeit in zyn Vaderland in ’t veld, daar ’t maar schaduwachtig
is.
Eigenschappen. De wortel van Kalfsvoet is buikzuiverend en doordringend; men
maakt’er een Poeijer van, die in Kortborstigheid en Waterzucht gebruikt wordt, en
in Melankolie, welke uit Hypochondrie voortkomt. Men geeft ze, van een halve
Scrupel tot een Dragma toe, in. In Hongersnood gebruikt men de Wortel om’er Brood
van te maken.
kalfsvoet van Egypte.
Beschryving. De Kalfsvoet van Egypte, verschilt van die, welke in Europa groeit,
daar in, dat zy groter is, en groter bladeren heeft. Verscheiden nemen ze voor de
Colocasia, Dodonaeus, en Matthiolus hebben gezegd, dat zy eveneens smaakt, als
de Kalfsvoet, en dat zy haar zaad eveneens aan een lange staart draagt, welke midden
uit de Plant komt; ’t Zaad groeit by een aan een tros, en heeft een lange staart, daar
’t zaad in is.
Plaats. Deze Plant groeit in Egypte; en bloeit in Juni.
Eigenschappen. De Wortel van Kalfsvoet van Egypte, met Honing gekookt, is
goet voor Kortborstigen, en met Amandel-olie, voor den Hoest; zy zuivert de Borst.
’t Zelfde geschiedt, als men de Wortel in Koeijemelk laat koken, men legt ze op
tranende Ogen, die blaauw zyn; op ontstekingen van de Keel, op de Spenen, die
gezwollen zyn.

KALFS-WORSTEN. KALFS-ROL, in ’t Frans Andouilles genaamt.
kalfs-worsten. Als men die wil maken, neemt men dikke Varkens-darmen, snydt
het dikke eind daar af, en laat ze een paar dagen staan weeken. Dat gedaan, en alles
wel gewasschen en in water geweekt zynde, waar in men eenige schyven Ajuin, met
wat witte Wyn zal gedaan hebben, neemt men die Darmen daar uit, en smyt ze in
ander vers water; dan snydt menze af, aan einden, zo lang, als men de Worsten wil
hebben. De Darmen gesneden zynde, neemt men van den buik van ’t Verken, doet’er
het vet af, en snyd het ook in riemen, ter lengte van de Worsten: Dit ook gedaan
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zynde, maakt men ze op, en bekleed ze met de Darmvliezen, die men’er toe gereed
heeft, na ze alvorens met allerhande kruideryen voorzien te hebben.
Om ze eten, dienen ze op de volgende wyze gekookt te worden:
Neem ze, en doe ze in een wel geslote pot, op een zeer middelmatig vuur, laat ze
indien staat haar zap uitzweten, giet’er dan een weinig water over, met een Ajuin
vol Kruidnagels gestoken, twee roemers witte Wyn, Peper en Zout, naar behóóren;
laat ze dus koken, en als ze gaar zyn is het goed, dat ze in haar eige nat koud worden,
neem ze dan daar uit om ze op een blad Papier op den Rooster te leggen, om heel
warm te kunnen gegeten worden. Zie ook kalf.

Andere manier van Kalfs-worst, of Andonilles.
Men kan ook de Krans, of Lobbe van een Kalf daar toe nemen, dezelve wel wasschen,
aan een van bei de enden toebinden, dan Spek en Kalfsdarmen nemen, die mede wel
schoon gemaakt zyn; snyd dan alles van zo een lengte, als gy de Worsten wilt hebben;
Voeg er by schoongemaakte Kalfs-ujer aan schyven gesneden, zo wel als de Krans
en ’t Spek; dat gedaan zynde, doe het alles, behalven de Darmen, in eene Braatpan;
bestrooi het gestote kruid, een Lauwerblad, Peper en Zout, en wat klein gesnede
Chalotten, met een halfpint Room van zoete Melk: Laat het wat op ’t vuur staan,
neem de Pan dan weder af, en doe’er vier, of vyf dojers van Eijeren by, met wat
gekruimd brood; en als alles wel t’samen vermengd is, neem dan uwe Darmen, en
vul ze door eenen Trechter, of Worsthoorn daar toe gemaakt, dus warm op, met het
Vulzel zo even aangewezen. Laat ze daar na in water staan om wit te worden, en
bind ze toe: Als gy ze wilt eten, zo bedien u van Papier om ze op den Rooster te
leggen; eet ze dan, en wees verzekert dat gy’er lekkerheid in zult vinden.
kalk (is een stoffe, welke in Holland van kleine Schulpen, door middel van Vriessen
Turf in een ronde Oven, die boven open is, daar toe gemaakt, gebrand wordt: maar
in andere Landen wordt zy van Steen gemaakt.
De Schulpen, welke men daar toe gebruikt, wordt geschept met Netten, welke aan
een yzere Beugel, als een Beurs, of Laafnet vast zyn, en aan dat yzer een steel van
hout hebben. Dit geschiedt na dat zy, tussen de Maas en Tessel, over de Zeebanken
zyn geworpen; doch ook by vlagen en streken, naar dat de Stranden gestrekt leggen.
Zo dat een onweer de Stranden zo kan veranderen, dat zy weinig, of veel opbrengen.
Hoe dikker en gevoeder deze Schulpen zyn, hoe de zelfde beter Kalk geven. De
voornaamste streken, daar ze gevist worden, zyn tans tussen Wassenaar en
Noordwyker-hout, en dan weder van de hoogte van Alkmaar, tot by Wyk op Zéé.
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De Kalkovens die ring rond, en onder wyder als boven, en aldaar open zyn, hebben
veelmaal onder een Riool, Hengst geheten, en rondom gaten, dog die niet groot zyn.
Laag om laag wordt de Turf en de Schelpen gelegd, tot dat men gelyks, of iet hoger
dan de Oven komt, zynde de eerste laag Turf, en de laatste Schelpen. Men steekt ze
onder, of in den Hengst, of deur de gaten rondom aan. Deze Ovens zyn echter in
Holland en Vriesland niet gans even eens. Zy hebben ook alle genen Hengst, en
plachten minder luchtgaten te hebben, dan tegenwoordig; sederd dat de Heer Pieter
van Lelyveld daar in verandering heeft beginnen te maken; op dat zy ter snelder
zouden branden. De Kalkovens moeten ook geplaatst worden, daar veel tocht van
wind is; schoon men daar voorheen zo veel acht niet op gaf; en somtyds, is ’t nog
nodig met Schutten en Schermen de wind te keeren en door de gaten in den Oven te
jagen. De Kalkovens staan deurgaans twee op eene Kalk-plaats, op dat zy, malkander
in ’t branden vervangende, met lessen en vullen, altyd werk zouden geven.
Na dat de Kalk gebrand, en lang genoeg gekoud is; zo dat gemeenlyk alle weken
een in drukte afgestookt wordt; haalt men ze uit den Oven, en de bovenste en zwarte
Schelpen daar af geschuimd hebbende, lest men ze door de gebrandde te beslaan met
Water, waar door ze fyn wordt, en waar na men ze op een hoop schopt.
kalk (Steen.) Maar behalven de Schulpkalk, meest in Holland en Vriesland in gebruik,
heeft men nog een Kalk, van Steenen gebrand, welke men in Europa uit de Bergen;
maar in Indiën op vele plaatzen uit Zee haalt, en een soort van witte Koraalsteen is.
Wat de eerste belangt;) Als de steen wel gebrand is tot Kalk, is zy een derde lichter,
als de steen, waar van ze gebrand is; De deugd daar van wordt uit de fraaije heldere
klank afgenomen, welke de gebrandde steen geeft, als men’er op slaat, en uit den
damp, welke zy uitwerpt, als men’er water op giet, en uit het zieden des zelfs.
De steenen, welke men daar toe neemt, moeten met gene aarde vermengd wezen;
want anders wordt’er de Kalk onrein van. Zy moeten ook niet dor, vuil en oud of
afgelegen zyn; maar uit nieuwe, beschaduwde en vogtige Steengroeven gehaald zyn.
De steenen, welke meest daar toe in gebruik zyn, zyn witte of bleekblaauwe
Kalksteenen, die droog zyn en gaarne breken. De Keizel- en Veld-steenen, die in
Beken en Waters gevonden worden, geven een kalk, die tot fraijer werk dient, en
daarom meest tot Pleisteren gebruikt wordt. De Kalk, van Leijen gemaakt, is zo goed
in ’t Weder, als ’t Water, dewyl zy schielyk kleeft en duurzaam is. Maar men moet
ze, zo dra zy nat gemaakt wordt, gebruiken, anders verbrandt en verteert zy in zich
zelfs; zo dat zy naderhand niet wil kleven, noch aangrypen. Alzo sponsachtige,
gaterige en zachtte steen, zich best laat branden, maakt men daar van een Kalk, die
het best, tot het Volrapen en Pleisteren van muren dient. Uit zeker soort van Marmer,
dat in de Graafschappen Wied en Idstein, en te Durlach in grote menigte is, en in der
zelver omtrek, op het veld vindt, en ten deele Graauw, ten deele Zwart, ten deele
Veelkleurig is; wordt de schoonste witte Kalk van de wereld gebrand, die zo wel tot
Muren, als Pleisteren goed is.
Alle Kalk, van de opgetelde steenen toebereid, wordt, om ze van de Gips te
onderscheiden, ook Steen- of Stryk-kalk geheten, om dat ze niet als gene, in de vogt
hard wordt: maar zich, als een Pap laat stryken.
Tot het branden heeft men Ovens zo hoog en wyd, als men ze wil hebben: maar,
hoe zy hoger zyn, hoe zy beter uitbranden.
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Men zet’er de Kalksteenen fraai dicht by een in, legt’er ook eenige houten tussen
in, op dat de hitte daar door te beter door de luchtgaten heen, die daar uit ontstaan
zyn, mocht dringen, en de steenen deurbranden mogten. Het vuur wordt onder in de
Vuurgaten gemaakt, en daar acht dagen lang mede aangehouden, tot dat de Kalk
goed is. Daar na wordt ze acht dagen, ja tot twaalf toe, te koelen gelaten, en in die
tussen tyd zorg gedragen, dat’er gene Regen by kome, en daar door de Kalk gelest
worde. Als zy genoeg gekoud is, wordt zy’er aan stukken uit genomen, en ten gebruike
bewaard.
Tot een brandzel van 300 Tonnen Kalk, moet men, zonder het Smookhout, wat
meer dan twintig Vademen Brandhout hebben.
Men brandt ook op vele plaatzen de Kalk met de Tegels te gelyk in eenen Oven:
zo dat de Vloer der zelve en de Rode Deur met Steenen opgezet, en boven den Oven
met Tegels gevuld worden, geschiedende het vuren voor ’t overige, gelyk in ’t stoken
van de Tegels, alleen.
Op enige plaatzen maakt men een lange groef, waar in men de steenen zo schikt,
dat zy niet te samen vallen, en ongelyk branden kunnen; en dat zo dicht, en op zo
een wys op malkander, dat het Vuurgat onder open blyft. Dan wordt de groef van
boven met Leem digt geworpen, en ’t vuur daar onder gestookt; dit houdt men acht
dagen lang in gedurige vlammen, tot dat de steen zo wel in, als uitwendig, gloeijend
is geworden; en’er rook, noch damp meer van bespeurd wordt.
De koudgeworden Kalk, draagt, zo als zy uit den Oven, of Brandgroef van den
Kalkbrander gehaald is, den naam van Levendige, en Ongebluste Kalk: Maar als zy,
na het branden, met Water, tot ene Bry gemaakt is, wordt zy Geleste Kalk geheten.
Het Kalklessen, geschied op deze wys. De steenen werpt men in houten Bakken,
van planken daar toe gemaakt; Dan giet men’er Water op, dat daar van kokend wordt.
Waar na dit van sterke, arbeidzame luiden, met yzer Gereedschap wakker onder
malkander gestoten en geroerd wordt, op dat het Water deurdringe, en met de Kalk
vermengd worde. Daar na haalt men de Voorzetplank van de houtten Bak uit; en laat
de dunne geleste Kalk in een grote Kuil loopen; welke men, als de Kalk genoeg gelest
is, met Planken, of met Zand wel dekt, of met Planken, daar, een paar duim hoog,
Zand
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is overheen gedaan; en bewaart ze dus tot gebruik. Als zy te lang legt, verlist zy hare
kracht.
Maar men lest de Kalk nog beter, om ze acht, of negen jaren te bewaren; wanneer
maar de Kalk, als zy eerst uit den Oven komt, op een zuivere, vlakke plaats, van
sterke, zware Leem, of Klei dicht of anders toegesteld, drie voeten hoog wordt gelegd,
maar naar believen in langte en breedte op den ander schikt, en de zelve van boven
en op de zyden, met Zand wel drie voet dik belegt; en gevolglyk zo veel Water, en
zo lang daar over giet, dat het Zand en de daar onder leggende Kalk, nat genoeg is
geworden. Zo het Zand onder het begieten, gelyk veel malen geschiedt, reten maakt;
moet men deze met zand, dat men’er in voorraad by heeft, weder dicht werpen; en
daar door den uitgang van den damp, door den hitte veroorzaakt, beletten; dan houdt
de Kalk alle hare kracht by zich. Deze, dus bereidde Kalk is, ’t zy men ze lang, of
kort daar na’er uitsteekt, altyd week, en zeer goed om muren te bepleisteren; tot
verheven arbeid, en tot een grond, om op te schilderen. Zy schilfert, noch valt af, en
doet de schoone kleur, en ’t leven der Verwe, niet vergaan. Als de Kalk, van zich
zelf in de lucht lest, valt ze aan stof, en is niet goed tot muren.
Imand, die Bouwen wil, heeft groot voordeel, zo zyn Grond, of Berg, of Veld,
steen geeft, bekwaam, om Kalk van te branden, gelyk in Duitsland veelmalen
gebeurdt. Hy kan ze dan maar laten halen, en in zyne Kalkoven brengen: maar hy
moet tot het maken van deze, gerechtigt zyn, en zulke afgelegene plaatzen hebben,
daar niemant door brand, of de kwade damp, overlast van kan lyden.
De Steenkalk gaat in deugt de Schulpkalk te boven, kunnende veel beter tegen
lucht, weder en vocht.
Men gebruikt de Kalk ook, om, ongelest onder de Mest gedaan, te beter broeijing
te maken; ja zelf wanneer men andere Mest niet kan krygen. Maar ’t is meer
schadelyk, dan voordeelig, om dat het den grond, in eens, alle zyne kragt doet spillen;
zo dat zy naderhand niet meer meer goed is. Dit heeft het oude Spreukje gemaakt.
Als de grond met kalk gemest wordt, maakt het maar oude luiden ryk. AEcon. Lexicon.
De Kalk, is onder die dingen, die warmte in Broeibergen maken, een zeer schielyke
hefmiddel: maar geeft ene onnatuurlyke groei tot de rypwording der vrugt; waar door
de Gewassen en Boomen menigmaal sterven. Zie Aanm. op Lusthoven.
Hoe men met Kalk een goede Sement maakt. Zie onder op dat Woord.
De Kalk heeft haar gebruik, in de geneeskunst; men maakt’er een Water van zeer
bekwaam in een Been-eter, in Kanker en andere oude Wonden. Neem een stuk
ongeleste Kalk van de grootte ener Mans vuist, legt ze in een verglaasde pot, giet’er
twee kannen klaar Water op, en dek het wel toe; roer na twee dagen het Water en de
Kalk met een stokje wel om; laat het weder drie dagen staan; giet’er dan het heldere
Water, in een kopere Pan, zo af, dat’er zich geen Kalk mede vermengt; doet’er de
grootte van een Okkerneut Kamfer in, en roer het in de kopere Pan eenige reizen
deur een, tot dat het blaau wordt; waar na men het in een zuiver Glas kan doen, en
ten gebruike bewaren.
Zie Oecon. Lex. Hoogd.

Om Kalk te lessen, welke tot velerlei gebruik dient, door Mr. Lemery.
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Men moet ze doen in een Pot, en deze Water vullen; zo dra dit begint te pruissen,
zet zich daar een velletje op, ’t geen men’er met de punt van een Mes moet afnemen,
en daar mede blyven voortgaan, tot dat’er geen vlies meer op komt, dan zal het ten
gebruike dienstig wezen.
kalken ’t Zaad, dat gezaaid wordt. Zie landbouw.
kalk maken, is in de Stookstunst een Metaal, of Bergstof tot Kalk, of een fyne Stof
door middel van vuur te brengen. Zie Calcinatie in ’t Kunst-woordenboek.
kalkoenen. Deze Dieren geven veel voordeel, en wat moeite men mag doen, om ze
te fokken; dit moet ons niet vervelen. ’t Vermaak van zich daar van, op ene wyze,
die ons behaagt, te bedienen, vergoedt ligt de moeite, welke het oppassen ons kost.
In ’t begin geven deze beesten in der daad meer moeilykheids, dan gemeene
kuikens, om dat zy zo wel tegen de koude niet kunnen. Maar met der tyd, en de
aangewende moeite, komt men altyd tot zyn oogmerk, als men maar doen wil ’t geen
ik zal zeggen. ’s Is een misslag’er weinige te fokken, want zy kosten meer, als wanneer
men’er vele houdt; en zie daar de reden daar van. Een klein getal, dat zyn oppassens
niet waard is, doet u meer schade in de Hoven, Wyngaarden, Tuinen, het Koorn, als
een groote kudde u doen zal; welker hoeden men aan het bestuur van een jonge over
geeft, welke ze een ganschen dag in ’t Veld gaat hoeden, en maakt, dat zy Wortelen,
Wurmpjes, Kruiden en wilde Vruchteu eten, welke zy vinden; waar van zy echter
wel groeijen. Maar, als men’er weinige heeft, gelyk gezegd is, laat dit klein getal
niet toe, daar een Hoeder by te zetten; en men moet ze in zynen Voorhof gedurig de
kost geven, ’t welk meer kost dan zy waard zyn, als zy groot zyn geworden; alzo
deze dieren zeer groot van eten zyn, en zich met een weinigje kost, welke men ze
voorwerpt, niet te vreden zyn. Maar, eer men ze te eten geeft, of ze in ’t Veld ter
Weide uitjaagt, moeten zy eerst groot genoeg zyn geworden. Laat ons dan zeggen,
welke middelen veel toebrengen, om ze te doen voortkomen.
Wat de keuze der Eijeren in ’t maken van Nesten belangt, dit geschiedt, gelyk met
gemene Kuikens. Hier staat ons niet meer aan te merken, dan ’t geen geschiedt, na
dat de Kalkoenen hun Broed gelegt hebben, ’t welk op twaalf, of vyftien Eijeren
uitkomt. Als zy ’t Nest beginnen te houden, is ’t een teken, dat zy Broeds worden.
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In het eerste Broed zal men hen maar vyftien Eijeren geven; alzo dan de koude nog
niet over is; en achttien, als menze voor de tweedemaal te Broeijen zet, ’t geen in
den maand van July is; en gelyk het tot de groei der Kalkoenen niets doet, of ’t in ’t
afgaan der Mane zy, alzo moet men weten, dat zy een maand van nooden hebben,
om ze uit te broeijen; in welken tyd men zich wel zal wagten, van de Eijeren aan te
raken, uit vrees van een ongemak, daar zy aan onderhevig zyn.
Men moet in dien staat zorge dragen, dat het de broeijende Hen aan Voedsel niet
ontbreke; en men zal ze altyd zachtjes opnemen van hare Eijeren, om haar te laten
eten en drinken; want, zo menze niet doet eten, zullen die beesten, zo heet zyn ze in
’t broeijen, zich daar op menigmaal dood vasten, al hadden zy het eten voor zich;
Dit maakt ook, dat zy zich ontlasten en bekwamer zyn tot hun werk.
Als de tyd gekomen is, dat de jonge Kalkoenen uitkomen, zal men ze helpen, gelyk
wy geleerd hebben, van de Kiekens; en eindlyk, als zy alle uit den dop zyn, zal men
ze opvoeden; en zie daar op wat wyze.

Manier om Jonge Kalkoenen op te fokken.
Daar is kwalyk gedierte, dat men tederder moet opvoeden. De koude is hunne
doodvyand; en dierhalven moet men goede zorge dragen, dat men ze daar voor
bewaart. Dit maakt dat het nodig zy, als zy uit den dop zyn, daar voor een plaats uit
te kiezen, die warm is, omze op te kweken, tot dat zy wat sterker zyn geworden. Men
geeft ze middelerwyl de vreyheid, om ze op de plaats te laten loopen, en de Zon te
laten genieten, welke de enigste warmte is, die haar ’t meeste goed doet.
Midlerwyl zal men ze in ’t begin niet laten uitloopen, als men ziet dat het regenen
zal, want niets is hen schaadlyker, en doet haar eerder sterven.
De Kalkoenen moeten zeer zegt behandeld worden; dewyl men ze, zo dra zy zyn
uitgekomen, onder hare Moeders van daan moet nemen, of’er ze zo onder zetten, dat
zy zich niet beweegt, want met de minste beweging, welke zy maakt, kan zy ze licht
met de pooten doodtrappen.

De kost der Kalkoenen.
Onder de zorge, welke men voor ongemakken dragen moet, zal ook die van hunne
opvoedinge wezen. Het zal van geen minder gewigt voor de groei van deze kleine
beesten wezen, dat hy, die’er opzicht op heeft, wel toezie, dat hy ze viermalen daags
te eten en te drinken geve, te meer dewyl de Kalkoenen van een inslokachtige aart
zyn, zodanig, dat, zo men ze wat te veel liet honger lyden, zy licht in een flaaute
zouden vervallen, welke hen zoude doen sterven.
In het begin voedt men ze met harde Eijeren zonder dojer, fyn gehakt; men heeft’er
die niet meer, dan half Eijeren nemen, en half gekruimd Witte-brood. Deze Spyzen
zyn beide goed. Maar dus onthaalt men ze niet, dan vyf, of zes dagen; wanneer men
begint bladeren van Netel te nemen, welke men ook hakt met die harde Eijeren.
Nadat de Kalkoenen zes dagen op deze wyze gevoed zyn, ontneemt men ze de Eijeren
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en voedt ze niet, dan met gehakte Netel, geweekt met een weinig Zemelen en Wrongel,
met Gerstemeel en zwart grof gemalen koorn. Nu en dan werpt men ze een weinig
Geerst, of gekookte Gerst voor, om hen hongerig te maken.
Zo men ziet, dat zy kwynen, moet men ze nemen, en ze den bek in Wyn steken,
om hen daar een weinig van te doen drinken. Dit is uitnemend, om ze krachten te
doen krygen. Hoe men meer werk maakt van de jonge Kalkoenen te kweken, hoe
men ze eer in staat zal stellen, om de Oude, en een Oppasser te kunnen missen, en
om niet anders, dan de oplettenheid van een Kalkoen-hoeder te hebben, die ze te
Velde brengt.

Het broeijen der Kalkoenen; aanmerking.
Schoon de Kalkoenen van een jaar zeer goed zyn om te broeijen, men raad echter
gedurig, om’er daar toe ene te houden, die twee jaren oud is. Deze doen hun Broed
beter op zyne tyd voor den dag komen, broeijen eer, en bewaren hare Kiekens beter.
Om deze reden moet men de ene helft van ’t ene soort, en de andere helft van ’t
andere soort hebben. Om zuinig huis te houden, als men verscheiden Kalkoenen
heeft; moet men de jongen van die Moeders nemen, en geven ze aan eene, die ze
genoeg bewaren kan. Dan moet men de andere twee, weder by den Haan brengen,
om een tweede Broed te zetten, en uit te broeijen. Men vindt’er zelf, die, zo dra de
jongen uit den dop zyn, ze terstond onder ene andere Kalkoen brengen, welke op
den zelfden tyd ook Kiekens heeft; Daar na brengen zy’er weder andere Eijeren
onder, ’t zy van Kalkoenen, of gemene Kiekens, welke zy zachtjes onder de Broeister
laten zinken, welke door de hitte, die zy heeft, deze Eijeren nog uitbroeit. Maar, om
dit uit te voeren, geeft men ze, van tyd tot tyd gebraden brood in Wyn, met Gerst, of
Haver, ’t geen haar gewone voedsel is.

De tyd, wanneer men de Kalkoenen ter Weide moet dryven.
Als de Kalkoenen zo oud geworden zyn, dat zy zich hunner Moederen niet meer
kreunen, dan geeft men ze aan imand over, die ze te velde dryft, om de kost te myden,
welke men ze t’huis zoude moeten geven. Men neemt daar toe een kleine jonge, meer
uit liefde, dan anders, aan welke men ze beveelt.
Zo dra de Zon des morgens op is, laat men dezen Kalkoenhoeder henen gaan, en
men belast hem ernstig de kudde niet te verlaten, en ze nu hier, dan daar te dryven,
op dat de verandering van Wei. hen doe eten; en te beter groejen.
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Ontrent ten tien uren des morgens, zal hy de beesten weder t’huis brengen, en daar
tot na de middag laten, wanneer hy ze weder uit moet dryven.
Als de avond valt, moet de Kalkoen-hoeder ze voor zich henen na haar hok dryven;
maar, eer hy ze daar in opsluit, moet hy ze nog wat Koorn voorstrooijen, om ze
kragten te doen krygen.
De Moeder des huisgezins moet niet verzuimen, elken avond de koppen na te zien
en te tellen, op dat de Hoeder zorge drage, dat hy gene laat afdwalen.

Ziekten der Kalkoenen, en hare Geneesmiddelen.
Als men deze orde hout, kan men op goeden winst van deze Dieren staat maken;
Doch zy zyn aan gene mindere ongemakken onderhevig, dan de gemene Kuikens,
en hebben ook Geneesmiddelen nodig. Maar gelyk zy van den andere niet veel in
aart verschillen, zo is’er geen onderscheid in hare Ziektens.
Als zy onder de Tong, of onder de Stuit een blaasje hebben, moet men het met
een Naalde deursteken.
De Orvietaan is haar goed, en het kruid van het kleine Capillaer, Vrouwen-haair,
’t welk op de Rotzen groeit. ’t Is een stale wet, dat men de Zieken van de Gezonden
moet afscheiden, en ze dus drie, of vier dagen van een houden, tot dat zy weder aan
’t eten zyn. Men moet de Kalkoenen niet uit het Stal laten, voor en al eer de Zon den
dauw en dampen heeft opgenomen. De Regen is haar hinderlyk, en doet ze sterven.

Manier van de Kalkoenen op te kweken.
I. Als de Kalkoenen uit den dop zyn, moet men ze drie dagen lang ’t Wit van Eijeren,
hard gekookt, en klein gehakt, geven; maar niet het dojer.
II. Daar na moet men ze, vyftien dagen lang, ’t Wit van Ei met Netelbladeren en
witte Kaas, deur een gehakt, geven.
III. Daar na moet men ze, een maand lang, gehakte Brandnetel, met Gerstemeel
en Trouilli, anders, Pain de Noix, Neutebrood, geven.
IV, Daar na blyft men by dit Voedzel, ze in de warmte te brengen, en ze te dryven
met Rysjes die zeer lang zyn.
V. Als zy Ziek zyn, moet men weten, of het de Figere zy. Dit weet men aan de
Vleugels, uit de grootste vederen, welke dan gezwollen, daar uit moeten gehaald
zyn, en haar ter zelver tyd Wyn, met kruim van Brood geweekt, en Smits-water een
tyd lang laten te drinken, gegeven worden; het geen Water is, waar in een Steen by
de Eggesmits, Slootmakers, of de Hamerslag van de Hoef-smit, gedaan is. Men moet
ze ook geven klein Vrouwenhaair, petit Capellaire; en onder haar eten, ontrent een
halve hand vol hakken, voor veertig Kiekens; of het St. Jans kruik, of anders Byvoet.
VI. Als zy ’t kwaad onder de Tong hebben, moet men ze met zeer veel
naaukeurigheid een velletje ontnemen; of zo men kan, als’er kleine blaasjes onder
de Tong zyn, ze handig deur steken.
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VII. Als zy klein zyn, tot dat zy den ouderdom van twee en een halve, of twee
Maanden bereikt hebben; moet men ze in de schaduwe houden, om dat zy door de
hitte der Zonne sterven, en de plaats daar men ze houdt, moet zindelyk wezen; en
men moet ze menigmaal schoon water te drinken geven; ook als zy uit het Veld
komen, te eten geven, zo zy ’t willen hebben. Geweekte Trouille is haar zeer goed,
en zelf de Radys, na dat zy heel dik geworden zyn. Neem de Zieke van de Gezonde,
om dat ze hare kwalen malkanderen ligt overzetten.
VIII. Als zy de Ourle, een Ziekte hebben, die haar de kop doet zwellen, moet men
ze, zo dra men ’t zwellen merkt, het hoofd met Smits-water wassen, en ze daaglyks
wel gadeslaan, om dat deze ziekte ze in twee dagen doet sterven.

Manier van Kalkoenen klaar te maken.
Men maakt ze op verscheide wyze klaar, of gebraden, met een Saus a Robert; of men
eet ze met Doop, en dan maakt men ze klaar gelyk Kapoenen, of men eet ze met
Doop, en dan maakt men ze klaar gelyk Kapoenen, of men dist ze wel in Pastei op.

Gevulde Kalkoenen.
Neem raau Spek, Prei en allerlei kruiden, als ’t alles klein gehakt is, doet’er dan Zout
en witte Peper onder. Men moet de Kalkoenen te voren gereed gemaakt hebben, om
te braden, dat is, dat men ze te voren moet hebben aan ’t Spit gestoken, zonder ze te
doen in water zwellen, en ze het vel, onder de Maag hebben losgemaakt. Dan zult
gy uw Vulzel, tussen ’t Vel en Vlees, een weinig onder het lyf doen; daar na zult gy
ze aan ’t Spit steken en braden. Als zy gebraden zyn, zult gy ze in een Schotel op
dissen, en doen’er een goed gestoofd over van Kalfs-zwezerikken, Kampernoeljes,
Zout, Peper, fyne kruiden aan een bosje. Men moet zorge dragen, dat alles met geroost
Meel gebonden zy, en wel doen koken, daar na zal men het heet opdissen. Op de
zelfde wys kan men Duiven, Kiekens en ander Gevogelte, toemaken.
kalmus is een Wortel, welke hier te lande in Slooten en Meeren wast. Men heeft
eenige soorten van Planten, welke onder dien naam, of die van Typha en Acorus
voorkomen. Zie Morison Hist: Plant.
Die, welke by Morison den naam van Typha Major, of de grootste Kalmus draagt;
en in Meren en Slooten, of Waters groeit, waar in gene sterke stroom is, heeft, naar
’t zeggen der Kruidkenneren, ene gematigde opdrogende en afwegende kragt. De
bladeren zyn bekwaam, deur hare lengte, buigsaamheid en vlakte, tot dekking van
Hutten en Huizen. De zelve zyn ook, in de Geneeskunde, in gebruik, maar voor al
de Wortels. Zy zyn, namelyk, verdunnende, goed voor Maag en Borst, en bequaam
om vergiftige stoffen ten lyve uit te dryven. Zy zyn ook dienstig in de Loop en Ve-
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nus-ziekten; en zeer bekwaam, om kwaadaardige Koorsen te verdryven; om de
verstopte Maandstonden weder voort te brengen, om verstopte Milten, Levers en
Watermakingen te openen, om Zyde- Lever- en Borst-pynen weg te nemen, een
koude en zwakke maag te versterken, tegen bedurven water. Deze is mogelyk de
reden, waarom de Tartaren deze Wortel gemeenlyk by zich hebben, en geen Water
drinken, of deze Wortel heeft’er alvorens eerst in geweekt.
Men eet de Wortel wel met Honig, of Suiker ingemaakt tegen kwade lugten, en
om koude vogtige magen te verbeteren, verstoppingen der Ingewanden weg te nemen,
en de lust tot byslapen te verwekken; Wegens Zinkingen, Stuiptrekkingen en
Apoplexie, heeft deze Wortel groten Lof verkregen.
Jakob Hazebaard, een beroemd Geneesheer, heeft een Slikmiddel toegesteld, dat
fraaijer en aangenamer was voor de smaak, dan de Diacorum van Mesue; Deze heeft
Bartholyn in zyne Medicynkist geplaatst.
kam. Is een Gereedschap, of Tuig, dat van Palmenhout, Hoorn, Elpenbeen, Schildpad,
of Karet gemaakt, uit verscheiden lange tanden bestaat, welke daar uit gezaagd, aan
’t eene eind aan ’t zelfde stuk vast zyn; en gebruikt worden om haair te ontwarren,
en van vuilnis en ongediert te reinigen. Men heeft ze van velerleije soorten, van
grootte, en fynte van tanden, naar believen, en naar ’t gebruik.
In de Stallen gebruikt men zeer zware Kammen, om de Staart en Manen der Paarden
te kammen. Deze moeten daaglyks gereinigd, en op hare plaats, by het ander
reinig-tuig van de Stal, opgehangen worden.
(kam der Wollekammers; deze bestaat uit twee reijen lange, Stale, scherpe pennen,
welker ene rei langer, dan de andere is; en welke aan een hout, met hoorn belegd,
vastgemaakt zynde, een hantvat heeft, dat, ten aanzien der tanden, dwers staat, en
op ’t eind, en in ’t midden, twee gaten heeft, waar mede men de Kammen aan een
Paal, in pennen, daar toe gemaakt, vast kan zetten.
De Wolkammers maken ze over dove kolen in een Kampot gedaan heet, eer zy
ze gebruiken, en hebber’er twee te gelyk in hun werk.
kam is ook een vleessig deel, dat sommig gevogelte, inzonderheid Hanen, en Hennen
op het hoofd dragen, en dat rood zynde, rondom gekerfd, en, of dubbeld, of enkeld,
of recht, of overzyde leggende is. De Haan heeft ze deurgaans, die grooter zyn, dan
de Hen van het zelfde soort.)
Men is wel gewoon de Hanekammen onder de lekkernyen in Pasteijen te doen, of
ze op een andere wys gebraden, of in gestoofd te eten.
Men neemt zulke Kammen zo veel men wil, of heeft; maakt ze schoon, wast ze,
zet ze met water op het vuur en laat ze eens opkoken; daar na doet men ze in een
Pan, en wat Boter by de Hanekammen, legt’er enige heele Uijen by, en snerktze tot
dat de Boter is gesmolten, daar na doet men’er goed Vleesnat en een weinig Wyns
by. Daar na kruidt men ze met Muskaat-noten, Gember, Citroenschillen, en laat het
met elkander koken. Voorts klust men vier, of vyf dojers in een kop, en giet een drup,
of enige Wyn Edik daar in, en welt het’er mede. Wil men het aanstonds eten, zo giet
men het nat in de Eijeren, terwyl het nog kookt, en roert het sterk, op dat het niet
schifte; Men giet daar na het nat by de Hanekammen. Als men ze opdist, neemt
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men’er den Uijen uit, giet’er gesmolten Boter over, drukt’er Citroensap in, en brengt
het op Tafel. Oecon: Lex.
kam worden ook de Tanden van een Rat genaamd, welke in een Rondzel vatten, om
een Rad om te dryven. Zie Oecon: Lex.
kameel is een tam dier, dat zacht van aart en leerzaam is, en ene, of twee bulten
heeft. De volkeren van ’t Oosten, gebruiken ze in de plaats van Paarden en Muilezels.
’t Is een droefgeestig beest, dat lang leeft. Als het geil is gaat het met het Wyfje
alleen, en dekt het den gantschen dag. Het gaat niet grazen, maar eet Distelen en
Kruiden, die sappig zyn en veel Melk hebben. Men voedt de Kamelen met gehakt
stroo, ’t geen men tot Ballen maakt, en kneedt met Water en Meel, met Boonen en
Erweten, welke men vogtig maakt. Dit maakt, dat zy ’t drinken wel missen kunnen:
en dewyl zy zeer lang drinken kunnen missen, zyn ze zeer dienstig in zulke plaatzen,
daar weinig Water is.
kameleopard, is een dier van Abyssinien, dat een hoofd en hals van een Kameel
heeft, en ’t vel gevlekt als een Luipaard.
kamelot is een soort van Stoffe van Geitenhaair en Wol.
kamenier. Deze is gedurig by de Mevrouw, of Juffer, om hare eer op te houden, zy
verzeld haar in de Kerk en Bezoeken, en over al, daar zy gaat. Zy moet wel kunnen
de Kap zetten, en naar de Mode en gedaante van ’t wezen opschikken. Zy moet
beleefd, van goeden aart wezen, en zorg dragen, dat zy haar niet ’t minste leed doet;
zy moet altyd netjes, zindelyk, en aangenaam van omgang wezen, om andere
Kameniers wel te ontfangen en onderhouden, die met hare Vrouwen, of Juffers de
hare komen bezoeken. Zy moet ook in staat zyn, om Kanten te herstellen, en te
Borduren, om zich werk te geven, als zy niets te doen heeft; en zorg dragen, dat zy
niet ledig is; Want ledigheid is de wortel van alle kwaad. Dit is ’t geen een verstandige
Dochter voor al myden zal. Gelyk zy altyd het oor van de Vrouw heeft, en dat van
haar de vrede en rust van de andere bedienden afhangt; Zo moet zy zich ook, ten
hunnen opzichte, wel weten te gedragen: en dat zy, noch vleijen, noch iets zegge,
dat hen benadeelen kan, als ’t maar kleinigheden zyn, en dat het belang der Vrouw
daar weinig mede bemoeid is. En zo ’t mogt gebeuren, dat zy onder den andere
geschil hadden, of dat zy in ongunst geraakten, moet zy zich tot haar begeven, om
haar weder in gunst te doen komen, of om hunne geschillen weg te nemen. Zy
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moet zich daar toe uit liefde laten gebruiken, en den enen, of den anderen aan zyn
gelyk doen komen, en niet lyden, dat, die ongelyk heeft, boven dryft.
(kameryksdoek, Is een soort van Lywaat, ’t geen van Linnen garen te Valencyn,
Kamerik, Arras, Bapaume, Vervins, Peronne, Sint Quintin, Noyon en andere Plaatzen
van Henegouwen, Kamerik, Artois en Picardie, gemaakt wordt.
Men heeft’er Gestreepte, Gemoesjesde, en Effen: elke van deze hebben mede
hunne ondersoorten, naar fynheid en digtte; Men verkoopt het by heele, halve en
kwartstukken, en ’t wordt verzonden in vierkante gevouwen papieren. Zie Dict: de
Comm:)
kamfer. De Kamfer, Camphora, is de Gom van een Boom, welke in Oostindien
groeit. Deze Gom geneest de ontstekingen der Ogen, zy verzacht de pyn van
Verbrandheid; als zy met Rozewater is gemengd, of met Weegbree Water, of Morelle
Water. Zy verzacht de Hoofdpyn, welke uit hitte ontstaat, zy is koud en heet by
toeval, gelyk de Azyn. Als men een sakje Kamfer by zich draagt, zal men niet veel
lust tot Vrouwen hebben, zo de Heren Brunet Dr. en de la Haye ons verzekeren.
kamferfoelje is een Boomtje, dat ronde takken, wit hout, en geen dikke stam heeft.
Men laat ze klimmen, op de wys van een Hoppestruik, tot Cieraad der Tuinen. Zy
bloeit aan Ruikertjes, welke een aangename kleur hebben. Zy zyn van driederhande
soort, als bont, wit en rood. De roode kunnen aan onze Winterkoude niet wederstaan.
De bleek-rode met by na witte bonte bladertjes, als ook de bonte, geven de
langdurigste en aangenaamste bloemen, voor het gezicht en den reuk. De witte geeft
het eerste bloem, doch is daar in zo langdurig niet. Zy wordt vermeerderd door hare
jonge takken, die geen bloem dragen, in den grond te leggen. Het afziedzel van ’t
blad, dat vry dik, en rondagtig is, is goed voor wonden, zeere kelen en wonden van
schenen en afvegende. Men stampt de bladen, en legt ze op de huit voor Schurf en
andere huidkwalen. Deze Plant is openende, en doet magtig pissen. Men geeft drie
oncen Water met zyne Bladen gedistilleerd, gemengd met een Ons water van
Oranje-bloessem, om de kragten der barende Vrouwen te vermeerderen. Dit Water
is ook goed voor ziektens der Ogen.
(kamillen. Hier van vindt men de soorten Kruidkundig beschreven, behalven op vele
andere plaatzen, in Hubners Kunst-Woordenboek, onder ’t Woord Chamemaelum;
hier zullen wy alleen by voegen;
Dat de gemene Roomse Kamillen, met zyne bloemen in de Apothekers winkels
in gebruik zyn; dat men’er 1. Water van distilleert. 2. Olie met die van Olyven daar
van kookt. 3. En daar uit een Olie distilleert. De smaak is bitterachtig en scherp, hare
reuk is kruiderig; en daarom dienstig voor ’t hoofd, zy is Pis en Zweetdryvend, en
voor de Lyfmoer dienstig. Hare kracht bestaat in een vlugtig, oliëagtig Zout, zy
verwarmt, verdryft; zy maken week en verzagten, en bestaan uit fyne deelen; zy
verdryven en zyn met een zonderlinge verdunnende kracht voorzien.
Niets kan’er in ’t genezen van Buikpynen by dit Geneesmiddel halen; vooral pryst
men de Olie, die van der zelver Bloemen gedistilleerd wordt; als zy om de Navel des
Buiks gesmeerd wordt, als zynde van een zonderlinge kragt. Zy matigt de pynen der
gekwelden met Steen, doet matig wateren, bedaart de Winden des Buiks, verzagt de
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pynen der zyde, en maakt ’t verhardde gedwee, terwyl zy de raauwe vochten kookt,
en men mengt ze met voordeel onder alles, om de ene, of andere pyn te verzagten.
Men gebruikt de Olie en de Essentie van de Kamil inwendig voor de Naweten.
Neem Kamille, doet ze in een Zak, en kookze in Wyn, en legze daar na op de Buik.
Men pryst ze in afgaande, inzonderheid anderendaagse Koorsen.
Zy dienen uitwendig by uitnemendheid in Pappen en Stovingen, om pyn te
verzagten en te verdryven; in Windbrekende Klisteren, tegen Buikpyn, in Voetbaden
voor Hoofdpynen.
Zy zyn ook dienstig voor Hartenwee uitwendig opgelegd; en in Afziedzel te drinken
gegeven;
Als ook in Zweedbaden, dewyl ze de huid zagt maken. Morison:)
kampechie hout, waar van daan oorspronkelyk, Zie Hubners Kunst-Woordenboek.
Hier moeten wy’er by voegen, dat het met Aluin en Wynsteen een valse kleur
maakt; Die kleur is echter vast, als het met Galnoten Smak, Radoul en Fovic,
Koperrood en Spaans groen tot het zwarten gebruikt wordt; alwaar ’t een goede
uitwerking doet, de zwarte verzachtende en fraijer, en de Stoffen van beter gebruik
makende.
Men heeft ’t ook goed geoordeeld tot de Gryzen, en Wortelkleuren, die niet boven
de twintig stuivers de El, en op de Voeringen niet boven dertig belopen: Maar, dewyl
de Grootverwers deze zouden kunnen misbruiken, om ’t Blaauw te vervalsen, of ’t
voor Pastel, of Weede te gebruiken, is ’t maar aan de Kleinverwers in Vrankryk
toegelaten, welke de Aluin en Wynsteen niet mogen gebruiken.
kampen. Wanneer twee herten malkander met de horens stooten, zeggen de Jagers,
de Harten Kampen. Dit geschiedt meest in de Bronstyd, wanneer een Bronshart, dat
nog geen Hinde heeft, een ander, dat reeds voorzien is, daar van ontzetten wil, dat
aan zyne Hinde getrouw blyft; Dan raken zy met de hoornen zo sterk aan ’t stooten,
dat men het, by stil weder, wel een vierendeel uurs ver hoort klappen; Dit duurt zo
lang, tot een van beide de vlugt neemt, of op de plaats dood blyft, of de hoornen zo
in elkander verward raken, dat zy by elkander omkomen, of gevangen raken. Een
Hart op die wys gevangen, en tot wildbraad geworden, noemt men in ’t Hoogduits
een kommerer.
kamper-foelje, Champignons, ’t Is
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een soort van Plant, die gene bladen heeft, en by ’t volk gemeend wordt, geen zaad
te dragen; schoon ’t zich daar in vergist, en ze met het Vergrootglas gezien worden.
De steel, die uit de aarde komt is kort en sponsachtig. Zy draagt een sponsachtig,
vleesachtig, rondachtig, plat, of puntachtig, bladerig en van ondere geribd, hoofd.
Men heeft’er velerleije soorten van, zie daar de gemeenste; deze zyn de
Hout-kamper-foeljes, Champignons de bois; welke aan de waterkanten van Bossen
wassen, en zeer groot zyn; De Veld-kamper-foeljes, Champignons de prez’ of pätures
zyn zulke, welke niet voor den dag komen, dan na het beginnen der Herfstbuijen.
Deze houde ik voor de beste, zo om dat zy van boven witter zyn, als om hare
roodagtigheid van onderen. Daar by zyn zy nog van goede reuk, welke de anderen
niet hebben. De Champignons der Thuinen, die deurgaans op de Bedden opkomen,
en de Mousserons, die niet voor den dag komen, dan in ’t begin van Mei in de Bossen
onder de Most van daan, waar van zy haren naam krygen.
De Champignons zyn van zeer verschillende aart, men vindtze die doodlyk vergiftig
zyn, of ten minste doodlyke kranktens veroorzaken. De beste zyn die, welke op een
misthoop in ene nacht groeijen. Men moet ze kiezen, die vleessig, wel gegroeid,
roodachtig van ondere, blank van boven zyn, en een aangename geur en rook hebben.
Zy moeten niet, dan van middelmatige grootte zyn, of zo groot, als eene Kastanje.

Het kweken van Kamperfoelies.
Van alle die soorten zyn’er gene buiten die, welke op een Bed groeijen, en die men
in den Thuin kan doen opkomen, welke men met zeer grote zekerheid kan gebruiken.
Daar toe moet men een Bed met Ezels, of Muilezels drek toemaken, leggen daar vier
vingeren breed vergaanne Mest overheen, wlke men Terras noemt. Als de warmte
van het Bed over is; zal men al den afval en ’t water, dat van die komt, welke niet
tot de keuken bereidt, daar op werpen, mitsgaders alle de oude en gewurmde. Op dit
Bed zal men in korten tyd schoone kamperfoelje hebben. Dit Bed is twee, of drie
jaren goed, en zal goed wezen om andere toe te maken.
Rondom Parys gebruikt men de Mest, welke uit de Stallen der Verhuurderen van
Paarden gehaald wordt, waar in men meer Mest, als Stroo vindt. De ondervinding
heeft geleerd, dat men daar in de meeste Champignons heeft. Men maakt een byzonder
werk van deze Bedden toe te stellen, welke veel arbeids en koste vereissen. Maar de
gedane moeite wordt genoeg betaals deur de vertier en de winst in een Stad, zo groot,
als Parys.
(De eetbare Kamperfoeljens, welke tot den Moeshof behooren, komen in vochtige
warme Nazomers uit de zandige en met Paardenmest gemengde aarde, veeltyds van
zelf voort. Gelyk men ze in eetbare, en oneetbare onderscheidt; zo onderscheidt men
de eerste in Lente, of Herfst-Kamperfoeljens. De Lente-Kamperfoeljens worden
Moriljes geheten, en wassen uit oude Eiken Boomen, ook in Bloembedden van mulle
aarde, die met jonge Rund waren overstrooid geweest.
De Lente-Kamperfoeljens zyn meest lang-rond, van binnen hol als een Ei, en onder
aan een holle steel rondagtig toelopende. De Herfst-Kamperfoeljens komen in natte
warme Nazomers, in Weiden, daar Paarden grazen, by menigte voort. Deze zyn meest
van boven wit, rond, van onderen platachtig hol, en als zy nog jong zyn, tot den steel
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toe besloten: maar groter geworden zynde, berst het ondervlies, en vertoont zich
aldaar met vele rode velletjes, welke met der tyd zeer zwart worden. Het vlees der
Champignons vergroeit dan en wordt vellig, terwyl de bovenste bol, platter en platter
wordt. Dus zyn ze ook die in de Moeshoven groeijen, in ’t begin bol, en knikker-rond,
daar na platter, maar graauwer, en van onder zo helder niet, maar bruinrood-achtig;
het vlies zelf is vaster en zelfstandiger, dan die men in de Weiden plukt.

Hoe men de Kamperfoeljes klaar maakt.
Men zuivert ze eerst, daar na werpt men ze in schoon water, waar in men ze laat
staan; daar na laat men ze in een weinig waters koken, om haar sap te doen geven,
en ze dan op een Vergiettest staan. Dit gedaan zynde, doet men ze in een Kasserol
met wat Boter, Zout, Peper, en Pieterselie; en, als zy gaar zyn, neemt ze af, om te
eten, na dat men’er een schoot Verjuis heeft onder gedaan, of nog beter Citroen-sap,
met het Nat van een Schapen Bout.

Gefruitte Kamper-foeljes.
Men kan ze in Boter, of olie vers fruiten, of ze in witte Wyn laten koken, en ze met
Zout en Oranje-sap toemaken.
Men vergenoegt zig somtyds, met de Champignons te schrappen; daar na werpt
men ze geheel in een braadpan, of men legt ze op een papier met Boter, of met goede
Olie gesmeerd op den Rooster, en men bestrooit ze met Zout, Peper, Nootmuskaat,
en een weinig korst van geraspt Brood, en laat ze zagtjes over een weinig vuur gaar
worden.

Gevulde Kamper-foeljes.
Als zy wel geplozen zyn, moet men’er den baard uit doen, daar na ze wassen, en ze
daar na eenigen tyd droog laten staan, om dat zy geen smaak zouden hebben, als men
ze lang in ’t water liet staan.
Tetwyl ze in ’t water staan, moet men een stuk Kalfsvlees, of van Gevogelte, met
gevild Spek hakken, en niet met Vet; doende daar Zout, Thym, Mariolein, en een
weinig Prei by. Als dit Gehak gereed is, moet men’er een raau Dooijer van een Ei,
of twee onder doen, met wat kruid, om het te binden; daar na vult men de
Champignons met dit vulsel. Wanneer zy gevuld zyn, doe ze dan in
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een gedekte Stoof-pan, of tusschen twee zilvere Schotels, met een weinig Boter,
Duive-nat, of dat van ander gevogelt, en boven en onder wat vuur. Als zy gaar zyn,
doe ze in een holle Schotel, en doe er een kleine witte Saus over, van wat Verjuis,
en Dooijer van Eijeren; en als ’t alles klaar is, doe’er dan wat Vleesnat by.

Om Kamper-foelies in te leggen.
Men kan ze gekookt zo wel bewaren, als de Bomen van Artesjokken, of na dat men
ze gefruit heeft; men doet ze in een Pot, of men giet’er versse Boter over, die naaulyks
heet is, tot de dikte van een vinger, om zorg te dragen, dat hare kragt niet weg gaat.
Een Week, of drie daar na is ’t goed de Saus eens warm te maken, en’er de
Champignons uit te nemen, welke men dan in gezoutte Boter moet doen, en’er dezelve
een vinger dik boven op leggen; zulks moet men van maand tot maand onderhouden,
om haar bederf voor te komen, welk ontstaat van de vogt, die zy uitgeven, en ze doet
bederven. Men moet ze in een Kelder, of andere koele plaats bewaren.
Men eet de Champignons ook in andere Ragouts; men legt ze ook wel in Room,
men vult’er mede, en schikt’er andere magere en vette Spys mede op.
(kamper-peer en kamper-venus-peer, by de Romeinen Pyrum Venereum is de
zelfde. De ene is van aangenamer blozender kleur dan de andere, waar van het
Plantzoen oorzaak is; voorts matig van grootte en dikte, langagtig, na de steel dun
wordende. Deze is de beste Stoof Peer, wordende in het stoven rood, zonder iet by
te doen.
Als deze Boomen op goede Plantsoenen geënt zyn, worden het tamelyk grote
welgestelde Boomen, die draagbaar zyn; maar dat niet gedaan zynde, worden het
kwalykgestelde Boomen, die meest afkankeren.
Zy zyn in de maanden November, December, January en February, goede
Keuken-Peren.
kampjagt noemt men zeker vermaak van Vorsten Hoven; waar in zekere wilde
dieren in een afgeperkte plaats met muren, of andersins omvangen, gebragt worden,
om met malkanderen te vegten; en welke daar na weder in hunne Hokken worden
opgesloten, of met Jagtmessen, of Schietgeweer gedood worden; ’t geen dan
gemeenlyk deur den Vorst zelve geschiedt.
kamrad, Zo noemt men, in de Molenmakery, zeker Rad, waar in Tanden staan, die
een rondzel vatten, dat een ander Rad voortdryft: In een Uurwerk wordt een Kamrad
wel een Kroonrad genaamd. Zie Oecon: Lex.
kan is de naam van een Hoveniers Gereedschap, en betekent by sommigen een Gieter.
Zie gieter.
kanalen, dat is, Vyvers, komen altyd best, op ’t oog, in de langte voor.
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kanarien vogels, zyn van de Kanarische Eilanden eerst tot ons gekomen. Men heeft
ze van velerhande vederen; en de gemeenste gelyken best in kleuren na een Sysje,
door haar geele, zwarte en witte vederen. ’t Mannetje heeft dan echter een schooner
gele borst, en onder aan ’t lyf wat meer wit als ’t Wyfje; ’t Wyfje daar en tegen is
doorgaans witter en bleeker. Buiten dit gemeene soort vindt men nog verscheiden
andere, waar van’er enige van Citroen-koleur; andere Sneeu wit met rode, of zwarte
Oogen; andete Zemel-, of As-kleurig; andere Wit en Zwart, of Bruinbont, ook
Zwavel-geel en Bruin, of gans Zwavel geel zyn: maar deze zyn nog niet lang bekend,
en worden van de meeste Liefhebbers voor de fraaiste gehouden (maar de Modens
veranderen) vervolgens de Koolzwarte: maar deze behouden hare kleur niet lang, en
zullen in ’t twede, of derde jaar Geel worden. Men houdt ze alleen om haar gezang,
ten zy ten deelen ook om de zeldzaamheid harer kleur: maar zy zyn zo raar niet meer
als voor dezen. Men vindt tans, namelyk, Luiden, die ten deelen uit vermaak, ten
deele uit gewin ze by malkanderen, in daar toe gemaakte hokken, by een doen; daar
zy dan twee, drie, vier en vyf Eijeren leggen, en ’s jaars drie, of viermaal Jongen
uitbroeijen; daar anders zeer weinige onzer Inlandse Vogelen, niet anders Nestelen
en Broeijen zullen, dan in hare vryheid. Haar gewone eten bestaat in gekneusd, of
gemalen Hennip-zaad; somwyl met Haver, of Salaad, en Raapsaad gemengd: waar
by men somtyds het kruid Muur geheten, op andere tyden, als men dat niet heeft,
Kruiswortel geeft; ’t welk zy gaarne pikken, maar daar gaat niets boven Nardus zaad.
Zy houden ook van witte Kanari-zuiker by haer eten; wanneer het tussen de draden
harer Kooitjes wordt gestoken. In den Broeityd moet men ze harde Eijeren, en hartjes
van Salaad; maar geen Suiker geven, en hare Kooi nooit zonder zand laten. Men
plagt haar op de volgende wys haar eten klaar te maken. Raapzaad een pond,
Havergord drie pond, Salaadzaad drie pond, graau Maanzaad drie pond, Kanarienzaad,
drie pond, Doojers twee pond, Lynzaad een pond. Dit wordt onder malkander
gemengd, en des morgens elke een Lepel vol gegeven. Als men ze in de Meimaand
in de Broeikojen doet, geeft men ze maar de helft van ’t voedzel, anders worden de
Eijeren te vet. Gedurende den Broeityd moet’er een Traliewerk over haar water zyn.
In September neemt men ze weder uit de Broeikojen, en doet ze in gewone Kooitjes,
alwaar men haar een weinig Saffraan in het water geeft; en zy worden den Winter
deur, gelyk gemeld is, gevoerd. Somwylen worden zy ziek, en krygen builen aan ’t
hoofd. Deze moet men met Boter, of Hoendervet een reis twee, driemaal smeren, en
zo drie dagen laten blyven. Zo dra deze Zweer ryp is, en men de Materie, die rosgeel
is daar uit gedrukt heeft; moet men ze andermaal, gelyk gezegd is, smeren, tot dat
het heelt. Men kan’er somwylen ook Meloenzaad, byzonderlyk, als zy ruijen, geven;
en elke Maand tweemaal wat Kandy-suiker in ’t water doen; en de Vogel eens, twee
of driemaal in een Week met Wyn bespuiten, en ze in de Zon weder laten opdrogen;
hier door ver-
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dryft men haar de luizen. Daar en tegen moet men op alle wyzen zorg dragen, dat
de Muizen niet by haar, noch aan haar eten komen; want zy sterven daar van. Van
een Putters Mannetje, en een Pop van een Kanarie, fokt men een schoon Bastaardsoort,
welks Kopje naar een Putter, en ’t Lyf naar een Kanarie gelykt; en Kanarie Putters
genaamd worden. Deze Vogels hebben een buiten gemeen schoone gemengde zang:
maar brengen geene jongen voort. Men krijgt ook uit een Man van een Kanarie, en
een Cysjes Wyfje, schoon Bastaard soort. Alg. Oecon. Lexic.
kanarie zaad; Dit kwam eerst uit de Kanarise Eilanden in Vankryk, en is van daar
in Duitsland overgebragt, en wordt aldaar in de Hoven geteeld. De Wortel brengt
een steel met knoopen en halmen voort, gelyk de Spergie. In den beginnen is de
Bloessem wit, en daar na wordt zy een langwerpige knop, daar een langwerpig, van
binnen en buiten wit zaad in legt, ’t geen de Kanarievogels gaarne eten. Enige willen,
dat men den Kanarievogelen, niet te veel van zulk zaad geven moet, om dat zy’er
niet gezond by blyven: anderen, daar en tegen, willen, dat zy de Kanarievogels gezond
hielden al gaven zy ze niet anders. Dewyl ’t nu veel op de gewoonte schynt aan te
komen, zo zal het raadzaamste wezen, dat men deze zaden onder andere zaden, die
de Kanarien gebruiken, dezelve geeft; gelyk in ’t voorgaande Artikel gezegd is.
Dit zaad is ook zeer goed voor de pyn der Blaze, Graveel, Steen, en Nieren-pyn,
als het gestootten, met Roggenmeel gemengd, tot Brood gebakken wordt, en den
Zieken te eten wordt gegeven. Alg. Oecon. Lex. Hoogd.
kaneel is een redelyk dunne evene bast, die in de langte gerold tot ons overkomt.
Hare coleur is rosachtig geel. Zy is van een lieflyke, scherpe, geurige, zoete smaak.
Zy wordt van de Telgen eener Boom geschild, (welke de grootte van een Olyf-boom
heeft, en welker bladen de kleur van een Laurierblad, en de gedaante van een
Citroenblad heeft. Garz. ab Ort. en de Kaneelboom wordt geheten. In ’t
Zuidwesttelyke deel van Ceilon heeft men’er grote Bossen van. Men schilt deze
Boomen op zekeren tyd van ’t Jaar, als de Bast best lossen wil. Dit geschiedt, door
zulke Cingalen, welke dit uit Froondienst aan de Neerlandse Oostindise Maatschappy
verplicht zyn, en ze daar aan leveren moeten. Zie Hed. Hist.)
De beste Kaneel is dun, hoog van kleur, scherp van smaak en groot van geur.
Eigenschappen. Zy versterkt de Maag en Hart, brengt de Stonden voort, is goed
in den arbeid der Vrouwen, kookt de spyzen, is windbrekend, en men gebruikt ze
tegen het venyn; maar men moet ze van de Kaneel, welke men van de Stam der
Boomen schilt, en reuk, noch smaak heeft, wel onderscheiden.

Essentie van Caneel in de consistentie van Extract, of Aftrekzel.
Neem Olie van Muskaat, zet ze ’s Somers in de Zon, om ze den reuk te doen verliezen,
doe’er daar na een achtste Kaneel-olie by, welke gy tot de dikte van een Extract moet
maken.
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Om Water en Geest van Kaneel te distilleren.
Neem anderhalf vierendeel Kaneel, stamp ze, en doe ze met zes pinten goed, RivierWel-, of Regen-water in uwe Distilleerketel, en laat ze over heete As van ’s morgens
tot ’s avonds staan trekken. Distilleer ze des anderendaags; en haal van uwe zes
Pinten’er vier van goeden aart.

Om Kaneel-water te maken.
Gy zult desgelyks drie Pinten gekookt water nemen, een halfpintje essentie van
Kaneel, gestookt gelyk die van Anys. Zo zy niet sterk genoeg van Kaneel is, kunt
gy het na believen vermeerderen. Naderhand zult gy’er vyf halfpintjes, of drie Pinten
Brandewyn by doen, en ze met het Water en de Essentie van Kaneel mengen, met
een Pint klare Suiker; daar na zult gy het laten doorzygen.

Om een Kaneel-water te maken, tot een Verkoeldrank, gelyk een Limonade.
Neem een Kan van Aarde of Metaal, of een Boetelje van Glas, doet daar in een Pint
water, kookt het, en doet’er dan, als het gekookt en afgenomen is, een half once, of
daar ontrent Stokkaneel, met twee, of drie Nagelen in. Gy zult de Kan, of Bottel wel
sluiten, en ze koud laten worden. Als daar na het water koud geworden is, neem dan
een half pint van ’t zelve, en doet dat op twee Pinten water; Wilt gy niet meer dan
een Pint, moet gy maar de helft, of daar ontrent’er bydoen, met een Vierendeel Suiker,
of daar ontrent naar believe. Als ’t alles gedaan is, laat het dan koud worden, en geef
het te drinken.
Op ’t Artikel van olie zal men vinden hoe men de Kaneel-olie moet maken.

Om Kaneelwater te maken.
Neem tot een Anker Brandewyn, twee pond Kaneel.

Ryns Kaneelwater.
Neem tot een Aaams Ketel half beste Franse Brandewyn, en half Regenwater, 16
pond Kaneel; breekt deze, en laat ze in de Brandewyn weeken den tyd van drie, of
vier dagen; werp dan een kop vol Zout in de Ketel, en stook met klein vuur, ’t geen’er
eerst uit komt zal weinig na Kaneel smaken, en klein van kragt wezen, en ’t wil met
de Geest van Brandewyn niet wel overkomen; maar als’er Geesten overkomen, welke
daar sterker na smaken, mag men’er die onder mengen; men moet dikmaal proeven,
of het overkomend water nog na Kaneel smaakt, en ’t zo lang overhalen, tot dat het
wit begint te worden: want dan geeft zy eerst recht
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hare kragt. Dit kan alleen gehouden, of met het andere gemengd worden, om
verscheiden soorten te hebben; Als het geen overkomt, reuk, noch smaak meer heeft,
moet men’er maar uitscheiden. Zoet het dan in een vaatje met 24 pond beste Suiker,
gesmolten in vier mengelen Water, en kook het te samen in een schone Ketel, tot dat
het aan het zieden is; doet’er dan een halfpond zuiveren Aluin by, schuimt en kook
het als Vis, en neem het dan van ’t vuur, en koud zynde, giet het in ’t Vaatje op het
Kaneelwater, roer het om, en laat het leggen tot dat het klaar is. Op deze wys kan
men alle fyne Waters zoeten: want het wordt niet gedaan, dan om ze in ’t koken klaar
te doen worden. Wil men ze slechter hebben, men doe’er wat Kaneel op, of vermeng
het Kaneelwater met goede Brandewyn.

Anders.
Op een Aams Ketel doe 112 mengelen beste Franse Brandewyn, 16 mengelen
Regenwater, een kop Zout, 8 pond Kaneel, en een half pond Potas, week en distilleer,
als boven. Neem daar na 36 pond Suiker en 8 mengelen Regenwater, alle te samen
en wel gekookt en geschuimd zynde, maak daar mede zoet, als boven.

Ander Kaneelwater.
Neem tot een Aams Ketel even zo veel, als boven gezegd is, week, en distilleer het,
en maak het zoet met 16 pond Honig en 16 mengelen Water, gekookt en geschuimd.
Anders neemt men ook wel 100 mengelen Brandewyn, en 24 mengelen Water, met
3 pond Kaneel.

Anders.
Neem 120 mengelen Franse Brandwyn, 8 pond Kaneel, een kop Zout en 5 pond
gesmolten Suiker; haal het over in een Aams Ketel en trek’er 120 mengelen af, of
zo lang het proef houdt.

Anders.
Neem tot een dergelyke Ketel 122 mengelen Franse Brandewyn, 16 mengelen Water,
een kop Zout, 8 pond Kaneel, laat het 2, of 3 dagen trekken; distilleer, als boven;
maak het zoet met 21 pond Suiker en 8 mengelen Regenwater.

Anders. Dubbelt.
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Neem 112 mengelen Franse Brandewyn, 16 mengelen Water, 4 pond Kaneel, een
kop Zout, 5, of 6 sneden Roggenbrood; laat de Kaneel geklopt 2, of 3 dagen weeken,
distilleer het in een Aams Ketel met een halfpond Potas; en zoet het met 8 pond
Honig en Water, en wel gekookt zynde, schuim het.

Anders. Slegt.
Neem 112 mengelen Franse Brandewyn, 16 mengelen Water, 3 pond Kaneel, een
kop Zout, 5, of 6 sneden Roggenbrood, klop en week de Kaneel vier en twintig uren,
haal’er 80 mengelen Kaneelwater van over; en alzo de kragt van de Kaneel op ’t
laatste komt, zoet het dan met 4 pond Suiker en 8 pond Honig en Water, wel
geschuimd.

Slegt Kaneelwater.
Neem 120 mengelen Koorn-Brandewyn, 12 pond Kaneel, week ze twee, drie dagen
in die Brandewyn; doe een kop Zout in de Ketel, en haal ze zo lang over, als ze proef
houdt. Distilleer en trek het voorts zo lang de proef goed is, trek ’t naderhand in een
ander Vat, zo lang als ’t nog goed is, om op maken.
Neem dan 8 mengelen schoon Regenwater, doe’er 28 pond Pikardeinse Honig by,
kook het een half uur, schuim ter deeg, giet het dan by ’t afgetrokken Kaneelwater;
maar zo ’t nog te hartig, of sterk is, verlengt ’t nog met Naloop.
kaneel peer. Franse. By de Romeinen heeft men ze Pyrum Lacteun genaamd. Zy is
karlig en vol geurig sap, van boven dik, rond als een graauwe Zuiker-peer, maar
korter en schielyker spits-puntig aan de steel. Ryp zynde, is zy geel van koleur, met
bruinachtige stippen: en de beste soort heeft graauwe vlekken door het geel; Zy is
dikschillig, en Muskeert enigsins.
De Boom word taamlyk groot, en van goed gestel, is wortelryk en bekwaam tot
een Hoog-stam. De knoppen zyn zo groot niet, als van de Madam, of Saffraan-peer,
echter van de zelfde grootte, van voren puntig, en graau van kleur; Geeft gemeenlyk
acht bloeisels uit ene knop; welker bladertjes van voren en van achteren spits
toeloopen. Open zynde vertoonen zy zich vlak Starrewys, op bekwame lange steeltjes.
kanelade is een soort van Aas, dat van Kaneel-suiker en Reigers-merg gemaakt is.
Dit geven de Valkeniers hunne Roofvogelen, om ze nog heeter op de Reiger-jacht
te maken.
kanker (is een Gezwel der Klieren, dat met der tyd groter geworden, in zyne
bygelegen deelen, zo word bewogen, dat het ontsteking hebbende gekregen,
kwaadaardig wordt.
Men onderscheidt ze in twee Soorten in een Verborgen Kanker, die nog in zyne
vliezen besloten legt, en een Openbare, welker vliezen door verzwering reeds
gebroken zyn.
Men kent een Verborgen Kanker aan de tekenen van een knoest-gezwel, ’t geen
’t eerst geweest is, aan tinteling, jeukt, hitte, roodheid, pynlyke scheuten, hitzige,
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stekende pyn, aan een rood achtige, roode, purpere, ligt blaauwe, zwaar blaauwe,
zwarte kleur; aan een zeer groote, steile, oneven hardigheid, met uitstekende punten,
door het toenemen van ’t gezwel, gezwollen, knobbelige Aderspattige, dikke, zwarte
Bloedvaten.
De Openbare, of Zwerende wordt daar aan ge-
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kend, dat na dit alles het Gezwel open gaat, ’t vel als opgegeten wordt, en’er een
dunne, scherpe, stinkende etter uitloopt.
Zy kan op alle plaatzen komen daar men Klieren heeft.
Alles wat een Knoest-gezwel kan veroorzaken, kan de Kanker voorbrengen, zie
knoest-gezwel; en alles wat beweging, of ontsteking in een Knoest-gezwel kan
maken, kan het in Kanker doen veranderen; en onderanderen verzagtende,
pleisteragtige, veretterende, velloosmakende, blarentrekkende, bytende middelen,
en alle heette Spyzen, dranken, enz.
’t Enigste middel, om ze te genesen, is alleen ’t afzetten, zo het kan geheel
geschieden; Zie Boerh.
Alle de Geneesmiddelen, welke men voor zal stellen, worden niet gebruikt, dan
om te maken, dat een Knoest-gezwel geen Kanker wordt, of om de openbare Kanker
voor ’t lopen en verergeren te bewaren.
In een openbare Kanker bedient men zich gelukkigm zo men zegt, van den Geest
van Roed der schoorstenen, en de Olie van Zeekreeften zeer heet in de Wond gedaan.
Zo deze Middelen geen gevolg hebben, moet men tot ’t Snyden komen.

Verscheiden Middelen voor de Kanker.
Zo men, zo dra de Kanker begint, den Zieken menigmalen den Buik zuiverde, enige
reizen Ader liet, en men de Vrouwen de Stonden deed krygen, als zy ze krygen
moesten, en de Mans de Speenen, en men hen daar en boven zeer oplettend deed
leven, de zelve menigmaal een drank van het kruid, genaamd Vrouwen-haair, en de
ceterac, de grote Speen-wortel, gekookt te drinken gaf; of de laatste Wortel hen om
de hals hing, of een Esmarande, of Saphier, ze dikmaal Kreeften deed eten, of voor
een ontbyt de Theriak gesmolten in een half glaasje witte Wyn, gaf; zoude men door
dat middel het toevloeijen dier vogten kunnen voorkomen. Zo men anders te werk
gaat, of ze verzuimt, zal zy kwaadaardig, en zeer groot worden, en zo dat niets, dan
snyden, ze genezen kan. Dit is ondertussen een stuk, daar veel in te bezien is; en
behalven door toevallen ook door de grootheid der omgelegen Vaten gemaklyk kan
mislukken. Echter moet’er uit twee kwaden, een goed gekoren worden, ’t welk het
wegnemen is. Maar, als dit niet gelukken wilde, of konde, raadt men zich niet te
bedienen van andere uitwendige Geneesmiddelen, dan de volgende.
Neem verbrand en gewasschen Lood, Pompholix, en Wierook, van elks twee en
een halve dragmen, Poeijer van Alsem een half Ons, Rozen-olie drie oncen, Lood
en Was zes drachmen, Sap van Solanum drie, of vier oncen. Smelt het smeltbare
onder malkander, en werp vervolgens daar de Poeijers onder, en roer het onder
malkander, tot dat de Zalf koud wordt.
Of wel, neem een dragme Ceruis, drie dragmen gewasschen en gebrand Lood, een
dragme Pompholyx, zo veel Camfer, en Aluin, een half dragme Bloed-steen, even
zo veel Coraal, een once Olie van Tabak, zo veel sap van Huislook; meng het alles
met den anderen, in een loden Mortier, roer het deur een, tot een Waspleister, met
zo veel sap van Tabaksbladen, of zyn aftrekzel, gy hebt de keur. Daar en boven is
deze Pleister voor kwade Beenen, en de Kropgezwellen, die open zyn, heel goed.
Men kan ook de Poeijer, van de Ogen der Zeefreeft op een Kanker strooijen.
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Wat de Kanker belangt, welke niet open is; zo deze grote pyn veroorzaakt, zal
men ze met het sap van Weegbree-bladeren stoven, of met Tasjeskruid, of met
Huislook, doende wat Kamfer door deze Waters, of men zal’er de Pleister van
Paracelsus op leggen, of een lapje Lood; en men zal den tyd van vyf, of zes weken,
van dit volgende Poeijer, in een glas Wyn, des morgens voor ’t ontbyt, innemen.
Neem een half Ons bereide Pissebedden, dat is, die in Wyn gewasschen, en daar
na in de Zon gedroogt zyn, een Dragme Poejer van Slangen, een Ons Kreeften-ogen,
een Halfdragme Zout van Pis en Wynsteen-zout; stampt het alles tot een fyne stof,
en neem’er een Dragme op eene reis te gelyk van in. Die hun eigen water dagelyks
nugteren kunnen drinken, zullen zich daar wel by bevinden; en zo men in de gezegde
Pis Tabaksbladen liet trekken, ’t zy ze groen, of droog waren, en daar de Kanker
mede wastte, zoude men zich verlicht vinden; men kan het, tot een spoeling van de
Moer, inwerpen, zo men’er poeijer van Pissebedden en Kreeftenogen in gedaan heeft.

Ander Middel voor de Kanker.
Neem de doode Kop van geest van Roet, verbrandze tot kalk, trek daar met Wynazyn
Zout uit; laat het daar na droogen, tot dat het maar vogtig blyft, en bestryk daar de
kanten van de Kanker mede, gy zult’er het venyn, als een dauw zien uitkomen,
vervolg daar mede ligtjes, en in vyf, of zes dagen zal’er de korst afvallen.

Ander Middel voor de Kanker.
Neem Wynsteen, en Auripigment, van elks een pond; Zout Ammoniac een half pond,
Salpeter een pond; laat het uitwazemen, en brand het naar de konst tot kalk; maakt
daar na de klomp tot stof, en laat ze smelten. Van deze vogt zult gy zachtjes op de
Kanker smeren, ’t zy ze gezwoeren, of ongezwoeren zy. Als zy tot den wortel toe is
uitgeroeid, zult gy het afvallen van den roof bezorgen, daar na vlees maken en
littekenmakende middelen daar op leggen, en voor en na de genezing Bezoard
gebruiken. Zo gy de Kanker, af wilt binden, zult gy het met een draad doen, welke
in die vogt gedoopt is geweest, en de Kanker zal in den tyd van tien dagen afvallen.
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Andere Voorschriften tegen de Kanker, in wat voor Deelen van het Lighaam
het ook zy.
1. Neem de Bloemen, en de Stam, van wilde Pinxternakelen, die Bloemen zyn wit
en zeer klein, stoot ze en maak’er een Pap van, legt dit ’s morgens en ’s avonds op
het kwaad.
2. Neem Diapalma, smelt ze in sap van Weegbree-bladeren, smeert daar de Kanker
mede, zo hy niet open is; en als hy open is, moet men water van Aardbeijen, of van
Kervel nemen, en daar de Kanker mede smeren.
3. Neem een Kikvors, die door de koude bevroren is, en leg ze op de Kanker.
4. Neem water van Gnaphalium en was daar de Kanker mede, of wel de bladen
van Hazelwortel, welke gy in gezegde water laat weeken, of in gemeen water, en leg
ze ’s avonds en ’s morgens op de Kanker.
5. Neem de bladen van Solanum Lignosum, welke rood Zaad en blaauwe Bloemen
heeft, en wast daar ’s morgens en ’s avonds de Kanker mede, en leg ’t’er ook op:
maar gelyk men deze Plant ’s Winters niet vindt, zo moet men daar een Smeersel
van maken, dat zo goed is, als de bladen, op de volgende wys.
Neem een deel van de bladen van Solanum Lignosum, stamtze met een houtten
Stamper in een Mortier van Marmer. Neem dan een deel van de beste Boom-olie,
naar believe, doet ze in een aarde Pot, die tegen het vuur kan. Doet daar in koken
een goede hand vol van de gestampte bladeren, tot dat zy droog worden, dit zult gy
met een Lepel met gaetjes doen; werpende daar gedurig andere in, en vervolgende
daar mede vyf, of zes malen.
Daar na zult gy in de Boom-olie doen smelten anderhalf oncen nieuw geel Was,
en, als de Was gesmolten is, neem dan de Pot van ’t vuur, en laat ze koud worden.
Dit Smeersel moet gy dan bewaren, om’er u van te bedienen, en ’s avonds en ’s
morgens de Wonde daar mede te verbinden.
Men moet dit Kruid en de Olie op een zacht en niet op een zwaar vuur laten koken,
en de gesmolte Was op heete As zetten. Dit Smeersel moet alle Jaren nieuw gemaakt,
en in een gematigde plaats bewaard worden. ’t Is van een uitnemende deugd in alle
ontstekingen, oude kwaadaardige en stinkende verzweringen.

Om een Kanker in vier en twintig uren te genezen.
Was het kwaad met witte Wyn, leg’er de Poeijer van de Essentie van Granaatappelen
op, en gy zult een uitnemende kragt daar van zien, als maar ’t kwaad niet is verouderd.

Voor de Kanker en andere Ziektens.
Laat goede Kwikzilver in geest van Zout ontbinden. Die, welke van het vaste Zout
der Salpetermakers wordt gemaakt, is de beste. Doet van deze Mercurius ’t groeibare
door de konst voortkomen. Doet dit dan in een Urinaal, en kook het den tyd van vier
Maanden, op den Athanor, (a) + dan zal uwe stof eerst zwart, daar na wit, en eindlyk
+ (a) Wat dit zy, zie destillering.
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rood worden; de gift is een Grein voor de Kanker. Men geeft deze gift, alle acht
dagen, tot de genezing toe, in.

Ander Middel.
Men moet oud, fyn Lywaat hebben, en daar over Styfsel doen, welke van Tarwe-meel,
en Brandewyn gemaakt is, en dat op ’t vuur doen drogen. Daar na zult gy Peperhuisje
maken, zo groot als de Kanker, en daar wit van een Ei in doen, en ’t op het kwaad
leggen. Endelyk, zult gy ’t vuur aan het kleine eind aansteken, tot dat het uitgaat.
Als het uitgegaan is, zult gy zorge dragen, dat gy het bovenste van de Kanker afneemt,
’t geen zonder pyn zal geschieden; doch draag ook zorg dat gy niet te diep komt, en
’t niet verbindt dan met Boter en een ettermakend middel.
Men moet de Peperhuizen daar tweemaalen daags op leggen, tot dat het genezen
is, dat in korten tyd zal geschieden.

Pomade voor de Kanker.
Neem Zout van Lood een onze, Spaanse Vliegen in een Kroes verbrand, een halfonce
Zwavel, een halfonce, Colcotar, Kwik en Zout, dat over ’t vuur uitgeknapt is, van
elks een once. Sublimeer het alles in een Urinaal op heet zant. Stampt het alles met
zyne overblyfzelen onder malkander; Sublimeer het nog eens, en leef’er dus driemalen
mede. Zet het gesublimeerde den tyd van acht dagen in de mest, en dan zult gy een
lyvige Vogt hebben, waar by gy het Zout van Lampsana zult doen, met het Zout van
Paddestoelen, welke aan Eiken Bomen gegroeid zyn, van elks een once. Deze twee
Zouten maakt men tussen twee Potten, welke zo wel zyn toegesmeerd, dat’er de lucht
niet kan by komen. Als het over de kolen, tot As verbrand is; zult gy ze voor de
tweedemaal tot Kalk verbranden. Na dat het Vat geopend zal wezen, zo laat de Zouten
vier en twintig uren in die vocht van het gesublimeerde, en dampt ze uit, over As, of
in ’t begin met zacht Vuur, en daar na met een Vuur om te Sublimeren. En dan zult
gy een Sublimaat hebben, dat als Tranen is.
Neem dan gemeen Pomade een Ons, uwe Sublimaat in Tranen twee Dragmen;
stoot het en meng het wel onder een. Neem dan een stuk Leer, dat in ’t ronde een
duim groter is dan het kwaad. Sny het midden, van de grootte der Kanker, daar uit,
en smeer op het overgebleve Leer Diapalm, en leg het’er zo op, dat de Kanker zich
onder de uitgesneden plaats bevindt. Smeer dan uwe Pomade op een wit Linden, en
leg het op de Kanker, en laat het vier en twintig uren in dien staat. Neem dan het
Linde daar af, en leg’er ander op; dit zult gy doen tot dat de Kanker staat op ’t af
vallen, en gy ze met uwe Tang bewegen kunt; daar na zult
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gy ze alleen met uwe unguentum aureum verbinden, en daar mede tot de genezing
blyven voortvaren. Zo’er enig kwaad vlees over bleef, moet men’er die Pomade
weder opleggen, en zorg dragen, dat gy den Zieken, voor en na de genezinge, den
Buik zuivert, met het volgende middel.
Neem een halfpint Brandewyn, laat daar in twee, of drie dagen Turbit, bereide
Scammoni, van elks een once trekken, Hermodactylen, Agaricus, Aloe, van elks een
half once. Laat daar na alles doorzygen, en zet’er dan nog een once Kaneel, en een
once fyne Suiker op. Zyg het nog eens deur, en ’t zal klaar zyn. Men geeft’er
nochteren een kleine Lepel vol van in, en men gaat daar reis tien, of twaalf van af.
Item. Neem Auripigment, twintig oncen; Ammoniac drie oncen, Roet van een
Schoorsteen zes oncen, meng het alles onder een, en reverbereer het vier en twintig
uren, haal daar na het Zout daar uit met gedistilleerd water van blank Vleesnat.
Neem van dit Zout een half ons, Duivenmest tot kalk verbrand, twee Dragma,
Honig, Olie van Eijeren, van elks een once. Meng het met een, en maak’er een
Smeersel van voor de Kanker, de Schurft en vuile Zweren.

Ander uitnemend middel.
Neem een Schyf Kalfsvlees, twaalf Padden, een stuk nieu Lywaat, ’t geen gy in tween
zult hebben gesneden, Zet alles met een nieuwe aarden Pot op ’t vuur te koken, met
twee pinten water, welke men’er gans op moet laten verkoken. Kneus dan ’t geen
overblyft, gelyk in de Pot, en dek de Pot dicht toe, om te beletten, dat’er de lugt niet
by komt; Enige uren daar na zult gy’er een van de twee Lywaten uithalen, leggen
die op de Kanker, en laten het’er tweemaal vier en twintig uren op leggen. Daar na
moet gy ’t’er afnemen, en leggen het tweede in deszelfs plaats, en laten het’er ook
zo lang op leggen. Men moet de Pot sluiten, na dat men den eersten doek daar
uitgehaald heeft, op dat de tweede niet droog worde.
kanker der boomen. Deze is een soort van ziekte waar aan de Boomen onderworpen
zyn, inzonderheid de Veen-appel, de Franse vrugten; en onder de Peren vooral de
graauwe Boire en Foppenpeer. Het beste middel is het verdorven, en ontsteken, uit
te snyden, tot op het leven, zo dra men het begint te merken; en ’t met Ent-was te
besmeren, dan zal ’t omzomen: maar ’t kwaad altyd niet stutten.
kannetjes appel is een zeer platte ronde en blozende Appel, die lang kan duren.
Schoon het een goede Pot-appel is, nochtans geraakt zy meer en meer uit gebruik.
Zy is draagzaam, kroont wyd uit, is fyn van hout; draagt veel op zyne einden. Aanm.
op Lusthoven.
kaperson is een Neusband van Koord, of Leder, of een Yzere Beugel met twee
Leijen, welke, gelyk de eerste, den jongen Paarden aangedaan wordt, om hen te
gewennen hunnen kop wel te dragen. De twede dienen voor kwade Paarden om ze
daar mede te dwingen. De Yzere Kapersons worden somtyds met Was vol gegoten.
Enige zyn glad, andere hol en aan de kanten met tanden gescherpt, om wilde en
halstarrige Paarden te temmen; enige bestaan uit een stuk, andere uit twee, of drie
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stukken met gelederen in een sluitende, en kunnen met een Riem onder de kin
toegehaald worden. Een Kaperson heeft van buiten drie Ringen, waar om de Koorden
en Leijen, waar mede het Paard op de Ryscholen, omgeleid, of aan de Pilaren
gebonden wordt, worden vastgegespt. Men zal om een Paard te regeren, gelyk men
behoort, en ’t niet te kwetzen, ze te wyd nog te naauw, maar het Paard over den
Neus-knorf heen, niet te hoog leggen; want dan kan men het’er niet mede regeren;
noch te laag; alzo men het dan den adem zoude beletten.
kapiteinen. De verplichtingen der Kapiteinen, en Bevelhebberen van ’t Krygsvolk.
De Kapiteinen en Bevelhebbers der Legers zullen hunne goederen bewaren en
vermeerderen, zo zy in de volgende Plichten getrouw zyn; want de Propheet Ezechiel
verzekert van Gods wegen, dat hy, die zyne wille doet, zyn bestaan zal vinden; en
waar mede hy zyne tydelyke middelen verbeteren zal; dewelke, zo ze een mensche
doet, hy zal door de zelve leven. Ezech. XX. v. 21.
I. Of zy den Oorlog zyn gevolgd, uit liefde tot den Oorlog, of uit enkele zucht tot
Vrede, even gelyk de Gezondheid het oogmerk van den Geneesmeester is. Want den
Oorlog is voor den Staat, gelyk de Medicynen voor ’s menschen Lighaam. Ps. LXVII.
S. Aug. c. 15. Lib. 4. Van de Stad G.
II. Of zy party in den Oorlog gekozen hebben, om zich groot en ryk te maken in
de wereld, en om hunne wraakzucht en wreedheid te voldoen. Deze oogmerken zyn
met grote reden in hen te mispryzen, die den Oorlog aanvangen, en zich daar in
begeven. S. Aug. Lib. IV.6. contra Faust.
III. Of zy alle de Voorschriften van de Ruitery, of ’t Voetvolk, wel hebben
waargenomen. Henr. III. te Blois. Art. 315. Titel nopens den Adeldom, Louis XIII.
te Parys. 1633.
IV. Of zy in de Provinien met hunne Krygsbenden zyn gegaan, zonder daar van
eerst aan de Landvoogden en ’s Konings Stedehouders, of andere Bevelhebbers,
kennis te hebben gegeven. Of zy den weg, hun voorgeschreven, gevolgd zyn; en daar
van daan niet naar nabygelegene Plaatzen getrokken zyn. Of zy den Soldaten ook te
veel toegelaten hebben om te plunderen en te roven, alzo zy verantwoordelyk zyn
voor alle Overtredingen tegen de Wetten. Etat d’Orleans Art. 115. Reglem. boven
aangehaald is. Louis XIII. in de Titel, Orde pour Marches. Art. 293.
V. Of zy hunne Compagnien voltatlig gehouden hebben, en, of zy in ’t Monsteren
geen Mortepajen en gehuurde Paarden gehad hebben. Hen. III. Fontainebleau 1553.
Reglement sur le fait des gens de pieds. Art. 8. et 28. & ce Blois. Art. 108.
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VI. Of zy den last, hun gegeven, gevolgd hadden, als zy met hunne Compagnie in
optocht waren; of zy niet op een plaats hun verblyf genomen hebben, zonder daar
last toe te hebben, of daar bescheiden te wezen, door den Kwartier-meester, of die
daar toe gesteld was. Henrik III. te Villers Cottrets en 1570. Art. 1.
VII. Of zy in ’t nemen van hun intrek niet enige Huizen hebben verschoond, welke
geen Voorrecht hadden, gelyk die van den Heer der Plaatze, van een Hoofd der
Rechtbank, en de Geestelyken; of dat zy hun intrek genomen hebben, by zulke, die
bevoorrecht waren: want zy zyn verantwoording schuldig over den Overlast van den
ene, en van ’t verkiezen van Verblyf, ter plaatze daar zy ’t niet mogten hebben.
Reglement boven aangehaalt. Art. 262.
VIII. Of zy hunne Soldaten, of andere van hunne Compagnie niet hebben toegelaten
Paarden te nemen om hunne Wapenen, nasleep, of andere dingen te dragen; of het
niet zy betaald, en met genoege van hun, welke ze toebehoorden. Reglem. Susd. Art.
302.
IX. Of zy ergens Geld getrokken hebben, om iemant van Inquartiering te ontslaan,
zynde verpligt weder te geven aan de Gemeenschap, die het hun gegeven heeft; en
ter dood veroordeeld, door de Wetten. Ordon. de Blois, wegens den Adel. Art. 305.
X. Of zy hunne Waarden tot last zyn geweest, ’t zy door grooter getal van Knegts
en Paarden, dan de Wetten toelaten, of in hun meer af te eissen, dan hun nodig was;
’t zy in minder te geven, dan deur de Wetten is vast gesteld; zynde verplicht weder
uit te keeren, ’t geen zy minder hebben gegeven, dan door de Wetten geoorloofd
was. Charles. IX. te Paris. en 1532. Art. 2. Henr. III. te Saint Germain. en 1547. Art.
3. Charles IX.
XI. Of zy by hunne Compagnies gebleven zyn. Reglem. Susd. Titre. Devoirs et
Sujettion du Maistre de Camp. Officiers, &c. Art. 293. 294. 295. en 301.
XII. Of zy de Wapenen tegen hunnen Vorst niet hebben opgenomen: want, buiten
de hoogste misdaad van gekweste Majesteit, zyn zy tot herstelling van al het quaad
verpligt, het geen’er gedaan wordt. S. August. cap. 74. Ibid. 22. contra Faustum.
supra. Charles. VI. en 1413.
XIII. Of zy ook volk geworven hebben zonder verlof van den Vorst, al was het
schoon onder voorwendzel van zynen dienst. Ordon. de Blois, touchant le Nobles.
Art. 313. 314. & 315.
XIV. Of zy hun getrouw zyn geweest; voor wien zy de Wapenen hebben gedragen;
en of zy hunne Vyanden woord hebben gehouden. S. August. Ep. 205. 8. Thom. 2.
2. q. 71. Art. 3. ad 3.
kapjes op Fonteinen, welke aan de Sprong allerhande gedaantens geven, en van
blank Yzer, Koper, Blik, enz. gemaakt, aan ’t einde der Buizen worden vast gemaakt.
kapoc is een soort van Watte, welke van een Boom gehaald word, die men den
Kapoc-boom hiet. Zy is zeer fyn en zo kort, dat men’er niets van spinnen kan. De
Siammert gebruiken ze voor Dons.
kapoen. Zie haan. ’t Is een jonge Haan, welke om vet te mesten gelubd is.
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Manier van Kapuinen.
Men neemt een Haan van drie Maanden oud; men geeft hem een snede naby zyne
Teeldeelen; men steekt de vinger in de gemaakte opening, neemt de klootjes vaardig
weg; en naait de gemaakte wonde toe. Hier na strykt men ze met versse Boter, of
vogelvet; en laat den Kapoen onder de andere Vogels loopen. Somtyds loopt hy enige
dagen druilooren.
Als het in heet weder gedaan wordt, slaat’er ’t koud vuur wel eens toe, en de
Kapoen sterft’er van. ’t Geen ook wel eens gebeurt, als het Kapoen kwalyk is
gehandeld.

Om Kapoenen te mesten.
Sluit ze drie Weken, of een Maand in een vertrek, alwaar men ze overvloed van
Gerst, of ander Graan zal geven; en somtyds nog een Pap van gekookte Zemelen;
Gemest zynde, kan men ze naar welbehagen toebereiden.

Gebraden Kapoen.
Eer men hem aan ’t Spit steekt; moet men hem fyntjes Larderen, of doorspekken.
Daar na laat men hem braden, en dist hem met Verjuis, met Zout en Peper gemengd,
of ook wel met Oranje-sap verzeld, op.

Kapoen a la daube.
Neem een Kapoen, Lardeerze, maakze smaaklyk met Zout, Peper, Nagelen,
Muscaat-noten, Laurier, en Bieslook. Dit gedaan zynde, windt hem in een Servet,
doe hem in een Pot met Nat en Wyn koken; en, zo dra hy gekookt is, neem hem af,
en in zyn Nat zynde half koud geworden, dist hem op, en gans koud zynde, legt men
hem op een wit Servet, en zet hem op de tafel.

Kapoen op Vuurkolen.
Men neem een Kapoen en splyt het langs den rug op, tot aan de Stuit, en kruidt het
met Zout en Peper, en fyne kruiden wel klein gehakt.
Heb dan voorts by der hand de Ketel, beleg hem op den grond met dunne sneedjes
Spek, en sneden, of lappen van geklopt Rund-vlees; leg daar dan uwe Kapoen op;
doe’er een stuk raauw gehakte Ham, en een bondeltje fyne kruiden by; sprei’er dat
mede over heen; dek uwe Ketel toe, en stop het deksel rondom dicht; zet hem te vuur
op kolen, doe deze ook op het deksel en laat alles wel Stoven en Smoren.
Gekookt zynde, zet uwe Ketel van ’t vuur; neem het Nat, of Sap, doe het in een
Schotel, leg’er dan ook uwe Vogel in, en dis het warm op met het Sap van Citroen.
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Kapoen in Ragout.
Men moet een Kapoen nemen, dat eens opgekookt is, het midden door snyden, met
grof Spek larderen, en in de Kasserol met gesmolte Spek, of Boter, en een weinig
Meel laten rood worden. Dit gedaan zynde, doet men’er goed nat en een bondeltje
fyne kruiden by; ook Champignons, Aardappelen, en meer andere dingen van dit
slag; ook zo veel Zout en Peper, als smaaklyk is.
Laat het op ’t Fornuis koken; Als het wel is gekookt, en de Sous naar behooren
gebonden; schep dan uwe Kapoen in een Schotel op, en recht ze aan voor ’t eerste
gerecht; vercierd hem met vette gebraadde Levers, of gefruite Pieterselie.
kapoen-goederen worden op enige Plaatzen een soort van Leengoederen genaamd,
waar van de Leen-heeren een, of meer Kapoenen Jaarlyks leveren moeten, welke
niet onder een soort van Tiende komen.
kappen (een Vogel) is een Roof-Vogel een Kaproen op te zetten.
kap, of kaproen is een Valkenierswoord. Het is een kleine Kap van Leder, ’t welke
dient, om ze een Roofvogel op te zetten. Men tekent de Kaproenen met punten van
een tot vier; en die niet meer dan een punt heeft, is tot een Tarzel bekwaam.
karaat is een Goud-gewigt, waar van’er vier en twintig in een Mark gaan; Een Karaat
houdt vier Grein, of twaalf Azen. Men betekent de zuiverheid van het Goud door de
veelheid der Karaten. Dus noemt men zuiver Goud, Goud van 24 Karaten. Maar
dewyl men het Goud niet gans zuiver van andere Metalen louteren kan, zo wordt het
fynste op drie en twintig en drievierde gerekend. Oecon. Lex.
karacter-appel; krygt zynen naam van de inschryvingen in de schil; is geel van
vlees, lekker van smaak, wat zuurachtig; kan tot February en langer duren. Is zeer
draagzaam, en maakt een goede kroon.
karbonade, of geroost vlees. Zie carbonade.
karmyn is een schoon rode Poeijer, welke uit Conchenille, door middel van Water
wordt getrokken, dat te voren op Chocian en Rocourt heeft staan trekken. Zie
migmatuur.

Andere Karmyn.
Neem fyne Veneedse Lak, en doet ze zeer naau in een popje, en met Regenwater in
een kleine verglaas Pot koken, waar in Cremor Tartari naar mate der Lak is, tot de
dikte van Stroop; drukkende van tyd tot tyd het popje met een houtje.
karnemelk is een Melk, die door het Karnen zyne vettigheid is kwyt geraakt, welke
tot Boter gezet is. Zy is van velerlei gebruik voor mensen, en men maakt’er voor de

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

zelve, als mede voor de Beesten, verscheide Pappen van. ’t Is ook een zeer goede
Drank in Ziekten, waar in de vogten, alcalyn geworden, naar bederving hellen.
karoten. Zie beet.
karper. Is een Vis van vers water, welke wel bekend is, en voor al in de Keuken.
Men heeft ze van velerleije soort, ten aanzien van de grootte, maar men heeft nog
een soort, (dat zo zeer niet in grootte en gedaante, als in Schubben van de gemeene
Karper verschilt, en genaamd wordt een Koning der Karpers.) Zy heeft Schubben,
die groot en schoon van verwe zyn, en dat niet van enerleije koleur: maar de gemeene
heeft redelyk groote blaauachtige en groene Schubben. Derzelve Bovenkaak heeft
zes Baktanden, drie aan drie geschaard, en van ondere heeft zy een Kraakbeenig
Been, dat in gedaante wel naar een platte Olyf gelykt. Dit been dient naar alle
waarschynlykheid, om het Voedzel tegen te houden en te breken; ’t geen men hare
Tong noemt is waarschynlyk haar verhemelte. Men Vist ze in Meren, Vyvers,
Binnenwaters en Rivieren, daar zy zich, op velerlei wyze, uit de Slibbe voedt; Zy
vermenigvuldigt zeer veel. De Rivierkarper is in de grootste agting.
Zy is zeer goed om te eten, en licht te verteren.
Men vindt in ’t hoofd van een Karper een steenig been, dat vry groot is, plat,
driekantig, wit, gelegen boven in ’t Verhemelte, en is mogelyk zyn Os hyoïdes; Tong
been.
’t Is bekwaam om de Pis te dryven, om de Steen der Nieren en Blaas te
verminderen, zo men zegt; voor de vallende Ziekte, om scherpe vogten te verbeteren,
den Buikloop te stoppen; men geeft ze aan fyne poeijer van een halve Scrupel tot
een half Drachma.
De Gal van een Karper is bekwaam, om het gezicht te verhelderen. Men noemt
ze in ’t Latyn Cyprinus, a Cypride, dat is van Venus, om dat men zegt, dat deze Vis
zes maal, in een Jaar, voortteelt.

Van den tyd, wanneer men met de Angelroe na Karper vissen moet.
Daer is een tyd van ’t Jaar, waar in de Vis na allerlei Aas byt, voor al, wanneer zy
hare Kuit geschoten heeft. De beste tyd, om de Karper met de Angelen te vangen, is
in maanden Juni, Juli, Augustus. Kort na Mei, of Juni, als zy hare Kuit heeft
geschoten, is zy hongerig, om dat zy zich ontlast heeft, en dus kan men ze, in helder
water, zo wel vangen met gekookte Boonen, zonder iets anders, en zelf met
Aardwurmen, als met ander Aas, dat met velerlei dingen te samen is gesteld.

Een uitvinding om te weten, of’er Karper op een plaats is, waar op men
vissen wil.
Ik kan my niet inbeelden, dat de uitvinding, om te weten te komen, als’er Karper in
een Rivier, of
[illustratie]
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[Plaat 19. pag. 363. KARPER. pag. 364. pag. 364. en 65. Fig. 1. Fig. 2.
F. de Bakker del. et fec. 1742.]
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andere plaats zy, waar in men meent te vissen, van imand, die vermaak heeft, in met
den Hengel te vissen, kwalyk zal genomen worden: Want behalven het vergenoegen,
’t geen men hebben kan, als men verzekerd is, iet te zullen vinden ter plaatse, daar
men zich ophoudt; strekt onze list nog tot twee andere einden.
’t Eerste is, dat de Vis, die uw Tuig komt te zien, en ’t Aas eet, ’t geen ge daar
hebt aangedaan, zig, door dit middel, daar als gewend maakt; en niet zal missen ’s
morgens en ’s avonds derwaard te keeren, om aldaar nog meer te eten.
Het tweede einde is van geen minder belang, als ’t voorgaande, dat zeer menigmaal
de plaats, daar men Vissen wil, op den grond vol van ruigt, of te zeer met hout en
steenen bezet is; zo dat, als men ’t Sim in ’t water laat zakken, ’t Aas daar zodanig
tussen in zit, dat de Vis het niet kan vinden, en dus verliest men zynen tyd, en
menigmaal zyn geduld. Onze uitvinding zal dan dienen, om deze ongemakken voor
te komen, dat drie aanmerkelyke diensten op den zelfden tyd zal doen. De eerste is,
gelyk ik gezegd heb, verzekerd te wezen, dat’er op die plaats Karper is; De twede,
te voeren; en de laatste, om de plaats klaar te maken, dat men’er zyne Sim zo leggen
kan, dat het Aas van de Vis, zonder enig hinder, kan gezien worden.
Men moet een Deur, of Planken, aan malkander gemaakt, nemen, even gelyk het
hun verbeeld wordt. Men hoeft geen maat van langte en breedte te geven, ’t zal
genoeg zyn te zeggen, dat zy zo veel beter zal wezen, als ze groter is.
Doet deze poort aan de kant van ’t water brengen, daar men ze in wil zetten, zo
dat het einde Q. gelyks ’t water is. Men maakt aan de andere kant een gat om daar
het touw S. deur te steken, en het daar wel aan vast te maken. Daar na moet men die
Deur, met styve Pottebakkers aarde, de hoogte wel van twee vingeren breet, zeer
vast, met beide de handen besmeren, op dat ze wel te degen daar aan vast houde.
Daar na zult gy gekookte Boonen nemen, gelyk op het Woord aas geleerd is, en
steken de zelve in deze Klei, vier vingeren breed van malkander, zodanig, dat ze,
met een weinig daar dan in te steken, van de Karper kan gevat en gegeten worden.
Maar men moet evenwel maken, dat zy’er zo vast in zitten, dat ze’er met het water
niet uit kunnen gaan. Zy zyn van de ene en de andere kant op een Plank verbeeld te
zien. Als de Boonen’er dus ingestoken zyn, steek dan de Deur in ’t water, dat het
einde Q, daar eerst in zakke en naar de grond gaa, houdende het einde van ’t Touw
T. in de handen, om het aan een Tak vast te maken; laat het daar tot ’s anderen daags,
tot dat gy gaat zien, of de Karper het Aas gegeten heeft.
Om deze reden zult gy het Touw T, nemen, en de Deur uit het water halen; zo’er
alle de Boonen nog aan zyn, is ’t geen goed teken; maar zet ze’er dan weder in, en
komt’er een dag drie, of vier daar na weder na zien, en zo men vindt, dat’er de Boonen
als dan nog in haar geheel aan zyn, moet men’er zich niet langer by ophouden. Want,
zo’er Karper op die plaats was, zouden ze’er de eerste, of tweede nagt al van gegeten
zyn. Zo men daar en tegen den eersten dag vindt, dat de Karper ’t Aas gegeten heeft,
is ’t een bewys, dat de vangst op die plaats goed zal zyn. Zet’er de Deur met de
Boonen dan nog eens, en haal de Deur dan weder op uit het water, om te zien, of zy
daar weder aan is geweest; neem dan de Deur weg, en ziet of den grond der Rivier
zuiver zy, en gooit’er een hand vol Boonen drie, of vier in.
Maar zo de grond met kruiden, hout, of steen bezet en vuil is, moet men de Deur
daar op zyn plat op laten zinken, om ze voor den grond te laten dienen, en daar op
een hand, of drie vier Boonen werpen om ze te azen, en’er daar na met de Hengel
op vissen.
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Mengsel van twee soorten van Aas, om Karper met den Hengel te vangen.
Ik heb met moeite van my zelf verkregen, u twee soorten van Aas te leeren maken,
om dat elk, die zich met vissen bemoeit, gelooft, dat hy ’t weet; voeg hier nog by,
dat’er verscheiden van geschreven hebben, en daar in zo kwalyk geslaagd zyn, dat
myne geheimen al zo min, als de hunne geteld zullen zyn. Ik beroep my op de
ondervinding, om het niet achterwegen te laten; altoos, zo gy het niet van uwe smaak
vindt, zal ’t niet veel kosten zyne deugd te weten.
Om ’t eerste te maken; neem een Mannetjes Reiger; welke daar aan te kennen is,
dat hy zwarter zy, dan een Wyfje, ’t welke echter dienen kan, by gebrek van den
andere; pluk hem en hak hem zo klein, dat men hem in een glaze Bottel kan doen,
welke men begraven moet in een hoop warme Paardemest, en ze daar in vyftien
dagen, of drie weken laten, tot dat het vlees verrot en tot Olie is geworden; als het
in dien staat is, hou dan de Bottel wel gesloten, op dat die Olie niet uitluchte; en als
gy wilt vissen, neem dan kruim van Wittebrood, en een weinig Kennipzaad, stamp
het onder malkander, en meng’er uwe Reiger-olie onder, en kneed het alles door een,
om’er kleine brokjes, zo groot, als een Boon van te maken, waar mede gy azen zult,
en ze aan uwen Haak slaan, gelyk met gekookte Boonen geschiedt.
’t Andere Aas bestaat uit een pond Hennipkoek, ’t geen ’t overblyfzel van ’t
Hennipzaad is, na dat’er Olie uit geperst is; twee oncen Momie, ’t geen mensse vet,
anders ’t vet van een gehangen, is, ’t welk men by de Aptekers vindt; twee oncen
Varkens-reusel; twee oncen Reigers-vet; twee oncen Honig; een pond kruim van
Wittebrood; vier grein Muscus. Maak van alle deze Drogeryen een Deeg, en aast
daar mede met brokjes, zo groot, als een Boon; en als gy vist, slaat ze aan uwe Haak,
en schroom de onkoste van dit Aas niet; want daar is geen Karper, die’er niet na
byten zal, of zy zullen wel verzaad moeten wezen. Zo gy, na het maken van uwe
deeg, ze te slap vindt, doet’er nog wat Hennipkoek by, om ze styver te maken.
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Hoe men de Karper moet vast slaan, en uit het water halen, en de plaatze
bereiden.
De plaats, daar men met den Hengel na Karper zal vissen, moet diep en effen wezen,
zonder steenen, hout, of ruigt op den grond, op dat de Karper ’t Aas zien, en vatten
zoude kunnen; met moet ook zorg dragen, dat het een plaats zy, die bekwaam is, om
ze op Land te halen als zy vast zyn; dat is, dat de Waterkant gelyks het Water is, of
op zyn beste langsaam opgaat, als of ’t een Wed was. Anders zoude men’er meer
kwyt raken, als behouden.
Zo by geval de plaats, daar gy vissen wilt, vol Ruigt, Steenen, of Hout is; kan
men’er de Deur laten, gelyk te voren gezegd is, of ten minste’er daar een van de
zelfde gedaante nederleggen, om voor den grond der Riviere te dienen; maar, eer
men’er vist, zal ’t goed zyn vier, of vyf dagen aan een, ’s avonds en ’s morgens te
voren, te azen, werpende daar vier, of vyf handen vol Boonen te gelyk neder. Op
den morgen, wanneer men vissen wil, zal men met afgangmakende Boonen azen,
houdende de grootste om te vissen, om dat de grootste best in staat zouden zyn, om
den haak te bedekken; en op den dag, wanneer gy vissen wilt, maak dan twee uren
voor Zons ondergang op de plaats te wezen, of ’s morgens, als de Zon opgaat. Maak
dan uw Sim klaar, en geef het diepte genoeg, dat het om en by een voet langte, boven
den grond, digt by ’t Aas Iegt; doet daar na de punt van de weerhaak in de Boon, en
steek ze’er zagtjes binnen, tot dat zy zo ver daar in verborgen is, dat’er de punt byna
deur komt, en de bast kan doorboren. Dit gedaan zynde, gooi het met de Sim in ’t
water, en gaat stil, zonder geraas, of beweging zitten; en als gy zien zult, dat uwe
Dobber ten eersten naar de grond gaat, haal ze dan gezwind op om de Karper vast
te haken. Zo dra deze voelt, dat hy vast is, zal hy geweld maken, maar dan is ’t best
een weinig bot te vieren, en ze wat gins en weder te laten loopen, tot dat gy voelt,
dat zy moede is, en de kragt begint te verflaauwen. Haal ze dan naar ’t land, en gaat
op uwen buik leggen, of op uwe knien, om te maken, dat zo dra hy digt aan de kant
zal wezen, gy hem de vinger in de kaak zet, om ze op het land te halen; en, zo gy
nog beter wilt doen, gebruik een klein netje, daar toe met voordagt gemaakt, en waar
van ik my by zo een gelegenheid bedien. De gedaante is in de volgende Figuur
afgebeeld.
Dit Net is aan een stuk houts L, M, N, O, vast, dat als een Vork gemaakt is, waar
van elke tand M, N, O, twee voeten lang moet wezen, en de ene zo ver van de andere
moet staan, dat’er twee voeten wydte tussen de einden N, en O, moeten zyn. Als’er
het Netje aan vast is, moet het ook ontrent twee voeten diepte hebben. Dit Netje moet
gy by u hebben, als gy vist, en wanneer de Karper op een voet vier, of vyf na, de
kant genaderd is, en gy klaar staat, om de zelve op land te halen, zet dan uwen voet
op den Hengel, en steek uw Netje in het water onder de Karper, dan zult gy hem
zonder gevaar ophalen.
Een en de zelfde Man kan met twee, of drie Hengels te gelyk vissen, maar zy
moeten digt by hem leggen, en zo, dat hy alle de Hengels van ene plaats te gelyk
zien kan. Om op deze wys te Vissen, moet men het dikke eind van elke Hengel, in
den grond steken, niet regt op, maar schuin, en dat zo dat, als de Hengel nederlegt,
zy maar een voet, of twee van het water hangt; en om niet te vreezen, dat de Karper,
daar aan komende,’er niet mede heen loopt, moet men onder den Hengel een kleine
houtten Vork zetten, die van genoegzame hoogte is. Dit Vorkje zal men maken, dat
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de Karper aan ’t Aas bytende, een kleine weeromslag aan den Hengel zal geven,
welke van zelf vast zal slaan. Men moet des niet tegenstaande een klein slaagje naar
boven geven, om te beter verzekerd te wezen, dat hy vast is.

Om een Sim te maken tot Vissen, daar de Karper niet af kan raken.
Velen maken werk van met het Hengeltje te vissen, die’er nochtans het geheim niet
van weten. Ik zal niet verzwygen ’t geen ik’er van weet, voornamentlyk, wat de
Karper aangaat, welke een Vis is die ’t moeilyks is te vangen.
Men moet goede Stale Haken hebben, en Simmen van groene Zyde, die sterk, en
zo dik, als ’t einde van het yzer ener Nasteling zyn, met een, of meer rysjes van Hulst
of Beuke, of wel van ander hout, ’t geen buigt zonder breken, en van zelfs weder in
zynen vorigen stant springt. Maar om beter te doen, neem een Stok tot twee
oogmerken dienende; ’t geen u ook, om te leunen, en tot wan-Wandelstok kan
strekken. Deze Stok moet zo hol van binnen zyn, als de Loop van een Snaphaan,
daar gy een Rys of Houtje, of een Walvis-been in kunt steken, om u voor een
Tophoutje te dienen. Zie de volgende Figuur.
Het Riet, of de holle Stok, staat met de Letters A, B, verbeeld. A, is ’t Handvat
van de Hengelroe, ’t welke men kan open doen, om daar in de Walvis-roede, B, C,
te steken, als men ze niet gebruikt: en als men wil vissen, haalt men het’er uit, om
het in de grote Stok op ’t eind B te steken, waar in een gat is, daar het in past, alwaar
die Stok, ook met Blik, Yzer, of Koper beslagen, om te verhoeden, dat zy niet scheure,
en men maakt de Sim aen het dunne eind van ’t Roedje in G vast. Maar uit vreze,
dat de Karper door ’t geweld, ’t geen zy maakt, als hy vast is, het topeind niet
uittrekke, en het Sim mede neme, moet men ’t Toutje aan ’t boveneind vast binden,
en van het topeind af daar slangswys omslaan, tot aan de plaats door I gemerkt, daar
gy het vast maken moet.
Wat de Haak belangt; deze moet zeer vast aan de Zyde koort zyn op het eind E.
Doet de Dobber D iets digter, of verder van den Haak, naar de diepte van het water,
zo dat, als het Sim in ’t water hangt, en een eind van ’t zelve een voet lang op den
grond met
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het Aas legt, want de Karper moet de Sim niet zien; ’t geen zy zekerlyk doen zoude,
zo het eind van ’t Sim den grond maar raakte. Om deze reden moet men een Kurk
hebben, zo groot, als een Noot, die in ’t midden een gat heeft, om’er ’t Sim deur te
steken, en het te kunnen van boven naar onder verschuiven; en het, door middel van
een Pen, die daar in sluit, te kunnen vast zetten, daar men wil.
Zo’er eenige Karpers zo groot en sterk aankomen, dat men ze naaulyks houden
kan, en dat zy menigmaal zo sterk zyn, dat zy Sim en Hengel breken, zult gy u van
onzen Hengel, in de twede Figuur, wel kunnen bedienen. Maak het zo, dat uwe Sim
altyd vyf, of zes Roeden langten meer heeft, als het behoeft, om volgens gewoonte
te vissen; als gy dan het eind van uwe stok hebt vastgemaakt, windt het’er dan enige
reizen om, en maak het dan aan ’t einde C vast. Daar na zult gy een klein houtje K
nemen, van omtrent vier duimen langte, en aan de beide einden gespleten; en dat
dicht aan ’t einde C, van het Toproedje geplaatst hebbende, zult gy het Sim aan ’t
ene einde daar van vast maken; by voorbeeld, aan ’t eind f, en zult het houtje daar
na halen tot op het midden h, van het gespleten houtje, zo dat’er niet meer overblyft
dan het geen nodig is, om te vissen, gelyk met een gemeen Sim; doet daar na het Sim
in de scheur van ’t andere eind g. van het houtje.
Als uwe Sim in staat is, doe dan ’t Aas aan de Haak en vis. ’t Geen om het
Tophoutje gewonden is, zal’er niet afwinden, voor dat de Karper vast is, en geweld
begint te doen; wanneer gy middel zult hebben om bot te vieren, en haar te vermoeijen
zonder dat’er iet breekt; en allengskens zal zy zich meer en meer afmatten, en
genoodzaakt wezen, zich te laten aanhalen.
Op deze wys zal men alle Karpers kunnen vangen, die maar byten willen, ten zy
het des Vissers schuld waar, die ze op zyn tyd niet weet te slaan.

Om Karper en andere grote vis te vangen, die zich in holen verschuilt.
De uitvinding, welke ik voorstel, is niet te verachten, zo men op plaatsen wil vissen,
daar men zulks gewend is, menigmalen te doen, en in Rivieren, die wel vol Vis zitten,
maar daar zy ongemakkelyk zyn te vangen; om de holen en gaten, waar in zich de
Vis bergt, zo dra zy gerucht hoort, of de Netten ziet spannen; en in ’t byzonder de
Karper. De Vissers weten op elke plaats de beste gaten, wel; waar na men onderzoek
moet doen, eer men de Netten zet, welke gene andere dan Schakels zyn. Schoon deze
zeer gemene Netten zyn, ik heb echter niet nagelaten de wyze aan te toonen, waar
op zy, onder haren Naam, gemaakt worden; welke plaats gy in kunt zien, als gy ze
maken wilt. Hier zult gy leeren, hoe men’er zich van moet bedienen, om die holen
te bevissen; ziet de volgende Verbeeldingen.
De eerste vertoont een Schakel, gespannen in den staat, waar in zy zyn moet om
te vissen; en de andere verbeelt ze alleen in hare Reepen, en Pennen. Om ’t beter en
zonder verwarring te verstaan, heb ik ze beide met ene en dezelfde letters getekend.
Om ons te leeren, hoe men het Net moet spannen, zo onderstelt, dat de gantse
lengte van de letter A. tot de letter B. de Waterkant zy, en op den grond der Riviere
aan de waterkant, of de Oppervlakte der bodem van het water A. B. De Holen en
Gaten zyn verbeeld door de Bruine plekken met de letter N. O. P. getekent. Ziet toe
of’er op die plaats gene wortels van Boomen, of uitgeroeide Boomen leggen, gelyk
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die kunnen zyn, welke afgetekend vertoond worden by de kleine letters r, o, welke
zouden kunnen beletten dat de Netten die gaten bezetten. Men moet ene, of meer
Schakels hebben om de plaats te bezetten, daar die Holen zyn, daar gy in vissen wilt;
by voorbeeld onderstelt, dat zy van twaalf Roeden is. Men moet ook verscheide wilge
Staken hebben, of van ander nat, of droog hout, als het maar niet wit is. Elke Staak
moet, daar men ze zetten wil, naar mate der diepte van ’t water, lang, en een arm dik,
en op ’t dikste einde met punten gehakt, zonder enige tak, of sprant, of iet daar de
Schakel aan kan hechten, maar recht en glad zyn. Deze moet men alle langs de kant
van ’t water, een roe, of twee van een, in den grond steken; en zo, dat’er geen ene in
een hol kome; want dat maakt de Vis vervaard, maar men moet ze steken, gelyk met
de letters G, H, I, K, L, M. wordt aangewezen.
Men moet ze zo styf in den grond steken, dat ze niet gins en weder gaan; en men
zal ze aan malkander omhoog, met een Touw aan een Tak, of Staak, T, S, V, X. vast
maken. Daar na moet men in alle die Staken, gelyks water, met een Fret een gat
boren, om’er een Pen deur te steken, van de dikte eener Vinger. Alle deze Pennen
moeten een halfvoet lang zyn, en van groen hout; om dat als ’t hout zwol, dit kwaad
zoude doen. Zy moeten zo gemakkelyk in de gaten gaan, dat men ze’er zonder veel
moeite uit kan halen. Zy moeten allen aan hun dikste einde een gaetje hebben, om’er
een stukje tou aan te doen, dat ontrent een voet, of anderhalf lang is.
Alle deze Pennen moeten met die Toutjes aan een lang Touw Q, R, net aan een
Staak vast gebonden wezen, gelyk te zien is by de letters g, h, i, k, l, m,
Als gy wilt vissen, moet gy uw Net op deze wyze zetten. Maak uw Schakel los,
en zet haar langs waters zo, dat het Lood langs den grond, volgens de Lyn E. G. H.
I. K. L. M. staat, en de Reep, waar aan de Kurk vast is, boven ’t water, langs de gaten
van de Staken. Als dat gedaan is, begin dan het Net in het midden vast te maken,
hebbende het langs het Touw Q, R, met zyne Pennen, uitgestrekt. Komt dan by de
Staak, aangewezen door K, en hebbende de Reep, daar de Kurken aan zyn met uwe
linkerhand genomen, en het Net zagtjes opgehaald en byeen geraapt, tot dat gy de
onderste Reep met het Lood gekregen hebt, ’t welk men ook met de linkerhand vatten
moet, en met de andere hand
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de Pen, en die in ’t gat van de Staak steken door de letter k, getekend, en het Net dat
men in zyn linkerhand heeft, daar zodanig op leggen, dat’er het Lood boven op komt.
Daar na moet men zich naar de andere Staak I. begeven, doende ’t zelfde, en zo na
alle voort gaan, tot dat het net in dien staat is, waar in het verbeeld wordt, te weten
de Staken langs de Stelling, het Net langs de Staken en het Touw met deszelfs Pennen
langs het Net; nemende dit in deze orde langs heen waar, als ook, dat het Touw met
Lood eerst op de Pennen, het Net boven op het Touw met Loot, en ’t Touw met
Kurken boven op het Net kome; zo gy hier in eene misslag begaat, zult gy niets doen,
dat deugt.
Eindelyk men moet maken, dat alles zo wel gesteld is, dat, als men het Touw Q.
R. daar van daan haalt, de Pennen uit hare gaten gaan, en het Net de vryheid geven
van zich zo te spannen, dat het alle de uitgangen der holen bezet; ’t geen niet
geschieden kan, ten zy het Touw met Lood, ’t geen met 1. 2. 3. 4. 5. getekend is, in
ene slag op de Linie valle, die met F. G. H. J. K. L. M. getekend is. Als het Net dan
gezet is, moet men ’t eind van het Touw D, waar aan alle de Pennen vast zyn, aan
de andere kant der Rivier, welke met C. D. getekend is, aan een anderen Tak, of Pen,
in den grond gestoken, vast maken, op dat het niet weder in ’t water valle.
Men moet zorg dragen, dat men het Net, ’t welke men aan de Staken heeft gestoken,
den eersten dag niet laat vallen; maar een dag, zes, of acht daar aan, op dat de Vis
allengskens ’t zien daar van gewend worde, zonder zich daar voor zo schielyk vervaard
te maken.
Als men dit voorbereidzel gemaakt heeft, werpt men wat bereidde Boonen, om
voor Aas te dienen, een, of twee honderd schreden, daar men geen ruicht heeft, van
het Net af. Zie het Woord aas, om de wys te weten, waar op men de Boonen bereiden
moet. Men moet de Vis dus zes, of zeven dagen, ’s avonds om zeven uren azen; en
op den morgen, als men voor heeft te vissen. Men mengt onder de Boonen wat Aloë
Citrina, in poeijer, welke men daar een weinig, voor dat men ze van ’t vuur haalt,
onder heeft laten koken. Men moet maar de grootte van twee boonen Aloë Citrina
tot een Hoed vol Boonen nemen. Dit is een Buikzuiverend middel, bekwaam om de
Vis hongerig te maken, en om ze by tyds te doen voor den dag komen, om Spys te
zoeken.
Op den dag van vissen laat men het Net, omtrent ten drie uren na den middag
vallen, en werpt een hand voi, acht of tien bereide Boonen in ’t water. Men gaat daar
na heen, en komt ’s avonds laat met verscheide menschen weder. Het grootste gedeelte
van deze moet op de kant C. D. wesen, en het eind D. van het Touw Q. R. in de hand
houden. De andere moeten heel zagtjes boven de plaats gaan, ter plaatse daar men
geaasd heeft; om het water met lange stokken te slaan en te roeren, en op ’t zien van
het teken van hem, die het andere eind van ’t Touw in de hand heeft, geraas maken.
Op dit gerucht maken moet hy het Touw na zich halen, dat met een de Pennen weg
zal nemen, het Net in ’t water, en de Reep met Lood naar den grond doen gaan. Door
dit middel zal het Net de weg sluiten na de holen, en de Vis, die, door het gerucht
verschrikt, zich derwaard wilde begeven, zal zich gevangen vinden. Deze vissery
geeft haar voordeel door de menigte van allerlei soort van Vis, welke men met de
Karper vangt. Zie het Woord vis.
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Gestoofde Karper.
Neem ene, of meer Karpers, schrap ze en maak ze van binnen wel schoon, sny ze
daar na in twee, of drie stukken; draag zorg, dat gy geen bloed verliest; want dit
maakt de Saus gebonden. Daar na doet men ze in een Stoof-pan, en zy wordt met
Wyn, Zout, Peper, Nagelen, Oranje-schil en Uijen smaaklyk gemaakt; Als de Karper
dus is toebereid, zet men ze op het vuur, en doet ze koken, tot dat men ziet, dat zy
droog genoeg van Saus is, waar na men ze afneemt, en’er een scheut Azyn onder
giet.

Karper met kort nat.
Men neemt ene Karper, en bereid ze in dezer voegen; men haalt’er de kaken en het
binnenste uit, daar na doet men ze in een Visketel met witte Wyn, Verjuis, Azyn,
Uijen, Lawrier, Nagelen, Peper, en laat ze dus wel koken, waar na men ze afneemt,
en met zure Saus opdist.

Gevulde Karper.
Om in ’t vullen van een Karper wel te gelukken, doet men ze schrappen en daar na
het vel van de Vis afvillen; als dit gedaan is, neemt men de Vis, die men met de vis
van Paling gehakt heeft, en maakt de zelve smaaklyk met Zout, Peper, Nagelen,
Muskaat-noten, Tym, Boter, en Paddestoelen. Als men dit Vuldzel dus bereid heeft,
vult men daar het vel der Karper mede, bindt het wel toe, en legt het daar na in een
aarden, of andere Pan; doet het dus op een Fornuis, of in een Kasserol over ’t vuur
met gebraadde Boter, of witte Wyn en nat van Vlees; en, als zy wel gestooft is, dist
men zo op.

Gebraden Karper.
Na dat de Karper wel is schoongemaakt, zo kerft, en vryft men ze met wat fyn Zout,
en legtze op den Rooster.
Gebraden zynde, maakt in de Kasserol een Saus van verse Boter; doe daar by
Pietersely, klein gehakten Uijen, wat Vis-nat, of helder Errit-nat, Zout en Peper; Laat
alles te samen smoren, dis de Karper op met Oranje-sap, met gefruitte Pietercili tot
stoffering.

Karper aan ’t Spit.
Neem een schoone gelde Karper op de gewone wys gereed gemaakt; maak een Vulsel
met Hom, Vis van Paling, Anchovis, Champignons, Zuring,
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Pieterselie, Zout, Peper, gestootten Nagelen en goede verse boter. Als het Vulsel
gereed is, vult’er uwe Karper mede en naai het gat weder toe, wind het daar na in
een wel geboterd Papier; droop het met Boter in ’t Verjuis geweld; als het gaar is,
dist men het op met een Ragou van Champignon daar over, met Hom van Karper,
Morieljes en dergelyke, en men maakt het smaaklyk na behooren.
karwy. Zie CARUI. Hubners Kunst-Woordboek.
karwy-water is een distillatie Karwy en Brandewyn, of Koorn-Brandewyn, met het
zaad van Karwy.

Manier om ’t te maken.
Neem tot een Anker slechte Brandewyn twee en een half pond Karwy, 12 lood
Koriander, een half pond Venkel.

Ryns Karwy-water.
Tot een Aams Ketel neem 112 Mengelen van de beste Franse Brandewyn, met tien
pond Karwy, anderhalf pond Koriander-zaad, twee pond gekneusd Venkel-zaad;
week het een dag, of twee, en distilleer het, na ’t opdoen van een kop Zout, zo lang
als het op de Ketel proef houdt. Laat de Naloop alleen loopen, omtrent twee
Steekannen: want men moet het op den Helm proberen, of ’t nog krachtig is. Doe
het daar na op ’t Vaatje, maak het zoet met 26 pond Suiker in zestien Mengelen
Water gestookt, en wel geschuimd; maak het met Regenwater, of met de Naloop op
de Proef, zo als gy wilt.

Ander.
Neem op zo een Ketel 112 Mengelen Franse Brandewyn, doe’er ook in 16 Mengelen
Water, 8 pond Karwy-zaad, twee pond gestootten Anys. Week het 24 uren lang in
goede Brandewyn; Distilleer het daar na met een kop Zout, zo lang het Proef houdt;
Zoet het voorts met 34 pond Poeijersuiker, in water gekookt, en geschuimd.

Dubbeld.
Neem even grote Ketel, evenveel Brandewyn, Water en Zout, en Karwy, ook zo
gehandeld en geweekt met 5 a 6 sneden Roggenbroods, distileert zo lang het proef
houdt: maar zoet het met vier en twintig pond Honig, in Water gekookt, en geschuimd.
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Anders.
Neem Ketel, Brandewyn, Water, Zout, eveneens: maar 6 pond Karwy; distilleer als
boven: maar zoet met 20 pond Honig en vier pond Suiker, in Water gekookt, en naar
behoren geschuimd.

Dubbeld gemeen Karwywater.
Neem de zelfde Ketel, en evenveel Franse Brandewyn, Regenwater, als boven, en 4
pond Karwy, een pond Anyszaad, en zo veel Venkel; week het 24 uren; destilleer ’t
met een kop Zout, zo lang als ’t proef houdt, zoet het met 16 pond Suiker in Water
gekookt, en wel geschuimd.

Anders.
Neem tot de zelfde Ketel, Brandewyn en Water 4 pond Karwy, 8 lood
Angelica-wortel, 4 klaauwen Gember; kneus het, en laat ’t 24 uren trekken; distilleer
zo lang proef houdt, of 96 mengelen daar van komen. Laat voorder nog twee en
dertig mengelen zuivere Naloop overkomen, en zoet daar in zestien pond bruine, of
witre Suiker.

Slegt Karwywater.
Neem op de zelfde Ketel, honderd en twintig mengelen Koren-brandewyn, en 8 pond
gekneusd Karwy-zaad; week het 24 uren; doe’er een kop Zout en vyf, of zes sneden
Roggenbrood by, distilleer 100 tot 110 mengelen; zo lang de Ketel proef houdt; doe
het dan op een Vaatje; en zoet het met 8 mengelen Honig in Naloop gekookt en
geschuimd.

Slegt anders.
Tot de zelfde Ketel neem als boven, maar 6 pond Karwy-zaad, een kop Zout en 5 a
6 sneden Roggenbrood; week ’t 24 uren; en distilleer zo lang het proef houdt, maar
zoet het met 28 pond Komyn in Water gekookt, als boven. Men doet’er ook wel een
pond Anys by.

Nog ander Slegt.
Neem en doe, als laatst, maar zoet met 12 pond Honig, in Water gekookt en
geschuimd.
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kassen noemt men in de Huishouding alle zodanige gemakken, die, ’t zy aan de
huizen vast, of onder de Meubilen te tellen, tilbaar, en bekwaam zyn, om alles in te
leggen, te zetten, of te bergen ’t geen tot de Huishouding nodig is. Deze zyn van
velerhande gedaante en soort, van buiten en van binnen, naar den aart van ’t geen
men voor heeft daar in te bergen, en naar den staat der Huishouding, waar in men ze
vindt. Zo heeft men Linden-kassen, Kleer-kassen, Tinne-kassen, Spys-kassen,
Postelein-kassen, enz. en een soort van deze op Voeten staande, wordt een Kabinet
geheten.
kassen noemt men ook in de Hoven, of Thuinen zekere besloten plaatzen, geschikt
om daar in Vruchten voort te kweken, die uit warme Landen hergekomen, voor de
koude van een ongure Luchtstreek bewaard moeten worden.
Deze Kassen moeten zo lang, hoog en diep zyn, als dienstig is tot het gebruik,
waar toe zy geschikt zyn, en zo geordent, dat zy zo wel het nut van de Zon, als
kunstige warmte hebben; alzo men moet denken, dat men, zonder de hulp van de
Zon, door kunstige warmte zo weinig kan telen, als zonder hulp van vuur, tedere
gewassen in de Winter doen groeijen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

368
Om deze met enige vrugt te gebruiken, moet men weten, hoe veel koude, of warmte
de gewassen verdragen mogen. Men moet ook kennis hebben van de warmte der
natuurlyke buitenlucht in de Saizoenen; desgelyks, hoe die in Oranjehuizen, Kassen,
Bakken, zonder Stoking en met Stoking, of door Broeimiddelen is; en tevens hoe
men het gebrekkige zal vergoeden, om den aart der Buitenlucht na te bootzen.
Dewyl zulke Kweek-kassen, als zy gesloten zyn, de dampen binnen houden, moeten
deze gewis veel gelugt, en met deurtogt verfrist worden, als ’t weder niet te koud is:
want anders krygt de vrugt, noch behoorlyke rypheid, noch smaak. Inzonderheid
moet dit ontrent dunschillige en vogtige vruchten geschieden. Als de dampen der
Kassen door Zon, of ander middel niet genoeg verdund worden, is het vuurstoken
allerdienstigst; gelyk des Winters, als de Zon zwakst is, en de Vorst maakt, dat men
ze niet mag openzetten, want men ondervindt, dat broeijende Mest schimmel aan de
Gewassen brengt. Als men ze dan lugten wil, mag men de Kas een weinig warmer
stoken, om dat zy door verfrissing weder zal verkoeld worden.
Om ontrent de warmte der Broeikassen maat te houden, zyn de Weerglazen
(Thermometer) noodzaaklyk; Want de lucht, welke de natuurlyke meest gelykt, is
allerbekwaamst tot de kweking: waarom in Broeikassen zulke vruchten, welke naast
aan het glas staan, het beste tieren, groeijen en vruchten voortbrengen. Hier uit volgt
dan ook, dat de Kassen niet te vol moeten gezet worden, en zo, dat elk Gewas geen
meer, of minder dienst van het glas heeft.
De Kassen moeten ook zo gesteld en gehandeld worden, dat zy met de natuur der
lucht, in den byzonderen staat der Vrucht, over een komt. Sommige Vruchten mogen
in groter warmte bloeijen: maar zy zullen niet zetten in een warmte zo groot, als die,
waar mede zy ryp worden. De ene Vrugt heeft langer tyd van doen, om zyne rypte
te krygen, als de andere. Hier uit volgt, dat men allerlei soorten van Vruchten in ene
Kas niet telen kan.
De Boomen, welker Vruchten men vervroegen wil, moeten zo geplant zyn, dat zy
zelf buiten de Kassen hunne wortels mogen schieten. En, of schoon, door middel
van stoken, het Uitbotten, Bloeijen en Zetten, enz. vervroegd wordt, echter doet de
Vorst aan deze wortels geen kwaad, mits men dicht aan de Broeikassen den grond
een eind weegs met Stroo dekke. Ja de grootste Vorst belet het uitloopen niet, als de
Boom in de warmte staat.
De Kassen tot vervroeging der Vrugtryping geschikt, zyn koude en warme; maar
moeten beide zo gemaakt zyn, dat zy van voren in den grond onder de Glasramen
gene tusschenscheiding van Muur of Plankwerk hebben, op dat de wortelmaking in
de vrye grond niet belet worde. De Glasramen moeten onder in ene gesponde Ribbe,
zo wel, als de zyden sluiten, en deze Rib moet door Paaltjes ondersteund worden,
om ’t deurwateren te beletten, en tegen deze Paaltjes moet een tweeduims Plank
geslagen worden. De Glasramen worden in de koude en warme Kassen zo gemaakt,
en de Bomen zo geplant, dat zy’er boven en onder genoegzaam evenwyd van af
staan.
Ronde Kassen geven de minste hette, om dat de stralen der Zon, maar op kleine
plekken altyd recht neder vallen.
Die een Stook-kas op ene rechte linie voor vreemde Gewassen maken wil; moet
daar tegen aan in ’t Noorden, om dubbeld nut te trekken, een Trek-kas zetten, om
tot een Winterplaats voor Pot-, of Tob-gewassen te dienen, welke tegen de koude
van onze Winters niet bestand zyn: want dan kan deze met enen verwarmd worden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Ook is het van groten dienst daar een Loots over te maken, om beide de Kassen te
dekken, in wiens Scheid-muur men de Damp-trechters maakt, die op de Zolder van
de Loots uitkomen. Deze Trek-kas behoort binnen ’s muurs voor aan 12 en een derde,
en achter 19 voeten hoog te wezen, breed 9 en een halve voet, lang, 30, of 31 voet;
en de Stook-oven tot de Stook-kas moet de overige 8 en een halve voet beslaan. De
Trek-kas moet van boven met schuinleggende Ramen voorzien zyn, welke des Winters
moeten gedekt worden. De Stook-kas moet voor de zelfde staan en door een
Stookoven die onder den grond heen gaat met een Riool verwarmd worden. De
bekwaamste die men maken kan, moet uit den grond boven de Riolen van voren
hebben 8 en een half, en van achter 6 voeten hoogte; en binnen’s werks wezen van
achter 6 voeten hoog; en binnen’s werks lang 39 en een halve voet. De Glasramen
moeten wezen 8 voeten hoog, het boven Overstek of de Luif is anderhalf voet; De
Kas is met pannen gedekt, en het geen onder de Pannen open wordt met Hooi
aangevuld. De Rook-riolen, de steene voet onder de Kas, moeten zyn 2 en een half
voet hoog. De Kas moet beneden, of de Rook-riolen 6 en een half voet diep zyn. De
Scheidmuur moet tussen de Stook- en Trek-kas van twee steenen, en de Glazen tot
de Trek-kas, welke daar boven staan, 4 voeten hoog wezen.
De Voorglazen en de Muuren achter koude, of warme Kassen, moeten na het
gebruik in de Saizoenen, min of meer achterover vallende, steilder, of vlakker wezen.
Een achterover-leggende Muur tegen een Terras, dewelke met Voorglazen kan
gedekt worden, gaat voor een Wyngaard andere te boven, die met geen Vuur gestookt
worden: want dan staan zy over al even wyd van ’t Glas. By voorbeelt maak een Kas
van meer, of mindere Ramen die op de voet 9 duimen valt. De Ramen zyn 6 en
tweederde voeten hoog, en 3 en een derde voeten breed, en onder de Ramen is boven
14, en onder 15 duim wydtens.
Zulke koude Kassen mogen niet voor February gebruikt worden. Wanneer de Zon
van tyd tot tyd hoger ryzende, zyne stralen door de meer schuinsgaande stralen naar
binnen schiet; maar de bovenluikjus kunnen, in de maanden van Mei, Juni, Juli, geen
genoegsame lucht verschaffen; alzo men zo een
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Kas van boven met een Zonne-scherm voorziet, waarom’er van onder Luikjes zyn,
welke men open doet.
Het Hout, ’t geen men tot zulke Kassen moet gebruiken, dient van Noords Grenen
hout te wezen; Het Wezeper Eikenhout zoude wel goed zyn: maar trekt door zyne
kwarligheid krom. Tot Buitenvensters en Glas-regels moet Eiken Wageschot gebruikt
worden, dat niet zeer wreed is; en enige jaren in de open lugt in Regen, Wind, en
Zonneschyn van malkander gestaan heeft, en Been-droog is. Want het dient aan
scheuren, of krimpen niet onderhevig te wezen, en ’t geen’er aan gemaakt wordt,
dicht werk te blyven, zo wel als aan Oranjehuizen. Alles moet wel in den Winkelhaak,
met dubbelde Sponden, die behoorlyk lossen en afwateren, gemaakt zyn. Daar Hout
op Hout gespykerd en gelast wordt, moet dikke Verw tussen gesmeerd zyn.
’t Fyne Zweedze Yzer is hier ’t beste niet: maar het grove karligste Duitse Yzer;
’t welk in een Oliebak heet gemaakt en wel geölyd is.
Fyn Spiegelglas is hier niet dienstig, om dat het licht breekt en haast verweert.
Van den zelven aart is het dunne Duitze Tafel-glas: Maar ’t zogenaamde Gilde-glas,
dat na den gele trekt, verweert het minste, en breekt dus minst de stralen der Zon, in
vervolg van tyd. De Ruiten moeten niet te groot, noch te klein, en dicht aangestreken
zyn. Het Lood moet dik van hart, en bekwaam van Wangen wezen, om zo licht door
de Zon niet om te krullen. ’t Bindlood moet geen Glazemakers getrokken Lood
wezen, maar ongetrokken, en van bekwame dikte.
kasserol is een platte Pan, in de Kookkeuken in gebruik. Men maakt ze gemeenlyk
van rood, of geel Koper; ’t geen men van binnen vertint; men heeft ze ook van Aarde.
Men gebruikt ze deurgaans tot gestoofd.
kassia fistula. Hoedanig zy is, en waar zy van daan komt, zie Hubners Woordenboek.
Zy is van een Buikzuiverende kracht, en men gebruikt haar binnenste tot een, en
anderhalf once.
kassidonie-steen is een soort van kostelyke Steen, die met verscheide kleuren zeer
dooraderd is.
kassolette-peer. Is een langwerpige Peer uit den graauwen, die schier nergens in
voor de Robyne hoeft te wyken, noch in vlees, noch syn sap, nog in enige zyner
deugden en gaven, of het moest zyn, om dat ze wat eerder beurs wordt; ’t geen de
Robyn nooit gebeurt. Zy komt in Augustus eerst voor den dag, dat is met de Robyne,
en schier met de voornaamste Persikken en beste Pruimen. Zy krygt door middel van
warme Muren hare rypheid.
kastanie. De grootste soort van deze Vrugt wordt in navolging van de Franschen,
hier te Lande Marons geheten: hoewel ze alleen zo groot zyn, om dat ze zyn geënt;
nademaal de Boom, uit ’t zaad voortgebragt, zeer kleine Vruchten draagt. Dus neemt
men entjes van zulk soort van Kastanien, als men begeert te hebben. Het Enten moet
niet gedaan worden, door insplyting, maar door insteking: Daar zyn meer dan
twintigderhande soorten van Kastanien. De Vrugt is van den beginne aan bedekt met
ene ruwe, zeer doornachtige schors, die daar na opdroogt en de Kastanie laat uitvallen,
als ze ryp is, maar die dan noch twee vellen heeft, eene houtten schil, en een wollig
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vlies van binnen. Daar zyn in ’t gemeen twee, drie, en vier Kastanien in eenen Bolster
besloten. De beste Kastanien vallen in Vrankryk in ’t Dauphiné en Vivarets.

Manier om Kastanjen te konfyten.
Laat ze in de Pan wat braden, pel ze en maak ze plat; daar na in eene Schotel gedaan
met Syroop van Abrikozen, of eenige andere, en een weinig Spaanse Wyn, laat ze
koken. Als gy ze wilt opdissen, legt’er een Bord boven op; en keer ze om als een
Kaas.

Om gekristalliseerde, of gepeerlde Kastanien te maken.
Neem Kastanien; maak daar eene kleine opening van achteren in, om haar lugt te
geven; leg ze dan in kokend water, en geef agt, dat ze niet te veel koken, nochte ook
te weinig; om dit te weten, neem eene Spelde, en steek in het gat, dat gy gemaakt
hebt; als de Spelde gemakkelyk daar in gaat, neem ze dan van ’t vuur af, en schil ze
een voor een, zo heet als gy kunt; leg ze dan op een Zift om te drogen. Wanneer ze
dus alle gepeld zyn, zet dan wederom water te koken, en gooi ze daar in, om haar
ros water te doen uittrekken; men moet ze niet weder te vuur zetten, maar alleen in
het hééte water laten staan, en daar na zagtjes met een Schuimspaan uithalen; daar
na ze in een ligte Suiker leggen, dan een klein weinig daar in opkoken, wederom van
’t vuur afnemen en ze de Suiker laten inzwelgen; vervolgens weder laten aflopen in
een Zift, of Vergiet-test; daar na ze wederom met dezelfde en andere klaar gekookte
Suiker, welke gy daar by moet doen, en ze telkens vermeerderen en laten koken, tot
dat de vezels vliegen, als pluimen: doe er dan uwe Kastanien, een voor een, zo netjes
in als doenlyk is; zet ze dan weder te vuur, en laat ze koken op de proef van Vliegen.
Neem ze eindelyk van ’t vuur en laat ze rusten; schud dan de Pan zagtjes, om het
schuim in ’t midden te vergaderen; ’t welke gy met den rug van uwen Schuimspaan
zagtjens moet afligten, of anders met ene andere kleine Lepel, waar mede gy de
kanten van de Pan moet afschrappen, om uwe Suiker onklaar te maken, ter breedte
van eene hand. Dompel in deze onklaarheid uwe Kastanjen, den eenen na den anderen,
en haal ze met twee Vorken daar weder uit; Sprei ze op een Roosterje, of wat schoon
uitgepluist stroo, op een Vergiet-test, of Schotel leggende; En is’er eenige Kastanje,
die in de Suiker aan stukken is gegaan; haal de stukken met den Schuimspaan daar
uit, wanneer al uw Suiker on-
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klaar zal zyn geworden; leg ze trotswyze op uwen Rooster als gezegd is; dit zyn de
kwaadste niet.
kastanie-boom. Daar zyn twee voorname soorten, de gemeene, en de Indiaanse,
welke laatste, hier te Land, Castanea equina genaamd wordt, dat is, Ros-, of
Paard-Kastanie.
Men noemt dien Boom in ’t Frans een Maronier, wiens Kastanien de grootste zyn.

Kweeking van de gemeene Kastanie-bomen.
Dees Boom wil beter wassen op ligte en zandige, dan in zware vochtige gronden.
Hy wordt gegriffelt met insplyting in de maand van April. ’t Is genoeg, dat het Grifje
een oog hebbe, te meer alzo zulk een Entje ligter is om regt op te zetten, dan wanneer
het meer oogen heeft. Nochtans is het gemeenste, dat men’er meer oogen op laat,
welke men naderhand, ontrent den tyd van S. Jan, afsnoeit.
De Indise Kastanie-boom, of Castanea equina, is een de fraeiste tot verciering der
Tuinen; hy spreidt zyne Takken heel breed uit; zyne Stam is heel regt, en de Schors
glad, zyne Bladeren staan geschikt, als vyf vingers van ene opene hand, doch heel
groot, en met tanden aan de kanten, hebbende een bitterachtigen smaak. Zyne Bloemen
zyn wit, groeijen aan trossen, en hebben vier, of vyf bladeren. De vrugt is besloten
in een huisje, dat byna heel rond is, vleesagtig en vol doornen; zy is van een bitteren
en scherpen smaak.
Dees Boom is ons uit Indien overgebragt, en dient nergens toe, dan om Waranden
te maken. Het hout is zo bros en hol, dat het nergens toe deugt, zelfs niet om te
verbranden. Het doet niet dan smeulen, als men ’t op het vuur legt.
Eigenschappen. De Indische Kastanie wordt, als Snuiftabak, gebruikt, om ze met
de Neus te snuiven: want ze doet niezen en veel vogt lossen; zy is goed voor de
Hoofdpyn, die men hemicrania, of migraine noemt, en voor andere kwalen van ’t
hoofd; De Paarde-Smids geven ze de Paarden in voor de dampigheit, en hier van
daan heeft ze den naam van Paard-kastanie (hippocastanum) gekregen.

Manier om de Castanea equina te planten.
Men moet ze planten van October tot S. Jan toe; wilt gy ze doen uitloopen; eer gy
ze plant, zo moet gy ze in den Kelder zetten, in vogtig Zandt. Als zy uitgelopen zyn,
moet gy ze planten op de wyze van eene Kwekery, maar eenen Voet ver van den
anderen, mits de aarde vet en goed zy; en dagelyks begieten, naar mate van de warmte;
Gy moogr uwe Kastanie-bomen ook wel ten eerste planten, daar gy ze hebben wilt;
zy zullen ook wel groeijen, als ze goed zyn, en in eenen goeden grond gezet, of met
goede aarde rontom voorzien, en telkens begoten worden.
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kastelein. Daar zyn verscheide Vorsten huizen, waar in dit Ampt, in drien is verdeeld,
in een Opziender van ’t Gebouw, van de Tapyten en Meubelen, naar de
omstandigheden van het Huis, en ’t gemak der Heren.
Hy, die ’t alles moet waarnemen moet den Huisraad, welke hy bewaart in goede
acht nemen. Hy moet ze netjes houden, ze dikmaal luchten, uitslaan, verschudden
en verplaatzen, om ze voor de Mot te bewaren, en afvegen, op dat zy van ’t stof niet
bederven. Hy moet den Huisraad in goede orde houden, op dat hy alles, als ’t nodig
is, terstond zoude kunnen vinden. De Tafels en andere Huis raad, moet hy wel
bewaren, bedekken, bekleeden, wegschikken, in goeden staat houden, en maken, dat
hy altyd in staat is, om daar Rekenschap van te geven. Hy moet alles voor
Spinnekoppen, Muizen, enz. bewaren, wel sluiten, en van alle gedane onkosten goede
Rekenschap kunnen geven; en ten dien einde wel kunnen Lezen, Schryven, Rekenen.
Hy moet ook in staat zyn, om zorg te dragen, dat de Bedden wel geschud en
opgemaakt zyn.
kat. Noemt men een viervoetig dier; dat van twee soorten is, namelyk Tam en Wild.
De Tammen zyn Huisdieren, welke men onderhoudt, om zorg te dragen, dat Muizen
en Rotten de zelfde niet plagen met eetbare Spys, ’t zy buiten, of binnen ’s huis op
te eten, en Klederen, of andere Huisraad te schenden.
Onder de Jongen, die men kweken wil, heeft men voor de beste Muis Katten, die
of gans zwart, of graauw zyn, en de wilde Katten best gelyken, of zwarte strepen op
een bleekgrauwe grond dragen; men noemt ze Cyperse. Men kiest ook meest de
Mey-Katten, dat is, die in de maand Mey geworpen worden. Heeft men echter vryheid
om een Kat te kiezen, zo moet zy wel Muizen en niet snoepen.
Hoedanige de kleur mag zyn is evenveel; als zy maar die twee eigenschappen
heeft, behoeft men over de verkiezing zich niet veel te beraden. Die de Rotten dood
byten worden hoger geacht, als de gemeene Muis-Katten; om dat het groter moed
en meerder sterkte te kennen geeft: maar eten zy de Rotten op, moet men ze terstond,
of Boter en Brood, of Spek daar op te eten geven, anders vermageren ze en besterven
het.
De Katten worden voor zeer heet van aart gehouden; zo dat men derzelver vet,
voor zeer doordringend houdt. Hare lucht is voor sommigen zo benaauwd, dat zy
het in een Vertrek niet houden kunnen, waar in’er een is; ja men wil, dat zy den
kinderen kwaad doet, altoos dat haar haair, deurgeslokt zynde, de Tering veroorzaakt.
De Katten willen wel by mensen wezen, en liefkozen ze, laten zich gaarne daar
van stryken, maar zyn ondertussen menigmaal vals en krabben, of ontsnoepen terwyl
men’er niet om denkt. Dit heeft tot het Hoogduitze Spreukje gelegenheid gegeven.
Das ist und bleibt die Eigenschafft der Katzen;
Wenn eine fornen leckt, thut sie doch hinten kratzen.
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Zy maken werk van zindlyk te wezen, en lekken en stryken zich veel; zy begraven
hunne Mest en Pis, ’t geen maakt, dat men ze lichtlyk leeren kan hare vuiligheid in
Turfmolm, of Zand te brengen: Maar ’t booste is, dat zy de warmte zo zeer zoeken,
’t geen wel maakt, dat zy de plaatzen, daar ’t vuur is, zo na by komen, dat haar de
vonken aan ’t lyf blyven hangen, welke zy elders slepen, en ligt een ongeluk van
brand veroorken; waarom men naau letten moet, dat zy by nagt by ’t vuur niet kunnen
komen, of haar afwennen by ’t vuur te genaken.
Op ’t Land is ’t ongemaklyk, dat de Katten gedurig op den tril en van huis zyn;
en inzonderheid in ’t Voor- en Na-jaar, als zy Krols zyn. Maar men laat ze daarom
wel eens snyden, of men snydt ze wel eens de ooren af, om dat zy niet velen meugen,
dat haar een drup in de ooren komt, waarom zy dan liever t’huis blyven.
Als men haar Kattenkruit voorwerpt, maken ze allerhande posturen en aardige
sprongen.
Men tekent onder de zeldzaamheden der Katten aan, dat als een Kater gedood
wordt, waar van een Kat met jongen is, die Kat hare jongen verlegt. Ook zegt men,
dat, als men een Kat by nagt aan weerskanten van den rug strykt, daar vuur-vonken
schynen uit te springen. Ook wil men, dat de ogen der Katten met de Maan groter
en kleinder worden; en dat zy het beloop der Zonne navolgen; zo dat zy in den
morgenschemering gans open staan, en met den dag stomper van gezicht worden:
maardat zy by nacht weder helderder gezicht krygen, en hunne oog-appel gans openen;
altoos dat is zeker, dat zy in helderen dag hunnen oog-appel genoegzaam gans
toesluiten. Men zegt ook, dat, als men ze in een Zak steekt en ver van huis draagt,
zy weder komen. Maar, als men ze’er uit haalt en ruggelings gekeerd daar in brengt,
dat zy dan blyven. Men wil dat de Paarden zeer moede worden, als’er een Kat op de
Wagen is, waar van de lugt op de Paarden waait, en dat een Paard zeer moede wordt,
als’er imand op zit, die Kattevel aan zyn lyf heeft.
Vreemde oude Katten blyven niet gaarne daar men een Hond heeft: maar zy
kunnen’er veel werk van maken, zo zy’er by opgevoed zyn. Katten-beten geneest
men met Grofwerk in Wyn geweekt, en daar op gelegd.
De wilde Katten zyn groter, als de Huis-Katten en graauw met zwarte strepen
getekend, zy hebben een staart, die dikhairig met zwarte ringen getekend is, terwyl
de punt gans zwart is. De poten zyn inwendig gans zwart; en een zwarte streep
loopt’er over den hals en rug. Men noemt den Kater van dit soort in ’t Hoogduits
Baumrutter. Zy zyn meest in grote, dichte Wouden, en Struiken te vinden, daar het
gevogelte veel nestelt. Zy houden zich ook veel aan Meren, Graften en Riviertjes
op, daar vele Biezen en Riet is; en alwaar men niet alleen de Nesten der Eenden en
Dompelaars vindt, maar ook Waterhoentjes enz.; inzonderheid ook somtyds, om de
Vis, die droog blyft leggen, als ’t water is geweken; en tussen ruigt verward blyft,
welke zy alzo gaarne, als de tamme Katten, eten. Zy doen ook grote schaden, in ’t
Hout en ’t Veld aan ’t Gevogelte, en vangen, met byzondere behendigheid, Mollen,
enz. Zy leggen op de Bomen te loeren, horen en zien scherp, en zo dra zy iet gewaar
worden, leggen ze op hare luimen, en kort en stil neder, tot dat zy hunne kans schoon
zien, en daar af als een pyl daar onder springen. Worden zy van Honden aangedaan,
stellen zy zich wakker te weer. Zy nestelen in holle Boomen, ook wel in’t Veld. Hare
kroltyd is in January met een gelol en gehuil van allerleije stemmen, en vele Katers
worden op zo een tyd lam en te schand gekrabt.
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De Katten dragen negen weken, gelyk enige andere Dieren, en brengen hare jongen
blind ter wereld. Als zy twee jaren oud zyn, hebben zy haren volslagen wasdom, en
worden in de Herfst zeer wit.
Met der tyd worden de tamme Katten wild, als zy naar Muizen, Vogel-nesten en
jonge Hazen in de Dorpen en ’t Veld uitloopen, en wel vangen. Dit smaakt haar beter,
dan zich by huis, om de Muizen, en Mensen kost op te houden; inzonderheid als de
Vader des huisgezins haar niet ryklyk te eten geeft; of als zy snoepen, veel slaat, of
als zy van een Huishond veel te lyden hebben. Hier door gebeurt ’t, dat ook door
vermenging dikmaal zwarte, of ligtgraauwe wilde Katten gevonden worden. Als men
hare gaten in holle Boomen, of onder de aarde vindt, zet men’er een yzere Voetangel
voor, bedekt ze met Loof, Sneeuw of aarden, zo dat zy zich zelf vangen. Of men
omzet het gat met Hazen-netten, en jaagt’er de Katten uit. Men lokt ze ook met een
Quartel, of Hazen-fluitjen en schiet ze dan, of men vangt ze in Vallen en Strikken.
Men legt hun vel den Waterzuchtigen en Dikbuikigen, voor een Borstlap zo op het
lyf, dat zy ’t haar op ’t blote lyf dragen, met de kop onder en de staart boven; daar
dan zulke het overtollige mede kwyt raken, en de zwakke magen sterk mede worden,
maar magere luiden is ’t schadelyk. Het Vet verwarmt, en gesmeerd op de leden,
beneemt het hare pyn. In een Neutedop op den Navel gebonden, zoude het goed voor
de vallende ziekte wezen.
katrol. Is een Gereedschap, ’t geen ook dient om zwaarten op te hyssen; ’t bestaat
uit een Blokschyf en Pen. De Schyf heeft zekere dikte, waar in een groef gedraaid
is, om’er een Tou in te leggen, de Pen is een stuk Hout, of Yzer ’t geen’er in ’t midden
deur steekt, en waar op zy draait, en het Blok is een stuk hout, dat daar om is, en de
Schyf bevat, en dient om de Katrol by zyne Pen op te houden.
kattekruid, nip geheten, wordt van hare byscheuten voortgeteeld. Het begeert een
vette grond. Vermids de Katten het zo gaarne eten, moet men het met Doornen, of
ander scherp ruigt bewaren.
keel. Wordt geheten de ingang van die engte, waardoor de Spys naar de Slokdarm
en Maag geleid wordt. Deze is aan verscheiden ongemakken onderhevig.
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Middelen voor zeere kelen.
I. Als men vindt, dat men zyn Speegsel niet kan deurzwelgen, moet men ’t
Imperiaalwater van Colcothar nemen (waar van ’t maakzel onder ’t woord colcothar
beschreven is) en daar een stuk Linnen in nat maken, ’t geen men op de Keel een
uur acht, of negen moet laten leggen.
II. Water, gedistilleerd van Moerbeijen is goed voor een kwade keel.
III. Kook Gerst met wat Suiker, en gebruik het, als een Gerstewater.
IV. Neem een goede lepel Honig, en een lepel Wynazyn, zet het op heete as, om
de Honig te doen smelten, doer’er een weinig Waters by, gorgelt’er mede, en zwelg’er
ook wat van deur.
V. Neem een steentje Ciperse Vitriool, en legt het in Water, om’er wat kleurs aan
te geven, en als het ene behoorlyke kleur zal gegeven hebben, zult gy’er een drup,
of twee Geest van Zwavel by doen, ’t geen ’t zo helder als te vorten maakt, gorgel’er
mede; maar draag zorg dat gy het niet deur slikt.

Voor een Zwerende keel.
VI. Neem ’t sap van Hondsdraf met wat Zout; raak daar de Zwering mede, of raak
ze met Ung: Egiptiacum, of met vry zout water; of meng onder een Ons Rozenhoning
een Vierendeels-loots Geest van Zwavel, of van Zout.

Om de Schorheid te verdryven.
VII. Kook Kaasjes-bladeren en eet ze, als Spanasie.
keel is ook een Vissers spreekwys; en wordt gebruikt van een Net. Men verstaat’er
ene opening van een Net deur, waar door de Vis wel in een Net kan komen, maar’er
niet weder uit geraken. Deze Keel is in een Net ’t zelfde, als het inkomen van een
Rotte-, of Muizen-val.
keelgezwel. Is een ontsteking der Kele, welke zodanig de vryheid van ademen en
zwelgen belet, dat men naauwelyks ademen, of zwelgen kan, en van een zeer
gevoelige hitte verzeld gaat.
Men heeft’er van drie soorten; het eerste wordt door ontsteking in het bloed, het
twede door slym veroorzaakt, het derde door een ontlediging der Wervelbeenen van
den hals.
De eerste twee soorten kunnen veroorzaakt worden, of door een lugt, die te heet,
of te koud, of vogtig is, of deur te veel zingen, of schreeuwen, of door gebrek van
afgang, of door te veel drinken, of ’t eten van kwade Champignons. Zy ontstaan
meest in koude en vogtige jaargetyden, en luchten.
Zo by deze ziekte komt een gezwel, of roodheid op de borst, of om den hals, ’t is
een goed teken; zo wel, als dat de Oorklieren zwellen; maar zo’er geen gezwel voor
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den dag komt, de pyn zwaar wordt, de koors vreeslyk, de mond open staat, de tong
den mond uit steekt, en de vogt, die men geeft, ter neuze weder uitloopt, de ogen
diep in ’t hoofd staan, het aangezigt blaauwt, de uiterste deelen koud worden, betekent
het den dood.
Zo de Keelgezwellen noch van buiten, noch van binnen te zien zyn, en men niet
schielyk wordt geholpen, sterft men den eersten, tweeden, derden of vierden dag, of
later; en ’t geen nog meer te vreezen is, zo men dit al deur worstelt, is dat het op de
Longe zal vallen, en hen den zevenden dag zal wegnemen, of de zelve zal doen
verzweren.

Middelen tegen Keelgezwellen.
Zo de ontsteking maar van enig belang is, moet men niet ontzien zelf zeer jonge
luiden te laten; zo het Vrouwen, of Vrysters zyn, welke het aan de Stonden ontbreekt,
moet men ze op den voet laten; zo niet, moet men de Hals-ader openen, of onder de
tong laten.
II. Na die algemene middelen, is’er niets beter, dan witte Honde stront in de Zon
gedroogd. Men neemt een Ons, maakt ze wel fyn, mengt ze daar na met een vierendeel
Honig, men doet het op een Neusdoek en slaat het om den hals, als een Pap, of men
neemt een vierendeel-loots en geeft het den Zieken in den mond, om ’t daar te laten
smelten. Men kan ook Wolvendrek, of Kinderdrek, of Zwaluwendrek gebruiken.
Schoon deze middelen vry wat vies zyn; de dood is echter noch afschuwelyker;
maar zie daar andete in de plaats van deze.
III. Neem Melk, meng ze met witte Wyn, leg ze van buiten op den hals en gorgelt’er
mede.
IV. Doet levende Pissebedden in een klein zakje van Linnen, hang ze om den hals,
en naar mate, dat zy sterven, zal men zich van de pyn ontlast vinden.
V. Neem Pissebedden, en vryf ze met driemaal zo veel Honig; maak’er een pap
van; leg ze om den hals, en laat een weinig op de tong smelten.
VI. Doe een handvol Steenbreek in een halfpint water trekken, en gorgel’er
menigmaal mede.
VII. Hang een Adderen-hoofd in een zakje genaaid om uwen hals.
VIII. Hang de wortel van Peoni om uwen hals, of het stinkend Aas.
IX. Nyp een Krekel tussen uwe vingeren dood; en raak met de dode Krekel tot
driemaal toe de Klieren van uwen hals.
X. Doe de rook van Benjoin door een glazen Trechter in de keel ontfangen.
XI. Neem een Zwaluw met zyn Nest en doe het in witte Wyn koken, en maak’er
met olie van Camillen, en zoete Mandelen een Pap van, welke men op de keel legt.
XII. Doe den Zieke water van Gezegende Distel drinken, waar in men poeder van
een Tand van een wild Varken ter zwaarte van een Ryksdaalder gedaan heeft.
XIII. Doe een Pad koken, en de zelfde aan Pap op den hals leggen.
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XIV. Men kan ook het Nest van een Zwaluw branden en het tot Poeijer maken, deze
met olie van Lelien mengen, om’er een Pleister van te maken, en ze op den hals
leggen.
XV. Maak een Gorgeldrank, met de bladeren van een Moerbey; en gorgel daar
menigmaal mede.
XVI. Voor een Keelgezwel door enig vergif veroorzaakt, moet men, Olie, of Azyn
en Honig laten zwelgen, of Water met Honig en een weinig Theriak.
XVII. Zo de zelfde door damp van dove Kolen veroorzaakt wordt, zal men Theriak
doen deurzwelgen, en’er den Hals, Neusgaten, en de slag van ’t Hoofd mede smeren;
voor de opstopping van den afgang zal men Klisteren, en enige ligte Buikzuiverende
middelen geven; waar by men wat olie van zoete Amandelen zal voegen, en nieuwe
olie van Olyven, of nat van Kool met vlees gekookt, na dat men daar vier Lepels sap
van Glaskruid, of bladen van Violen by heeft gedaan.

Chymise Geneesmiddelen.
XVIII. Sal Saturni in een Gorgeldrank, doe een schrupel daar van in acht oncen
waters, dat daar toe bekwaam is.
XIX. Crystallum Minerale; men geeft het van acht Grein tot een Dragma.
XX. Aluin in een Gorgeldrank, een Vierendeel-loods in acht oncen waters, dat
daar bekwaam toe is.
XXI. Geest van Vitriool; men geeft het in Gorgeldrank, tot een bekwame zuurheid.
XXII. Bereide Koralen; men geeft ze van tien Grein tot een Vierendeel-loods.
XXIII. Of men doet wat fynen Bolus in wat zoet Bier om te trekken, en daar mede
te gorgelen.

Andere Geneesmiddelen voor de Keelgezwellen.
XXIV. Deze Pleister is een zeer goed Geneesmiddel. Neem eem half Ons gestampte
Barnsteen, Zeekat een once; doe het een en ’t ander in een glaze Kolf; giet’er zo veel
Brandewyn op, dat zy’er drievingeren breed boven op staat; zet ze in een Marie-bad,
of klein vuur, en haal de Geest’er af, tot dat het overige een Honig-dikte behoud.
Doe’er weer nieuwe Brandewyn op, en distilleer het weder, en doet dit tot driemaal
toe, zonder ’t voorgaande. ’t Geen gy op den grond vind zult gy met Meliloten-zalf
mengen. Men legt het buiten op, om de kwade stoffen na zich te halen. Voor het
gezwel der Kele en de dikte van den Hals, zal men het om den hals leggen; in bloeden
zal men het onder den Oxel van de zelfde zyde leggen, of onder beide, zo het bloeden
aan beide de zyden is; en men zal haast genezen zyn.
XXV. Neem Zegegroen, Bugula, stamtze en mengze met Boter, leg ze daar na
onder de keel; en gy zult daar van terstond de uitwerking zien.
keelkruid, anders Tapkenskruid, of Tongeblad, by de Latynen Lauris Alexandrina,
of Idaea genaamt, heeft bladeren als een wilde Mirt, als Plinius zegt, dog groter,
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zachter, witter en spitser. Het draagt zyn vrucht op de plaatse der rode bladeren, van
grootte, als platte kleine Erweten. De takken liggen ter aarde ettelyke voeten lang.
De wortel gelykt naar die van de wilde Minte, maar zyn gtoter, zachter, en sterk
riekende.
Men vindt’er een grote menigte van op den berg Ida, rontom de Stad Heraklea, in
’t Landschap Pontus.

Eigenschappen daar van.
Dit kruid is heel warm, amper en bitter van smaak, waarom het voor een drankje
ingenomen, het Wateren en de Maandstonden bevordert. Het helpt de Vrouwen veel,
die in zware Barens-nood zyn, en Verlost ze haast, zo ze’er anderhalf loot van de
Wortel met zoeten Wyn drinken. Ook dient het voor de gene, die de Druppel-pis
hebben, dog het doet ook Bloed wateren. De bladeren, klein gewreven, genezen de
steken van Honigbyen, als z’er worden opgelegd. Met heet water afgetrokken en
gedronken, doen ze iemant braken. Het Zaad is nog beter, dan de Bladen, en klein
gestoten is het met wat Honing, of gekookten Wyn goed voor de koude Zinkingen
en Aamborstigheid. Het sap daar van, met zo veel ouden Wyn in de Oren gedaan,
geneest de Doofheid. Eindelyk is het een tegengift voor de Slangen, Scorpioenen en
Spinnen. Men maakt’er een Olie van, dat alle dezelfde deugden heeft. Daar en boven
verzacht ze, opent en lost op. Waarom die Olie alle koude Zinkingen in de Gewrigten,
in de Maag, in den Ruggraat, in de Beroerte, of Bevinge, in de Lever, Milt, Nieren
en Lyfmoeder geneest. Als men ze in de Spuitartsenyen doet, verzagtze de winderige
Kolyk. Nog zegt men, dat de Laurier niet alleen vry is van den donder, maar zelfs
de huizen, daar zy geplant staat, bevrydt. En dat nog wonderlyker is, als men twee
droge Laurieblaren tegens elkanderen slaat, springt’er een vuur uit, dat bekwaam is
om ’t Buskruid in brand te steken.
keizers kroon, Corona Imperialis, zie hare gedaante en soort in Hubners
Kunst-Woordenboek. Wy zullen’er hier maar by voegen, dat zy verzachtende en
ontbindende van aart zynde, de koking helpt bevorderen.
Alzo zy uit de Oosterse Landen is hergekomen, bemint zy veel eer heette, dan
schaduwachtige plaatzen; en, om ze wel te kweken, moet men gaten van een knie
diep in de aarde graven, en die met goede welgemeste aarden vullen, en voor al met
Koemist; daar moet vier vingeren breed gemeene aarden, en daar op vier vingeren
breed zwarte aarde leggen, daar na vergaane mest; leg daar dan de Bol op, en dek ze
dan met vier vingeren goede aarde.
Zo zy na alle die voorzorg echter jonge Bollen afwerpt, moet men ze wegnemen,
of de grote wegnemen zonder de kleintjes te moeijen, die zy dat haar heeft gekregen;
men kan ze’er uithalen zo dra
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de Stam begint te verwelken. Dit moet men ontrent alle de Bollen in acht nemen,
welke men weg wil nemen.
kelen is een Kunstwoord der Slagers; welke daar door te kennen geven, ’t kwetzen,
dat zy aan den hals van ’t Beest doen, om ’t zelve na bloedverlies te doen sterven.
kellerhals, in ’t Latyn Laureola, is een Plant, die men in het Mannetje en ’t Wyfje
verdeelt.

Beschryving en Plaats van het eerste.
De Stam, die eenige takken schiet, heeft een asgraauwe, of witachtige bast. De blaren,
die’er menigvuldig aan komen, zyn langachtig, breed, in een gedrongen, en gelyken
naar de Laurierbladen, maar zyn kleinder. De Bloemen komen met bosjes boven aan
de takken, waar van ieder Bloem uit een kleine Buis bestaat, die boven breeder, in
vier puntige deelen gesplitst is, en de gedaante van een kruis heeft. Het Zaad komt
na de Bloem, in een Beije zo groot, als die van de Jenever.
Deze Plant groeit in Bergachtige en ongeboude Landen, in Bossen en andere
beschaduwde plaatsen.
De blareu, vruchten en bast, van het Mannelyk Kellerhals, zyn zo bytende, dat de
kele en mond van iemant schynt te branden, die ze proeft.

Beschryving en Eigenschap van het Wyfje.
De takken wassen tot de hoogte van vier voeten, en hebben een dubbelen bast, die
ligt van een te krygen is. De blaren zyn als die van ’t eerste soort: Ook gelyken de
Bloemen naar die van ’t Mannetje: maar hebben een bleike roode koleur, zwemende
naar het Purper.
Men vindt dit Kruid op dezelve plaats, als het vorige. Ook heeft het dezelve
eigenschap, als het Mannelyk Kellerhals. De Bladen, Beziën en Basten, zyn goed
om de Slymen en de Weiachtigheid te verdryven. Men gebruikt ze in de Waterzugt,
en laat ze als Thee trekken, of tot een Poeijertje bereiden.
kennip. Zie ook hennip. In ’t Latyn Cannabis geheten. Wordt van de Kruidkenners
onder die Planten geteld, welke Bloem en Vruchten op geen ene plaats dragen. Het
is namelyk een Plant, die maar een jaar duurt, welker bladen vingerswys gespleten
zich hy een voegen; die taai en sterk van bast de zelve vast aan de stam draagt; en
op de ene Plant de Bloem, zonder bloembladen, in een openstaande vyfmaal gespleten
Kelk draagt, die vyf vezeltjes (stamina) heeft, en in grote menigte aan een staart, met
blaadjes doormengt, boven aan den top der Stam staan. Terwyl men op een andere
Plant de Zaadhuisjes vindt, die twee hoorntjes dragen, als zy bloeijen, zeer dicht in
een bos aan een staan, hebbende een harde dunne broze bast, waar in een rond zaad
is.
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Men heeft dierhalven twederhande soort; een Mannetjes en Wyfjes plant; welke
men in Neerland Gelling en Zaling noemt; en welke namen van zelf te kenneu geven,
dat de Boeren ze voor Mannetjes en Wyfjes houden. Men noemt, namelyk, een Vis
Gelde, die de Hom draagt, en die het geen draagt, daar ’t Visje uit ontsloten wordt
na ’t bevrugten een Kuiter, dat is die zaad draagt.
Deze twee Planten hebben malkander ook ter bevrugting van noden: want, zonder
de Gelling, draagt de Zaling geen vrugtbaar zaad. Daarom plukken de Boeren de
Gelling niet uit, voor dat zy gebloeid, en dus het mannelyk zaad aan de Zaling in een
grote menigte van stof, heeft mede gedeeld, welke zy dan ryklyk uitgeeft, of laat
vallen en verstuiven.
Plaats. De Kennip tiert het allerbest, op vochtige plaatzen: want, of schoon zy op
hoge zandige plaatzen ook geteeld wordt, zy komt yl op, groeit dun en niet lang.
Eigenschappen van het zaad. Het wordt voor Branden, en Ruissen in ’t oor gebruikt;
en men neemt het Zaad enige dagen aan een in, om onkuisse lusten te verdryven, ’t
Is dienstig voor den Hoest; men geeft het van een Scrupel tot een Drachma.
Dit Zaad wordt ook gebruikt, om’er Olie van te slaan, welke tot groene Zeep
verkookt wordt; en het geen na het slaan van de Olie in den Buidel overblyft, wordt
des Winters het Rundvee op de Stallen, tot Spys gegeven.
Maar van de Stam zelve komt een draad, welke tot Touw en Garen wordt
gesponnen; en in twee soorten wordt onderscheiden, zo wel, als het gewas zelve;
namelyk in Gelling en Zaling, ten zy men de zogenaamde Snotling voor een derde
soort wilde houden: doch deze is niet anders dan de korte en magere, of dunne en
miswassen Zaling. De twee soorten van Gelling, of Zaling, verschillen ook in gebruik,
wordende de eerste deurgaans tot Zeildok, en de andere tot Scheeps, of Touwerk
hier te lande gebruikt. Men vindt echter Plaatzen in Duitsland, waar in de eerste voor
Vlas tot Lywaat gebruikt wordt.
’t Geen uit de Hennip overblyft, na dat zy gehekeld is, wordt Grofwerk geheten,
en wederom gebruikt tot het Weven van Feilen, en tot het maken van Lont, of van
Lemmet voor Flambouwen op enige plaatzen. Maar op dat’er niets zonder gebruik
van deze nuttige Plant zoude overblyven; wordt de Stam van de Zaling gesneden,
gebost, met de einden in Zwavel gedoopt, om ten gemakke van ’t huishouden voor
Zwavelstokken te dienen. Doch de Stam der Gelling wordt door een Gereetschap,
dat men een Braak noemt, gebroken, en van zyne omgelegen bast, dat is Gelling, te
zuiveren.

Van de Kennip-Werf.
Gelyk men de Landen, daar andere Veldvruchten op geteeld worden, Akkers en
Bezaaide Landen noemt, zo hieten, die, waar op Kennip geteeld wordt, Werven, of
Kennip-Werven; mooglyk, om dat de Boeren ze voormaals gewoon geweest zyn,
rond om hun huis te telen; welke plaats gemeenlyk
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een Werf wordt geheten; wordende die naam van daar overgebragt op die plaatzen,
welke verder van huis gelegen zyn, wanneer zy ze in meerder overvloed teelden;
Echter worden deze plaatzen ook wel Kennip-akkers geheten.
Met de Hennip gaat het hier te Lande gans anders, als met alle andere
Akkervruchten. Daar men verkiest, dat de gewassen jaarlyks veranderd worden, en
nu en dan eens, braak leggen, daar zaait men op de zelfde Akkers altyd Kennip,
waarom deze ook den naam van Hennip-, of Kennip-werven blyven behouden. Men
verkiest ook deurgaans, dat zy in ’t ronde van Water-willig, om de luwte, ten minste
aan ene kant bezet zyn, daar de meeste winden van daan komen.
Doch, dat men de zelfde plaatzen, altyd tot de Kennip-teelt gebruikt, maakt; dat
men ze sterk mesten moet; waar toe men wel allerlei, zelfs Paardemest: maar meest
al Koejemest gebruikt. Hier door gebeurt het, dat die Boeren, die Hennip-werven
hebben, deurgaans wel zullen maken, dat hunne Weilanden niet te sterk gemest
worden.
De Hennip-akkers en Werven worden voor het bezaaijen geploegd: maar dewyl
zy veeltyds te kort zyn, om te kunnen worden geploegd, worden ze ook omgespit
tegen den tyd, dat men ze bezaaid.
Dit geschiedt gemeenlyk in de maanden April en Mei.
Men heelt twee tyden om de Hennip te plukken. De ene is, om de Gelling, de
andere om de Zaling te plukken: Want men die Vrucht niet maait: maar haalt ze met
wortel met al uit den grond.
De Gelling wordt eerder dan de Zaling geplukt. Beide geschiedt het, wanneer het
geel worden der bladeren, ’t vervallen van den wasdom aantoont. Dit komt de Gelling
in de maanden van Juli en Augustus over, en de Zaling in de maand van September.
Wanneer de Gelling geplukt wordt bloeid zy, of zy heeft gebloeid en een grote
menigte van stof verspreidt.
De Gelling en de Zaling hebben beide ter bereidinge gemeen, dat men ze na ’t
uitplukken aan Bossen doet, en de bast, welke zeer vast aan ’t houtige vast zit, na
dat zy eerst gedroogd is, door den wind, daar af laat rotten, of, gelyk de Boeren
zeggen, roten.
Dit geschiedt op deze wyzen. Men neemt de Bossen Hennip, en werptze hoofd
aan staart op malkander gestapelt, aan hoopen in de Sloot, en duwt ze, zo veel mogelyk
is, naar den grond. Waar na men’er Ruicht en Bagger boven op doet. Dit noemt men
in de Root leggen. Na dat zy dus, naar dat het warm is, van zes dagen tot een week,
of drie in de Root gelegen heeft, haalt men ze uit het water, of de Root; zet ze te
drogen; wanneer’er een vreeslyke stank, als van een Privaat, af komt. Dit zet het
water zo kwade hoedanigheid by, dat’er de Vis van sterft, of’er voor vlugten; waarom
de Vissers, op dien tyd de Vis wel by Scholen by een vinden, daar goed water is.
Dit heeft de Gelling met de Zaling gemeen; Maar de Zaling wordt gedroogd, en
voor het Roten nog eerst gedorst; waar na het Zaad gewand en zuiver te Markt wordt
gebragt.
Dog, om ze tot Hennip, of Kennip te maken, die tot de Spindery bekwaam is,
(Want dees naam draagt de Bast ook, die gehekeld tot Touw, of Garen gesponnen
en gemaakt wordt) en ze van het houtige te scheiden, wordt de Gelling anders, dan
de Zaling gehandeld.
De Boeren hebben tot de eerste zekere plaatzen wat van hun huis af gemaakt, om
gene ongelukken van brand te krygen; welke plaatzen, voor de Wind, rondom met

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Riedmatten, of Horden, of Zeilen gedekt, maar boven open zyn. In ’t midden van
deze Plaats is een niet diepe kuil; en rondom die kuil staan gemeenlyk drie Horden
aan den andere vast gemaakt, en boven met houten tralyswys overdekt. De plaats
van deze Horden wordt wel eens van drie Muurtjes bekleed, waar over boven hout,
tralyswys gedekt is. Deze plaats noemen zy een Braak-hut. Wanneer zy de Gelling
van hare houten stam willen scheiden, leggen zy ze eerst op dezen Oven, of Braak-hut,
waar onder klein vuur gemeenlyk gestookt wordt van ’t geen de Gelling afwerpt; en
men laat de Bossen eerst beendroog worden, zo dat zy knappen. Daar na nemen zy
een Bos van de Gelling, en houden die onder een Gereedschap van hout, ’t geen een
voet, of vier lang, en een voet breed is, en op vier pooten staat, ’t welk uit twee
stukken bestaat, waar van het bovenste beweeglyke op een As draait, en een lang
hout tot zyn handvat heeft; Elke van deze twee stukken bestaat uit enige houten
tralyswys vast gemaakt, en tandswys in malkanderen sluitende, zo dat de ene trali
tussen de andere in staat, als deze twee deelen op malkander leggen. Tussen dit
Gereedschap, een Braak geheten, slaan en kloppen zy de Gelling, tot dat al het houtige
aan stuk gebroken, daar uit kan vallen door het uitslaan van de Hennip door den
Braker. Waar na de zelve wordt opgebost.
Wat de Zaling belangt, de Boer is gewoon die in de Winter by den haart voor
tydverdryf te schillen, by het houtige zich te warmen, of aan enige stukken te breken,
aan Bossen te doen, en aan zulke te verkopen welke daar Zwavelstokken van maken.

’t Zajen der Kennip.
Men draagt zorg, dat de Kennip niet te digt gezaaid wordt, en dat men jarig zaad
gebruikt, want het tweejarige Zaad is niet bekwaam om te zajen.

Drogen.
Als de Bossen Kennip gedroogd worden, zet men ze aan Staken; en zo lugtig, en van
den ander, dat’er de windt deur kan spelen. De Staken bindt men over dwers aan
Boomen, naar de hoogte van de Kennip, en daar na bindt men’er een andere Staak
over heen voor het omwaaijen.
Men vindt’er in Vrankryk, die hunne Gelling in der volgende Meimaand eerst te
Roten leggen, om ze
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beter te hebben. Maar hier te lande, doet men het noit anders, dan kort na dat zy
geplukt is.
kennip. Door Kennip wordt niet alleen de Plant; maar de draad, of bast gemeend,
die van die Plant geschild, of door Braken afgehaald wordt.
In deze Waar geschiedt een grote Koophandel: Men verdeelt ze in Buiten- en
Inlandse Kennip.
Schoon de Inlandse Kennip voor de beste wordt gehouden; Holland levert echter
zo veel niet uit, als vereist wordt, om aan de Lyndrajery en aan de Wevery van Zeilen
te voldoen; waarom de zelfde in grote menigte uit de Noordse landen wordt ingevoerd;
als van Riga, Koningsbergen, Nerva, Kourland en Muskovien.
De voornaamste plaatzen, daar in Holland de Kennip geteeld wordt, zyn de Dortseen Krimpenerwaarden, schoon zy ook op andere plaatzen gezaaid worden, maar in
minder overvloed. Hier van daan komt zy meest ter Goude en Schoonhoven op de
Marktdagen te Markt, of wordt ten minste op die plaatzen geleverd, na dat zy van
de Kooplieden by den Boer zyn opgekogt.
Men teelt ze anders ook in overvloed in Vrankryk en Italien; wordende de laatste
voor zeer goed gehouden, en van dit laatste Landschap ook naar buiten uitgevoerd.
De Provincien van Vrankryk, waar in men de meeste Kennip teelt, zyn
Neder-Normandie, Bretagnien, Picardien, en ontrent Noijon, Champagne, het
Soissonse, Bourgogne, (Welke Kennip de beste is) Perche, Neder-Dauphine, en in
’t Viense, en Opper-Valentinois, het Lionse in de vlakte, aan de kant der Sône, Poitou,
ontrent de Stad Poitiers in Anjou, Maine, en ’t Niverneesse, Berry, ontrent Bourges,
in ’t Gatinois en Auvergne. Dit laaste is in dat deel, dat men Limogue noemt, zo
overvloedig, en de zelfde is zo schoon, dat het genoeg uitlevert, om de grootste Franse
Vloten daar mede te voorzien. In ’t Jaar 1690. en 1691. haalden de Scheeps
Magazynen van Brest, Rochefort en Havre alle hunnen Voorraad van daar; zonder
dat’er nog Touwerk aan het Vaartuig der Rivieren van dat Landschap, of de naast
gelegen, als de Aliex en Loire ontbrak; hebbende nog genoeg aan de
Koopvaardy-schepen geleverd, welke dat jaar te Nantes werden uitgerust. De Kennip
van Bourges en Gatinois komt ten meerendeele te Parys.
Men teelt ook Hennip in Engeland, maar niet genoeg voor hunnen nooddruft.
De Specery- en Drogery-verkoopers van Parys, doen in de nieuwe Kennip. De
Lyndraaijers in de gehekelde Kennip; Maar de Kooplieden van de Franse Kramery,
die in Yzer doen, doen ze ook ten deele. Zy halen hunnen Kennip van Champagne
en Bourgogne in Bossen van honderd en vyftig pond, welke uit vele kleinder bosjes
bestaan. Gelyk deze zeer grof is, zo wordt zy aan Klein-garen-spinders verkogt.
Ruwe Kennip wordt zulke genaamd, die nog gene bereiding heeft gekregen.
Schoone Kennip; noemt men die gehekeld en bekwaam om te spinnen is.
Van Kennip, die in Vrankryk wast, mag’er anders niet dan met verlof uitgaan;
staande de zelve, in de Ordonnantie van 1687, onder de verboden waren.
Alzo de handel in Kennip, ene van de voornaamste van Vrankryk is, waar van een
groot deel in ’t Ryk, of aan Touw-werk, of aan Geweef vertierd wordt; of in
Scheeps-touw en andere Grofgarens, heeft de Kompanjie van Indiën, die werk
gemaakt heeft, om den Koophandel te doen bloeijen, het oeffenen der zelve, en van
deze plant, die zo noodzaklyk is, niet vergeten.
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Alzo de Bestuurders dezer Maatschappye geloofden, dat het dienstig was voor
den Staat, de Pacht op den Tabak te vernietigen, en die Waar gemeen en Vertierbaar
te maken, stelde zy in ene algemene Vergadering 1719. in de maand December, in
de tegenwoordigheid van zyne Koninklyke Hoogheid Filip van Orleans, Bestuurder
van het Koninkryk voor, om alle de Tabaksplanteryen in het Ryk te vernietigen, en
de Kennipteeld in der zelver plaats te doen komen; zullende de Kompanjie het
kwintaal tegen 33 Franse guldens, dat is tegen zes Franse stuivers het pond aannemen,
onder Voorwaarde van ze de den Koning tot zyne Zeevaart, voor die prys te leveren.
Als deze Voorslag werd aangenomen, werdt’er den 29 van die maand van den
Raad van Staat des Konings vast gesteld. 1. Dat de Kenniphandel in ’t binnenste des
Lands vry zou staan. 2. Dat het uitgaan van de zelfde, en ze aan Vreemdelingen te
verzenden, op straffe van 10000. Franse Guldens, verboden was. 3. Dat het de
Maatschappye der Indiën zoude vrystaan, Voor-raad-huizen op te rechten, en de prys
der Kennip vast te stellen. 4. Dat het geen daar in zoude gebragt worden, van alle
rechten zouden ontslagen wezen, als ook van alle Octrooijen en Pachten, zonder
uitzondering. Willende daar en boven, dat de Voorraad-schuren der Kennip zouden
gemaakt worden, te weten, twee in Bretanjen; ’t een te Nantes, alwaar de Kennip
zoude ontfangen worden tot 33 Liv. de Quintaal, en de andere te Port Louis, daar
men’er tegen 35 Liv. voor zoude betalen: Een te Rouan, voor de Kennip van
Normandie, alwaar men de Kennip tegen 33 Liv. de Quintaal zoude betalen. Een te
Tonnein, voor Guienne in Langedock, alwaar ze tot de zelve prys, als te Rouan zoude
ontfangen worden; Een te Valence voor het Dauphiné, en aldaar tot 30 Liv. Een te
Maringue, een andere te Clermont, voor Auvergne, alwaar ze desgelyks tot 30 Liv.
betaald zoude worden; en eindelyk vyf andere Voorraad-schuren, te weten te Auxonne
voor Bourgogne, te Charite voor ’t Nivernois, te Moulin voor ’t Bourbonnois, te
Chatelleraut voor Poitou, en te Saumur voor Anjou; in welke de Hennip betaald
zoude worden, tegen 30 Liv. de Quintaal, Mark gewigt.
Dewyl de Hennip van groot belang is, en het Touw-werk tot Schepen en anderzins
gebruikt wordt; is’er op zulke plaatzen, daar grote handel in Grof- en Klein-garen
is, Keur op de Hennip; Volgens deze
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Keur, moet alle ondeugende en vrakke Hennig, waar van slegt Touw zoude moeten
gemaakt worden, verbrand zyn; gelyk menigmalen ter Goude geschied is.
kennipkooper. Noemt men imand, die de Kennip overal op de Markten en by de
Boeren opkoopt, om ze elders weder te verkoopen aan zulke, die ze gebruiken, of
laten spinnen, of tot Zeildok weven. Zy die ze uit de Oostzee, of Muskovien krygen,
worden deurgaans Kooplieden in Muskovise, of Oosterse waren geheten.
kerkmeester. Is die de Besturing over de wereldlyke zaken van ene Kerk, of Kerspel,
en het opzicht over het Gebouw, of de Gebouwen, en het werk der kerke heeft.

Verplichtingen der Kerkmeesteren, of anderen, wien ’t Opzicht over het
uiterlyke werk van de Kerke aanbevolen is, om hunne goederen te bewaren
en te vermeerderen.
Zo zy niet getrou zyn in het waarnemen van ’t geen hier volgt, zal het ver daar van
daan zyn, dat ze hunne Have zouden vermeerderen: in tegendeel zy zullen ze eerder
verliezen. Dat zy dan in acht nemen.
I. Of zy om den enkelen Tytel van Kerkmeester te hebben, ofte om een werkelyk
waarnemend Kerkmeester te zyn, die rekenschap van zyn Ampt moet geven, konstjens
gebruikt hebben, en daar toe gekomen zyn door Kuipery. of belang; ’t welk zou
wezen uit een Ampt van barmhertigheid, een geheim van begeerlykheit te maken.
II. Of zy als Kerkmeesters een getrouwe Lyst hebben opgemaakt van alle Posten
en Papieren, hunnen Handel betreffende, zo wel tot bewys van de stichting (fondatio)
en tot gerustheid van de Kerk, als van hare inkomsten; gelyk hen by Plakate belast
is.
III. Of zy zorg gedragen hebben dat de schulden der Kerke betaald zyn geworden,
en de tyd niet hebben laten verlopen, zonder iets af te betalen, uit vreze van zich
vyanden te maken. En, of zy het geld van de Kerk ook tot hun eige behoef gebruikt
hebben? ’t welk mede by Plakate verboden is.
IV. Of zy als waarnemende Kerkmeesters (of Rentmeesters) alle jaren trouwe
Rekening van hunne Bediening gedaan hebben, en van allen Ontfangst en Uitgave,
die zy hebben gehad.
V. Of zy enige stichting aangenomen hebben, zonder de Parochianen geroepen en
geraadvraagt te hebben.
VI. Of zy, het recht hebbende van eenen Prediker te benoemen, acht hebben
geslagen op de aanpryzingen, partyschappen en aanbiedingen, hun gedaan, en niet
enkelyk op de bekwaamheid en hoedanigheden, die tot zo eenen gewichtigen Dienst
vereischt worden, en of zy daar over den Raad en ’t goedvinden van hunne
Parochianen hebben ingenomen?
kers. tuinkers. Zie Hubners Kunst-woordenboek, onder den naam van Natturtium
Hortense. Men heeft ze met gekruld en ongekruld blad: maar de laatste is geen telens
waard.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Zy vereist geen sterke Zon, waarom ze in ’t Voorjaar natuurlyk groeit zonder
Paardemist, op wel ter Zon gelegen Rabatten, in doormeste aarde, onder glazen; dan
is zy veel smaaklyker, als dat men ze met Mest uitbroeit
Men zaait de vroege Sterk-kers boven op wit, effenleggend Zant, en plakt het met
de Schop in, ook wel op de vlakke aarde; wanneer men’er wit Zant over strooit, en
’t met de Schop zagtjes soeplakt.
kers. winterkers. Zie Hubners Kunst-Woordenboek op Natturtium Hiemale.
kers (indiaanse.) Zie Hubners Kunst-Woordenboek op Nasturtium Indicum, voor
zo ver de Beschryving van dit Amerikaanse gewas belangt.

Ingelegde Kers-knoppen.
Als de Knoppen van den Bloessem dezer Plant nog gesloten zyn, moet men ze
afplukken, ze in een verglaasde Pot, of Glas, en daar Wyn-azyn met Zout en Peper
op doen, en naar maten, dat men’er meer krygt, ook meerder Wyn-azyn daar op
gieten, onder welke men ze gedurig houden moet. Dit is goed om een grage Maag
te maken; men noemt ze Kapucyn-kappers.
kers. waterkers. Zie Hubners Kunst-Woordenboek op Nasturtium Aquaticum.
kers (vogel) geeft een lange tros Bloemen, byna als Castanea Equina, doch kleinder,
en wordt van Uitloopen voortgeteeld.
kersseboom. Is een redelyk grote Boom met gekartelde bladen, welker Vruchten
zagt zynde een steen hebben.

Enten.
Kersseboomen worden op Krieken, of Kersstammetjes geënt, of geoculeert; en deze
Stammetjes van uitloopen voortgeteeld, maar niet van steenen gezaaid: doch de
verëntte Kerssen worden nooit zo groot, als de geëntte.

Grond.
Men heeft veel oplettendheid op den Grond te maken; zynde het zeker, dat zy in
zware gronden, gelyk de Betuw en ’t Sticht uitleveren, veel beter en gaver, als elders
groeijen en groter worden, dan in goede Zand-gronden, waar in zelf de Vrucht zo
groot niet wordt. Zwavelachtige, Veen-, of Dary-gronden komen met haren aart niet
over een, schoon zy daar in door de Boomkwekers in weinige jaren ter Verplanting
bekwaam geteeld worden. ’t Zullen, namentlyk in de zelfde, nooit grote en wasselyke
Boomen worden; en veeltyds zullen zy Kankeren; zelf in de kragt van hare groei.
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Men moet ook zorge dragen, dat men Kerssen op een plaats niet plant, waar op te
vore een Kersseboom, of Kriek, of Morel gestaan heeft, of gestorven is, na dat hy’er
enige jaren gestaan heeft; al was ’t
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schoon, dat men de plaats uitgroef, en wel doormeste.

Behandeling.
Het Stammetje, ’t geen men Enten zal, moet een tweejarig gewas wezen; anders is
’t Enten zeer onzeker, maar zyn ze ouder, zoogt men ze. ’t Oculeren dezer Steenvrucht
slaagt zelden.
In ’t Enten moet men acht geven, dat boven aan een blad bot zy; ’t geen zelden
aan een Morel gebeurd, dan alleen aan de topeinden.

Verkiezing der Boomen.
Men kiest om ter Verplanten zulke geënte Boomen, waar op jarig, of tweejarig
houtgewas staat: maar van Gezoogde zulke, waar op eenjarig houtgewas is. Men ziet
toe, dat de Stam jong en dik zy; dat het bovengewas kragtige houtscheuten hebbe;
en dat de schuinse snee aan de Stam by het ent wel omzoomt, en de bast met het ent
wel vereenigt zy, en in ’t minste niet doodbekkig. Zodanige verkiezing gedaan zynde,
zal men ze in ’t vroege Voorjaar planten, op dat de wortels de Schimmel te minder
onderhevig zyn; ’t geen de wortels ligt overkomt, zo’er de minste holligheid blyft.

Planten.
Men moet in het planten acht geven, dat men de wortels met niet te veel aarde
overdekke, maar ze byna op den grond planten. Maar derzelver wortels, zo lang ze
niet aan de groei zyn, met Slootflabbe, oude Rund, enz. tegen het uitdrogen dekken.
De Halfstamde zyn onder de Vrugtboomen afgekeurd, of de zelve moesten
nederhangende takken dragen, als de Jan Arendze, Volgers, en de Kersen vander
Nat doen. Maar andere, welke hare scheuten opwaard schieten, als de Gatropse, de
Agaat, de Praagse Muskadellen, enz. moeten Laagstammen zyn, of Hoogstammen.
Ontrent deze Vruchten moet in acht genomen, dat hoe de Boomen onvruchtbaarder,
en meerder houtgewas maken, hoe de zelfde minder gesnoeid moeten worden. En
Kersen, zo min, als Morellen, willen op de einde gesnoeid zyn, om dat ’t veeltyds
het enige bladbotje van het takje is, waat door het veeltyds gebeurt, dat het gene, of
onsmakelyke Vruchten voorbrengt.
’t Is echrer waar, dat de Praagse Muskadellen, en de Gatropse Agaatkersen zeer
verloopen, als zy niet worden ingekort; en dat zy, in tegendeel, ingekort zynde, andere
takken geven, en cierlyker Bomen maken. Maar het toppen moet niet geschieden,
zo men smaaklyker, en meerder Vruchten hebben wil.
De Somersnoeijing is aan alle Steenvruchten, die op een ruime plaats groeijen,
nadeelig, en dus ook der Kers: maar goed aan zulke, die in kieine bepaling aan
Schutting, of Muur staan.
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Soorten van Kerssen.
Prins Maurits Kers, is een Kriek, die naar de wilde gelykt in hoedanigheid, maar zy
is wat dikker, en Scharlake-rood van kleur, met witte stippen; zy is zo zoet niet, maar
geuriger, als Kriek van den Broek.
Dubbelde Rouaanse Kers die ook hoedanigheden van de Kriek hebbende, wat
dikker als de voorgaande is. Zy is hard, vleessig, knappende: maar zo hard niet als
de Gatropse Kers; zy is ligt rood van kleur, maar wit-bont.
Dubbelde Mey-kers, by sommigen de late Muskadel-kers geheten, om dat ze van
hoedanigheid, kleur en smaak, daar veel gemeens mede heeft; maar zy heeft geen
Kriekesteen. Zy is daar en boven niet zeer draagbaar: maar bloeit sterk. Enkelde
Meikers, is niet zeer goed, als om dat zy ’t eerst ryp wordt, want zy is klein en draagt
weinig.
Praagse Muskadel heeft twee soorten. ’t Ene is rond, maar eerst ryp; Het andere,
dat langwerpig is, en ook wel de Velser Kers hiet, wordt van keurige proevers voor
de beste gehouden. Beide zyn ze hoog bruin van kleur; vleessig, als de Kriek Van
den Broek, maar niet zoo zoet, evenwel geurig; Zy worden beide voor de beste
gehouden, zo om dat zy van de goede Kersen ’t eerst ryp zyn, als om dat zy, boven
hare geurigheid, de draagbaarste zyn. De Boomen zyn ook wasselyk, en hebben
rechtscheutige takken, inzonderheid de langagtige, welker Boomen nog ruim zo
kragtig een houtgewas maken, als de andere. Om ze te vroeger te doen rypen, plant
men ze aan de Zonzyde; De smaaklykste groeijen ook aan de Zonzyde des Booms,
en aan Laagstamde.
Jan Arendz. Kers. Is een kleine, bruine, ronde Kers, die de ronde Praagze Muskadel
anders vry wel gelykt; maar zeel draagt, schoon zy zo zoet en geurig niet is.
Volgens deze zyn rode ronde Kersen; die by de steel wat plagtig zyn. Zy zyn niet
vleessig, maar vol van sap, doch weinig van geur. Zy zyn goet voor Konfyt, of
Stoof-kersen. Maken taamlyke Boomen, welker takken niet dik, noch rechtscheutig
zyn; maar met dunne armen zydwaars uit groeijen.
De Guldemonds- Rozenobel-kers, grote Glimmers, Schimmelpennings-keasen,
gelyken na deze vry wel: maar zyn vleessiger en merklyk groter, en niet, als tegen
malkander te onderscheiden, zyn niet zeer draagbaar, maar om hare kleur en grootte,
goede Konfyt-kersen; maken groter Bomen, dan de Volgers. Aanm. op Lusth.
Hertoginne-, Oranje-kers, en de Brusselse rode, is de zelfde Kers, en wat hoger
rood, als de Volger, ook wat vleessiger; zy is van een verheven geurige smaak; maar
slegt van dragen en Boomgestel.
Agaatkers is zwartachtig bruin en vleessig, als een Parysse Muskadel, maar
verhevener van smaak; platagtig rond; bloeit wel; maar draagt slecht.
De Gatropse Kers, ook Knapkers, om hare harde
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knapachtigheid geheten, is ene langachtige en zwartachtige Kers, van goede geur;
schiet sterk opwaarts, en maakt een taamlyke goede stel van Boomen.
Kers Van der Nath, die wat kleinder, als de ronde Praagse Muskadel is, en wat
hoogagtiger rond, is langstelig, en bruinzwart, als zy ryp is, en tevens van een geurige
rynse smaak. Zy maakt een fraaije Boom, met ryzige takken.
Spaanse Kers, is byna rood en wit, van smaak, als de dubbelde Rouaanse; maar
knapt meer, en is zo groot, noch geurig niet, maar draagbaar.
Witte Spek-kers, is niet geurig, maar Water en Wind, doch droogbaar: maar anders
niet veel waard. Zie Aanm. op Lusth. enz.

’t Kweken der Kersen.
Alle deze Kersen laten zich, de Kriek uitgezonderd, Enten, en voor al de Witte, welke
op het Land, en in de Wyngaarden van Uitloopen groeijen, en om te Greffelen dienen.
Die Uitloopen, zyn daar dienstig toe, en inzonderheid, die van de vroege Mei-kers.
Men kan de Praagse Muskadel-kersen in een koude Trek-kas telen, en met het
laatst van April hebben; zo men’er met January de Glazen voorbrengt, zo voor de
koude en Vorst dekt, de stralen van de Zon daar op, zo veel mooglyk is, laat komen;
maakt dat de Termometer niet beneden de 34 Graden daalt; en als het wat warm is,
de Luikjes opent. Zie Aanm. op Lusthoven.

Om Kersen, Aalbessen, Doornbessen, Frambozen, Druiven en andere
Vruchten, te doen droge Confituren worden.
Neem het wit van een Ey, of twee, met water van Oranje-bloessem geslagen; doe ’t
in een kopere of aarde Pan, bestrooize dan met Poeijersuiker, en als zy met suiker
gedekt zullen zyn, legt ze dan op een Papier, of op een Teems, of Mandje. Leg ze
daar na in de Zon, of voor helder Vuur, om te drogen; zo gy het wilde voor rode
vruchten hebben, kunt gy u wat Aalbessen, of Framzbozensap bedienen, met wat
water van Oranje-bloessem, maar dan hoeft’er geen Wit van een Ey by, en gy hebt
ook geen Oranjebloessem-water van doen, zo gy wilt. Zie daar hoe men de Vruchten
met een korstje, als van Ys, overdekt. Zo kan men ook met de Venkeltakjes leven,
om’er des Winters de Schotels mede te vercieren, en te eten.

Kersen zonder steen, die zeer aangenaam zyn, en ligt mede te nemen.
Neem een pond, of vyf vierendeel Suiker op zyn meest; doet ze smelten in een half
pint water. Neem vervolgens vier pond Kersen, doe daar de Steel en Steen uit; zet
uwe Suiker op het vuur; en als zy kookt, gooi’er dan uwe vier pond ontsteende Kersen
in; zie het aan ’t koken te krygen, en laat het een Zood 30 veertig opzieden; dat is,
tot dat uwe Stroop een weinig dik is; roer uwe Pan van tyd tot tyd om. Neem ze dan
af, en laat ze koud worden. Leg ze dan op een Temes om ze te laten uitdampen;
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steek’er dan drie, of vier in malkander, om’er ene grote Kers van te maken. Daar na
zult gy ze op een Lei, of klein Plankje leggen; Vervolgens’er Suiker over strojen,
door een fyn Zyden doekje, daar na zult gy ze brengen in een Stoof, of by gebrek
van dien, in een Oven steken, na dat’er het Brood uit is; en als zy aan de ene kant
droog zyn, zult gy ze omkeeren, en daar ook Poeijersuiker op stroijen. Zo kunt gy
ook met de Pruimen van Damast doen. Dit is een klein Confyt, dat men by zich kan
dragen, en zeer aangenaam is; en weinige maken kunnen.

Geest van Kersen.
Neem zwarte Kersen; doe ze in de Kelder in een houtten Vat gisten, en als de gisting
gedaan is, zult gy ’t distilleren om’er de Geest van te bewaren, die verfrissende en
openende is; zo’er een bekwaam afziedzel by gedaan wordt, gelyk van de bladen
van Klaverzuring, of Aleluya; het matigt de hitte van hevige Koorsen, en de hitte der
Lever.
Zo kunt gy ook Geest van Aardbeziën en Braambozen maken, die verfrissend is;
Geest van Bessen van wilde en andere Vlier, welke zeer goed is, om de Zucht te
genezen, gelyk ook de Geest van Jenever, van de Beijen van dien Boom, welke de
Maag versterkt, en de vertering der spyze helpt bevorderen.

Gestoofde Kersen.
Doe Water, Zout, en een vierendeel Boter in een Pot, die het een zood, of drie
opkoken, doe’er dan Kersen, Suiker, Nagelen, en Kaneel in, zo veel nodig is; om te
maken dat het niet te zuur is. Doe het met den andere stoven.
Onder de Kersen reken ik ook de Krieken, zo de witte, als zwarte Spaanse Kersen,
vroege en late Kersen, die boven genoemd zyn.

Inlegging van Kersen.
Neem een pond Kersen; sny ze de steel half af, en neem dan een Konfytuurpan, doe
daar in een half pond Suiker, of daar ontrent, zo veel water, als nodig is, om een
Siroop te koken; werp’er uwe Kersen in, laatze nog een zood, of twaalf opzieden, of
daar ontrent; neem ze dan van ’t vuur en schud ze, en neem vervolgens een Lepel,
schuim ze daar mede en laat ze koud worden.

Schielyk geconfytte Kersen slecht en recht.
Neem vier pond Kersen, en om ze wel te bewaren, doe’er vier ponden gestampte
Suiker by; doe die op de Kersen, en doe’er een glas Regenwater op, om zorg te dragen
dat de Suiker zig niet aan den Bodem zette. Daar na zult gy ze vervolgens met een
gelyk vuur koken, en uwe Pan een reis, of tweemaal roeren, tot dat de Stroop gemaakt
is. Draag zorg
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voor uw vuur, op dat uwe Kersen niet plat en worden, want dan worden ze zwart, en
hebben geen oog; neem wel acht op uw koken. Dus Confyt men Kersen. Men kan
ze ook maken met Suiker reeds, op zyne maat gekookt.
kervel. Is ene der Warmoes-kruiden van den Hof, die zeer aangenaam is. Zy wordt
van een zwart, zeer lang en dun zaad gezaaid, begeert een mulle, vette, wel doormeste
aarde, en teelt door al hare veelvuldige Wortels, dan grond uitnemend uit; voor al,
die in ’t Najaar gezaaid wordt. Daarom zullen de Warmoeziers, op de plaats daar
Kervel is gezaaid geweest, gene Wortelen zaaijen, inzonderheid, om dat de Wortelen
der Kervel het deurzinken der gele Wortelen beletten; want zy groeijen daar knuistig.
Tussen de ryen van vroege grote Boonen, kan men ze in ’t Voorjaar zaaijen; mits
dat zy gesneden worde, eer dat zy diepe wortels schiet.
Dat Kruid wordt tot Pottasie der Keuken, en in de Geneeskunde, tot Pappen en
Afziedzel gebruikt.
ketel noemt men zeker Koper, of Yyer Vaatwerk, waar in iet gekookt wordt; en is
van velerlei grootte en gedaante, naar zyn gebruik. Zo heeft men Brouw-ketels,
Zeep-ketels, Verw-ketels, Vlees-, Vis-, Koffy-ketels en andere, van verscheide diepte
en gedaante; waar van de Vis-ketels de ondiepste zyn, en naar gelang de wydste.
keten noemt men dat garen van Wolle, Zyde, Kottoen, &c. ’t geen men op ’t
Weef-getouw spant, en waar tussen de Inslag geschoten wordende, met het zelve,
de Stoffe helpt uitmaken, welke geweven is.
keten. Is een Gereedschap, dat uit Yzere, of andere Schalmen bestaande, voor allerlei
soorten van gebruiken is; Zy dienen, om te vercieren: maar dan zyn zy van Goud, of
Zilver; of hebben’er den schyn van. Ook strekken zy tot velerlei gebruiken, zo tot
Beesten als in velerleije Handwerken, en voor al ook in de Keuken, waar in zy dienen,
om Ketels enz. over ’t vuur te hangen.
keuken. Is een plaats, alwaar men de Spys tot velerlei gebruiken, gereed maakt. Men
moet daar in een volkomen Keuken-gereedschap van alle soorten van Ketels, en
Potten van allerlei grootte en gedaante hebben; ook Bekkens, Pannen, holle Schotels,
Pollepels, Water-emmers, Tobben, Tafels, Schotels, kleine Schotels, Dekzels van
allerlei soort en grootte, Hakmessen, Messen, Roosters, Speten en ander Gereedschap.
De Schoorsteen moet ruim wezen, om daar gemakkelyk vele Ketels en Potten en
Pannen, en Bekkens, en Speten te kunnen plaatzen, naar den staat der Huishoudinge.
Men moet’er een, of meer Heugels kunnen hangen, zo men ’t nodig oordeelt. Men
moet’er Asschoppen en Tangen hebben, en grote Vuur-yzers, van Haken voorzien,
om de Speten te dragen.
Men moet in een welgestelde Keuken gene Ovens, noch Fornuizen vergeten om’er
gestoofd op te maken. Men moet’er ook Recht-bank, en voor al een plaats hebben,
daar men Spys en Vlees fris en zindlyk kan bewaren; en de Keuken moet altyd zo
zindlyk en in goede orde wezen, als mooklyk is.
keuken appelen zyn in Januari Aagten, Guldelingen, en andere zure Appelen, pomme
Douce, zoete Holaarts, Graauwe zoeten, Witte zoeten, enz. In February heeft men
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de zelfde. In Maart heeft de Aagt zyne geur verloren, en de Keuken Appelen zyn
nog Guldelingen, en Pieterselie Appelen. In Mey zyn’er nog zoete Holaarts, en de
zure Spiegel Appel wordt smaaklyk. In July heeft men de Tarw Appel, St. Jans Appel.
In Augustus Calleville, witte Kruid Appelen. In September en October heeft men
allerlei Appelen, ook in November het Gelderse Kruis. December, nog met
verscheiden andere. Zie de N. Ned. Hov. en Aanm. op Lusth.
keukengoed, keukengereedschap. Noemt men alles, wat in gebruik is ter bereidinge
van Spys, als Ketels, Potten, Pannen, Pompen, grote en kleine Lepels, Deksels,
Kannen, Visketel, enz. Zie keuken.
keuken knechts. Zyn zulke, die onder het Opperhoofd der Keuken dienen.

Plichten van een Keukenknecht, of Jonge.
De Plichten van een Keuken-knecht zyn, te passen op alles, wat tot de Keuken behoort,
het Keukengereedschap te schuren en schoon te houden, de Pot op zyn tyd te vuur
te zetten; de Ketel wel te schuimen, alles gereed te maken, ’t geen in de Pot gedaan
moet worden, volgens de orde welke hem het Hoofd gegeven heeft. De Kruiden en
ander Moes en Peul-vruchten wel te verlezen, zo voor de Tussen-gerechten, als voor
de Gestoofden, op dat de Keukenmeester alles gereed vinde, als hy’er zich van
bedienen wil. Hy moet ook maken, dat alle noodige Brand en Kolen by de werken
zyn, en maken dat’er niets ontbreekt, en zorg dragen, dat andere Bedienden daar van
niet nemen, ten gebruike hunner Kamers; ’t geen menigmaal uit hoofde van de al te
grote gemeenschap gebeurt, welke de een met de ander heeft. Zo men by geval
gevogelte in huis mest, moeten ze de zelve op haar tyd de kost bezorgen; en voor al
moeten ze toezien, dat’er niemand aan de Potten, of Gestoofden raakt, uit vrees, dat
men’er iets in doe, dat den Heer nadeel kan toebrengen, of toone, dat het Hoofd daar
niet is by geweest.
keuken moes. In Ianuari heeft men jonge Wortelen onder glazen: alle soorten van
Wortelen en Rapen, Kool, als Bloem-, Rode-, Savooi-, Spruit-kool, enz. Ajuin, Parei,
Andivie, Spinasie, Vet, Kervel, Beet, Zuring, Seldery, Pieterseli. Februari heeft de
zelfde met Vet, Sterkers en Radys. In Maart heeft men nog Rode- en Savooi-kool,
oude en jonge Wortelen, Schorsonere, Salsefei, Latouw, Sterkers, Radys, oude
Spinasie, Kervel, Pieterseli, Zuring. In Mei heeft men allerlei Krop-salade,
Komkommeren, en in de open lucht Aspergien, Radys, Spinasie, Kervel, jonge
Wortelen en vroege Peulen. Juny geeft, als Mei, Kropsalade, Radys, Spinasie, Zuring,
Kervel, Beet, jonge Wortelen, Porcelein, Peulen, Erreten, grote
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Boonen, Komkommers, Ajuin, Zomer-Andivie, Seldery, Artisokken, Bloemkool,
Aspersien. Juli Salade, Komkommers, Bloem-, Witte- en Rode-Kool, Peulen, Erreten,
Grote- en Turkse-Boonen, Zomer-Seldery, Endivie, Porcelein, Uijen, Wortelen,
Radys, Spinasie, Beet, Kervel, Pieterseli en ander Toekruid. Augustus geeft als Juli,
Komkommers, Peulen, Erreten, Boere en Turkse Boonen, Bloem en andere Kool,
Aartisokken, gele Wortelen, Pastinaken, Pieterseli-wortels, Kropsalade, Endivie,
Seldery, Spinasie, Zuring, Kervel, Pieterseli, Beet, Porcelein, en andere Toekruiden.
September geeft ten deelen de zelfde, Boere Boonen gaan af; maar Spinasi, Kervel,
Radys, Beet en Cichorei-wortels zyn’er. In October heeft men nog Peulen, Erreten,
gele- en witte- Suiker-wortelen, Scorsonere, Sassefei, Cichorei, Beet, Pieterseli,
Mieriks-wortels, Bloem- Rode- en andere-Koolen; Seldery, Andivie, jonge Spinasie,
Kervel en Zuring. November geeft in ’t begin nog Peulen, Erreten, jonge Turkse
Boonen, Kropsalade, en voorts Spenasie, Kervel, Beet, Seldery, Andivie, Kool,
Wortelen. December geeft Kool, Wortelen, Ajuin, Chalotten, Rapen, Seldery, Andivie,
Radys, Spinasie, Kervel, Beet, Zuring, en Pieterseli.
keuken peren zyn in January Kamper, Foppen, Lautjes, Gratiool, Yzendyker en
andere Winter-peren. De zelfde heeft men nog in February, als ook in Maart, met de
Munniks en andere Peren. Maar Maart heeft noch Kamper, noch Foppen-peren: met
de Gratiool, Yzendyker, Munnikspeer, enz. Men heeft de laatste nog in Mei. Maar
Juli en Augustus geven Tyd-Suikerperen, September geeft velerhande, gelyk October,
November, die weder Foppen-Kamper- en Lautjes-peer geeft; gelyk ook December.
Zie Aanm. op Lusth. in N. Ned. Hov.
keul. Zie boonkruid. In het Latyn Satureja.
Beschryvinge. ’t Is een Plant, welker takken, die een voet, of anderhalf hoog
groeijen, rond zyn; en hard als hout. De bladen zyn ruigachtig van kleur, maar groter
als Thym, gelyken naar die van Hysoop, zyn aangenaam van geur en smaak. De
Bloempjes zyn gehelmd, wit; na den Purpere trekkende, en wassen gezaaid, tussen
de hoeken der stelen in, ’t zaad is rond, en in Zaadhuisjes.
Plaats. Men kweekt ze in de Moes-tuinen, van zaad even voor het bloeijen der
grote Bonen, zy bloeijen in Juny in geen vette aarde, daar zy ryp zaad voort brengt
hoeft men ze niet te zaaijen, en groeit welig zonder oppassen.
Eigenschappen. De Keul verdunt zekere vochten, verdryft de Winden, bevordert
de koking, wekt de Eetlust op, bevordert de Stonden, en doet wateren, versterkr de
Maag, neemt de Walging weg, en sterkt het gezicht. Zy is goed voor de Verstoppingen
van de Moer; men bedient’er zich uitwendig van, om kwade Vochten en Oorpyn te
verdryven. Het Poeijer der Bladen in Wyn gedronken, is goed voor een kwade Borst,
de Long, en voor de Blaas. Men gebruikt ze ook in de keuken, om de Saucen een
verheven smaak te geven; Men wil, dat zy, in ’t Stroo gelegt, de vlooijen doet sterven.
keurmeesters noemt men zulke, die door ’t gezag der Overheid zyn aangesteld, om
te zien, of zekere Waar wel goed en deugdlyk zy in zyn soort.
Zo heeft men ze van allerlei soorten van Waren. Men heeft ze in Zilver en Goud,
Vis, Vlees, Steen, enz. inzonderheid in grote en koopsteden.
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Doch, waar ’t in wezen mag, zy moeten van beproefde kennisse, en trouw zyn: en
’t kwade van hunne Vrinden niet Goed, of ’t Goede van hunne Vyanden niet kwaad
keuren, of om een Steekpenning anders spreken, dan het by hen legt.
kever, molenaar. ’t Is een ongediert van een lid van een Vinger groot, langwerpig,
als een Boon, ’t welke gelykende na een Tor, in hardheid maar van een ros-bruine
kleur, en als gepoeijerd is, waar van daan zy op enige plaatzen, den naam van
Molenaars dragen; zy hebben een spitze, harde, nederhangende staart. ’t Hoofd is
met twee hoorns, op ’t eind, van een pluisje voorzien. Zy komen van een Wurm
voort, welke men de Koorn-wurm, Ver de Blé noemt, even, als de Witjes van Rupsen,
en de goude Torren van Wurmen.
De Kever doet aan de Boomen veel kwaad, en inzonderheid aan de Noten, waar
van zy de Bloem en Bladen eten. Zy leven vele jaren; maar komen in de Lente voor
den dag, daar na kruipen zy weder in grond, waar in zy zich tien maanden zonder
eten, of van plaats te veranderen, onthouden. In enige plaatzen in Holland kent men
ze niet: maar in ’t Sticht, Gelderland, enz. zyn ze beter bekend.

Hoe men ze verdryft.
Men leg een Laken onder den Boom, daar zy zich hebben aangezet, en schud ze daar
uit. Daar na verbrandt men ze, of werpt ze in ’t water; want om dat zy hard zyn, laten
zy zich op een zachte grond niet licht dood treden.
Hy is openende, goed voor de Steen, en Graveel, als hy gedroogd, in poeijer van
een half Scrupel tot een half Dragma ingenomen wordt.
kich-hoest. Zie aamborstigheid.
kiekens eet men op velerleije wyzen; men braadtze na dat men ze fyntjes gelardeerd
heeft, en eet ze met Citroensap en Verjuis, met Zout, en witte Peper toegemaakt.

Kiekens tot Ragout.
Om een Kieken wel tot Ragout te maken, maakt men ze eerst gereed om ze te koken,
daar na snydt men ze van achter open, spardt ze van een, en breekt ze de beenen. Dit
gedaan zynde, laat men ze met Spek eens opsnerken; Daar na legt men reepen Spek
op den bodem van de Casserol, waar by men een weinig Pieterseli, Zout, Peper,
nagelen en Uijen doet; daar na belegt men ze met reepen Spek, en daar na legt men’er
een goed dekzel op. Als zy dus zyn toegemaakt, zet men de Casserol op gloeijende
ko-
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len, en legt deze ook van boven, ziende wel toe, dat de kolen matig heet zyn; en als
men oordeelt, dat het gaar is, moet men ’t afnemen om ’t op te dissen.

Kieken-Pastei.
Om een Kieken-Pastei te maken; Neem Kiekens, schoon gewasschen, de Pooten,
Borst en Lendenen, wat gekneusd, doet ze in een korst van de beste Deeg, of in een
kopere Schotel, leg ze wel by den anderen, daar Boter by doende; en voorts de korst
vullende met Hanekammen, Artisokken, Schaaps-poten, Sausyzen, Swerikken, en
’t geen verder smaaklyk is, als Castanjen, Champignons enz. voorts Foelie, Peper,
Noten, Zout. Doe’er dan de Kors overheen, en giet’er Water in, en zet het in den
Oven; als het gaar is, zo neem een mengsel van Vleesnat, Verjuis en Eijeren, wel
geweld, en doe het’er door een gaatje in, terwyl de Pastei geschud wordt.
kielsteken noemt men de eerste halve Grondsteek, in ’t maken van Graften of Vyvers
te doen; Deze steek gaat naar de glooijing nederwaarts, dient tot af-baking, legt de
grond tot de glooijing.
kiem. Zie kaan.
kievit. Is een Vogel zo groot, als een matige Duif. Zy heeft groene, witte, blaauwe,
rosse en zwarte veren op den rug, en een witte buik. Het hoofd is met een zware kuif,
die voor-over krult, voorzien. Zy aast op Wurmen en Vliegen. Zy zyn goed om te
eten. Haar geroep gelykt naar den Hollandsen naam, aan dat Dier gegeven.

Wyze van ze te bereiden.
De Kievit wordt droog geplukt, het ingewand uitgehaald en gelardeerd, waar na men
ze aan ’t Spit steekt, en eet ze met Verjuis, Zout en witte Peper.
kievits-eijeren zyn een lekker eten; daar van de groten veel geld voor wordt gegeven,
als zy, in de Voortyd, eerst uitkomen: maar ’t gebeurt veeltyds, dat men vuilen krygt;
Men neemt daar vele proeven op; Sommige onderzoeken, of zy, met Spog nat
gemaakt, niet verwen op de hand: want dit is een slecht teken; anderen, of de punt
tegen de tong gehouden, niet warm wordt: want dit wordt voor goed gehouden: maar
’t zekerste is deurgaans, dat zy zonder waggelen op de hand, of met de punt om hoog
nederzinken.
kievit-eijeren. Fritillaria.
Beschryving, zie soorten, in Hubners Kunstwoordenboek op Fritillaria. ’t Is een
Bolgewas, met witte vaste Bollen.
Plaats. Men vindt ze in vlakke grazige plaatzen in de Bossen, gelyk te Genas,
Covalon in ’t Dauphinê by Orleans, in de velden langs de Loire in Poitou en
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Xaintonge. Men teelt ze in de Tuinen der Liefhebberen, daar men ze van allerhande
kleur, meer uit vermaak, dan tot nut heeft.
Eigenschappen. In de Geneeskunst is haar gebruik onbekend.

Kweking der Kievit-eijeren.
De Kievit-eijeren zyn niet voor een sterke Zon, maar wel voor een vette grond, en
men neemt ze in de maand van September op.
kikvorsen. Is een soort van Gedierte, dat in ’t Water en op ’t Land leeft; men vindt
ze meest in modderige slooten. De Kikvorzen leven van Groente, Vliegen, dode
Mollen en ander klein ongedierte.

Hoe men de Kikvorsen by nagt en licht vangt.
’t Is geen klein vermaak voor hun, die zich niet vrezen te water te begeven, Kirkvorsen
by nacht en licht te vangen, om de grote menigte, die’er op aan komen, en geloven
de Zon te zien; Hoe het donkerder is, hoe deze vangst beter gaat.
Vele kunnen te gelyk ter vangst gaan, en nemen elk een zak, om ze’er in te doen,
die zy vangen; men moet Toorsen van Stroo maken, waar van’er altyd een moet
branden, om de Kikvorsen by een te doen komen, en te lichten. Zo gy het vermaak
van deze vangst wilt hebben, beschou het Plaatje, het geen hier nevens gaat, en u
imand verbeeld bloots-voets in ’t water.
Neem een linnen Zak A. B. C. en hou die tussen de beenen, zo, dat de bodem van
de Zak omlaag nasleept, en de opening van de Zak vast zy aan de kant A. aan de
Nasteling van uwen Broek, en het overige open zy, om’er de Kirvorsen in te steken;
zet uwe Dyen ter zelver tyd tegen malkander om te beletten, dat zy’er uitlopen, of
gy moest zin hebben, om ze gedurig met de linkerhand toe te houden, terwyl gy ze
met de rechterhand zult by een vergaderen.
Gy kunt dus met uw driën, of vieren vissen, met imand tussen u, die de Toors
houdt, om te lichten en de Kikvorsen te vatten: men heeft kans om te kiezen; want
zy bewegen zich niet, maar men moet ook geen geraas maken, om dat zy zich
verbergen, als zy ’t hooren.
kina, kina, of China, China, in ’t Latyn, nu eens Cortex Peruvianus, dan eens Arbor
Febrifuga Peruviana, Quinquina, Pulvis Jesuiticus et Cardinalis de Lugo en Febrifuga
Peruviana geheten. Deze is een Schors van een Boom, die ons uit ’t Ryk van Peru
in America gebragt wordt. Zy behoudt den naam eens Booms, die zo groot is, als
een Kersenboom. By de Bewoonders van dat Land, draagt zy den naam van
Gannaperide, en by de Spanjolen Palo de Calenturas, dat is de Koors-boom. De
Indianem noemen ze ook den Dronkenmakenden-boom. Dezen naam, die in Peru
zeer gemeen is, krygt hy van de eigenschap, welke hy heeft om Vissen dronken te
maken; na dat men zyn hout en bast geslagen, in een Zak, en een Vyver, of ander
stil Water gedaan heeft. Men heeft’er twee soorten van; het ene kweekt men, ’t andere
groeit in ’t wilde; ’t eerste is ’t beste. De beste Quinquina, moet, droog, zwart, vast,
dicht, en fyn, don-
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ker bruin, en zwartachtig van buiten, en wat Harsachtig wezen. De reuk moet niet
groot wezen; maar een weinig naar de Schimmel trekken, zonder echter te vervelen,
der zelver smaak is wat bitterachtig. De Quinquina, die grote dikke, vezelige basten
heeft, als men ze stampt, rosachtig is, of na de Kaneel trekt, is zo goed niet, niet meer
dan die, welke met de splinters gemengd is, welke aan de bast vast zit, welke met
kleine stof en vuiligheid vol is. Men heeft bedrieglyke Koopluiden, die daar de Bast
van Elzenhout onder mengen, welke gemaklyk daar aan is te kennen, dat zy gladder
is, en van buiten blanker, en een helderder rood van binnen heeft, behalven, dat de
smaak, daar veel van verschilt.

De Historie der Quinquina.
Men gelooft niet, dat de Oude Geneeskundigen dezen Bast gekend zullen hebben.
Men zag ze 1649. de eerstemaal in Europa. De Spaanse Onderkoning bragt ze eerst
van Peru in Spanjen. Ter zelver tyd bragten ze ook de Kardinaal de Lugo, en de
Jesuïten van daar, en maaktenze gans Europa deur bekend. Men noemde ze in ’t
eerst naar dien Kardinaal, en daar na, de Jesuiten Poeijer, om dat zy de eenigste
waren, die ze verspreidden, alzo die hoge geestelyke, die van hunne gemeenschap
was, hun daar veel van nagelaten had. Zy deden by dien handel zeer grote winst.
Deze Drogery heeft het lot van alle gelukkige en heilzame Geneesmiddelen gehad,
welke men ontdekt heeft. Men hield ze voor zeldzaam, en kwaad te krygen, en woog
ze byna tegen Goud op. Men verkogt ze in het begin niet dan in Poeijer, misschien
om ze daar door te onbekender te doen blyven, en de plaats te beter te verbergen,
daar zy van daan kwam. De Hoge prys, of mogelyk, de weinige kragr, die de zelve
had, by gebrek van kennisse, hoe zy gebruikt moest worden, deed ze in onbruik
raken, en zy was byna niet meer bekend, als de Engelse Ridder Talbot, ze in 1680.
door het groot getal der wonderbare genezingen, welke hy aan ’t Hof, en in de Stad,
met die Poeijer op zyne wyze deed, ze weder in gebruik bragt. Het geheim daar van
raakte door de Grootmoedigheid van Lowys XIV. bekend, die dien verstandigen
Engelsen Man groot geld gaf, om hem de bereiding daar van openbaar te doen maken;
waar in onze verstandige Geneeskundigen, naderhand verandering, vermeerdering,
of vermindering gemaakt hebben, naar hunne ontdekkingen, en ondervindingen.
Chiflet en Plempius zyn de grootste vyanden van de Quinquina geweest. Barbeyrac,
berucht Geneesheer van Mompellier, en een der beroemste Practizyns, van de
voorleden Eeuw, heeft ze onder de eerste met goed gevolg gebruikt gehad, en veel
toegebragt, om ze in de wandeling te brengen; Willis, Sturmius, Sydenham, Morton,
Dolaeus, Ramazinus, en vele andere voorname Geneeskundigen, hebben ze groten
Lof gegeven.
Wylen de Heer Fabre, eerste Geneesheer van de Koninginne van Portugaal, heeft
in ’t Jaar 1678. den 15 Juni in een Onderhandeling over de Koortsmiddelen, by den
Abt Bondelot gehouden, ene Beschryvinge van den Boom gedaan, die met den Bast
bekleed is, welke zo wonderbare kragt heeft, om de afgaande koortzen te genezen,
en den naam van Kina, Kina, draagt. Hy verzekerde het gezelschap de Beschryving
daar van, en een Handschrift van een Lisbons Koopman gezien te hebben, die een
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reis twee, of driemaal in de Indiën geweest had, en ’t zelfde hem geleend had. Zie
daar waar op ze byna uit kwam.

Beschryving van de Kina, Kina-Boom.
Hy is van de grootte en hoogte der oude Kerse-boomen, maaar heeft wat groter,
dichter, en min groene bladen. Hy groeit aan de kleine Rivieren, schiet vele wortels,
waar uit Spruiten voortkomen, welker bast men overvoert, en in korten tyd groeijen.
Hy bloeit, in den maand Mei. Zyne Bloessem groeit aan Ruikers, gelyk onze
Vlier-boom. Zyn zaad dat reuk, of smaak zo min, als deszelfs bladen heeft, is hard,
zeer rond, en brengt niets voort. Zyne Stam is met een vry dikke gekorven, ruwe
bast, voorzien, gelyk de Appel- en Pere-boomen. Deze laat hy gemaklyk van de
Stam, ’t zy met een Mes, of ander Gereeedschap, wegnemen, de Indianen gebruiken
deze, om ze te schillen. Zy verkiezen den maand van December, en January om
dezen Oogst te doen, alzo men gemerkt heeft, dat zy, op andere tyden geschild,
minder kragt heeft, en meer aan bederf onderhevig is. ’t Is daarom dat ze de
Kooplieden wel leeren onderscheiden. Deze Bast behoudt tien en twaalf jaren zyne
kragt, zo zy wel bewaard wordt, daar ’ t niet vogtig is; maar in Poeijer zynde, vervliegt
de kracht, ten zy men ze in een welgesloten Glas sluite, dat met Was en een Blaas
dicht is gemaakt.
Plaats. Deze Boom groeit in Peru, in de Provincie van Sint Francisco de Quinto,
of Quisto. Voor al zyn’er vele in de Bergen, welke naby de Stad van Loxa zyn. Men
zegt niet te min, dat men ze ook vindt in die van Potosi, welke men voor de beste
houdt.
Eigenschappen. De Bast van de Kina, Kina is een Geneesmiddel, waar op men
tot nog toe ondervonden heeft, dat men de beste staat kan maken in ’t genezen van
afgaande Koorsen; en van gedurige Koorsen, die geregelde verdubbelingen en
aankomingen hebben. Die met koude komen, wyken lichter voor de kracht van deze
bast. De Kina, Kina gelukt somwyl niet, om dat zy niet wel uitgezocht is, of om dat
de Zieke niet wel genoeg bereid is door algemeene Middelen, welke voor haar gebruik
gaan moeten: want men moet wel aanmerken; dat’er twee zeer algemene oorzaken
van de Koorsen zyn, de eerste is, de overvloed van raauwe en onverteerde Vochten,
daar de eerste wegen mede vervuld zyn. De twede zyn de Verstoppingen, welke in
de Ingewanden gevonden worden. Zo men in ’t eerste geval naar de verschynselen,
welke men heeft, met ontlastende Geneesmiddelen begint, zal men de Kina, Kina
vergeefs gebruiken; of zo men de Koors
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stuit, het is niet dan voor korten tyd, waar na zy met meer geweld dan te voren weder
komt, en veel gevaarlyker is. In de twede omstandigheid moet men na het Aderlaten
en Buikzuiveren, Openende middelen, met de bereidingen van de Staal gebruiken,
om de wegen voor de Kina, Kina te openen; anders is de Zieke in gevaar van aan de
Waterzucht te vervallen, of in een andere Ziekte, welke vry wat erger dan de Koors
is. Men neemt de Kina, Kina op velerleije wyzen in, of zo als zy is, of getrokken, of
als een Slik-middel, Afziedzel, en Stroop, Extract, alleen, of met andere dingen
gemengd.

Maniere van gebruik.
Sederd langen tyd is het de manier geweest ze den Zieken, van een half tot twee
dragma toe, in te geven, en de Poeijer, even voor ’t komen van de Koors, met wat
witte Wyn. Maar deze manier is thans veranderd, want men laat tegenwoordig een
Ons in twee pond Wyn, tweemaal vier en twintig uren lang, in een Marie-bad trekken;
men laat het trekzel’er af loopen, en men doet’er den Zieken, lang voor de Koors,
drie, of vier glazen vol van, op een dag, van drinken. Dit houdt men den tyd ten
minste van veertien, of vyftien dagen lang aan. Men geeft ze ook in fyne Poeijer.
van een tot twee Dragmen, en tot een half Ons toe in, op een dag, en gemeenlyk in
vier gelyke deelen, van vier tot vier uren, wordende de etenstyd tussen beiden
gehouden. Men geeft hun Sappen, krachtige Vleesnatten, of Vlees, zo hy eetlust
heeft. Zo ’t hem daar aan ontbreekt, is ’t een bewys, dat hem de Buik niet gezuiverd
is, en dat de Kina, Kina geen te goeden uitslag zal hebben, ten zy men ze met
Buikzuiverende middelen menge, gelyk de Diaprunum Simplex, of Compositum, de
Confectio Hamech, de Hiera Piera, of enige andere Siroop, of Slik-middel, waar
mede men de Kina, Kina kan mengen om’er een, of meer brokjes van te maken. Men
moet zo veel geven als de Zieke van noden heeft, om den Buik te zuiveren, en men
moet daar mede, naar het verstand van den Geneesheer aanhouden. De Kina, Kina,
tot een evengelyke hoeveelheid, als de genoemde Buikzuiverende middelen genomen,
twee, of driemaal op een dag telkemaal ter grootte van een Dragma, (gelukt gedurig
wel in de hardnekkigste koorsen, als die van den Herfst, en de derdendaagse koorsen.
Parys is vol Kwakzalvers, die elk om ’t zeerst hoog opgeven, van hunne geheime
Koors-middelen, en zo is ’t overal, inzonderheid by kwakzalverige Doctoren en
wysneuzige Chirurgyns, maar zy gebruiken alle de Kina Kina, die zy elk, een andere
gedaante geven, en daar de een Aloë, de ander Rhabarber, de derde Extract van
Gentiana, Genever, Centaurium, of Duive-kervel, Kervel den bast van Elzen, van
Saffraan, Zout van Wynsteen, met het Zout van die Planten voegen, of van enig ander
Zout, als het Zout van Gezegende Distel, en Alsem, enz. Men heeft’er ook, die de
Kina, Kina trekken met andere middelen, die desgelyks voor koors-middelen gehouden
worden: maar het voornaamste van allen is de Kina, Kina, en ’t overige is van weinig
nut. De meeste mengen daar verscheiden bittere dingen, of Buikzuiverende middelen
onder. Zy hebben alle de leepheid, om van hun middel een groot geheim te maken,
en het daar door duur te verkoopen; een zeker middel om ’t onkundige gemeen te
misleiden, en voor in te nemen. Enige voegen daar ook een weinig Opium by, maar
dit laatste moet’er niet, dan met veel voorzichtigheid bygevoegd worden.
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Waarschuwingen.
I. Men moet den Zieken wel den Buik zuiveren; eer men hem de Kina Kina laat
gebruiken, om dat dit Geneesmiddel voor een tyd lang imand opgestopt maakt; en
raakt ’t kwaad daar door weder aan ’t gisten, maakt het menigmaal gevaarlyker
Ziekten, dan het te voren geweest is, als een benaaude Borst, Waterzucht, Jicht,
Persing, verstopte Maandstonden, en verscheiden andere, welke niet, dan te menigmaal
op de genezing der koortsen door de Kina, Kina gevolgd zyn. Dit heeft gemaakt dat
verscheiden Zieken gewenst hebben weder de Koors te mogen krygen, welke men
hun daar door ontnomen had.
II. De Kina Kina is daar en boven niet goed voor zulken, die ergens in ’t lighaam
ene verzwering hebben, want zy stolt en verhard voor een tyd de vogt, die naderhand
weder gist, en het Koudvuur in het deel veroorzaakt. Men moet zich van Melk en
dergelyke Spys onthouden, als men dit Middel neemt, om het kaasachtige ’t geen
daar in is, en in de Vaten ongetwyffelt stollen zoude.
III. Enigen gebruiken Water, in de plaats van Wyn, om de Kina Kina in te trekken;
maar ik heb aangemerkt, dat de Wyn best is, ’t zy om de harsachtige stof, welke
koorts-verdryvende is, daar uit te halen, of om het tot een middel te dienen, waar
door ’t best tot die deelen des lighaams kan deurdringen, waar in het gebragt moet
worden.
IV. Die, of uit viesheid, of om andere redenen, tegen deze Dranken veel hebben
mogten; kunnen ze tot een Slik-middel, of in Pillen gebruiken; men moet ze maar
stampen, en de Poeijer met een genoegzame menigte van Stroop van Alsem mengen,
gelyk wy onder zeggen zullen. Men moet ze van een half, tot drie Dragmen toe geven.

Wat levenswys men daar houden moet, als men de Kina, Kina doet nemen.
Men geeft wat veel Kina Kina als de koors komt; en den volgenden dag doe ik weinig,
des morgens en des avonds, lang voor den eten, nemen. De grote gift belet gemeenlyk
het aankomen der koorts, en de kleine dienen om te beletten, dat zy vyftien dagen
daar na, niet weder komt, gelyk menigmalen gebeurt, als men de nodige voorzorg
niet heeft gedragen. Men gaat voort met het nemen van dit Geneesmiddel nog acht
dagen, tweemaal op een dag, en dan noch acht dagen, eens op een dag. Dus neemt
men de Kina Kina zestien dagen lang:
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Maar om noch vaster te gaan, dat de koorts niet zal wederkomen, moet men den
Genezen van de koorts, van twaalf tot twaalf dagen, gedurende twee maanden, nog
een Dragma Kina Kina in Poeijer, met witte Wyn, als een Slikbrokje gemengd,
ingeven.
’t Is goed kragtig Vlees te eten, en Wyn te drinken, als men de Kina Kina neemt,
om de kragten weder te krygen, welke de koorts weggenomen heeft, en op dat geesten
gemakkelyker de Ziekte verdryven kunnen; men moet ze evenwel met maten
gebruiken.
Wat de Darm-spoelingen met de Kina Kina belangt; deze kunnen voor Kinderen
goed zyn, en zelf voor Oude lieden, die om het Braken, of andere toevallen, gene
Geneesmiddelen door de mond kunnen innemen: maar als men maar een weinig in
staat is, om dit Koorts-middel te gebruiken, zal het veel meer in matige menigte
uitvoeren, als in een grote menigte ’t met een Klysteer in te geven; om dat het zich
dan beter door ’t gantse lighaam zal verspreiden; daar het, als een Darmspoeling
ingegeven, uit de Ingewanden niet zal geraken.
Het oogmerk van hun, schynt niet te zyn goed te keuren, die, by manier van
voorzorg, Luiden de Kina Kina doen innemen, welke gene Ziekte hebben. Men
heeft’er, namelyk, gezien, die, door een enig gebruik van dat Geneesmiddel, zonder
enigen nood, dof en droefgeestig zyn geworden, zo dat men hun voor een Ziekte
bloot stelde, die veel gevaarlyker was, dan die, welke men ontgaan wilde. Men heeft
ook aangemerkt, dat de Kina Kina den Kinderen de groei belette, als men ze al te
lang in gaf.
Men bedient zich ook somtyts van de Kina, Kina in gedurige koortzen, om de
dampen van de Moer neer te houden, en voor verscheiden andere Ziekten; maar zo
zy in zulke gevallen enige verligting toebrengt, gaat dit zo schielyk niet in zyn werk,
noch ook zo zeker, als in afgaande koortzen.
De Kina Kina werkt gemeenlyk zonder het gewaar te worden; Doch men vindt
somwyl gesteldheden, die’er in ’t begin een Buikloop van krygen, en vooral, zo zy
ze, als een Drank, innemen. Deze uitwerking vertraagt de voorname kragt daar van
een weinig, en de koorts wordt daar om zo dra niet opgehouden. Maar zy doet geen
kwaad; in tegendeel, terwyl zy de overtollige vogten veel eer ontlast, dan ze ophoudt,
geneest zy de koorts met veel meer zekerheid. De manier van doen van die
Geneeskundigen is zelfs niet te veragten, die Buikzuiverende middelen met de eerste
Kina Kina mengen, welke ze hunnen Zieken ingeven: Maar als men den Buik zuivert,
kort na dat de koorts op ’t gebruik der Kina Kina is weg gebleven, waagt men ze te
doen wederkomen, om dat het Buikzuiverend middel de verdikte vogt ontbindt, dun
maakt, en ze in beweging brengt.

Aanmerkingen over de manier, hoe de Kina Kina de koorts wegneemt.
’t Is waarschynlyk, dat de Kina Kina de stoffe der koortze tegenhoudt, even gelyk
een Alkalyn; Zout de beweging van een zuur Zout belet; dat is, dat zy der zelver
vryheid beneemt, en daar van een soort van Stremsel maakt. Deze vocht blyft
gemeenlyk vyftien dagen in rust, en de Zieke vindt zich wat opgezwollen en zwaar,
inzonderheid, als hem de Buik niet al te wel gezuiverd is. Daar na komt de koorts
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weder, om dat de vogt, door de geesten van het lighaam in beweging geraakt, of zich
gevoegd hebbende by andere vochten van den zelfden aart, die in die vyftien dagen
voortgebragt zyn, zich van de Kina Kina ontlast, en in gisting geraakt, gelyk te voren.
Maar zo men, na het lighaam van den Zieken wel gezuiverd te hebben, by het
gebruik van de Kina Kina blyft, zet men de vocht zodanig vast, dat men ze doet
bezinken, en zich door den afgang, of de pis, of door de onzichtbare deurwaasseming,
ontlasten, en de koorts komt niet weder; want de geesten van het lighaam zetten zo
veel, als zy kunnen, door hunne beweging, het gene de goede huishouding der deelen
ongesteld maakt, voort; en werpen het ten lighame uit.

Verscheiden bereidingen van de Kina Kina.
I. Bereiding. Neem een Ons Kina Kina, die wel gestooten is; meng ze met zo veel
gekookte Wyn, of Rossolis, als nodig is, om’er een Conserf, of een Opiaat van te
maken.
Men moet ze, van een Dragma tot anderhalf, als een Slik-brok nemen, met wat
Wyn daar boven op.
II. Bereiding. Neem een once gestootte Kina Kina; twee dragmen rode bereide
Koraal; een half Ons Conserf van Cynorodon, anders genaamd Gratem, twee of drie
Grein Opium. Maark daar van een Conserf met zo veel Syroop van Kween, of van
Granaat, of Barbarissen, of van Kruis-bezien, als nodig is, om ze lyf te geven. De
gifte moet van een Dragma en een half, tot twee wezen.
Dit is onfeilbaar voor de Rode- en Lever-loop, Spys-loop en andere Loopen. ’t Is
ook dienstig, om den Honds-honger te genezen.
III. Neem een half Ons Rhabarber, een Ons Kina Kina; ’t een en ’t ander moet
wel gestampt wezen; een Ons Conserf van Violen, of Buglosse, of Borago, of Syroop
van enkele Cichonei, of Duivekervel, of zo veel als nodig is, om een dik Conserf, of
Opiaat te maken.
Men moet’er twee Dragmen te gelyk van nemen.
Men kan het aan Waterzuchtigen geven, die het, na een derdendaagse koorts, zyn
geworden; men moet het den tyd van een maand, of vyf weken laten gebruiken.
IV. Bereiding. Neem twee Dragmen Kina, Kina, een half Dragma Gentiaan-wortel,
anderhalf Dragma Kreeften-ogen, een half Dragma geel Sandelhout; stoot het alles
zeer fyn, en doe’er een vierendeel Suiker onder, die tot Rosensuiker is gekookt; Gy
kunt het zo heet gebruiken als mooglyk is, en
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maken’er koekjes van, die van anderhalf tot twee Dragmen wegen.
Men kan deze koekjes met zich te Land en op reis nemen, en daar een weinig
Wyns op doen gebruiken.
V. Bereiding. Neem twee Oncen gestoten Kina Kina, een hand vol kleine
Centaurium, laat het trekken op vier pinten zoete Wyn, of iet anders, als zy maar
niet verschaald, noch zuur, noch groen is, den tyd van twee dagen op heette as;
roerende den grond van tyd tot tyd met een stokje om.
VI. Bereiding. Neem een Pint Spaanse Wyn, of andere Wynen, laat daar in, den
tyd van twee dagen, een Ons gestooten Kina Kina trekken, met twee Greinen Opium,
geef naderhand elken morgen daar van nuchteren drie, of vier Oncen.
Dit Mengzel is voor vieze luiden, voor zwangere Vrouwen, die wat vollyvig zyn,
en voor kleine Kinderen, welke men de helft niet geven moet, van ’t gene voor is
geschreven.
VII. Bereiding. Men gebruikt, om de Kina Kina te trekken, gedistilleerd water van
Neuten, Scorzonere, Cichorei en dergelyke, volgens de byzondere inzichten, welke
men heeft. Men doet by een Pint, of twee Pond vogt, een Ons gestoten Kina Kina:
Men laat het op een heete plaats trekken, ten minste den tyd van tien, of twaalf uren,
schommelende het glas van tyd tot tyd om. Men geeft’er daar na van aan den Zieken,
bekwamelyk zes Oncen, of daar ontrent, te gelyk. Zo de Zieke de Poeijer kan innemen
met de vocht, na dat zy’er in gemengd is, doet het een veel gereeder dienst. Men laat
den tyd van vier uren tussen elken ingeven verloopen, en geeft eten naar den lust der
Zieken. Men laat vier, of vyfmaal van een Trekzel innemen. Zo de koortsen lang
duren, vermindert men het getal daar van, als de koorts verlaat. Men moet het gebruik
der Kina Kina getrokken, of op zich zelve, enigen tyd na dat de koorts heeft
opgehouden, aanhoude: maar allengskens de grootheid der gifte, en het getal der
innemingen verminderen. Men mengt met goed gevolg deze Schors en Poeijer, onder
de Buikzuiverende Aftrekzels, tot de zelfde hoeveelheid, als onder de Sennebladen,
of de Scammony, de Mercurius dulcis, enz., tot een Slik-middel. Met deze voorzorg
nogthans, dat men gedurig met de Kina Kina moet eindigen, en niet met een
Buikzuiverend middel. Dit is een stuk van ondervinding.
De Luiden, die zwak van borst zyn, moeten zich van Kina Kina onthouden, of zo
menze hun geven moet, moet men dat enkel in een afziedzel doen, en daar, of de
bloemen van Klaprozen met de wortel van Scorzonnere byvoegen, of een ander
Borst-, of Hart-sterkend middel. Men doet twee oncen Kina Kina grof gestoten in
drie Pinten Water, met een once Scorzonere-wortel, of Klid-wortel koken; wanneer
het Afziedzel op ontrent twee-derden is verkookt, doet men’er een handvol bloemen
van Klaprozen, of Hoef-blad, en een weinig Zoethout by. Men neemt de Pot van ’t
vuur, en laat ze daar na heet staan trekken, zonder meer te koken. Men geeft’er even
zo veel van, als van het bovengewaagde Aftrekzel.
Wat de andere Bereidingen van de Kina Kina belangt, te weten het Aftrekzel daar
van in Brandewyn, Stroop, Extract en Zout, zy hebben de zelfde kragt niet, als de
Bast, zo ingegeven, als de natuur ze ons voortbrengt; en deze overgehaalde
Bereidingen, doen meer dienst aan de Apothekers, om geld te winnen, als den Zieken
om hem te genezen.
De Kina Kina is niet alleen een uitnemend middel tegen de koortsen, maar zy is
ook een goed Maag-middel, en een Zuurverbeterend-middel, bekwaam om oud Zuur
weg te nemen, ’t welke menigmaal in de eerste wegen zo vele ongesteldheden
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veroorzaakt. Enige Genees-oeffenaars houden ze voor een Hartsterkend middel,
bekwaam om de vloeibaarheid aan de vogten weder te geven.
Tinctuur van Kina Kina. Dit is een Aftrekzel van de olyachtigste en lichst uit te
halen delen van de Kina Kina, door de Brandewyn.
Doe in een Urinaal vier oncen goede Kina Kina; stoot ze grofjes; giet’er Brandewyn
op, tot dat zy’er vier vingeren breed op staat; maak’er een ander Urinaal van boven
op vast, om een Glas van wederstant te maken; en maakt ze wel dicht op den andere
met Leem vast, en zet uw Glas in broeijende Mest, of een Marie-bad den tyd van
vier dagen. Roer het van tyd tot tyd eens om, dan zal de Brandewyn een rode kleur
krygen. Maak de Glazen weder los van een, laat de Tinctuur door een graauw Papier
lekken, en bewaar ze in een welgesloten Glas.
’s Is een middel in afgaande koortsen; men doet het drie, of viermaal daags, lang
voor de koorts nemen, en gaat daar mede voort den tyd van vyftien dagen. Men geeft
het van tien druppen, tot een Dragma, in een welgepaste vogt, gelyk in ’t water van
de kleine Centaurium, van Genever-bessen, of Alsem, of in Wyn.
Zo men Nieuwe Brandewyn op de Stof giet, die in het urinaal is overgebleven; en
men ze, gelyk te voren, laat trekken; zal men’er nog een Tinctuur van halen, maar
dat zo kragtig niet is, als ’t eerste. Maar men moet’er wat meer van ingeven.
Aanmerkingen. Dit Aftrekzel werkt even, als het Aftrekzel der Kina Kina in Wyn,
waar van wy hebben gesproken. Het is daarom gemaklyker, om dat men het bewaren
kan, zo lang men wil, en dat andere in korten tyd zuur wordt. Zy die van geen Wyn
houden, zullen het liever hebben, maar men vindt’er, die het Aftrekzel met Wyn,
voor dat van Brandewyn zullen kiezen, om dat de Wyn bekwamer is, om het zoutige
en zwavelige uit een gemengd te halen, als de Brandewyn.
Men kan een weinig Koriander en Kaneel in Wyn, of Water laten trekken, en daar
na in ’t afgegoten wat Suiker laten smelten, en’er daar na het Tinctuur der Kina Kina
in doen; Men zal dan een soort van koorts-verdryvend Rossolis hebben, dat men
Kinderen gemaklyk kan doen innemen.
Extract van Kina Kina. Dit te maken, is het meest zelfstandige van de Kina Kina
te scheiden.
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Laat den tyd van vier en twintig uren acht oncen kina kina zeer heet trekken, in een
genoegzame menigte van gedistilleerd Water, laat het daar na zagtjes koken en giet
het af; perst ’t geen overblyft styfjes uit, en doe het weeken in rein water van Noten.
Doe het koken, en laat het afgieten, als te voren; meng uwe Afgietzels by een, en
laat ze bezinken, en giet het heldere daar af; doe’er dan de vogt uitdampen in een
Glas, of verglaasde Pot op klein vuur, of heet Zand, tot de dikte van dikken Honing.
Dit is een Koorts-middel even zo kragtig, als ’t voorgaande. Men geeft het, van
twaalf Grein, tot een half Dragma in Pillen, of gesmolten in Wyn.
Aanmerking. I. De Wyn en Brandewyn zyn we bekwaam om een Aftrekzel van
de Kina Kina te maken; maar zy zyn niet goed, om een Extract te maken, om dat’er
met het uitdampen een menigte van fyne geesten met het geestige van de Brandewyn
heengaat. Het water van Neuten is veel bekwamer, want behalven, dat’er min
vluchtige stoffe mede heenvliegt; zo is het van zelf koorts-verdryvend. Men kan in
de plaats van dat water, dat van Genever-beijen, kleine Centaurum, of Alsem
gebruiken.
II. ’t Extract van kina kina is voor zulke gemaklyk, die de smaak van het
Medicament niet kunnen velen; want men kan het in Pillen met een Ouwel innemen,
zonder dat men’er enige smaak van heeft. Maar ik zoude het Aftrekzel, of de kina
kina, zo zy is ingenomen, boven dit Extract pryzen, om dat het onmooglyk is, dat
hare fynste deelen niet uitwasemen, wanneer het gekookt, of uitgedampt wordt; wat
zorg men daar voor ook dragen mag.
III. Men kan uit het overschot nog een vast Zout halen, na dat men’er de Tincturen
van getrokken heeft. Men moet het doen droogen, branden, en de as Kalcineren in
een Kroes. Daar na moet men ze den tyd van tien, of twaalf uren in heet water laten
afweeken. Ze een uur laten koken, daar na het water laten afzygen, en de vogt in een
aarden Pot laten uitdampen, of in een Glas op heet Zand. Dan zal’er een Zout, op
den grond, overblyven, ’t geen in een welgesloten Glas bewaard moet worden. Dit
Zout is alkalyn, gelyk al het vaste Zout is, ’t geen men uit Planten haalt; ’t is openende;
Men kan het voor de derdendaagse koorts ingeven van tien Grein tot een Scrupel, in
een bekwame vogt.
IV. Men moet zich niet inbeelden, dat dit Zout alle de hoedanigheden van de kina
kina heeft behouden; die zyn alle met de verbranding vernietigd.
V. Men denke ook niet, dat men de koorts-verdryvende kracht van de kina kina
zal scheiden, zo men ze droog met den Kromhals distilleert: In tegendeel men zoude
ze’er mede vernietigen, met de overeen-stemming en ’t verband der deelen weg te
nemen, en men zoude niets dan een stinkende geest hebben, en een verbrandde olie,
die niet veel goeds zoude doen.

Waarnemingen van de Kina Kina.
’t Is een Misslag de kina kina in alle soorten van afgaande Koortsen onverschillig te
geven, en zonder enige acht op Ouderdom, of Sex, of Luchtstreek, of Jaargetyde, of
Gemagtigheid, noch Gesteltenis te slaan. Als men de kina kina aan kleine Kinderen
geeft, inzonderheid in den Zomer, voert het niet anders uit, dan voor een poos de
Ziekte ophouden, en als zy op een verkeerden tyd gegeven wordt, verlengt ze de
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koorts maar, die den Herfst en Winter deur duurt, en aanhoudt tot den volgenden
Voortyd. Jonge luiden en volwassen mensen, zyn minder aan de ongemakken van
de kina kina onderhevig, om dat zy beter uitwaassemen, naar gelang van de Spys,
welke zy gebruiken, als zy zich anders in hunne levenswys wel gedragen; ’t geen
men de Kinderen niet kan doen doen.
De kina kina bekomt de Vrouwen niet wel, en nog minder geestelyke Dochters,
om het zittend leven, ’t geen zy leiden. Men moet deze veel eer vluchtige Alkaline
Zouten geven, dan vaste. Zy bekomt luiden beter, die lighamelyke bezigheden hebben,
en hard werken. Men heeft ondertussen aangemerkt, dat de kina kina nut aan zwangere
Vrouwen, in de laatste maanden van haar zwanger zyn, konde wezen. Men kan’er
twee Redenen van geven. De eerste is, dat de koorts wordende opgehouden, men de
schuddingen voorkomt, welke de Vrugt moet ondergaan, als de koorts komt, en in
staat zouden zyn, om ze van de Moer, af te scheuren; en de tweede, dat het gevolg
van de Kraam de vochten wegneemt, welke de kina had doen vast zetten.
Men moet op de gesteltenis van de Luchtstreek acht geven. Vogtige Landen, daar
een grove, dikke lucht uitwaassemt, beletten menigmaal de goede uitwerking van de
kina kina.
Men kan de kina kina, in alle jaargetyden, niet evenwel te pas gebruiken. In de
Zomer en Herfst heeft ze een veel beter gevolg; maar als men ze in de Winter gebruikt,
heeft men’er veeltyd berouw van. Men moet zelf letten op droge en natte jaren; De
Uitwerkingen van de kina kina zyn doodlyk in vogtige jaren; maar van gelukkiger
gevolg in droge jaren.
Droefgeestige en Slymerigen hebben van de kina kina gene verlichting, in tegendeel
komt de koorts, na dat zy een weinig is opgehouden, met groter geweld wederom,
of zy maakt dat men in een kwynen vervalt, ’t geen van den dood gevolgd wordt.
Galachtige hebben voordeel van dit Koorts-middel.
Uit deze waarnemingen blykt, dat men zeer voorzichtig in ’t gebruik der kina kina
moet wezen, dat men te voren de eerste wegen moet gezuiverd hebben; en dat men
by de kina kina middelen moet voegen, die de deurwaasseming gemaklyk maken.
Zonder dit, maakt men de oorzaak van het kwaad vast.
Men noemt de Gentiaanwortel de kina kina van Europa, om dat men’er zich, met
goed gevolg, in afgaande koortzen van bedient. Zy is Zweet- en Fenyn-dryvend.
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De kina kina wordt by de Drogisten geheel, en gestootten verkocht. De gestootten
moet wel gezift zyn, men moet trouwe en verstandige luiden hebben, daar men ze
by koopt; alzo het zeer licht is imand te bedriegen, en zeer moeijelyk het gewaar te
worden.
De kina kina staat op de Tarif van Vrankryk niet aangeteikent, zo men den Tol
van Lion uitzondert, alwaar zy 3 stuivers van ’t pond betaalt. Dus moeten in gevolge
van de Tarif van 1664. de Rechten betaald worden met vyf ten honderd van de waarde,
waar van de Schatting op een vriendelyke wyze, tussen Kooplieden en Pagters gedaan
moet worden. Of zo’er twist ontstaat, door de Bedienden van dit verdrag. (Zo geven
zy ook in Holland 3 ten honderd.)

Koophandel van de Kina Kina te Amsterdam.
De kina kina wordt te Amsterdam van 36 tot 54 stuivers de pond verkogt. De Tara
is 12 en 14 op ’t Seroen; de aftrek voor goede ponden, twee ten honderd; en een ten
honderd, voor gerede betaling.
kind. De kinderen zyn ’t welvaren van hun huis; en ’t strekt tot hun geluk wel
opgevoed te zyn. Zie ’t woord opvoeding.
Hun Vader moet hunnen geest en geneigdheid Kennen. Deze geneigdheid is ’t
eerste, daar men in de Kinderen op letten moet, om ze, in ’t geen men hen leeren zal,
wel te doen slagen. Dit hangt van de Ouders niet af: maar van een natuurlyker
gesteltenis, welke men by hen gewaar wordt. En waarlyk de ondervinding leert, dat,
als zy door een Vaderlyk gezag, genoodzaakt zyn, een zekeren staat te verkiezen,
waar voor zy gene genegenheid hebben, dat zy’er nooit wel in slagen. In tegendeel,
zo hunne Verkiezing uit vrye beweging, en natuurlyke geneigdheid voortkomt; komen
zy de zwarigheden gemakkelyk en zonder moeite te boven, welke zy in hun doen
bejegenen, en maken het deurgaans in hunne zaken wel. Daarom moeten de Vaders
en Moeders de Verkiezing wel in acht nemen, welke zy met hunne kinderen zullen
doen, om ze aan nering, of hanttering te helpen: want allen zyn daar toe niet even
bekwaam, en men moet elk geven ’t geen hem ’t meest vleit; en de Jonge luiden niet
dwingen tot het geen, waar in zy genen zin hebben.
Niet te min, als de kinderen nog tot de jaren niet gekomen zyn, waar in zy van het
geen hun meest vleit, kunnen oordeelen, om zich in de wereld een staat te geven,
volgen zy gemeenlyk daar in, ’t geen hun door de Vaders en Moeders wordt
opgegeven, zo dat het hun werk is, ’t wel te onderzoeken, en te zien, of zy tot den
Koophandel genegenheid hebben; Zo zy zich daar maar een weinig op toeleggen,
zullen ze gemaklyk de genegenheden van hunne kinderen leeren kennen.
Die zich tot den Koophandel willen begeven; moeten dezen op hun vyftiende jaar
aanvangen. De Ouders moeten hun, eer zy ze gaan leeren, de soorten van Koophandel
voorstellen, welke zo wel in ’t Gros, als klein geschiedt; om te zien, welke best met
hunne Verkiezing overeen komt.
Als deze Verkiezing met rypen rade geschied is, moet men de ogen op den
Koopman laten gaan, daar men hen zal, om te leeren, bestellen. Hier hangt hun goed
onderwys van af, en gevolglyk is ’t van ’t grootste gewigt. ’t Eerste, dat men in den
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Koopman in acht moet nemen, daar men hen om te leeren bestelt, zyn deszelfs goede
zeden, welke in de Godsvrucht, en vreze des Heeren bestaan, de oprechtheid,
rechtveerdigheid en billykheid in alle zyne handelingen.
’t Twede is de vaardigheid, bekwaamheid en goede orde, welke in het bestuur van
zynen handel te pas komt.
’t Derde is, dat hy naarstig, werkzaam, oplettend, yverig, en gedurig aan zyn werk
is.
Zo hy die goede eigenschappen heeft, is het zeker, dat de kinderen een goede
opvoeding zullen hebben; dat zy in de deugd, in de Liefde en Vreeze des Heeren,
zullen opgebragt worden. Dit is een zaak, die men ’t meest in acht moet nemen,
alzo’er hun welvaren aan hangt, dat zy door het goed voorbeeld van hun Meester
alles leren, wat zy weten moeten, om in den Koophandel gelukkig te wezen.
Zyne naaukeurigheid en werkzaamheid zullen maken, dat zy niet ledig zullen
wezen, om dat zy gedurig aan ’t werk zullen worden gehouden. Een van dien aart
zal niet kunnen velen, dat zyn volk zal wezen zonder iet uit te voeren. Dus zal hy ze
altyd in hun plicht houden, niet dulden, dat zy iet zullen doen, dat strydig is met de
deugd, hunne onvolmaaktheden berispen, en daar door zal hy maken, dat zy luiden
van eer zyn, en bequaam om goeden Koophandel te dryven, als zy eens voor eige
rekening hunne zaken doen.
Als Vaders en Moeders hunne kinderen eens om te leeren besteld zullen hebben,
en zich voor Notaris verbonden voor een tyd, die gewoon is aan ’t lighaam van de
gemeenschap, daar zy zich onder zullen begeven, welke ten minsten voor drie jaren
moet wezen; moeten zy weten, dat zy ze niet meer zullen mogen tot hunne byzondere
zaken gebruiken; dat al hun tyd, arbeid, yver, ten dienste hunner Meesteren zullen
moeten wezen, en zy ze niet zullen moeten gewennen, om by haar te komen, ten zy
van tyd tot tyd, om hun hunne Eerbied te bewyzen; want behalven, dat dit hen van
hunne zaken zouden aftrekken, zullen het hunne Meesters niet wel nemen, en zy
menigmaal het gaan na hunne Ouders, tot een voorwendzel nemen; om zo veel te
meer, om een kuijer te gaan, zich te verloopen, en daar de kennisse van voor hunne
Meesters verbergen; zeggende, dat zy van hunne Vaders en Moeders komen.
Om in den Koophandel wel te slagen, zyn’er twee zaken den kinderen nodig. De
ene raakt den geest, de andere den aart der lighamen. Ten aanzien van den geest,
hebben zy goede verzinningen nodig: want deze is goed voor de konsten der
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Handwerken, en den Koophandel. Zy bestaat in ’t uitvinden van nieuwe stoffen, in
aangenaam in ’t Kopen, Verkopen, en ’t Verhandelen van zaken, en fyn, en vaardig
in ’t antwoorden te wezen met natuurlyke redenen, als’er fouten in gevonden worden,
in wel te kunnen Schryven, Rekenen, en andere dingen te doen, die tot den
Koophandel nodig zyn. Dit alles hangt van ’t vermogen af van goede verzinningen
te hebben; welke, als zy in de kinderen goed gevonden worden, kan men zeggen, dat
zy de vereiste hoedanigheden hebben, om in hunne zaken wel te gelukken. Wat hunne
gematigdheid belangt, zy moeten sterk zyn, in staat om alle de moeijelykheden te
kunnen uitstaan, die men in den Koophandel bejegent, voor de Reizen te Water en
te Land, welke zy door de Landschappen van hun Land zullen moeten doen, daar de
Stoffen gevonden worden, en daar men Missen, of Markten houdt; en in vreemde
Landen, om te gaan koopen, verkoopen, en de Waren vertieren, om te Pakken, te
Handelen en te dragen ’t geen groot is, zonder zich ongemak te doen. ’t Zoude ook
te wensen wezen, dat alle die goede hoedanigheden, zo van geest, als lighaam, van
fraaiheid van leden en goede manieren verzeld gingen; om dat de zelfde een Koopman
zeer wel voegen; en de meeste liever te doen hebben, en te werken met imand, die
wel gemaakt is, om dat hy zich aangenamer maakt, als met imand, die het zelfde
uiterlyk niet bezit.
Vooronderstel, dat de Vaders en Moeders in hunne kinderen die geschiktheid van
lighaam en geest vinden, welke ik kom aan te tekenen, moeten zy hun zachtelyk de
lust tot dat werk inboezemen, veel eer door redenering, als door Ouderlyk gezag en
harde dreigementen: want, gelyk ik voorheen gezegd heb, men moet hunne
geneigdheid niet dwingen; maar hun het voordeel van de winst doen smaken, en van
het fortuin, ’t geen zy maken zullen, zo zy dien handel aanvangen, om hun welzyn
voor ’t overige hunner dagen te bevorderen; gevende hun voorbeelden van
Kooplieden, die niets hadden, als zy zig aan den Koophandel begaven, en niet te min
grote goederen gewonnen hebben, door middel van welke zy hunne kinderen aan de
grootste waardigheden van den Tabbaart geholpen hebben; want de jonge luiden
beminnen van nature het vermaak en grootheid: maar voor al moet men hun niet
doen weten, dat zy groot geld hebben, in tegendeel: want de kinderen zyn van nature
groots; en als zy geloven, dat hunne Ouders groot goed hebben, hebben zy geen
smaak in den Koophandel, en willen’er nooit van hooren spreken.
De Vaders en Moeders, die hunne kinderen aan den Koophandel brengen, moeten
hunne kinderen van haar zevende en achtste jaar af, de noodzaaklyke oefeningen
leeren, voor hun werk; dat is wel leeren Schryven, Cyfferen, Boekhouden in
Maatschappy en voor hun zelve, op dat zy van hun oogmerk niet verzet worden, ’t
welk zy hebben, om hen den Koophandel te leeren, desgelyks de Italiaanse, Franse,
Spaanse, Duitse Talen, om dat die zeer nodig zyn, voor zulke, die in vreemde Landen
Handel zoeken te dryven.
Als zy aan hun Werk niet zyn, moet men ze de geschiedenissen van hunne, en
vreemde Landen laten lezen, en Boeken, die van Reizen en den Koophandel spreken;
om dat zulk gelees, op een wonderbaarlyke wys, het oordeel der jonge luiden oeffent.
Zy leeren daar door beschouwing ’t geen zy moeten doen, als zy in vreemde Landen
handel dryven: want zy zullen daar de Zeden en Gewoonten der Volken leeren, waar
mede zy te doen zullen hebben; zo wel als de stoffen, welke tot den Koophandel, die
zy staan aan te vangen, dienstig zyn, en die tot de Kleuren en Verwen benodigt zyn,
en in ’t algemeen, allerlei soorten van Waren, welke bekwaam en nodig zyn, op
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andere plaatzen, daar men’er gene heeft. Zy zullen daar ook leeren, welke nodig zyn
en daar ontbreken, om ze derwaart te zenden. Want men moet weten, dat van de
kennisse van alle zulke dingen het verkrygen van grote goederen afhangt, door den
dubbelden Koophandel, welke daar op een wyze geschiedt, als ik verhalen zal.
’t Is genoeg om de kinderen ten Koophandel bekwaam te doen zyn, dat zy alles
weten, wat daar toe behoort. De andere Wetenschappen zyn niet alleen onnut; maar
zeer schaadlyk: want de ondervinding leert ons, dat, de kinderen, welke de Vaders
en Moeders na de Kweekscholen zenden, om’er ’t Latyn, de Letter-, Reden-konst,
en Filosofie te leeren, tot hun zeventiende en achttiende jaar toe, naaulyks ter
Koophandel bekwaam zyn, en dat’er van dertig geen vier zullen wezen, die zich daar
aan zullen overgeven, zo zy’er door hunne Ouders niet toe gedwongen worden.
De reden daar van is, voor eerst, om dat zy in een Kweekschool van Geleerdheid
omgang hebben, en vriendschap maken met kinderen van Luiden van aanzien, welker
Ouders in Bediening van ’t Hof en den Tabbaart, of in regering zyn, terwyl hun
gesprek en verkeering veeltyds naar de grootheid en de verhevenheid van hun Huis
zyn. De jonge Edellieden, die van hooggevoelende gedagten zyn, door de grootheid
van hunne geboorte, verachten den Kóóphandel, en alle Staten, welke beneden hen
zyn, en noemen somwyl, zelfs in hunne kleine verschillen, uit spotterny, de andere
Winkelknegts. Dit alles wekt in den geest den kinderen, een kleinachting voor den
Koophandel.
Ten tweede, als de jonge luiden de Redenkunst, en de Filosofie deur zyn, hebben
zy geen lust, dan tot geleerdheid, en zouden menen geen achting te hebben, en
gehouden te wezen voor luiden, die geen hart noch moed hebben, zo zy aan den
Koophandel vielen. Deze is de reden, waarom, na de Filosofie, de een zich in de
Godgeleerdheid oeffent, om zich tot Kerklyke bedieningen bekwaam te maken, de
anderen in de Rechten, om de Rechtbanken te volgen; en anderen in de Medicynen,
om zich tot dit Beroep bekwaam te maken. Zo’er zich enigen in bevinden, die, om
hunne Vaders en Moeders te vergenoegen, hunne genegenheden dwingen,
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om zich aan deze Hanttering te begeven; zo is het zeker, dat’er weinige zyn, die daar
in wel slagen, om dat, gelyk ik boven gezegd heb, zy daar geen achting voor hebben.
Anders hebben ze hunnen geest door de Filosofie zo verheven gemaakt, dat zy zich
naaulyks, tot verscheiden kleinigheden, vernederen kunnen, welke zy als te laag voor
zich aanzien, en waar toe zy zich in hunne Leerjaren begeven moeten, niet
tegenstaande zy hun zeer tegen de borst staan. Daar en boven geeft hun de Filosofie
zo goede inbeelding van zich zelve, dat zy zich inbeelden tot alls bekwaam te wezen.
Dus hebben zy voor hunne Meesters, noch Kameraden achting, en maken zich voor
elk onverdraaglyk. Zo dat men de grootste moeite van de wereld heeft, om hen
onderdanig te maken.
Ten derde, hebben zy in de Kweekscholen ook omgang gemaakt met jonge luiden,
die, daar uit gekomen, zich tot den Wapenhandel begeven, waar van het grootste
gedeelte Losbollen zyn, in hunne jonkheid. Zy blyven echter nog daar mede
gemeenschap houden, en worden ook verleidt, zo dat zy zich in een Pakhuis, of
Winkel niet gedurig in den dienst van hunne Meesters houden kunnen; en menigmaal,
om hunne ongeregeldheid en losheid, aan ’t stelen geraken. Of zyn zy Luiden van
middelen, welker aanzien voor hun instaat, leenen zy geld van luiden, die niets anders
doen, dan jonge luiden geld op te schieten, als zy weten, dat zy van goeden huize
zyn; hebbende zy gedurig dat gevaarlyk Spreukje in den mond, un bon Mariage
païera tout, een goed Huwelyk voorziet het al. Zonder te denken, dat zy zich al
bederven, eer zy aan den Koophandel komen, en men ziet haar menigmaal, na drie,
of vier jaren, bank breken, en hunne Schuldeissers grote sommen aan hen te kort
komen, zonder zich te kunnen ontschuldigen, of rekenschap van hun verlies geven.
Zulke voorbeelden zyn niet dan te veelvuldiger, in alle handeldryvende Steden: Ik
geloof, dat de Lezer van deze waarheid niet dan al te wel overtuygd zal wezen, en’er
niets op te zeggen zal hebben, zo ik’er gene voorbeelden van bybreng. ’t Zoude ook
niet redelyk zyn, byzondere luiden ten toon te stellen, welke deze ongelukken zyn
overgekomen.
Zo de Vaders en Moeders het boven gezegde wel in acht willen nemen, meen ik,
dat het geen moeite zal kosten, te begrypen, dat zy, willende hunne kinderen aan den
Koophandel brengen, het zeer gevaarlyk is, ze op de Kweekscholen van Geleerdheid
te zenden, en ten hoogste nuttig den weg te volgen, welke ik hun te voren aangewezen
heb. Dit is naar myne gedagten, het middel, om de kinderen tot den Koophandel zo
bekwaam te maken, dat zy’er zich heel wel over te vrede zullen houden.

Plichten en verplichtingen der Kinderen.
De Kinderen zullen hunne goederen vermeerderen, zo zy getrouw zyn, om de volgende
verplichtingen waar te nemen. Want Profeet Ezechiel verzekert van Gods wegen,
dat hy, die zyne wille doet, zyn Bestaan zal vinden, en waar mede hy zyne tydelyke
goederen zal vermeerderen. Cap. XX. 21.
I. Zo zy hunne Vaders en Moeders geëerd zullen hebben, en voor hun alle de
vriendschap en achting gehad zullen hebben, welke zy hun schuldig zyn. Exod. XX.
II. God zal hunne goederen niet zegenen, zo zy hunne Ouders zullen kwaad gedaan,
en Vader, of Moeder gedreigd, of geslagen hebben. Exod. XXI. Canon. Poenitent.
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III. Zo zy ze gevloekt zullen hebben. XXI.
IV. Zo zy hun, in alle rechtveerdige en redelyke dingen, niet gehoorzaamd zullen
hebben. Ephes. VI. Coll. III.
V. Zo zy hunnen Raad veracht zullen hebben, en daar mede den spot zullen hebben
gedreven. XXI. Deut. II.
VI. Zo zy na hunnen dood verlangd zullen hebben, om hunne goederen te eerder
te hebben. Exod en Deut. Ritual: 1645. over het vierde Gebod.
VII. Zo zy, na hunnen dood, hunne uiterste Wille niet hebben doen uitvoeren, en
in ’t byzonder, ten aanzien van Godvruchtige besprekingen, welke zy mogten gemaakt
hebben; en Wedergevingen, welke zy mogten geboden hebben, en andere dergelyke
dingen meer. Die hier in gebrekkig zyn, worden door de Kerklyke wetten, de
gemeenschap der Kerke ontzegd. Conc. Valen. & Carth. 4. Agat: 4.
VIII. Zo zy ze hebben, in hunne noden en gebreken, de behulpzame hand geboden;
als zy daar toe in staat waren. St. Thom. 2. 2. q. 4. c. Inter cetera S. Hier. in Matth:
cap. XV.
IX. Zo zy te onwetens, en tegen hunne wil, iet ontnomen zullen hebben. Prov. 2.
X. Zo zy een lui, ledig leven geleid zullen hebben, zonder zich in noodwendigheden
van het leven bezigheid naar hunnen staat te hebben gegeven. Gen. III. Eccles.
XXXIII. S. Thom. 2. 2. q. 187. Art. 111. in Corp.

Ziekten der Kinderen. Middel voor de Wurmen der kleine kinderen.
Neem Tin; laat het enige reizen smelten; en telken male in Wel-water houwen, en
geef daar uwe kinderen gedurig van te drinken.

Om kinderen van Stuipen te genezen.
Neen Hoender-drek; en nog beter gedroogde Paauwen-mest; deel elke stuk in tween,
en gy zult in ’t midden van elk stuk een klein wit plaatsje vinden; dit moet men handig
met de punt van een Mes’er uithalen, en het met wat Suiker mengen, daar een Poeijer
van maken, om daar een halve Dragma van by gelegenheid te geven, of wat meer in
Vlees-nat, of witte Wyn.
Kinderen die met de Engelse Ziekte gekweld, niet kunnen staan, als zy twee, of
drie jaren oud zyn.
Zo men zich van Colcothar bedient, kunnen zy loopen over straat, in den tyd van
vyftien dagen.
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klaauwen, klawieren, worden die deelen van de Pooten, of Voeten der Dieren
genaamd, die met hoornen, of nagelen voorzien zyn.
klaauwen noemt men, in den Tuinbouw, ook zulke deelen van de Gewassen, die in
de Schepping geschikt zyn, om zich vast te hechten, en de Ranken van gewassen,
die lang en dun zyn, op te houden; Dergelyke vindt men, inzonderheid aan de
Wyngaarden, Erreten, enz. Men vindt Liefhebbers, die zich inbeelden, dat deze, van
de ranken zynde afgenepen, de Druiven groter doen wassen.
kladschilders. Verplichtingen der zelve. Zo zy niet getrouwelyk het volgende
waarnemen, wel ver van daar, dat zy hunne goederen zouden vermeerderen, loopen
zy gevaar van ze te verliezen. Want David zegt. Zo de Heere het huis niet sticht, is
’t vergeefs, dat zy arbeiden, die ’t bouwen.
I. Die daar in willen gelukken, moeten dan zorge dragen, dat zy gene kwade voor
goede Verfstoffen geven, of te dun verwen om hunne Beurs te maken; en dat tegen
’t Beding en oogmerk van hun, waarvoor zy werken. S. Thom. q. 62. Art. 1. 2.
II. En gene te grote Dag-gelden rekenen, noch te traag arbeiden en hunnen tyd
versokkelen; en zo zy dit gedaan hebben, moeten zy de schade herstellen. S. Thom.
q. 62. Art. 7. in corp.
klapper-roos. Zie argemone.
klap-rozen, ook wel rode Koorn-bloemen geheten, om dat zy in Koorn-landen zo
overvloedig gevonden worden; in ’t Latyn noemt men ze Papaver Erraticus, of
Rheados. De Geneeskunst maakt van de Bloemen een Syroop, en een Water door
distillatie, men kookt ze, en trekt ze. Zy zyn dienstig in de Kuch, en voor al in
Jigt-pynen, zy helpen ’t deurwaassemen, zyn verzagtende, en bevorderen de Rust.
klarette wyn, klarey, is een Wyn op Kruideryen getrokken, en met Suiker gezoet.
Men noemt ze ook Hippokras. Na ’t trekken en zoeten, laat men ze door een spitze
Zak zygen.
klaveren. In ’t Frans Triolet, in ’t Latyn Trifolium geheten, zie hare soorten in Hubner,
onder den laatsten naam. Men zal hier twee soorten beschryven. De Klaveren namelyk
na Leem ruikende, en de Beemd Klaveren.

Beschryving der Klaveren, na Leem ruikende.
Zy groeijen meer dan een Arm hoog. Zy zyn dun en zwart van Stengels, waar uit
hangende stelen voortkomen, welke elke drie bladen, gelyk de Lotus-boom hebben;
als zy vers zyn, ruiken zy na Wynruid, en als zy oud zyn, naar Leem. De bloem is
Purper-verwig; hairig, lang aan de ene kant, en heeft een kleine aau. Hare wortels
zyn dun, lang, hard.
Plaatze. Zy groeijen in Silicien en Romanien, en bloeijen in Juli en Augustus.
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Eigenschappen. Het Zaad en de Bladen van dat Kruid, in Water getrokken, zyn
goed in de pynen der Zyde, in opstopping van Water, voor de Vallende-ziekte,
beginnende Waterzugt en Moerkwalen. Men geeft van ’t Zaad drie Dragmen in, en
vier Bladen. Men geeft dezelve Plant onder de tegengiften. Het water van de gantse
Plant gedistilleerd, doet de zelfde kragt.

Beschryving van de Beemd-klaveren.
Zy hebben ronde blaadjes, die aan drien aan de stelen hangen; Zy hebben witte
bloemen.
Plaats. Deze groeijen van zelfs in de weiden: en worden in zware kleiagtige
Landen, als Koorn gezaaid, wanneer zy ook hoger wassen. Zy bloeijen in Juli en
Augustus.
Eigenschappen. Het sap van dit Kruid is goed voor Wolken van ’t Gezigt, tegen
de Wonden en Littekens. Als men het Afziedzel van de gantse Plant drinkt, geneest
het de witte Vloed der Vrouwen. Het Zaad en de Bloemen, in Water gekookt tot een
Pap, vermurwen een verzwering.
klaverzuring. Zie Hubners Kunst-Woordenboek op Trifolium acetosum.
kleefkruid. Aparine.
Beschryving. ’t Is een Plant, welke teer van Stam, slap, vierkant van Stengel, en
ruw in ’t aanraken is; Zy groeit somwyl enige ellen hoog. Hare Bladen zyn smal, en
groeijen Stars-wys om een Steel, byna als de Meekrap, daar zy zeer wel na gelykt;
Zy heeft een kleine, witte Bloem, een hard zaad, dat rond en hol is, even als een navel
geschapen; hier van daan noemen het de Grieken Omphalocarpon.
Schoon de Meekrap en ’t Kleef-kruid, op ’t oog even eens zyn, zy verschillen daar
in, dat het Kleef-kruid zo ruw is, dat het aan de klederen der voorbygaande hangen
biyft. Hier van hiet het by de Grieken Philantropos, Philadelphos, als of men zeide
Mensen-vriend.
Plaats. Deze Plant groeit in Heggen en Struiken, waar aan zy zich vast hechr.
Dioscorides zegt, dat het Sap van zyn Zaad, Takken en Bladen, voor een Drank
genomen, een byzonder middel voor Slangen-beten, en de steken der Spinnen zy;
dat’er dit Sap ingedrukt, de pyn geneest; en dat ’t Kruid gekneusd, en met
Varkensreuzel gemengd, de Kliergezwellen hersteld.
Matthiolus zegt, dat’er enigen groot werk van maken, om verse Wonden te genezen,
en om de Kloven der Wenkbraauwen te genezen. Zy is middelmatig afvegende en
opdrogende, en fynmakenke in zyne deelen.
§. kleed hiet men alles, wat dienstig is om iet te bedekken: maar in ’t byzonder ’t
geen dient, om ’t menselyke lighaam te dekken. Onder de Klederen telt men alles,
wat aan Handen, Hoofd, of Voeten, om dezelfde te kleden, gebruikt wordt, zelfs
Koussen, Schoenen, Hoed, Paruik, enz.

Onderscheiden Klederen.
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Deze worden in Mans- Vrouwen- en Kinder-
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klederen, in Nagt- en Dag-gewaad, Boven- en Onder-klederen, Zomer- en Winter
klederen, Jagt- Reis- en Rouw-gewaad, enz. onderscheiden.
Zy zyn ook onderscheiden naar de Volken, en schoon de dragt in verscheiden
Landen van Europa veel gelyk heeft, echter is’er tussen vele verschil. Zy zyn ook,
ten minste op vele plaatzen naar den Stand van elk onderscheiden.

Aanmerkingen op de klederen.
Een goed Huisvader en Huismoeder moet zich en de hunnen niet boven den staat,
noch naar de wispelturigheid, der Mode, kleden; maar, gelyk het welzyn vordert,
rein en zindlyk daar mede omgaan; want slordigheid is een teken van onachtzaamheid;
en zo men veel verandert in Klederen, is ’t een bewys, dat men zyn huishouden, en
een goed bestuur weinig in acht neemt, en van losheid en ieltuitery. Daar en tegen,
als men een zindelyk welstaand Kleed, zonder pracht, noch overdaad draagt, is het
een bewys eens welgeschikten en eerbaren gemoeds.
’t Wordt voor een goede Huishouding gehouden, zo men alles, wat men kan, of
zelve maakt, of koopt, of verstelt; want laat men het doen, en haalt men volk in, zy
gaan met de welvaart heen, inzonderheid als men zelf zynen tyd verwaarloost.
Een brave Huisvrouw draagt ook zorg, dat de Klederen, die niet gedragen worden,
wel en ordentlyk worden opgevouwen en weggeschikt, of in Hang-kassen opgehangen,
en op zynen tyd verlucht, afgeveegt om ze voor Schimmel, Mot en Vocht te bewaren.
Om Klederen voor de Mot te bewaren, moet men’er in doekjes Kamfer tussen
leggen, op dat de reuk daar van over al kome; Enige nemen gedroogde bladeren van
Okkernoten, Alsem, Baldriaan-wortel, Wynruit, Varen; Æcon. Lex.
kleer-maker. Wordt geheten een Man, die van zekere geweven Stoffen Klederen
maakt. (Die de zelve voor Vrouwen maken, hieten Wolle-Naaisters.)

Plichten der Kleermakeren, en Kleermaaksteren, of Wolle-Naaisteren.
Zo zy ’t volgende niet getrouw waarnemen, is ’t’er zo ver van daan, dat zy hunne
bezittingen vermeerderen zullen, dat zy’er daar en tegen by zullen verminderen.
I. Of de Overlieden, die de Leerlingen de Proef moeten afnemen, hen aangenomen
hebben en goedgekeurd uit gunst, of eigen belang tegen den Gildebrief. Art. 5.
II. Of hunne Proef alle de vereiste hoedanigheden gehad hebbe; en zy’er meer
voor Meesters hebben aangenomen, dan zy mogten.
III. Of zy het Gildegeld, ’t geen zy hebben ontfangen, ook als eerlyke Luiden wel
besteed en verantwoord hebben. Ordon. van Louis XIV. 1664. tot de la reddition de
comptes. Art. 1.
IV. Of zy ook Waren tot hoger prys gekogt hebben, dan zy vermogten, of kwade
voor goede, of van het ene soort voor ’t andere: want zy hebben gezondigd, en zyn
verplicht de Kooplieden de onrechtveerdige winst weder te geven, welke zy hebben
gedaan, of hebben toegelaten te bedryven. S. Thom. supra q. 77. Art. 1.
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V. Of zy meer Stof, dan behoefde, genomen hebben, en ’t overschot gehouden;
dit zo zynde, moeten zy ’t wedergeven. S. Thom. sup. q. 69. Art. 1.
VI. Of zy de Klederen snydende in de tegenwoordigheid van hun, die ze hun lieten
maken, de zelfde bedrogen hebben, met de Stoffe met voordagt te bederven. In zo
een geval zyn zy ook tot herstelling van gedaanne schade verpligt. (S. Thom. sup.
q. 67. Art. 1. in Corp. et q. 62.
VII. Of zy ook bewaard hebben, ’t geen van de Stof over bleef, want daar toe zyn
zy verplicht. S. Thom. sup. q. 62.
VIII. Of zy met geweld de Goude of Zilvere Kant hun hebben ontnomen, welke
zy verpligt waren op de Klederen te doen, om daar hun voordeel mede te doen. In
zo een geval is’er gezondigd, en zy moeten vergoedinge doen. S. Thom. sup. q. 62.
in Art. 2. in Corp.
IX. Of zy hunne Jongens, of Knegts, zeker overschot, onder een vals voorwendsel,
van de gewoonte, hebben laten nemen; want een onregtveerdige gewoonte verandert
geen Recht; en gevolgelyk zyn Meester en Knegt verpligt, vergoeding te doen. S.
Thom. sup. q. 62. Art. in Corp.
X. Of zy Klederen en andere dingen gemaakt hebben, en niet meer voor ’t maken
hebben afgenomen, als hun toekwam: want zy zyn verplicht weder te geven, ’t geen
te veel is ontfangen. Art. 10. Art. 16.
XI. Of zy Jongens, of Gezellen zynde, hunne Meesters verongelykt hebben met
hunnen tyd te verzuimen, of hun iet te onthouden: want zy zyn verplicht ’t te
vergoeden. (Art. 2. S. Thom. sup. q. 62. Art. 4. in Corp.
klei. Deze noemt men alle aardachtige graauwe, blaauachtige, en witte stoffe, die
vochtig zynde taai is, aan een kleeft; en droog zynde zo hard is, dat men ze aan
stukken vryven kan, en gebakken zynde, Steen wordt; terwyl zy noch brandt, noch
vuur vat.
Deze is van velerleije soort en van velerleije gebruikt, en men heeft de velerleije
soorten van Steenen en Gronden maar in te zien, om van haren byzonderen aart
overtuigd te wezen.
Men noemt ze met de naam van Vol-aarde, Pan-aarde, Pot-aarde, Steen-aarde,
Pyp-aarde, enz. Men heeft ze ook daar men Vruchten en Koorn in teelt; en hoe zeer
zy alle in aart over een schynen te komen in ’t uiterlyke, zy verschillen echter
uitnemend, gelyk de Potten, Pannen, Steenen, die daar van gebakken worden, te
kennen geven. Zo noemt men de Stoffe, waar van de Tabakspypen gemaakt worden,
Klei; en deze witte Aarde, die ook uit Engeland, Duitsland, en ontrent Maastricht en
Luik van daan komt, schoon zy alle wit is, is van velerleije aart en hoedanigheid,
gelyk zy ondervinden, die daar van Pypen maken. Nog is aan-
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merklyk, dat de Klei van den Yssel, naar dat zy ouder is, minder in den Oven klingt,
en dat die, in de Zellingen, verst van de Rivier gevonden wordt, de blaauste is, en ’t
meeste klingt; waarom men’er groter Vormen voor den Steen toe neemt, en de Steen,
daar van gemaakt, boven in den Oven plaatst, en ze tot Boven-steen maakt. Zo
verschilt ook de Aarde, naar dat zy hoger, of lager op de Yssel wordt gevonden.
kleigronden, dat is, Teelgronden, welke uit zo een vette, taaije, klevende stoffe
bestaan, dat zy styf aan een hangen, worden tot den Akker- en Tuin-bouw bekwaam
gemaakt door Mest, voor al Paarden-mest en Zand, om ze dus tot Kaluw-aarde te
maken. Als de grond dus mul is gemaakt, is zy zeer groeibaar. Witte Klei-gronden
zyn by ons slecht, en noch slechter de Blaauwe.
Kleigronden moeten tegen de heette Zomer niet gespit worden, want dan drogen
ze te hardbarstig en steenig.
De Kleigronden, die van onderen met een harde korst, of vastgesloten Darie, Our,
Leem, of Katteklei bezet, of dieper, als vyf, of zes voeten zyn, worden drie spitten
diep omgespit. Maar, wanneer in Zandgronden, ene vast korst van Dary, Our, Leem,
enz. gevonden wordt, moet zo een korst doorgespit en klein worden gebroken, ja
zelf schoon zy beneden ’t laagste Zomer-water legt. Voorts moet op vaste zware
Kleigronden, van boven een duim dikte mul-gevroren klei, dary gelegd worden, om
ze te gemaklyker te schoffelen. Maar dit moet niet geschieden, daar men
Aardvruchten, of Bloemen teelt, dewyl de Dary daar geenzins goed is. Zie Aanm.
Op Lusth.
klepper. Zie paard.
kleur.

Geheim, om een fraaije Goudkleur te maken.
Men moet een vers Ei nemen, en met een Spel een gaatje in de Schaal doen, daar het
Wit uithalen, en’er niets, dan ’t Geel in laten; daar na moet men het Ei, met
Kwikzilver, en met Zout Ammoniac vullen, en zo wel van de ene, als de andere kant
van ’t Ei de gaatjes stoppen; en laten het dan veertig dagen in een Mest-hoop van
Paarden leggen; dit maakt een fraai Goud; men kan het ten allen tyden maken; maar
’t gelukt best in de hitte van de Zomerzon. Om’er zich van te bedienen, moet men
die kleur met Arabise Gom mengen, en zich daar van, met een Penceel, op alle soorten
van werken in Waterverw, bedienen.

Om Brons van Goudkleur te maken.
Neem twaalf Dragmen Gom Elemi, welke men moet laten smelten; neem nog een
once onbereidde Kwikzilver, twee oncen Ammoniak-zout; Doe alles in een glazen
Fiool, die geluteerd is met Leem en wit van Ei. Zet deze Fiool in een pot, die vol As
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is. Laat daar in alles smelten, en alles gesmolten zynde, doe’er Orpigment, en vylzel
van geel Koper, naar believen, by; alles wel gemengd zynde, bedien u daar van.

Om een Rode kleur te maken.
Laat een nacht lang Campechie-hout in een loog van Tartar-zout staan trekken, met
een weinig Aluins. Laat het daar na op een derde verkoken; laat het dan door een
Lywaat zygen; en doe’er Arabise Gom by. Men doet’er meer, of minder Aluin by,
naar dat men de koleur hoger, of min hoog wil hebben.

Om een Rode kleur aan Hout te geven.
Neem gestote Alkanette; meng ze met Notenolie; laat ze laauw worden, en vryf’er
Het hout mede.

Om Olyf-kleuren te maken.
Men neemt voor Mannen, Wit en Vermillioen; voor Vrouwen en Kinderen, een
weinig Wit en Blaauw; voor Oude lieden, Wit en Oker; voor Paarden, Rook-zwart,
Oker en Wit; voor zwarte of bruine Paarden, doet men’er wat Zwart in; en voor
graauwe, Wit, Zwart, en Rook-zwart.

Om een Gele kleur te maken.
Laat een half uur lang vier oncen Scarlaken-Bessen in een pint Water koken; doe’er
in Rots aluin, een Hazeneut grootte; en vryf daar uw Hont mede.

Anders.
Neem Saffraan, in water geweekt, of Scharlakenbessen aan stuk gestampt, laat ze
koken in een loog van Wynsteen-zout, op een derde; laat het daar na deurzygen, en
zet het weder op ’t vuur met een weinig Aluin, en neem het, na eenige opwalmingen,
af. Doe het in een Fles, welke wel gestopt moet zyn; en als gy het gebruiken wil,
schommel het dan eerst eens om, om de kleur levendiger te maken, kan men’er nog
wat Saffraan by doen.

Groen der Blaas, of van Duinbeziën.
Laat het sap van Duinbeziën, wel ryp geworden, in de Schoorsteen drogen, en meng
ze met Aluin; om dat men het in een Blaas doet, noemt men het, groen der Blaas.
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Doorschynende Kleuren voor groen.
Neem Spaans-groen, Arabise Gom, Sap van Wynruit, doe het alles in sterke
Wyn-azyn, zet over ’t vuur koken; laat het daer na deur Lywaat het den tyd van
vyftien dagen in de Zon, of laat het loopen, en bewaar het in een welgestopte Bottel,
welke moet geschommeld worden, als gy de kleur gebruiken wilt.
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Fraaije Blaauwe kleur.
Vryf Spaans Wit, met Spaans Groen.

Anders.
Laat de Palm de Cristal de Allemagne, een nagt in Pis weeken, vryf ze daar na in
stuk, met levende Kalk, waar van gy’er meer, of minder in zult doen, naar dat gy een
donkerder, of min donkere kleur wilt hebben. Om ’t vogt te weeken, gebruikt men
niets dan wat Pis, en Arabise Gom.

Blaau Turquin.
Doe Duitse Tournesol een nagt staan weeken in Pis, vryf ze daar na met levendige
Kalk, doende daar meer, of minder by, naar dat gy een hoger, of minder Blaau hebben
wilt.

Blaau, dat de Ultramaryn naby komt.
Vryf Indigo zo goed, als gy kunt, op een steen met Terebinthyn-olie. Doe daar na
uwe stof in een wel toegesmeerde aarden Pot, zet die in de kelder, en begraaf ze in
de aarde, en laat ze daar in den tyd van zes weken, of langer, want hoe zy’er langer
in blyft, hoe de koleur beter word.

Gris de Lin.
Vryf Conchenille, met Loodwit en meer, of min Lac, naar dat gy uwe kleur meer, of
min helder wilt hebben.

Zwart.
Vryf gebrand Yvoor, op een Marmer-steen met Azyn en Water, tot dat het een
niet-voelbare stof wordt, voeg daar by Rook-zwart; en alles met den ander hebbende
gemend, bewaar het in een Blaas, om u daar van, als gy ’t nodig hebt te dienen.
’t Fluweel-zwart wordt van gebrandde Schaapspootjes, tot een ontastbaar Poeijer
gevreven, gemaakt.
Het fyn Zwart wordt gemaakt met een groot Lemmet in een Lamp, vol met
Noot-olie, te doen, en een Schotel daar over op steenen zo te leggen, dat al de rook
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daar van ontfangen wordt, en het daar na aan te steken; Deze Rook is ’t fynste Zwart,
dat men kan gebruiken.

Groen voor Miniatuer.
Vryf Spaans-groen met Azyn, en een weinig Tarter, doet daar na hier een weinig
Duinbessengroen by, en wat levende Kalk; vryf ’t alles wel met malkanderen, bewaar
het in een Schelp, wordt het hard, men kan het met Wyn-azyn zagt maken.

Anders.
Vryf Spaans-groen op een Marmer-steen met een derde Zout van Wynsteen en witte
Wyn-azyn.

Karmyn.
Doe een pint Fontein-water, ’t geen deur geen Lode pyp geloopen heeft, in een
welverglaasde Pot; werp daar in driemaal zo veel Chouan, als men tussen twee vingers
kan vatten, zeer fyn gestooten: en, als het een walm, of twee gekookt heeft, neem ’t
van ’t vuur en giet het heldere in ene andere zuivere Pot. Doe’er in, vyf Oncen
Conchenille, die wel gestoten is, en als deze ontrent ene kwartier uurs daar mede
gekooktt heeft, zult gy’er drie klaauwen van een Gier by doen, die wel gestoten zyn,
en het nog een walm, of vier laten opkoken. Daar na zult gy’er nog zo veel Aluin in
Poeijer op doen, als men in drien met twee vingeren nemen kan, en ’t terstond van
’t vuur halen. Dit vuur moet uit Kolen bestaan. Laat daar na ’t Water door een Doek
zygen, en verdeel het in verscheiden afgiet-flessen, en laat het’er drie weken in blyven
stil staan, giet het daar na af, en gy zult een Schimmel daar op vinden, welke daar
naaukeurig moet afgenomen zyn, en dan zult gy uwe Karmyn vergaderen, die wel
op een Marmersteen moet worden gevreven.

Om Lak te maken.
Doe met een halfpintje zuiver water in een Pannetje, drievierde-ons Brasielje-hout
koken, dat wel fyn is, drievierendeel gerast Zeeschuim van het witste dat te krygen
is, anderhalf vierendeel-loots Rotsaluin, Mineraal Crystal, ter grote van twee
Hazeneuten, een Vierendeel-loots Arabise Gom, anderhalf-dozyn Greinen van Zout
van Wynsteen; als ’t alles met den ander gekookt is, op een derde, zult gy de Lak
drie, of viermaal deur grof Lywaat doen, en wel gedekt in de Zon zetten om te drogen.
Hoe ze eer droogt, hoe zy beter is. Zo gy ’t overgebleven met water mengt, en nog
eens laat koken, zult gy daar een Violet Lak van krygen. Zo gy een vloeibaar Lak
zoekt, doe de Conchenille gestoten koken, met Aluin, en met Citroenschel aan kleine
stukjes gesneden, en doet het deur een Doek, of wel doe de Conchenille met de Aluin
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koken, en giet’er daar na Olie van Wynsteen drup voor drup by, tot dat gy ziet, dat
de kleur is fraai geworden.
Wat het Vermillioen aangaat, dit zal uitnemend fraai worden, als men ’t in
Kinder-pis doet, of in Brandewyn, en nog fraaijer, als men’er Saffraan by doet; men
gebruik ’t met het Wit van Ei tot Water geslagen.

Om Kleuren aan enige gesuikerde Vrugten te geven.
Rode kleur.
Neem Concenilje, Aluin, Cremortarter, van elks evenveel, stamp het in een Metalen
Vyzel, tot dat het wel fyn is; maak het dan dun met Verjuis, en giet het deur een
doek. Meng dit by uw Suikergebak, als gy’er de Suiker, of Syroop by doet, zo veel,
als bekwaam is, om goede kleur te hebben.
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Anders.
Men neemt ook Vermiljoen Sinaber in ene Vyzel met Brandewyn, tot dat zy na
behooren ontdaan is. Laat het dan in kleine bolletjes op Papier vallen, laat ze drogen
en maakze fyn.

Groene Kleur.
Neem Beet; doe’er de steel uit; stampt de bladen in een Mortier, druk’er het Sap uit,
laat dat opkoken, en meng het daar onder.

Gele Kleur.
Neem de klene gele kapjes der styltjes uit de Lelien, doe ze drogen, en bewaar ze
ten gebruik.
kleur verbeteren der Tapyten. Zie tapyten.
kleuren, dat is, een Kleur geven.

Om een Houten vloer te kleuren.
Boen ze met het Aftreksel van Scarlake-bessen, laat ze wel drogen zonder daar over
te gaan, vryf’er daar na met de hand zwarte, of rode Meny over, en na dat gy daar
mede uwe Planken Vloer gevreven hebt, zult gy ze met een drogen Borstel vryven.

Kleuren van Yzer, Staal. Zie yzer, staal, enz.
kliergezwellen; Zie kropgezwellen, koude klieren.
kliergezwellen zyn zulke Gezwellen, die gemeenlyk om den hals, maar ook
menigmaal op alle plaatzen der Klieren, als onder den Oxel en in de Borsten komen.
Men heeft ze in twee soorten onderscheiden, de ware en onware. Deze zyn moeijelyker
te genezen, dan de andere, en zyn gevaarlyk aan te raken, om hare kwaadaardigheid.
De Kliergezwellen worden door een lymerige, raauwe vogt veroorzaakt, en als
deze in Klieren te overvloedig komt en verhardt, maakt het zulke Gezwellen.
In ’t Latyn dragen zy den naam van Scrophulae, ’t geen herkomstig is van Scropha,
’t geen een Zog betekent. De Varkens, namelyk, zyn aan dit ongemak zeer onderhevig.
Zy voelen zich knobbelachtig, maar glad en even, en wyken eenigzins den vinger.
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Wat Levenswys zy houden moeten, die koude Klieren hebben.
Die daar van behebt is, moet zo lang honger lyden, als hy kan, en weinig eten, het
hoofd regt houden, in en buiten slaap, weinig spreken, of kwaad worden.

Middelen tegen de Klier-gezwellen.
I. Na een geregelde levenswys te hebben aanbevolen, moet men het Smeersel van
Althaea daar op leggen, of de oxycroceum, of de Mucilago de Vigo cum Mercurio;
door dit laatste Middel zyn’er vele in korten tyd genezen geworden.
II. Neem een half pond Sap van Tabak, vier oncen Sap van Alsem, een Ons Olie
van Hypericum, zo veel Olie van de Bloemen van Flier, een handvol Alsem-bladen;
zo veel van de grote Consolida, en van het grote Klierkruid; anderhalf once witte
Wyn; doe het alles met malkander koken, en roer het gedurig tot dat het sap verteerd
is, vring het dan door een doek, en smelt’er vier oncen geel Was door, twee oncen
Bokken-vet, zo veel Terebintyn, neem het dan van ’t vuur, en meng’er Wierook, een
once, zo veel Myrrhe, en Mastik onder, die tot een fyne Poeijer is gemaakt. Deze
Pleister moet in een kopere Pan gemaakt worden.
III. Om ze te heelen, moet men zich van dit Smeersel bedienen: Neem lange
Aristolochia, drie oncen, Myrrhe een half once, Mumie twee oncen als zy gestoten
zyn, laat’er dan vier oncen Was, met een half once Olie onder smelten, een half pond
Suiker, Tabaksbladen; houd het op ’t vuur tot dat het sap van deze verteerd is; neem
dan de Pan van ’t vuur, en doe’er de Poeijers onder.
IV. Is’er een Byt-middel nodig, dit is uitnemend.
Neem een once Olie van Olyven, meng daar een half Ons fyn Goudglid onder,
meng ’t een en ’t ander in een Lode Mortier, den tyd van acht uren, om ’t wel met
malkander te verenigen, doe daar by een once Sap van Tabak, met vier oncen
Rosewater; en dit op nieuws hebbende geroerd een half uur lang, doe daar in kleine
Linnen doeken, en vul daar mede de holte der Krop-zweren.
Terwyl deze middelen uiterlyk werken, moet men den Buik met de Tabletjes de
Diacarthamo, of de Citro zuiveren, of met de Confectio Hamech, of met de Pillulae
Faetidae, of met Senne-bladen, of de Agaricus, of met de Syroop van bleke Rosen,
of van Elleborus den tyd van een maand lang, en men zal elken morgen twee glazen
van ’t afziedzel van ’t hout Guajac laten drinken, van de Salseparille, en China-wortel.
Daar na zal men, zo men ’t goed vindt, dat is, oordeelt, dat de Persoon sterk genoeg
zy, een kleine Kwyling veroorzaken. Dit alleen heeft menigen genezen. Men moet
ondertussen aanmerken, dat het hun niet wel bekomen zoude, die uitnemend droog
zyn, en een zwakke Borst hebben.
V. Die den tyd van twee maanden aan een, alle morgen, op een nugteren Maag,
’t Sap van Goudsbloemen drinkt, zal’er zekerlyk van genezen worden. De sterkste
moeten vier oncen in eens nemen, en anderen twee, of drie, en zich alle acht dagen
den Buik zuiveren; terwyl de koude Klieren ’s morgens en ’s avonds worden gestoofd
met Brandewyn, en men hun verbiedt koud te drinken.
Maar, zo dit, om onbekende reden, niet gelukt,
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moet men een bekwaam Heel-meister nemen, om dat een kwade behandelinge de
Hals-ader, of wederkerende Zenuw konde aansteken, of de Slag-ader die na ’t hooft
gaat konde afsnyden, en na buiten halen, hebbende ze eerst door snyden gescheiden
van de omgelegen deelen.
VI. Neem Hagedissen zo veel nodig is; sny haar hoofd en staart af, en week het
lyf in sterke Azyn den tyd van drie dagen, daar na zult gy ze drie dagen in een oven
droogen, tot Poeijer stampen, en’er met Honig een Slik-middel van maken. Men
geeft’er, ’s morgens en ’savonds, een vierendeel loods in wat Wyn, van in. Dit is een
kragtig tegengift, bekwaam, om dit soort van onreinheden, zo wel als Kanker enz.
te genezen. Maar men moet aanmerken, dat men zich ook van een Pleister bedienende,
hier onder aangetekend, om zulke kwalen te verbinden, het onmooglyk zy ze tot den
wortel toe, in minder dan 15 dagen uit te roeijen.
VII. Neem een pond fyne Terebinthyn, zo veel Was, in stukken gekapt; smelt het
over het vuur onder een; Doe’er daar na drie halfpintjes Sap van Beteuny by; laat
het zagtjes onder een koken, zo dat het alles met malkander maar een lighaam
uitmaakt; laat het den tyd van vier en twintig uren ftaan koud worden. Neem dan het
Smeersel, en was het zo menigmalen, dat het van Zwart Wit worde, maak’er daar na
Klompen van, welke gy vier en twintig uren in vers Water zult laten staan trekken.

Middel voor de koude Klieren, koude Vochten, Winterhanden en Kwetzuren.
VIII. Neem drie ponden Olyf-olie, anderhalf pond Veneedse Ceruis, die gezift is,
doe het den tyd van drie uren op kleine gevonkte kolen koken, en gedurig roeren.
Om te weten, of het genoeg gekookt zy, laat een drup daar van in ’t water loopen,
en zo het aan de vinger niet blyft hangen, als men het aanraakt, zal ’t genoeg gekookt
zyn. Om het daar uit te doen, giet het in een aarden Pot met water, en maak’er
Rolletjes van.

Smeersel van Diapalm voor de klier-gezwellen.
IX. Doe twee ponden wel gestootte Goudglid in een Ketel, zo veel Olyven-olie, en
twee ponden Varkens-reusel. Deze zult gy aan stukjes snyden, en daar naar mate in
werpen, dat het op een zagt vuur smelt, byna den tyd van een halven dag, roerende
gedurig met een houtten Spatel. Om te zien, of ’t genoeg gekookt zy, laat enige
druppen koud worden, en uwe handen met Olyf-olie hebbende vet gemaakt, kneed
het zo dra het niet meer aan de hand blyft hangen, en dan is ’t gekookt. Maak dan
ook een Plankje, of Tafel beolyd, en giet het daar op uit, om het van tyd tot tyd aan
Rolletjes te maken.

Pleister, om ’t bedorven vlees der klier-zweren weg te byten.
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X. Neem vyf oncen Gom Dragant, een once Sublimatum Corrosivum in Poeijer; leg
de Gom in een aarden verglaasde Kom; giet’er Rozen-water op; maar weinig te gelyk,
en den tyd van drie dagen lang, drie, of viermalen daags. Het gest op, gelyk een
Zuur-deeg. Daar na maakt men den Deeg met de Poeijer, mengende het alles met
ene yzere Spatel onder een. Sny daar na den Deeg, wel gemengd zynde, in kleine
stukken, met een Mes, en leg ze op stukken van Glas. Men moet een weinig Meels
hebben, of wat Blaausel, of ene andere kleur, welke men daar aan wil geven, en laten
het drogen op een plaats, daar niemand woont.
Merk wel: Men moet iet voor den Neus houden, als men het Sublimatum
Corrosivum stampt; om dat het een vergif is, ’t geen leed zoude kunnen doen.
XI. Neem ’t kruid van Honds-tonge, stampt het, en leg het op de Klier-gezwellen.
XII. Stamp de Steenen, welke men in Sponsien vindt, tot Poeijer, geef ze den Zieke
alle daag in Vlees-nat, den tyd van een maand lang, en laat hem al dien tyd
Salseparille-water drinken. Maar eer hy dit Middel gebruikt, moet hy zich den Buik
zuiveren.
XIII. Neem Prei met hare Wortels, de Wortels van Patich, van elks een hand vol,
gestoote Bertram een once. Na het stooten van de Prei, en de Wortels der Patich,
neem een halfpintje Sap. ’t geen daar uit zal komen, en doe het met de overige Kruiden
in een Glazen Viool; schommel het enigen tyd om, en zo menigmaal, als gy u daar
van zult willen bedienen: Gy zult van deze Vogt in een Kom doen, en daar in Kottoen
weeken, daar gy uwe Krop-zweren, smorgens en ’s avonds mede betten zult; gy
zult’er dan ook een Lywaat, in deze Vogt uat gemaakt, op leggen. Dit zult gy enige
dagen aan een doen.
XIV. Eer men enig Geneesmiddel geeft, zie eens hoe den Zieken de Buik moet
gezuiverd worden.
Neem een half Dragma goede Turbit; een Scrupel Gember, een half once Suiker
en een glas witte Wyn. Dit alles zynde onder een gemengd, geef het den Zieken,
nuchtere in. Laat dezelfde Buikzuivering den tyd van drie weken, om de twee dagen,
aanhouden. Na dien tyd zult gy enige Geneesmiddelen, hier boven aangeroerd, en
vooral het laatste, aanwenden.
XV. Men kan ook zynen toevlucht tot het aanraken van een Koning nemen; of
wel zy, die hunne Klier-zweren, op wat plaats zy ook wezen mogen, met de hand
van een dood Lyk durven laten aanraken, zullen daar mede ongetwyffeld genezen
worden.
XVI. Om Kropzweren, die hardnekkig, en van de bekwaamste Wond-heelers zyn
verlaten, te genezen; stampt, Slakken van den hof, of Wyngaart, en een graauwe, of
witte Mossel, tot dat het de stevigheid van een Smeersel heeft, leg dit op de
Klier-gezwellen, en verander de Pleister elke vier en twintig uren. Dit middel is ook
bekwaam om de pynen der Jigt te genezen.
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XVII. Om de Kropzweren ongevoelig te genezen, bereid Amandelkoekjes met
gestampte Wortel van Scrophularia, en doe daar nuchteren verscheiden dagen aan
een van gebruiken.
XVIII. Ander. Neem in Water van Schruftkruit, een Dragma, of wat meer Poeijer
van Sponsie, welke in een aarden Pot is gebrand, die wel gesloten, en met Klei dicht
is gesmeerd. Men moet dit Geneesmiddel een tyd lang gebruiken, ’t is ook zeer goed
voor Jicht.
klier-gezwellen. Zie pleister Manus Dei.
klis, of Kleef-kruid; Bardana en Lappa in ’t Latyn. Men telt’er twee soorten van, de
Grote Klissen, en de Kleine.
Beschryving van de Grote. Deze plant is zo gemeen en bekent, dat het onnodig
schynt haar te beschryven, waarom het genoeg is, dat wy zeggen, (om ze te leeren
onderscheiden aan zulke, die ze van naam niet kennen) dat ze een stekelige Knop
vol zaad draagt, die, of groen, of droog, zig aan de Klederen van de voorbygaande
zo vast hecht, dat men veel moeite heeft om ze los re krygen. Ze wast aan de kanten
de Weiden, en geploegde Landen, in de Hagen, en op de Kerkhoven.
Hare eigenschappen. Zy is Luchtmakende, en Zweetdryvende, Afvegende, en
min, of meer Samentrekkende; waarom ze goed is voor Wonden. Men gebruikt haar
in de Aamborstigheid, Steenziekte, Bloedspuwen, Gezwel van de Milt, en van andere
Delen; als ook in de verouderde Gezwellen. Men acht haar Zaad heerlyk om den
Steen te breken, en gebruikt somtyds de Bladen, omze op oude Wonden te leggen,
op verstuikte Gewrichten, en gebrande Leden; of men legt ze op de Roosachtige
ontstekingen van de Benen, om’er de hette uit te trekken. Haar Zaad is nu niet langer
in gebruik tegen de Tering, en opstopping van Water. De Wortel telt men onder de
Luchtmakende middelen, die teffens goed zyn tegen de Zydesteken, in plaats van de
Zee-Ajuin en stekende Winden, Zarzaparilla, of Salsap. Salsaparilla. Men snydt ze
in schyven om ze te laten koken, en het Afkooksel doet dezelve uitwerking, als die
Buitenlandse Wortelen.
Beschryving van de kleine Klissen. Zy verschilt van de Grote alleenlyk daar in,
dat hare hoofden bewonden zyn, als met een soort van witte wolle, gelykende naar
Spinne-rag. Zy wast in vochtige Weiden, vol waters, of op Bergachtige plaatsen.
Eigenschappen. Zy verwarmt, verdryft, is bitter van smaak, en eenigzins amper.
Men gebruikt hare Bladen uitwendig, om het vuur van een ontstoken Kanker weg te
nemen, en hare wortel om de Bloedspenen te verdryven, als mede alle soorten van
Gezwellen, waarom ze ook den naam heeft van Strumaria.
klimop. Zie klyf.
klisteer. Is een Geneesmiddel ’t geen door den Aars, in ’t Lighaam wordt gebragt.
De Genees-meesters en Apothekers geven het den naam van Clyster, Enema. Daar
zyn verscheiden soorten van Klisteren, Wy zullen die optellen, welke in gemeen
gebruik zyn: men zal’er andere op andere plaatsen van dit Woordenboek vinden.
Gemeene Klisteer. Neem Glaskruid; Bingelkruid, Spinasie, of witte Beet, van elks
een hand vol. Na het koken van deze Kruiden in een Ketel, zult gy ontrent een pond,
of een halfpint van dit Afziedzel nemen, en daar in de Drogeryen doen: als Cassia,
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Catholicum, rode Suiker, Honig, van elks anderhalf Ons, gemene Olie twee, of drie
oncen.
Verkoelend Klisteer. Neem een Kom zuivere zoete Melk, en Rivierwater, met twee
Lepels vol Azyn, na den Azyn in de Melk met Water, of Melk te hebben gedaan,
zult gy ze op warme As zetten, en gedurig roeren, om ’t wel te mengen.
Aanmerking. Deze Klisteer is voor Vrouwen goed, die aan de Opstyging onderhevig
zyn: maar men moet’er vier Greinen Kamfer by doen.
Klisteer voor de Buikloop. Neem een Kom met Melk, een Ons bruine Suiker, en
twee Dooijers van Eijeren; Doe de Melk koken, en als zy gekookt is, doe’er dan de
Dooijers en de Suiker in.
Klisteer voor de Bloedloop. Neem de Bladen van de Weegbree, van Wollekruid,
van elks een handvol; de Bloem van Kamillen, een halve handvol, Rozen-suiker, en
twee Dooijers van Eijeren; Laat een Schaapshoofd met zyn Wol in water koken, tot
dat het Vlees van de Beenen valt. In een pond, of twee van dit Vlees-nat, zult gy de
Kruiden en Bloemen laten Koken; en eindlyk in een Kom van dit Afziedzel, zult gy
Suiker en Doijers van Eijeren doen.
Klisteer voor die Hardlyvig zyn. Neem gemeen Water, Wyn-azyn, van elks zestien
Lepels vol; Olie van Neuten, Honig, van elks vier oncen; Meng het alles onder een,
om’er een Klisteer van te maken.
Merk wel; Zo men krimpingen der darmen gewaar wordt, moest’er de Azyn uit
blyven.
Klisteer voor de Rode Loop. Meng agtien Grein Pulvis Corall: Anod., en een
vierendeel-loods Poeijer van Ipecacuanha in een halfpint Vlees-nat zouder Zout.

Een verzagtend, buikzuiverend klisteer, bekwaam in de koorts, kinder-pokken,
en de Mazelen.
Maak een Afziedzel van de Bladen van Glaskruid, Kaasjesbladen, Althaea,
Bingelkruid, Kruis-wortel en dergelyke. Voeg daar by drie oncen Honig van
Comcommers, of gemene Honig. Men kan daar ook een Once Catholicum duplex
by doen, met twee Dragma Crystallum Minerale.
Klisteer (Windbrekend.) Doe de Bloemen van Kamillen en Meliloten koken, van
elks een handvol, Jenever-beijen, Korianderzaat, Anys, van elks twee Dragmen, met
zo veel Zwaluwe-wortel; doe by dit Afziedzel twee oncen Anys-olie, of Olie van
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Camillen, met drie oncen Mel Mercurials, of zo men die niet heeft, zo veel gemenen
Honig.

Klisteer, om te openen en de verstoppingen weg te nemen, door veel Snot en
Gal te ontlasten.
Doe in een pint water twee handvollen Hondsdraf koken; Als het Afziedzel op de
helft verkookt is, doe’er dan een half Ons uitgebrande Aluin in. Men gebruikt dit
Geneesmiddel den tyd van twee, of drie dagen, en herhaalt het tweemalen daags, of
de Zieke moest te grote pyn in de Darmen gevoelen; want in dit geval moet men het
zo menigmalen niet herhalen.
Klisteer voor de Opstyging. Doe Wynruit, Poley, Moederkruid, Byvoet, Alssem,
van elks een handvol koken, voeg daar by enige greinen Castoreum en Kamfer, met
twee oncen Honing van wilde Komkommers; Men kan’er ook, zo ’t nood doet, de
Laurier-beijen, of derzelver Electuarium by doen.
Klisteer voor een Beroerte. Doe de helft van een Koloquint-appel, met een once
Senne koken, en voeg by het Afweeksel twee oncen Vinum emeticum, of een once
Hiera picra. Dit Middel is goed in Apoplexien, of Beroerten uit ’t veelheid van Bloed
of Water hergekomen.

Een ander voor de zelfde kwaal.
Doet twee handen vol Tabaks-bladen, die groen, doch ryp zyn, in een pint water
koken, tot op de helft.
Zo de Zieke sterk is, zult gy een once gesponnen en gekorven Tabak koken; De
Tabak is het krachtigste van alle Braak-middelen.
Dit Middel is ook eigen in de Doodslapen, in de ontsteking der Hersenen, in een
hevig Kolyk, en een hardnekkige Beroerte, uit waterige Vogten ontstaande.

Voedende Klisteren, goed voor kinderen, die met Tering, en volwassen luiden,
die met een Longe-ziekte, of uitdrogende Ziekte gekweld zyn, zo wel, als voor
Zieken, die geen voedsel door den mond kunnen nemen.
Maak een Afziedzel met een snede Osse-vlees, een Kalf-schinkel, een Schapen-bout
en Hals. Roer daar na, in het nat, een Doijer van een Ei, en een Dragma Confectio
Hyacinth. Dit Klisteer moet by dag, en by avond, van vier tot vier uren, herhaald
worden; en men moet den Zieken alle morgen een verfrissende en afgangmakende
Klisteer ingeven, om hem de vuiligheid te doen kwyt worden; en hy moet maken,
dat hy de voedende Klisteren lang binnen houdt.
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Gewone maat van de klisteren.
De gewone maat der Klisteren is een halfpint Afziedzel, en voorts minder naar de
jaren, of gesteltenis van den Zieken. Dus moet men niet geven, dan de helft, een
derde, of vierde-deel aan een Kind, naar dat zy meer, of minder jaren hebben.
Om een Zieken een Klisteer lang te doen inhouden, moet men, zo dra hy ze heeft
ingekregen, hem op den Aars een dotje Grofwerk houden, of een Servet dikmaal
gevouwen, en met de vingers daar aan zo lang helpen, als ’t nodig is, om ze in te
houden.
klok voor de Tuinlieden: Dit zyn glaze Gereedschappen, die wel naar een klok
gelyken, welke men op de Torens heeft. Men heeft ze die achtien duimen wydte
hebben, en zo hoog zyn, met een grote knop boven aan, om ze te kunnen opvatten:
maar men heeft ze ook van minder grootte.
Deze dienen om in ’t Voorjaar tedere Gewassen te doen dekken, en door de warmte
der Zonne vroeger te doen voor den dag komen. Zy bewaren ze, namelyk, niet alleen
voor de koude en wind, maar geven een groter warmte, en om deze te matigen, zet
men ze van onderen wel op houtjes, of steentjes, om ze lugt te geven. Men teelt onder
de zelve wel Meloenen; Men legt ze wel over een Meloen, om ze eer dan andere te
doen ryp worden.
klomp wordt een stuk genaamd, dat uit aan-een gedroogde, of gekleefde stoffe
bestaat. Zo noemt men een Klomp Suiker, een Brok van deze Waar: maar
klomp noemt men nog een stuk houts, dat gereed gemaakt is, om tot Zolen te dienen
van een soort van Muil, welke de Vrouwen, of Meiden meest gebruiken; om’er nat
werk mede te doen, en dienstig zyn, om drooge voeten te houden.
Zy zyn deurgaans van licht hout, als van Wilgen hout gemaakt, en overtogen met
Rus-leer. Deze zyn op hare maat.
klomphouwers zyn die de Klompen van Wilge Boomen zagen, hakken, en snyden.
klompmakers noemt men, die op de voorzegde houten Zolen, van Vrouwen, of
Meiden, ’t Leder op slaan.
klophengst. Is een Hengst die geklopt is. Deze Klophengsten schynen volkomen
Hengsten te zyn, en hieten by de Spanjaars Cavallos fabios, verstandige Paarden,
om dat zy gelyk de Ruinen stil en bezadigd zyn. Men acht het draven niet, als zy
maar een goede gang en statige galop, als een Hengst hebben. AEcon. Lexic.
kloppen is een zekere manier, of kunst, waar mede men de Paarden ter Voortteling
onbekwaam maakt, door de Zaat-vaten, die naar de Ballen loopen, te breken, of met
een houten Hamer te vermorselen Dit wordt gevaarlyker, als het Snyden gehouden.
klosbaart, anders Boks-baart, Morgenstar, Jozefs-bloemen, of Tragopogon; is een
Plant, die bladen heeft als Saffraan, dog langer en breeder. Hare Bloem is byna, als
die der Paarde-bloemen, of die van Papenkruid, maar iets groter, en gesloten in een
Knop. Als ’t haar tyd van den dag is, spreidt ze zig gans open; buiten dat, sluit ze
zich in haren Knop, en van haar
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uiterste hangt een witachtige lange baart neer; De wortel is wit, zoet en aangenaam
van smaak, wordende ’s Winters tot Salade, als de Schorsonere gegeten. Men vindt
haar veeltyds in de Weijen en steenachtige plaatsen; of men plant ze ook wel in de
Hoven om hare moije Bloemen die in Mei en Juni uitkomen.
Eigenschappen. Zy is goed om te eten. Haar sap, of water, aftrokken zynde, geneest
de Wonden, als men’er oud Linnen in doopt, en daar op legt. Zy is ook dienstig tegen
den brand in de Maag, en tegen de kwalen der Borst, der Lever, der Nieren en der
Blaze. Het water van de gantse Plant is goed tegen de Zydesteken. De Wortel gekookt
en gedronken, verzacht de Pyn en Steken in de Zyde: Ingenomen, als een Slik-artseny
met Viool-siroop, helpt ze de Aamborstige en Zydewee hebbende: In water gekookt,
en met Suiker ingemaakt, is zy een heerlyk behoudmiddel voor de Pest, Vergif, en
dodelyke Steken. ’t Sap, of Water gedistileert, geneest versche wonden, als boven
gezegt is. De Wortel dient, by Lekkerbekken, voor Salade.
kluit; Noemt men in den Tuin- en Landbouw alle Aarde, die aan een, of gedroogd,
of door vogt, gekluit is. Voor al noemt men dus de aarde, die onder aan de wortel
van een gewas blyft zitten. Dus zegt men, de Boom, of Plant met een Kluit verzetten.
Dit doet men, op dat zy minder in hunne groei belet zouden worden, en vooral in
Tobbe-gewassen die veraard moeten worden.
klyf, Klim-op, in ’t Latyn, Hedera.
Beschryving; ’t Is een Heester, of Boom, welks dunne takken om hoog klimmen,
en zich aan Muren, of Boomen met Wortels vasthechten. Zyn Hout is hart en wit;
zyne Bast graauw en gerimpeld. Zyne Bladen gelyken na de witte Populier, en zyn
driehoekig; Zy zyn hard, glad, en hangen aan lange, dunne stelen; de smaak is bitter,
scherp, stekende. Zy begint in de Herfst kleine gele bloempjes voor den dag te
brengen, daar Vrugten, aan Trossen uit voortkomen, welke in ’t begin groen, daar
na zwart in January zyn.
Plaats. Dees Boom groeit langs Muren, Boomen en Heesters.
Eigenschappen. De Gom, die uit de Klyf druipt, doodt de Luizen en Neten. Als
de bladen met Edik en Rozewater gestampt worden, en op ’t hoofd en hare slapen
gelegd worden, beletten ze de Ylhoofdigheid en ontsteking der Hersenen, zy zyn
goed voor pyn in ’t Hoofd, die in de Hersenen is.
knapkoek, is een soort van Koek, die groot, maar dun en hard is, naar zyn knappen,
den naam draagt, en gemaakt wordt van Bloem, Water, Zout en wat Honig, of Suiker.
knecht, of een Dienaar, of Huisknecht, is’er een, welken men tot zynen dienst in zyn
Huis houdt; Maar dit wordt anders op allen toegepast, die in zeker opzicht onder
imands eigen bevel staan. Men heeft Kamers-dienaars, Stalknechts en Opzienders
van de Knechts.

Plichten eens Kamerdienaars.
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Een Kamerdienaar moet, voor eerst, getrouw en bescheiden wezen, en tegen nimand,
wie ’t zy, van zyns Heers zaken spreken; hy moet geen vleijer wezen, en nooit iet
zeggen, daar hy geen duidlyk bewys van heeft, ’t zy het tegen een Huisgenoot van
hem, of tegen een Vreemdeling is; en hy moet veel eer verlof, om heen te gaan,
verzoeken, dan dat hy iets oneerlyks, of onbetaamlyks zoude bedryven. Hy moet ook
vaardig wezen, en ’t geen hem is aanbevolen, wel uitvoeren. Hy moet de Klederen
van zyn Heer zindelyd houden, en zyn Bed wel maken. Hy moet ook zorgen voor
de Schoen- Kleer- Paruik- Hoede-makers, Kous- en Lint-verkoopers en anderen; en
zorg dragen, dat zy niet bedriegen, in ’t geen zy doen, en den Heer bezorgen. Hy
moet daar en boven grote zorge dragen voor ’t geen door zyne handen gaat, vooral
de Wapenen van den Heer, als zyn Degen, en alles ’t geen men hem in zyne Kamer
geeft. Hy moet noch Dronke-drinker, noch Speelder, noch Vloeker wezen, om anderen
geen kwaad voorbeeld te geven. Als hy dit doet, zal hy, by zynen Heer en de gantse
wereld, geacht wezen, en t’eniger tyd zyn fortuin maken.
Als hy een Knecht van de Kleder-kamer is, wordt hy een Kamer-dienaar geheten,
en hy moet alle grote zaken doen, die de Kamer en de Klederkamer aangaan.

Plichten van een Kamerdienaar ener Vrouwe.
Gemeenlyk is een Kamerdienaar van een Vrouw van aanzien, of de Snyer voor de
Vrouw, of de Behangsel-maker. Zo hy de Kleermaker is, zo is hy, om voor de
Klederen der Vrouwe zorg te dragen, en ze te verstellen, en naar de Mode te maken,
zo zy’er niet na zyn. En zo hy Behangselmaker is, is het om te werken aan den
Huisraad, Nieuwe te maken, en Oude te verstellen, als het nodig is. Hy moet ook het
Bed helpen maken, en de Kamer opschikken, en’er vuur aanleggen, als het nodig is,
de Klederen wegschikken, en netjes houden; hy bewaart ook de Deur der Kamer, als
de Vrouw opstaat, of naar Bed gaat, op dat’er nimand inkome, zonder haar weten,
en zonder dat zy ze zien, of spreken wilt. Hy moet ook de Vlambouwen voor den
avond gereed hebben, en de Kaarsen voor de Voorzaal; en, zo men Speelt, moet hy
de Tafels wel gereed maken, met de Kaarten, en de Steenen, en ze geven als’er na
gevraagd wordt. Eindlyk, hy moet verstandig, getrouw en bescheiden wezen, in ’t
geen hy zien, of hooren kan, gelyk ook in ’t geen hem bevolen wordt, en geven kan.
Wat de plichten van Lyfknechts, Hofmeester, Bedienden, Keukenmeester,
Keukenknecht, Koetzier, Postillon, Koetziers-jonge en Lakeijen der Vrouwe belangt,
dit is ’t zelfde, als in het Huis van een Heer, en elk moet zyn plicht doen.

Plichten van een Kamerdienaar der kinderen.
Het is zyn plicht, voor al hun Toebehooren, goede zorg te dragen, als Klederen,
Lywaat,
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Schoenen, Koussen, Hoeden en andere, welke hy in zyne bewaring heeft; ze wel
schoon maken, herstellen, als’er iet aan gebroken is; hen s avonds op ’t uur te bed
leggen, en ’s morgens opwekken, hunne Kamer net en in goede ordre houden, ze
vegen, hun al het nodige bezorgen, overal, daar zy gaan, volgen; zorg dragen, dat zy
noch vallen, noch zich zeer, of iet onbetaamlyks doen, of iet lomps, of oneerlyk
spreken; Ze naar ’t Oeffen-school brengen, daar weder uithalen, en den Gouverneur
van al ’t kwaad kennis geven, ’t geen zy in zyn afwezen doen, op dat hy ze daar over
bekyve, zo hy ’t goed oordeelt, op dat zy zich beteren.

Plichten van een Meesterknecht op een Landhuis.
Op de Landhuizen is een Knecht, die den Meester speelt, om andere bevel te geven,
en toe te zien, dat zy zich van hunnen plicht kwyten, en de Karrelieden hunne Paarden
verbinden. Hy moet ze in ’t Veld, in ’t Bos, in den Akkerbouw aan ’t werk stellen,
en ze doen Zajen, Majen, Oogsten; voor de Velden zorg dragen, ze doen bemesten;
en voorts hun ’t nodige geven. Hy moet ook voor het Duivekot zorge dragen, en
maken, dat’er geen Rotten, Wezels, enz. in komen, die de Duiven opeten, de Eijeren
uitzuipen, of de Duiven verjagen. Dit vernield zomtyds de Duivenkotten. Hy moet
ze ook alle maanden wel doen reinigen, op dat de Duiven de stank niet vervele, en
zy elders gaan roesten. Hy moet ook, by ’t afwezen des Kastelyns, voor de
Wyngaarden, die’er zyn, zorg doen dragen, op dat zy na behoren gehandeld worden;
den Wyn-oogst laten doen, ze in vaten laten gieten, en ze in de Kelder, of andere
plaatzen, daar toe geschikt, doen brengen. Hy moet ook het Hooi, Stroo en Granen,
die in huis zyn, bezorgen, ze laten slaan, luchten, schudden, om niet te bederven; het
Hooi, Stróó, Haver, verdeelen, en zorg dragen, dat’er niets bederve in de Stallen, of
door de Karrelieden, en andere huisgenoten verloren ga.

Plichten van een Stalknacht.
Hy moet vroeg op zyn, vaardig gehoorzamen, trouw en goed voor de Paarden wezen.
Hy moet ze te zyner tyd weten te Rossen, te Voeren, te Verbinden, hunne Ziekten
kennen, om ze te kunnen in tyds helpen. Hy moet voor al zich voor dronken drinken
wagten, om alle soorten van toevallen, was ’t nood, voor te komen, welke in ’t Stal
konden gebeuren, zo zy liefhebbers van den drank waren.

Plichten van een Hof-knecht.
Hy moet het bestuur van het Land en Landhuizen wel verstaan. Hy moet’er vroeg
by wezen, om de Gereedschappen uit te deelen, welke men tot den arbeid nodig heeft.
Hy moet voor al voor de Stallen en ’t Vee zorg dragen, ’t geen zyne zorge is
aanbevolen.
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kneu, of Kneuter is een kleine vogel, men noemt ze ook wel een Vlasvink. Zy is ligt
bruin van veren met zwart doormengt. De Vleugels en Staart zyn bruin, met wat
geel, en onder de Staart vindt men ook wit; aan de Borst is hy wat lichter en
gestippeld, en aan ’t einde der Borst wit. De Pooten zyn zwart, als men ze vangt;
maar zy worden met der tyd wit. De Bek is spits, gelyk die van een Canarie-vogel.
Het Mannetje heeft een rood plekje voor de Kop, en de Borst is ook wat roodachtig;
voorts zyn Hals en Schouders wat hoog graau, en de Bek is wat blaau. Dit alles legt
hy in de Herfst af, uitgenomen dat de Borst enige rode veertjes, den Winter deur,
behoudt. ’t Wyfje is op de Kop en Rug wat bleker, en heeft meer swarte veertjes,
ook is ’t op de Borst zo bruin niet.

Hunne Zang.
Zy zyn mild van Zang, en blyven zo lang zingen, als’er geen Vorst komt; en zo zy
dan nog warme Zonneschyn genieten, zingen zy evenwel. Maar in de Voortyd zingen
zy beter deur. Zy leeren ook zeer veel Lietjes nafluiten; die haar voorgefluit worden.

Hun Eten.
Zy eten gaarne Jenever-beijen, Kennip-zaad, Raap-zaad.

Voortteling.
Zy maken hunnen Nesjes veel in Jenever-boomen en Struiken, of Stoven, die midden
in ’t veld staan, van worteltjes, welke zy van binnen met wol beleggen. In April
leggen zy haar eerste Broed, en gemeenlyk vier vyf Eijeren, en in Augustus hebben
zy menigmaal nog jongen in ’t Nest. Schoon mooglyk deze te voren hunne Eijeren,
of Jongen verloren hebben: want de meesten eindigen hun Broeijen in Hooimaand.
Zy beminnen hunne Jongen zodanig, dat men een Nestje met de zelfde in ene Kooi
hebbende gezet, en deze in een Venster, de Ouden ze niet licht verlaten, maar
opbrengen.

Hunne Aart.
Zy zyn den gantse Winter weg, of in grote hoopen by een; men ziet zelden ene
enkelde, of ’t moest by grote Sneeu zyn, wanneer zy ook wel haast vertrekken. Zy
zyn ook in de Winter in zo groot een menigte niet by den ander, als in de Vinketyd,
wanneer zy byna gantse Velden bedekken. Maar ’t is te verwonderen, dat, hoe dik
de Sneeu legt, hoe veel men’er hoort vliegen, hoe schoon de Vinkebaan en Lokvogels
zyn; zy echter dan niet willen vallen.
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Vangst.
Maar, als men in den Herfst, ook in Maart, grote Leeuwerk-netten, welke men by
paren gebruikt, op het vlakke veld legt, daar Haverstoppelen zyn,
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en de Lokvogel in Groeven, in de aarde gemaakt; verbergt; en de Vogelvanger zich
ook in de aarde verbergt, gedekt met weinig Rys, die een paar Kneutjes op ’t Touw
heeft zitten, daar by Kennipzaad gestrooit, en hy deze door een Toutje kan regeren,
dan gaat de vangst wel aan, en hy vangt’er somtyds honderd te gelyk, als zy maar
vallen willen: maar dit is geluk.
Zo men deze moeite niet wil nemen, kan men ze ook des Winters met Lok-aas,
middelende Vogel-lym vangen, met Lym-roeden, op kleine struiken in ’t veld. Zy
houden zich, namelyk, deurgaans in ’t veld.

Bastaarden.
Men teelt uit de zelfde en een Canarie, fraaije Bastaarden.
Men heeft ook een soort, dat geen rood aan zich heeft: maar voor ’t overige zeer
wel na een Kneutje gelykt, en een Freiter genaamd wordt, of in ’t Hoogduits Ert-,
of Stein-hanflingen. Deze zyn nimmer zo mild in ’t zingen. AEcon: Lex: Hoogd.
kneuzingen.

Een smeersel voor allerlei soorten van Kneuzingen, Gezwellen, Ontstekingen,
Wennen, Verzweringen en andere kwalen.
Neem Loodwit een pond, rode Meny gestoten ook zo veel, Zeep twaalf oncen,
Olyf-olie twee pond en vier oncen, smelt en meng het alles in een verglaasden Pot
onder een, welke gy op kleine kolen zetten zult. Roer het met uwe yzeren Spatel, die
een knop aan ’t einde heeft, een uur lang. Daar na zult gy het vuur wat vermeerderen,
tot dat gy zult vinden, dat uw Smeersel een koleur van Olie heeft gekregen. Daar na
moet men een drup daar van op een Bord doen, en zo ’t’er zich aan vast zet, of aan
uwe vinger kleeft, is ’t genoeg gekookt. Dit gedaan zynde, zult gy het van ’t vuur
nemen, en steken in deze Zalf, terwyl zy nog heet is, oud Linnen, zo groot als gy
wilt, rollen het in een, en bewaren het ten gebruike, of om ze op de ongemakken,
boven genoemd, te leggen.

Ander uitnemend Geneesmiddel, inzonderheid op vleessige deelen.
Begin met het Gekneusde deel met Rosensmeersel te smeren, dat gy met goede Wyn,
van elks evenveel, zult doen koken; leg’er daar na een Lywaat op, waar op gy by
manier van een Pleister zult gesmeerd hebben geel Was, het beste, dat gy vinden
zult, en ’t geen gy te voren op warm water zagt zult gemaakt hebben.

Ander.
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Bet het Gekneusde deel terstond met Brandewyn, leg’er daar na Plukzel, of Lywaat
op, daar de dikste Honig op gedaan is, welke gy kunt vinden.

Ander, om het gestolde bloed van kneuzingen te ontbinden, enz.
Doe een handvol Kamille in witte Wyn koken, met zo veel Meliloten-bloemen, zes
oncen Wortel, of Bladen van de Smeerwortel, drie oncen Wortel van Salomons Zegel;
maak van alles een pap, doe daar eindelyk by een weinig Saffraan, leg dit Mengsel
op ’t Gekneusde, of het blaauwe.

’t Blaauwe.
Onder het Gekneusde moet men ook de blaauwe plekken tellen, die men na vallen,
en stoten elders in ’t lighaam krygt.

Middelen voor blaauwe vlekken.
Men moet, zo veel als men kan, zyn best doen om te ontbinden, leggende daar op
lappen van Rundvlees, en die menigmalen veranderen, of wel daar Lywaat met
Brandewyn, waar in Saffraan is getrokken, op leggen.
II. Laat in kokent water een Pop met Zout, (of liever Zout Ammoniac) smelten,
en stoof daar het Gekneusde mede.
III. Men moet drie oncen Was, twee pond Galbanum, Harpuis, Storax, Laurier-olie,
van elks een half pond, Laurier-beijen een once, Bokkevet een pond, Zout Ammoniac
vyf oncen, witte gestootte Peper, twee oncen, Salpeter een once nemen, daar een
Smeersel van maken, en zich daar van voor de hardigheden bedienen, die om de ene,
of de andere reden komen; Men kan daar op een Pleister van Was, Jodenlym en
Wyn-azyn onder een gemengd, leggen.
knie, wordt de geleding genaamdt, waar in de dye en ’t scheenbeen met malkander
worden gevoegd.
Deze heeft zyne gebreken, uit toegeschoten vochten ontstaan, en welker ene van
ene hitzigheid, en andere van een gevoel van koude verzeld gaat.

Middel tegen Gebreken der Knie.
I. Die, welke niet konde verzeld gaan, genezen menigmaal door den Buik met Manna,
Tabletjes de Citro, Pill: de Agarico, of Cochia te zuiveren, of met het Trekzel van
Senne-bladen, Agaricus, Rhabarber, Syroop van Rosen, met het opleggen van een
Pap met gestampte oude Kaas, en zo veel Vet van gezouten vlees. Zo men dit niet
wil, wind de Knien in gewast Linnen, even, als Laarsjes, dus gemaakt; Neem Iris,
Nagelen, Neutmuskaet, Aloë, Myrhhe, van elks een once; stamt het met malkanderen,
en smelt wit was, met zo veel Olie van Neuten, als nodig is, en doe’er de Poeijer
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onder, en doopt uw Linden daar warm in. Het Schroei-yzer kan ook dienstig zyn;
Wat de levenswys belangt, men kan zich bedienen van het geen in een lymerige Jicht
geordineerd is.
II. In zwakheden, door hitte veroorzaakt, zal men drie, of vier malen aderlaten;
daar na zal men den Buik zuiveren met Water, getapte Melk, en
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Cassia, of met Catholicum duplex, in ’t Afzieldzel van Agrimonie, en wilde Cichory
ontbonden; Of men zal de minerale wateren, of een half Bad gebruiken, waar in men
Kaasjes bladeren, Althea, Kamillen, Meliloten, Violetten en Glaskruid heeft laten
koken. Men zal Ezels- of Koeijen-melk gebruiken, niets eten ’t geen te zout, noch
te zeer gekruid is, noch Uijen, noch Prei, noch Look. Men zal onder zyne Wyn veel
water gieten, en zich zeer matigen, in ’t geen schaden kan. Die een van beide deze
Pappen gebruiken willen, zullen zich daar zeer door geholpen vinden.

Pap voor de pyn der knien.
Neem drie oncen Gersten-meel, twee oncen Geiten-, of by gebrek daar van
Schapen-drek, een pond Honig, vyf, of zes lepels Wyn-azyn, meng het met een, en
legt ’t’er op.
Andere Pap. Neem Boonen-meel, fyne Zemelen, fyngemaakte Kamillen-bloemen,
van elks, een once, Geiten-drek, twee oncen. Doe het koken in zo veel Wyn, Mede,
of Water en Azyn, als nodig is, en doe’er eindlyk, als het begint te binden, als een
Pap, drie oncen Kamille, of Dillen-olie by.
kniphoutje is een Gereedschap, waar mede men het Dekzel van een Vogel-knip
open zet, en waar op de Vogel tredende, met het houtje nederzinkt, en de Knip toe
valt.
knobbels is een zeker zoort van pokachtige en gevaarlyke Schapen-ziekte, gelyk als
Pokken. Zie schaap.
knoest-gezwel. In ’t Latyn Schirrus, is een Ziekte der Klieren die ongevoelig, hard
knobbelachtig, oneven is, en met der tyd, en door toevallen, in Kanker verandert.
Zo men ze verdwynen wil, moet het kort, na dat zy geworden is, geschieden, anders
is ’t trachten zelf gevaarlyk, en verandert het in Kanker.
Men kan op gene middelen vertrouwen; de beste zyn,’er niets aan te doen, of ’t
moest in ’t begin zyn; en zorg te dragen, dat zy noch hard gehandeld worden, noch
ontsteken.
Wy zullen daarom gene Middelen voorschryven, alzo zy meer waan, dan waarheid
hebben.
Alleen zullen wy zeggen, dat alles wat verhit, ze in Kanker verandert. Zie Boerh.
Aph.
knollen. Zie rapen.
’t Is een Aardvrugt, die men veel beter teelt op afgemaaide zandige Korenlanden,
als in vette gronden. Hier in zyn ze sterker van smaak, en wurmstekeliger. Daarom
worden de Bosse Knollen, en de Biltse, die te Utrecht te Markt komen, boven andere
geacht.
Men heeft’er verscheiden soorten. Behalven de Zomer-raap, die men in de maand
van Juni krygt, heeft men in ’t Najaar velerhande Knollen, waar onder de Fransse
Knollen die lang zyn, en de Stoppel-knollen, de zoetste van smaak zyn. Men heeft
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ze die rond en plat zyn, ook die zo plat niet zyn, en onder deze met witte en zwarte
schil. Ook heeft men’er die geel van buiten en binnen zyn; en meest in Noord holland,
waarom zy hier Alkmaarse heetten, en in Vriesland.
Eigenschappen. ’t Is een goed Voedzel, inzonderheid, in onze Landen; en een
tegenmiddel tegen de Scheurbuik: maar zy zyn wat heet van aart, dat’er nogtans deur
’t koken veel af gaat. Zy hebben den naam van winderig te wezen, en de Maag op
te blazen. Zy komen mede in de Theriac, om dat zy ook den naam hebben van Venyn
uit te dryven. Het sap der Plant van de Franse Knol, met Oranje- en Limoen-sap
gedronken, doodt de Wurmen; met Water en Azyn gedronken, doet het braken. De
Rapen, gekookt, op het Voet-euvel gelegd, verminderen zyne pynen. Het zaad, met
de Plant van Vrouwen-haair, Vygen en Linzen gekookt, word voor een middel tegen
Kinderpokken gehouden, en om de Schurft en de Puisten te verdryven; en eindelyk
een Lepel van dit Afziedzel, met Wyn, en een Dragma Lynzaad daar by gedaan, doet
wateren. Men geeft het ook het Vee in.

Hoe men de Franse knollen teelt.
Men zaait ze in de Lente en in ’t begin van Augustus. Alle de zwarigheid bestaat in
’t wel waarnemen van zynen tyd: want is ’t te Regenachtig, berst het zaad, en ’t schiet
niet. Wanneer men dan ziet, dat het mist, zal men ’t Land weder Eggen, en op nieuw
bezaaijen. Als zy al opgekomen zyn, zelfs als zy twee en vier bladen hebben, worden
zy, zo het Weer wat droog is, van de Wurm en Luis gegeten, en men moet van nieuws
beginnen. Zy moeten niet boven zes weken in den grond zyn geweest, anders worden
zy wurmstekelig, bitter en hairig.
’s Winters bewaart men ze in een plaats, waar in ze niet kunnen bevriezen, en legt
ze daar op hoopen.
Men teelt ze niet, dan van Zaad, dat een weinig naar Koolzaad gelykt.
Om goed Zaad te hebben, moet men de beste Rapen uitkiezen, die het langste en
de zuiverste zyn, en welke men in de Lente weder in den grond steekt. Men haalt de
Plant uit, zo dra de Peulen beginnen te splyten, laat ze droogen, vryft ze op een kleed
door de handen, en laat het drogen in de Zon, waar na men het Zaad van zyne
onreinheden zuivert.
De Knollen zyn een Peulvrugt, die, op byzondere en velerleije wyzen, naar de
smaak van Landaarden, en onderscheiden luiden, worden gereed gemaakt. Men eet
ze als de Salsify gestoofd, met Boter, of Vet met Zout en Peper; men gebruikt ze in
vette en magere Pot-spys, en bereidt ze tot verscheiden Gestoofden.

Manier om Olie van knollen te maken, die zeer goed voor wonden is.
Men moet de Knol met zynen staart nemen, en deze in een nieuwe verglaasde Pot
doen, waar in drie gaten op den bodem zyn, van de dikte eener Ping. Deze moet gy
in ene andere zetten,
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om ze vry diep te begraven. Deze twee moeten zeer dicht met Leem aan een gestreken
zyn, op dat’er geen water intrekke. Deze zult gy dus een gans jaar laten staan, en dan
zult gy in de Pot een kostlyke Olie van grote waarde vinden.
II. Zo gy de Knollen stampt, zult gy een Olie hebben, maar die zo goed niet is:
doch men kan ze verbeteren met ze te laten rusten, en ze daar na te laten deurzygen.
Met dezen Olie kan men alle Leden, en de plaats der Nieren vryven; en zo het een
koude ziekte is, moet men het voor ’t vuur doen.
De Franse Knol is uitnemend voor alle soorten van Wonden.
III. Laat een Knol in de schaduwe tot op de helft verdrogen. Stoot ze daar na, en
perst ze in een doek. Met deze Olie kan men alle soorten van koude en heete Jichten
vryven, en Uijen-sap met Wyn daar op drinken. Het water van een loog, van de asse
van Knollen getrokken, versterkt het Hoofd, en geneest deszelfs pyn.
Om’er een Bad van te maken: neem Knollen, met een goede menigte Kappers,
doet ze in water wel koken, en baad daar mede den Zieken.
knoppen noemt men in den Tuin- of Hofbouw, die heuveltjes in de takken der
Boomen, die, bekleed met een hard bastje, zich naar den aart der Bóómen, de
hoedanigheid der Saisoenen, Gronden, Luchtstreken, vroeger, of later openende,
eindlyk, of een, of meer Bloemen, of Bladen, of Takken doet schieten.
Behandeling. Zo de Boomen te veel Bloem-knoppen dragen, moeten zy daar van
gelubt worden, om schooner Vruchten te hebben; en ’t geschiedt zo wel aan jonge,
als oude Boomen.
Zo’er uit ene Knop twee, drie takjes schieten, moet’er een, of meer weggenomen
worden, om de andere te beter te doen groijen.
’t Kenteken van goede Knoppen is, dat de Knoppen langs de gehele tak dik,
welgevoed, en dicht by elkander zyn, en een knop op een plaats staat, daar zy van
noden is, om een tak te brengen; de middelmatige van langte en dikte, zyn de beste,
om goede Vrugten te maken.
De Vrugtknoppen zyn dik, eer de andere zwellen. N. Naauk. Ned. Hovenier.
knoppen. Zie botten.
knotten is een Tuinmans woord, betekenende ’t Afzetten van de grote takken der
Boomen, of om ze op nieuw te Enten, of om den Boom, die te zwak groeit, nieuwe
en welige takken te doen krygen, of een beter kroon, enz.
koe. Is een Hoorn-dier, en het Wyfje van een Rund. Zy geeft veel Melk, en draagt
Kalven.

Kentekenen ener goede Koe.
Men schat de Koe naar zyne middelmatige grootte, lankheid van lyf, breedte van het
week des Buiks, naar zyne jaren van vier of vyf; naar zyne kleur van zwartheid, of
gespikkeldheid, naar zyne grootte van Buik, breedte van Hoofd, zwartheid een
grootheid van Ogen. De Hoornen moeten niet te zeer gebogen, te kort, of te dun zyn,
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maar glad, zwart en wel gemaakt, ’t Oor zeer wel behaard, het Kakenbeen eng, de
adem-haling ruim, de Neusgaten open, de Lippen dun, de Hals lang en dik en de
Borst breed, de Staart lang en tot op de hielen hangende, de Klaauwen kort, van
achteren breedt, de Uijers groot en grof, de Speenen groot en lang zyn.
Men moet niet altyd op de grootheid van het Uijer blyven staan, Men heeft Koeijen,
die klein van Uijer zyn, en echter wel geven. Het Uijer is menigmalen niet groot,
dan om dat het vleessig is. De Koeijen, welke de beste Melk geven, zyn de gevlakte,
en de zwarte. De witte geven ook veel Melk, maar die zo goed niet is.

De tyd wanneer men de Koeijen melkt.
In sommige andere Landen doet men het ’s Somers eer zy uitgejaagd worden, en ’s
avonds als zy weder zyn t’huis gekomen; en des Winters doet men ’t eens.
Maar in Holland, daar zy des Winters wel gevoederd worden, en des Zomers by
nacht en dag in de Weide zyn, worden zy ’s morgens zeer vroeg gemolken, eer de
Boer iet anders doet, en des avonds tussen drie en vyf uren.

Geheim om de Koeijen veel Melk te doen geven.
Men moet ze daaglyks een hand vol Melisse geven. Maar ’t beste geheim is, ze goed
en vet Weiland, goed Hooi en Voeder te geven.
Men heeft een slag van Koeijen, welke tweemaal meer Melk en Boter geven, dan
de gemeene Koeijen van ’t Land. Zy zyn uit Holland, na Vrankryk, in Poitou, Aurive,
en de Broek- en Weilanden van Charante, en andere plaatzen gebragt.

Wyze van Koeijen vet te Weiden.
De Koeijen, die men wil vet Weiden, moeten van de oudste niet wezen, maar vier,
vyf Kalven gehad hebben; anders worden zy niet, dan bezwaarlyk, vet. De tyd daar
van is tussen Mei, en St. Maarten.
Men moet wel letten, dat zy graag in ’t eten zyn, zullen zy vet worden. Ontbreekt
het haar daar aan, moet men haar de Tong met Azyn en Peper vryven, en een hand
vol Zout in de Keel duwen; Dit doet haar Dorst, en Honger krygen.
In Landen, daar men de Beesten dag en nacht in de Weiden niet laat, haalt men
ze tegen de hitte der Zonne uit de zelve, om ze, na het vallen van de hitte, weder te
doen Weiden; en men brengt ze, twee, of driemaal, om te drinken.
In ’t eerste van ’t Vet-weiden, geeft men ze daar ’s morgens en ’s avonds een
Emmer Water in de Zon warm gemaakt, zo het Zomer is, of over ’t vuur laauw
gemaakt, in de Winter; en roert daar twee maatjes Gesten-meel met de hand in, waar
na men het laat zinken van zyne grofste deelen, en geeft te drinken.
Men doet ze ook gemaklyk leggeu op de Stallen, en geeft ze ’snachts ook Gras by
zich.
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Maar in Holland voert men ze veel, om ze zeer Vet te mesten, met Hennip- Raap-,
of Lyn-koeken, zo des Winters op ’t Stal, als des Zomers in de Weide; in welkers
plaats, men op andere Plaatzen, kluiten van beslagen Zemelen, Gerst en Haver, met
Zout gemengd, in de keel duwt.
Van louter stroo, gelyk men op sommige plaatzen, daar de Weiden en ’t Hooi
schraal zyn, de Koeijen op de Stallen geeft, worden zy niet vet.
Men mag ze echter wel raauwe en gekookte Rapen, of Koolsbladen-wortelen,
Appelen, enz. geven. Ja men geeft ze ook droessem van Wyn, welke men heeft laten
in een Ketel warm worden.
Men wil dat hun Lekken, ze mager houdt; en dat doet den raad geven, om haar
met haren Drek te smeren.

De Ouderdom, welke de Koeijen hebben moeten, om de Stier te velen.
Een Vaars die men laat trekken, moet drie jaren oud wezen; waar na men tot hare
twaalf jaren daar mede op zynen tyd kan aanhouden. In dezen tussentyd brengen zy
schone Kalven voort.

Wanneer men de Stier by de Koe moet brengen.
Zo men daar van meester was, zoude men daar voor, Mei, Juni, of Juli uitkiezen, om
’s Winters de Kalven te hebben; dan worden zy ’t best verkocht; want zy Kalven
eerst na tien maanden; Maar gelyk dit van de natuur der Dieren afhangt, zo moet
men hare Tochtigheid afwagten.

Tochtigheid der Koeijen.
Tochtigheid der Koeijen wordt uit haar Balken, en Springen op Koeijen, Ossen, ja
Stieren zelf, uit het zwellen van hare klaauwen, vernomen: Dezen tyd moet men
waarnemen om ze van den Stier te laten Bespringen.

Hoe men de Koeijen, die met kalf zyn, handelen moet.
In Holland handelt men ze, zo in de Weide, als op de Stallen, even eens. Maar ter
plaatze, daar men ze ter Weide uitjaagt, wil men, dat men ze wat meer bezorgen
moet, voor Loopen en Springen, als zy grof worden, en men ze wat meer goed moet
doen, met warm Water, met Koorn, of Zemelen te geven, of Ballen van dezelve.
Men moet ze ook niet laten Melken, tegen den tyd van Kalven; ten ware dit zich
zelve verbood, alzo zy van zelf droog worden.
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Zodra het Kalf ter wereld is, wordt het in Holland byzonder gezet, en de Biest, als
’t tyd is, te drinken gegeven; en daar na, zo het gemest wordt, zoete Melk met water,
of anders Karnemelk; wat men daar ook in andere plaatzen aan doen mag. Zie kalf.

Om de Koeijen die gekalft hebben, gemaklyk van de Nageboorte te zuiveren.
Werp in een yzeren Pot een goede mand Haver, met een handvol Zout, een glas vol
gemene Lamp-olie, een handvol Zevenboom, zeer klein gesneden; hang het over ’t
vuur om de Haver te braden, en giet ze daar na in een houtten bak, wanneer het de
Koe met goeden lust eten zal en genezen worden.

Hoe men de Koeijen op de Stal handelt.
Men Voert ze tweemaal daags met Hooi, en Water, dat is, ’s morgens vroeg en tegen
den avond. Men geeft dan ook wel Hennip- Raap-, of Lynkoeken, ook wel met de
Buistel uit de Brouweryen, welke men des Zomers haalt, en in diepe Putten, byna
onder water, legt; doende daar nog Bagger boven op; en dus bewaart men ze tot den
tyd des gebruiks.

Geheim om te maken, dat de koeijen zo zeer niet van de Vliegen geplaagd
worden. Zie vliegen.
De Koeijen zyn aan de zelfde Ziekten, als de Ossen onderhevig, en worden even
eens genezen. Zie ossen.
koehaaire kleden; Dikke Kleden van Koehaair zonder touwerk geweven, zyn gereed
en zindlyk tot dekking. Na de Stroomatten, dekken zy alderbest, voor de Vorst. Zy
zyn duurzaam; maar slurpen veel water, en worden, om hare dikte, kwalyk gedroogd;
waarom men ze best met Rietmatten dekt. Nat zynde, breken zy veeltyds, door hare
zwaarte, de Glazen, als men ze oprolt; Men laat ze by alle gelegenheden drogen.
Zy hebben dit gemak, dat zy zich naar alle gelegenheden schikken, en daarom
voor de Wind het beste dekken; Voor staande Kassen hangen ze, in klaauwieren
gehecht, glad neder.
koedil. Buphtalimum. Zie zyne Beschryving in Hubners Kunst-woordenboek.
Eigenschappen. Dioscorides zegt, dat de Koedil gestampt, en gelegd op koudeen Knoest-gezwellen, de zelve verdryft; en zo zullen zy, die de geluw hebben, volgens
het zeggen van enigen, het Afziedzel daar van, terstond na het baden, drinken, eerlang
een goede kleur krygen.
koekjes. genaamd kleine Zustertjes, of Eijerkoekjes, Gateau in ’t Frans.

Manier om ze te maken.
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Neem twee Spint Meel; doe daar in twee verse Eijeren, een halfpond Boter, wat Melk
en Zout, zo veel nodig is; kneed het met een; doe’er een lid van een duim Zunrdeeg
in; leg het op een Papier by het vuur; Dek het met Zuurdeeg, leg’er een Servet op,
en laat het daar onder den tyd van vyf kwartier ryzen; Maak’er daar na een, of meer
Koekjes van, en laat ze in den Oven bakken.

Uitnemende en byzondere koekjes.
Neemt ’t Wit van twee Eijeren, en’er de haan uit, en slaat het tot water, doe’er dan
Bloemen-
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meel in, een vierendeel, zo veel geraste Suiker, besla het wel met een, giet’er wat
Brandewyn in, wat gestootte Coriander, meng ’t alles met een, leg het daar na op
Papier, zo groot als de Schotel, strooi’er Suiker over, en breng het in den Oven.
koekjes. Trochisci. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
koeldrank. Zie gerstewater.
Ptisaan, of Tisanne in ’t Frans, is een Kunstwoord in de Genees-kunst. Zie Hubners
Kunst-woordenboek: Het is een Drank, die ter verkoeling wordt gegeven. Men heeft
ze van velerlei soort.
De gemene koeldrank wordt gekookt van Gerst, en Paardebloemen in Water. Men
doet daar wat Zoethout voor de aangenaamheid in. De Geneeskundigen geven ze
hunne Zieken deurgaans, om te verfrissen in de hitte van de koorts. Wy zullen opgeven
hoe verscheiden andere Koeldranken gemaakt worden, die niet min nut zyn, om
ongemakken voor te komen.
I. Een verfrissende Koel-drank. Neem Pimpernel, Kervel, Cichorei, van elks een
handvol; sny het alles wel klein; neem nog vier pond Kalfs-vlees; sny het, na dat het
wel geslagen is, aan lappen. Doe het alles in een aarden Pot, leggende het Vlees en
de Kruiden, laag om laag, daar in; doe de Pot digt toe, en nog een rand van Deeg,
om ’t dekzel zo te sluiten, dat’er geen waassem uitkomt. Zet de Pot den tyd van twee
uren op een weinig gevonkte kolen, op dat het zap geve, zonder te koken. Deze
Koeldrank is voor zulke goed, die met de Borst gekweld zyn.
II. Koeldrank, die opent voor allerlei luiden, zie middel (algemeen.)

Koeldrank voor een Koningin, om Gal te zuiveren.
III. Neem Sennebladen, een Pistool gewigts, een handvol Pimpernel; sny een halve
Citroen aan schyven, en druk het zap uit de andere helft, kneus een stuk Zoethout,
doe’er twintig Greln Crystallum Minerale by. Doe het alles in een Delfs aarden Pot,
en’er drie glazen met het ligtste Water op, en drie Nagelen. Laat het den tyd van
twaalf uren trekken; en zo men een zwakke Maag heeft, moet men het op heette As
laten trekken.

Andere Koeldrank om Afgang te maken.
IV. Neem een halfonce Sennebladen, doe ze in een Pop; gezuiverd Zoethout, een
klein stuk; Wilde Cichorei, twee of drie Wortels; Venkel, een Dragma; geraspt Ivoor
en Hartshoorn, van elks een once.
Bereiding; doe het geraspt Ivoor en de Hartshoren in een Pop, en ’t alles een zood,
of drie opkoken met anderhalfpint water, laat het doorzygen, en neem’er, alle morgen,
een Middelmatig glas vol van. Deze Koeldrank doet zagtjes afgaan.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Koeldrank, die Loslyvig maakt, zonder Buikzuiveren.
V. Neem anderhalve handvol zuivere Rog, nog een half once Zoethout; zo veel
Korenten, als men in twee reizen tussen de vingers nemen kan. Doe dit alles in een
bekwame Pot, met anderhalfpint Water koken, tot dat de Rog gespleten is, doende’er
gedurig zo veel Water by, als’er verkookt; bewaar het in een glaze Bottel voor de
gedurige drank van hardlyvigen.
Dit Middel is ook tegen de Waterzugt en de Speenen dienstig.

Andere Koeldrank, die Afgang maakt.
VI. Neem een once Sennebladen, tien Dragma gekneusde Boomvaren, Provincie-rozen
twee Dragma’s, Zoethout zes Dragma, zo veel Anys, als men in eens, of twee reizen,
tussen twee vingeren vatten kan; Laat het alles, den tyd van veertien uren, in een pint
waters trekken, en daar na door een Linnendoek loopen. Neem hier van een glas ’s
morgens ten vyf uren, en twee uren daar na een ander glas, en drie uren daar na wat
Vleesnat koud.

Koeldrank, die zagt den Buik zuivert.
VII. Neem een Mutsje Verjuis, waar in gy een halfonce Sennebladen op heete As
zult hebben laten trekken, in een nieuwe Pot, en als de Verjuis heet is, doe’er dan,
een neut grootte, verse Boter in, en zo veel Zout, als men tot een Ei van noden heeft.
Laat het nemen met een dun Vleesnat, als het van ’t vuur is genomen, en het een nagt
heeft staan trekken; en het ’s morgens door een rein Linnen doek heeft geloopen; en
neem’er alle morgens een slok van in vet, of mager Vleesnat.

Om zagt de Buik te zuiveren, en voor al den Waterzuchtigen.
VIII. Neem zaad van Aspersies, wel klein, laat het vier en twintig uren in Brandewyn
trekken, en daar na in de zon drogen; en daarna weder vier en twintig uren weken,
en weder drogen; daar na het weder vier en twintig uren in Olyven-olie weken, wel
drogen, en bewaa her ten gebruike. Men moet ze doppen op een Schotel, en ze hunne
bast ontnemen, en het wit in witte Wyn een nacht laten weken, en daar nuchteren
een glas van drinken.

Koeldrank, als een soort Mede, voor allerlei verstoppingen, en zelf voor de
Waterzucht.
IX. Neem zes Cichori-wortels, twee handvollen Pinpernel, werp het op vier Potten
water, en als gy het van ’t vuur neemt, zult gy op elke Pot Water, terwyl het kookt,
een Lepel witten Honing doen, en het laten koken, tot dat het niet meer schuimt;
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neem’er elken morgen vier, of vyf glazen van, en ga’er op wandelen, als of gy de
Minerale Waters gebruikt had. Sommige doen daar
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enige druppen Geest van Zwavel, of Vitriool by, om er ene aangename rinsheid aan
by te zetten, en om de Minerale Waters beter na te bootzen, dragende zorg dat men
zich van tyd tot tyd den Buik zuivert.

Koeldrank voor de Waterzucht.
X. Neem Aspersie-wortel, Brandnetel, Zuring, Cichorei, Gras, Boomvaren van Eiken,
de Schors van Frangula, van elks twee oncen.
Gy zult het alles in een nieuwe Pot van drie pinten water doen, na dat gy de Wortels
hebt gereinigd, en het hart daar uit genomen: Maar eer gy’er water op doen zult; zult
gy’er acht, of negenmaal een staallen Ruit gegloeid in dompelen. Daar na zult gy in
dit water uwe Wortels koken, tot op twee derde. Neem daar na een Zak om deur te
lekken, en doe op der zelver grond twee oncen Suiker, een Ryksdaalder zwaarte
gestampte Kaneel, en laat het Afziedzel acht, of negenmaal deurlekken, en geef
tweemaal daags, langen tyd voor, of na het eten, daar van een glas vol aan den Zieken.

Andere Koeldrank tegen de Waterzucht.
XI. Neem de wortel van Tamarise, Cichorei, Aspersies, stekende Palm, van elks twee
oncen. De bladen van Cichorei, Ceterac, van elks een hand vol; Honds-tong en
Stal-kruid, ook zo veel.
Bereiding; Neem de Wortels en de Kruiden, doe ze in een nieuwe aarden Pot van
drie pinten, en die Pot vol met water, doe het alles op klein vuur zagtjes koken, tot
dat het een derde verminderd is, giet het dan af, en doe den drank in een glazen Fles,
en daar by een weinig Suikers; Dezen Koeldrank zal de Zieke voor zyne gedurige
Drank gebruiken, en daar mede tot de volslagen genezing blyven voortgaan.
Na dat de Zieke den tyd van vyftien dagen van dit Afziedzel gebruikt heeft, kan
hy zich nog van den volgenden zo veel tyds bedienen.

Andere Koeldrank.
XII. Neem twéé oncen Pietersely-wortels, van Cappers, anderhalf once. Rozen-hout
een once, Fontein-water tien, of twaalf ponden.
Bereiding. Sny de Wortel, en het Hout, aan kleine stukjes. Laat ze trekken in een
bekwame Pot, op heete As met tien, of twaalf ponden Fontein-water, den tyd van
twaalf uren: doe het daar na op klein vuur koken, tot op een derde. Giet dan dit Water
tot den gemenen drank af, doende daar een zesde witte Wyn, of Claret by.
Onder het gebruik van deze twee Koel-dranken, zal de Zieke, van vier tot vier
dagen, enige pillen, of andere zagte afgang-makende Pillen, innemen.
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Andere Koeldrank.
XIII. Neem de Wortels van de wilde Fleer, Gras-, Stal-kruid, van elks twee oncen,
Mannetjes Varen drie oncen, Kruisdistel twee en een half once; de bladeren van
Hertstong, Salie, Ceterach, van elk een handvol. Men moet het alles in een aarden
Pot van drie pinten koken, ’t wel sluiten: en het laten tot op twee pinten verkoken;
neem het dan van ’t vuur, en laat het gedekt koud worden, en daar na deur een doek
loopen; wanneer de Zieke ze, of alleen, of met Wyn kan innemen.
Men moet aanmerken, dat de gedagte Kruiden zo lang, als de Wortels, niet moeten
koken; en gevolglyk moet gy’er deze niet in doen, voor dat gy meent, dat uwe drank
gekookt is. En om ze aangenamer te maken, zult gy’er gemalen Zoethout by doen,
naar gelang van de zoetheid, welke gy daar aan geven wilt, naar de smaak van den
Zieken.

Koeldrank (hartsterkende.)
XIV. Neem drie Citroenen, sny ze in kleine stukjes, en vier oncen witte Suiker; kook
dit in drie Pinten water, tot op de helft, laat het deurzygen en bewaar de Vogt tot het
volgende gebruik.
Gebruik. Men gebruikt dezen Drank met voordeel in heette, kwaadaardige koortsen,
de Kinderpokken, Mazelen, in ’t braken van Gal, gelyk in de Kolyk; zy wederstaat
de kragt des Wyns, en belet de Dronkenschap. Die wat lekker zyn, kunnen de Schil
daar af nemen, om wat aangenamer voor de smaak te wezen. Men doet’er wat Wyns
onder. Men gebruikt’er een groot glas tevens van.

Koeldrank voor de Gezondheid.
XV. Neem een halfmaatje zuivere goede Haver, Een handvol wilde Cichorei, Een
halfonce Cristalum Minerale, Een vierendeel Honig, vier pinten Rivier-water, welke
8 ponden uitmaken.
Bereiding. Laat de Haver met de Cichorei drievierendeel uurs matig in vier pinten
waters koken; doe’er dan de Honig en Kristal by; en laat het nog met malkander een
halfuur koken, en ’t daar na door een schonen doek lóópen; bewaar dan deze vocht,
om daar van over ’t maal, en als ’t u behaagt, te drinken.

Koeldrank tegen de gistingen van het Bloed.
XVI. Neem ene Venkel-wortel, Pimpernel, Endivie van elks een hand vol; laat het
een half uur in drie-vierendeel pints water koken; doorzygen; en doe’er dan in ’t
vervolg by, vier lepelen Wyn-edik, vier oncen fyne Suiker; Doe het alles nog eens
tot de dikte van Siroop koken; bewaar het in een Glas, en gebruik het op de volgende
wys.
Neem Graswortel en Cichori, van elks een half once, een half once Zoethout, zo
veel Gerst, als men tussen de twee vingers kan vatten, Veel Razynen van hare karrels
gezuiverd, kook het alles in water, laat het doorzygen, en bewaar dien Drank.
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Neem dan een glas van dezen drank, en doe’er drie lepels van die Syroop by; en
drink het ’s morgens en ’s avonds, tien, of twaalf dagen lang.

Koeldrank om de Gal af te dryven.
XVII. Neem Pimpernel een handvol; Sennebladen een Pistool gewigt, een Citroen,
een klein
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stukje Zoethout; Cristallum Minerale, twintig grein; Rivier-water, drie Glazen; en
drie Nagelen.
Doe het alles in een verglaasde, aarden Pot, na dat gy uwe Citroen in tween
gesneden zult hebben; en ’t ene stuk aan schyfjes, en ’t andere het sap zult hebben
uitgedrukt. Sny het Zoethout in kleine stukjes, en laat het koud twaalf uren staan
trekken; en, zo de Zieke zwak van Maag is, laat het enigen tyd op heete As staan
trekken; en geef hem’er van te drinken.

Andere Koeldrank voor den zelfden dienst.
XVIII. Neem Cristallum Minerale, Twee dragma; Boomvare gekneusd, zes dragmen;
een once Sennebladen; Provincie-rozen, twee dragmen, Zoet hout zes dragmen; Anys,
zo veel als men in driemaal tussen twee vingeren kan vatten, en een vierendeel-pints
Regenwater.
Laat het koud in een Pot, met drievierendeel-pints water, trekken den tyd van
veertien uren; laat het daar na deur een doek loopen; geef van dezen Drank den
Zieken een Glas vol te drinken, ten vyf uren ’s morgens, twee uren daar aan nog een
Glas vol, en drie uren daar aan nog een Glas vol; na verloop van nog andere drie
uren, zult gy hem goed Vlees-nat geven; en herhaal dit verscheiden dagen.

Koeldrank, om de pyn der Leden weg te nemen.
XIX. Neem een ons Boomvaren, een vierendeel Salseparil, laat het van zes pinten
water tot vier, of daar omtrent, verkoken. Neem een Glas van dit Afziedzel, laat daar
op ’t gewigt van anderhalve Ryksdaalder Sennebladen een gantsen nacht staan
trekken. Neem alle morgens een dergelyk glas vol, en blyf den tyd van acht dagen
niet anders dan dit drinken, en dien gantsen tyd sober leven. Dit is een beproefd
Geneesmiddel.
Deze Koeldrank beneemt de pyn der leden, neemt de slym weg, die gemaakt wordt,
en op zwakke deelen valt. Zy verdryft de Knobbels en Pynen van den Arm en
Schouders.

Koeldrank, wonderbaar voor allerlei soorten van Venus-kwalen.
XX. Neem geraspt hout van Guajac en Salseparillen, gesneden in kleine stukjes, van
alles vier oncen, negen ponden witte Wyn, Sennebladen vier oncen, Anys een once.
Bereiding. Laat het Guajac-hout en de Salseparil, enen nacht wééken, en daar na
tot op de vermindering van een derde verkoken; laat daar na de Senne en Anys in de
zelfde Pot trekken, met de twee overgebleven derden, zonder de andere Drogeryen
daar uit te nemen.
De Zieke zal een halfpond van dit Afziedzel en Trekzel ’s morgens nuchteren
innemen, en zelf, zo het nodig is, alle na de middagen, vier uren na het eten, doende

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

dit den tyd van tien, of twaalf dagen aan een, zonder dat het nodig is, zich ergens
voor te wagten.
koemest is de Afgang, of Mest, welke de Koeijen, hier te lande, in Gruppen maken,
de Boer alle weken tweemaal, hier te land, op de Mesthoopen uitschopt, en met de
Gier der Koeijen, of hare Mest vermengd is. Hoe zy zuiverder, hoe zy beter is. Hoe
goed de Gier is, de Mest is beter, en de dikste de beste, gelyk ze in ’t Najaar valt. Zy
is, zonder Stroo, of Zand gebruikt, in alle schrale en zandige gronden de beste; doch
in andere gaat haar de Paarde-mest te boven.
koetzier zyn plicht. Voor eerst, moet hy een eerlyk, verstandig, nuchter man zyn:
want zyn heers leven hangt van zyn gedrag af. Hy moet ook verstand van Paarden
hebben. Hy moet zyne Paarden ’s morgens en ’s avonds wel weten te bestellen, het
Stal rein houden, of doen houden. De Paarden, mitsgaders der zelver voeten, wel
wasschen; in ’t Stal niet rooken, noch laten rooken; voor zyne Kaars, uit vrees van
Brand, zorg dragen, zyne Paarden, op zynen tyd, te drinken en Haver geven; ’s avonds
en ’s morgens na de Pooten zien; ze wel laten beslaan en onderhouden, van tyd tot
tyd scheren, en zo fraai houden, als mooglyk is. Hy moet ook zyn Rytuig, zo wel
buiten als binnen, boenen en schoon houden; de Wielen smeren, als ’t nodig is; zorg
dragen, dat’er niets ontbreek; en zo’er iet ontbreekt, den Heer, den Stal meester,
Hof-meester, of die’er na zien, daar kennisse van geven, gelyk ook van ’t geen aan
’t Tuig mankeert, dat alles wel doen wasschen, smeren, Schoon-maken, op dat alles
even net, en de Heer daar over in zyn schik zy.
koffy. Ban, Bou, Bunna, Bunu, Buncho, geheten.
Beschryving. De Boom daar van groeit een voet acht, of tien hoog, heeft een zagte
bast, wit hout en weinig pit. De takjes groeijen by paren, gelyk de bladen, en ontrent
twee duimen van een. De bladen, die glad zyn, zyn ongekarteld, en gelyken in
gedaante naar het Laurier- of Kastanje-blad; zy hangen aan stelen van een
kwartierduims. De Vruchten groeijen tussen de stelen der bladen uit: en hangen aan
steeltjes, nu eens by ene, dan eens by velen op de zelfde plaats. De Bloemen zyn wit
en geurig, hare vyf blaadjes zyn aan-een, en maken enen Kelk. Zy hebben vyf pyltjes,
en in ’t midden van deze een styltje, dat met der tyd een Vrucht wordt, van de grootte
van een Kers, die eerst groen is, daar na rood, en eindlyk droog wordt. De binnenste
Vrucht bestaat nit twee Boontjes, welker platte zyden tegen malkander zitten en de
Koffy-boonen zyn. De Boomen zyn altyd groen.
Plaats. De Boom is oorspronklyk uit Arabia, en in ’t byzonder uit het Ryk van
Yemen; van daar is zy naar Batavia, en ’t Eiland Java, en voorts op Ambon, Ceilon,
enz.; vervolgens naar Surinamen, Barbados, ’t Eiland in de Barbieces, Bourbon, en
verscheiden Engelse, of Franse Volksplantingen gebragt. Zie Hed. Hist.
Eigenschappen. Men schryft aan de Koffy vele
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krachten toe. Zy is opdrogende voor vette en volle luiden, verdryft de Winden,
versterkt de Lever, doet dienst aan de Waterzuchtigen, door ’t zuiveren van het bloed;
daarom geneest zy de Gal, wederstaat de Scheurbuik, matigt de hitte van ’t Hart, en
geneest het slaan van ’t zelve, zy doet dienst aan de Maag, maakt graagte, opent de
Mild, en Ingewanden; is dienstig voor de Moer, en de Stonden; ook tegen alle
ongesteldheden van verkoude Hersenen, en de Zinkingen, die op de Long vallen. Zy
bevordert de koking; wekt de geesten op, verheugt het Hart; is goed voor
Verkoudheden, Zinkingen; uitnemend, om de Jicht, en Waterzucht voor te komen,
dempt de dampen der Mild, en geneest de Schele Hoofdzweer; zy heeft geen vermogen
om den Buik te zuiveren, of te stoppen, ’t welk men kan gewaar worden. Als men
de damp daar van in de Ogen ontfangt, belet het de Zinkingen, in de Ooren, het geruis
der zelve, en verdryft de Winden.
Het gebruik daar van, is maar 200 jaren in Asia bekend gewenst. In 1652 is ze
eerst in Europa, en in ’t begin te Londen bekend geworden, alwaar men toen eerst
Koffy-huis hielt. Sedert is zy algemeen geworden, en overal verspreid. In ’t jaar 1669
hadden ze de Ambassadeur van Mahomet en zyn volk, te Parys eerst gebragt, en in
1671 werd ze daar in de Winkels eerst verkocht.
Gelyk men de Koffy-boonen voorheen maar van eene soort had, dat is, Levantse,
of Mocchase, zo heeft men tans Javaanse, Ceilonse, Ambonse, Barbadosse,
Bourbonse, Surinaamse, Jamaicase; enz.

Bereiding der Koffy.
Deze heeft dit gemeen, dat de Boonen eerst gebrand worden, of in een aarden, of
yzeren Pan over ’t vuur, terwyl zy geroerd worden met een Spatel, of Lepel, of in
een Bus, een Spit geheten, dat gedurig wordt gedraaid, waar na men’er op ’t laatst
een weinig Boters by doet; schoon’er anderen niet van houden. Vervolgens wordt
zy gemalen in een Hand-meulen, of gestooten, en eindlyk gekookt, of getrokken met
Water; maar wat de menigte van Koffy belangt; die op de zelfde menigte Waters
gedaan wordt; deze verschilt naar elks smaak en begeerte.

Bereiding der Koffy op zyn Arabies.
Men kan niet beter doen, als deze met de woorden van den Schryver verhalen. De
Arabers nemen gemeenlyk de Koffy, zo dra zy gekookt is, zonder ze te laten bezinken,
en zonder Suiker, met kleine kopjes. Daar zyn’er, die de Koffy-pot met een natte
linnen doek bekleden, zo dra zy ze van ’t vuur halen. Dit doet ze terstond bezinken.
Door dit middel komt’er als een Room boven op, en, als men ze in Bakjes giet, rookt
zy te meer, en maakt een vette stoom, welke zy met vermaak ontfangen, om de goede
hoedanigheden, welke zy menen daar in te zyn.

Koffy-bereiding op zyn Sultaans.
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Maar luiden van aanzien hebben ene andere manier van Koffy te bereiden. Zy
gebruiken de Bóónen niet: maar de Bast der Boonen, op de volgende wys. Men neemt
de Bast der Koffy, als zy volkomen ryp is, en men doet ze gebroken in een aarden
Pan over ’t vuur; zo dat men ze brandt en roert, gelyk de gemene Koffy-boonen, tot
dat zy maar een weinig kleurs krygt. Ter zelver tyd doet men het water in een
Koffy-ketel koken, en, als de Bast gereed is, werpt men ze’er in, en laat ze koken,
als de gemene Koffy. De kleur van dezen Drank ziet’er uit als ’t Engelse beste Bier.
De Fransen, die aan ’t Hof van den Koning van Hyemen gene andere Koffy kregen,
zeggen, dat zy goed en lekker is, en voegen’er by, dat men’er geen Suiker by behoeft,
om dat zy niet bitter is; maar daar en tegen zoet en aangenaam. Deze Drank wordt
Koffy op zyn Sultaans geheten; en men maakt daar van in dat Land grote zaak. Die
Bast wordt in droge, en wel gesloten plaatzen bewaard, om dat de vogt ze een kwade
lucht byzet.

Nieuwe manier van Koffy-bereiding.
Deze Bereiding bestaat in ’t trekken van de Koffy, gelyk men de Thee doet. Neem
een vierendeel-loots Koffy-bóónen, die van hunnen bast wel gezuiverd zyn. Laat ze
een halfvierendeel-uurs, of wat meer, in een halfpintje water koken, neem dan dat
water van ’t vuur, ’t geen dan een gele Citroen-kleur zal hebben, en na het een weinig
te hebben laten stilstaan, drink het heet, met Suiker.
De Heer Andry, Doctor te Parys, heeft deze nieuwe Bereiding der Koffy
uitgevonden, en zegt ons, dat deze veel gezonder is, en dat men daar niets verbrands
in heeft, en het een natuurlyk Aftreksel heeft van ’t geen in de Koffy minder vast en
vluchtig is: ’t geen anders met branden vervliegt.
Deze vocht, dus bereid, geeft een zoete lucht van zich, versterkt de Maag, verbetert
de raauheden, en ontlast het hoofd, dat men het voelen kan. De ondervinding had
dien Geneesheer doen zien, dat deze Drank, de scherpte der Pis verzagtte, de Kug
tegenging, hoe hardnekkig ze wezen mag. By alle deze Eigenschappen kan men
voegen, dat zy de krachten in ontlegingen bewaart, zo dat zy nuchteren gebruikt,
men langer Spys kan missen, zonder ongemak.
Men kan de zelfde Koffy-boonen, waar van men zich eens bediend heeft, nog een
reis, of driemaal gebruiken. Zo men de Koffy lang laat koken, wordt de koleur
zwaarder, en de vocht wordt, als die van groene Kruiden. Zy laat op den grond een
groene slibbe bezinken. Deze Aanmerkingen doen ons zien, dat men de Koffy niet
lang moet laten koken, als men ze op deze wyze klaar maakt.
kogellak wordt van Brasilienhout gemaakt, dat men met Azyn en Aluyn laat trekken,
en voorts bereid, gelyk de Florentynse Lak. Kabin: v. Verf-stoff.
kokos-boom, is een Boom van de Oost- en West-indiën, men noemt ze ook
Klapper-boom; zy is een soort van een Palmboom, die veel hoger
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dan andere is. Zyne Vrucht geeft Spys, Drank, Olie, en stof tot Tou. Van de harde
Schelp der Vrucht, maakt men Kopjes, Dosen, Rotting-knoppen, Knoopen, Koralen,
enz.
kolder is een soort van enge Rok, van Leder, dik Zeem, of Buffels-leder gemaakt,
welke oudtyds by de Soldaten veel plagt gebruikt te worden, en nog by enige Ruiters
in gebruik is.

Om een Kolder te maken, daar een kogel op afstuit.
Neem een Ossen-, of Buffel-huit, die eerst afgevild is, sny’er het haar af, sny ze, en
naai ze. Laat ze daar na in Azyn, den tyd van 24 uren weeken. Haalze’er daar na uit;
droog ze in de Lucht en niet voor ’t Vuur, noch in de Zon. Laat ze dus tot zesmaal
toe daar in weeken; en neem den Azyn zo veelmalen weg, en doe’er nieuwe op.
kolf is een Vaatwerk van Aarde, Glas, of Tin, of vertind Koper, waar in men de
Stoffe doet, welke men wil destilleren. Als men wil destilleren, doet men’er een
Kapiteel, of Helm op, dat van Glas is, en een Mond, met een Pyp, of Bek, naar gelang
heeft.
kolmer-peer, Franse, is uit Gujenne, en de zelfde met Poire manne. Zy is gespikkeld
groen, als de Burgemot, geel in ’t ryp worden; dat in de maanden December, January
geschiedt. Hare Schil is gesloten, ’t Vlees mals, en ’t sap root: maar de grond en ’t
Najaar maakt ze laf. Hare rechte rypheid is kwalyk te treffen: want schoon zy geel
is, zy is altyd niet murw genoeg: maar na dat zy lang geel is geweest, moet zy zo na
gekomen zyn, dat ze voor ’t zagtjes drukken begint te wyken.
kolyk. Deze Ziekte heeft zynen naam naar een stuk Darms gekregen, dat den naam
van Colon draagt.
Zy wordt veroorzaakt door een Stof, die daar tegen de natuur opgehouden, een
uitnemende en vleeslyke pyn veroorzaakt. Zy wordt veroorzaakt door Winden, Gal,
of Scherpe Slym en Vocht, en somtyds door beiden te gelyk, of door vele dikke
Vochten te gelyk, of door Wurmen, of door een medelyden van de Lever, de Moer,
de Nieren, de Blaas, of door een verzwering.
De winderige Kolyk is zonder koorts, en verschiet van de ene na de andere plaats;
men krygt ze van raauwe Spys, Vruchten, of Peulvruchten.
De gallige ontsteekt de Ingewanden, maakt koors, veel beweging, belet den slaap,
doet gedurig braken. Dit tast veel eer sterke luiden aan, die veel Wyn, Brandewyn
en andere sterke Dranken drinken, of haar Vlees te sterk zouten en kruiden.
Die van een scherpe Slym komt, ’t geen bytent is, en zich aan de Darmen vast zet,
deze raau maakt en knaagt, houdende zich op ene plaats, zynde verzeld van een kleine
koorts, van hitte, walging, en Slaaploosheid.
Die onmatig eten en drinken, niet veel werken, en veel dronken zyn, zyn daar veel
aan onderworpen.
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Die van vele dikke vochten, en uit een venynige vocht ontstaan, hebben toevallen,
die met deze laatste overeen komen.
Wat de andere belangt, als men hare oorzaken zal kennen, zal men de nodige
hulpmiddelen licht daar aan toebrengen.
Zo zal men hun, die met het Kolyk gekweld zyn, zwarte puisjes, zo groot als een
Boon, op de Buik ziet komen, en de zelfde verzweren, en deze twee, of meer dagen
duren, is ’t doodlyk, besmetlyk, en pestig kolyk; niemand ontvlucht ’t. Als ’t Kolyk,
met Braken, Koud-zweet en Nikken, blyft duren, is ’t te duchten.

Voor ’t Winderig kolyk.
I. Neem een handvol Kaasjes bladen, Heemst, Mariolein, Laurier, Wynruit, Camillen,
van elks een halve handvol; Anys, Komyn, Cassia van elk, een once, Theriac een
half once. Oly van Wynruit en Kamillen, drie oncen. Doet alle de Drogen, de Cassia,
Theriac en Oly uitgezonderd, in het water koken; als zy gekookt hebben, neem een
half pintje van dit Kookzel, en laat daar de Cassia, Theriac en Olie in smelten, en
zet’er den Zieken een Klisteer van; maar ’t moet lang na zyn eten geschieden; of
men moet’er een zetten van Lyn-olie, of Hennip-olie, een weinig warm gemaakt. Zo
een Darmspoeling van Olie, is dikmaal goed voor allerleije soorten van pynen in den
Buik.
II. Neem Wynruit, Kamillen, Mariolein, Anys, Komyn, van elks evenveel, zo veel
Wyn, als nodig is. Doe het alles in een Pot koken. Dit gedaan zynde, doop in dit
Afziedzel een Spons, of Wollen lap, en leg het zo heet op de pyn, als gy het verdragen
kunt. Als het koud wordt, leg’er weder ene andere op, herhaal dit dikmaal; en zo de
Zieke midlerwyl van dit Afziedzel drinkt, zal het des te beter wezen.
III. Neem twee handvol Rute, Myrrhe een half once; Komyn een half once; Dojers
van Eijeren vier oncen; Honig zo veel nodig is; stamp de Rute, Myrrhe en Komyn
met malkander in een Mortier, doe’er daar na de Dojers met den Honig by, meng
het met den andere, en maak’er twee Pleisters van, welke gy op den Buik van den
Zieken, ’s Morgens de ene, en ’s Avonds de andere zult leggen.
IV. Neem geheele Geers, grof Zout, even zo veel, braad de Geers met het Zout in
een Pan, leg het heet, tussen twee Lywaten, op de pyn.
V. Doe in een Pan de bladen van Prei, met Oly en Azyn, braden, en leg het op den
Buik, gy zult u daar heel wel by vinden; of neem vyf oncen Oly van Noten, en drink
ze uit.
VI. Neem Anys, Venkel, Komyn, Boomvaren, zaad van Carthamus, van elks een
halfonce; Turbit, Sennebladen, Agaricus van elks twee dragmen; Kamille-bloemen,
een handvol. Olie van Dillen een vierendeel, Olie van Camillen ook zo veel, drie, of
twee Dojers; Neem dan een Haan, de oudste, welke gy krygen kunt; hang hem aan
zyne poot op in een plaats, daar gy hem met een Rysje langen
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tyd slaan kunt, sny hem daar na den hals af, pluk hem, haal’er de ingewanden uit,
en doe alle de Kruiden, de Dille en Kamille, Olie en Dojers uitgezonderd, daar in,
naai hem den Buik weder toe, op dat’er niets uit kan; doe hem in een Pot met
genoegzaam water koken, tot dat hy van de benen valt. Neem een pond van dit
Afziedzel, doe’er den Oly met het Dojer in, en maak’er een Clysteer af. Dit is niet
alleen voor Winderig, maar allerhande Koliek.

Ander middel voor winderig Kolyk.
Men geeft Klisteren met Kruis en Munt, Wynruit, Melilote, Kamillen, Laurier Beijen,
Venkel; men doet’er een Neut grootte raauw Spiesglas onder; en in elke van de zelfde,
welke men menigmaal herhaald, een vierendeel Olie van Noten.
Men heeft ondervonden, dat een droge Kop op de Navel gezet, terstond de pyn
stilde; en dat een glas zware Wyn, met zo veel ongezoutten Vleesnat, het zelfde
uitvoerde.
Doet, zo de pyn blyft aanhouden, een once droge Hoenderdrek, of twee dragma
Duivendrek, of Kalkoendrek, of Wolvendrek in een Glas witte Wyn; en geef het, na
dat men het door een Lywaat heeft doen loopen, en een Ons Suiker daar onder heeft
laten doen, te drinken; of anders in een Ei een Dragma Bloem van Zwavel; een dozyn
heele Pepers in een lepel, of twee Vleesnat, of met een Glas Afziedzel van Kamillen;
en meng daar twee Dragmen Kaneel-water, of Brandewyn by; of, zo dit niet wil
gelukken, kan men zyne toevlucht tot de Orvietaen, of de Theriak nemen.
Die zich daar voor bewaren wil, zal om zyn middel een Wolven-darm dragen, of
zich op het Vel vastmaken, of zich den Buik, met Wol van een Schaap, dat daar van
gebeten, of verslonden is, vryven; of zal op zynen Buik een achterste poot van een
Haas vast maken, of zich een Lederen Riem van Harten-leder om ’t Lyf gorden:
Maar om de waarheid te zeggen, dit schynt alles onzeker, of bygelovig.

Gal-kolyk.
Men kent ze aan de grote ongesteldheid van den Zieken, aan de pyn, die zich om den
Navel vast zet, en aan de koots, waar van zy verzeld gaat.

Voor ’t Gal-kolyk.
Niets is beter, dan een Afziedzel Althea, wat heet gedronken; en een Wolven-darm,
om het blote Lyf gedragen.

Ander middel voor Gal-kolyk.
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Neem Vernis, waar van men zich tot Luiten bedient; en als de Snydingen geweldig
zyn, zult gy wat op een Schotel doen warmen, daar de Vinger in doopen, en daar een
drup van op de Navel laten loopen, een blad Papier heet maken en dat daar op leggen,
zo dra het Vernis gezet is; en ter zelver tyd een heet Servet, vier-dik, daar overheen
leggen, en terstond zal de Pyn ophouden.

Anders.
Voor het Gal-kolyk zal men dikmaal Clisteren met Quee-kornen, Lynzaad, verse
Boter, Olyf-olie, en Cassia; daar na zal men op den Arm laten, en als de pyn aanhoudt,
zal men ’s anderendaags op de Voet doen laten. Men zal drinken Gerste-water met
gestoten Amandelen, wat Suiker, of Stroop van Kruikebladen-bloemen, men kan
zich ook van Zemel-water bedienen.
Men moet den buik stoven, dit menigmalen herhalen, of anders baden; en om het
slapen gemaklyk te maken, of enige rust aan de zware pynen te geven, zal men eens
en andermaal Syroop van witte Slaap-bollen, in een glas met afziedzel, of van Latue,
of van Porcelein, of van Gerst doen nemen; en in de Klisteren, welke uit dergelyke
Kruiden zullen bestaan, zal men nog Slaap-bollen, of twee oncen van der zelver
Syroop doen, of anders twee greinen Opium, of men zal twee oncen Olie van zoete
Amandelen, met zo veel van Rozen doen deurzwelgen.

Anders.
Neem vier lepels vol Olyf-olie, zo veel Rozen-water, Claret-wyn, Suiker, meng het
met een; zwelg het deur, en leg ter zelver tyd enige heete Servetten op den Buik, en
daar op een Teljoor, of Kolyk-steen. Maar men moet te voren een Clisteer in hebben.
Den tweeden, of derden dag zal men een hand vol heele Gerst, met zo veel
Kaasjesbladeren, in een pint water op de helft laten koken, en daar twee glazen vol,
waar in men anderhalf once Moes van Cassia heeft gedaan, van nemen. ’t Eerste zal
men ten zes uren ’s morgens geven, ’t twede ten zeven uren, en, ten negen uren, een
Vlees-nat, waar in men Zuring, Salade, Porcelein, Komkommers, of Verjuis, of
Oranjesap gedaan heeft.
Voor het Kolyk door scherp wit slym veroorzaakt, zal men de zelfde
Geneesmiddelen gebruiken, welke voor het Winderige Kolyk zyn voorgeschreven.
Zo deze pynen gedurig met de zelfde hevigheid bleven duren, zoude men een once
Siroop van witte Slaap-bollen kunnen doen nemen, of een grein Opium, ’t geen men
echter niet geven moet, zonder te voren den Buik te hebben gezuiverd, en door goede
Clisteren en Aderlaten bereid. Men kan tussen de Vleesnatten met vertrouwen dezen
Drank geven.
Neem een halfpintje water, doet daar in een once witten Honig, een dragma gestote
Castoreum. Deel dit in vieren, en gebruik het op gezegde wys. Zo dit niet lukt, moet
men in een half glas witte Wyn, een dragma Neuten-bloessem doen. Men moet niet
nalaten, in alle de Vleesnatten een halfdragma Cremor Tartari te doen, of tien, of
twaalf grein Zout van Wynsteen, en een Uijen, of Prei, of Aspersien, of Distels, of
Thym, of Hyzoop, of Marjolein te doen. Men kan hun ook den Buik
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met Muskaat-olie, of Olie van Lelien, of Kamillen stryken.
De Kolyk, die zeer hevig is, en gedurig op de zelfde plaats, is zeer gevaarlyk, en
zo zy van ontsteking komt, is ’t te duchten, dat het op de Kronkel in den Darm zal
uitkomen; somtyds veranderd de Kolyk in een Lammigheid, of Melankoly, of in het
Voet-euvel, en daarom moet men’er by tyds by zyn.
Die door Wurmen wordt veroorzaakt, komt den Kinderen meer, dan Volwassen
luiden over, men moet ze met Melk Klisteren, waar in men kleine Centaurium heeft
laten koken, of Kruis en Munt, of Alsem, of rode Suiker, en men zal haar verse Boter
op den Buik smeren, waar in poeijer van Coloquint, of Myrrhe, of Aloë is gedaan.
Daar na zal men ze gestoten Rabarber geven, in een Ei, of in enige Confituren. Men
zal ze ook nog nuchteren geconfyte Oranjeschillen te eten geven, of hun in de
Pottasien, of Vlees, poeijer van Kruis en Munt geven. Men vindt’er die Kwikzilver
raau ingeven: maar men vindt’er die’er tegen zyn.
Die wat ouder zyn, kunnen Pillen van Aloë innemen, of een bolletje Knof-look
deurzwelgen, of Conserf van Kruis en Munt. Maar voor al moet men ze den Buik
met Sennebladen, Rhabarber, Syroop van Boomvaren, of Persiken, in ’t afgaan der
Mane, zuiveren.

Darm-kronkel.
Men geeft het den naam van Miserere, schoon de Cholera, of het Boors daar van
een soort schynt te wesen. Het is ene verstopping der Darmen, waar zy ook van daan
mag komen, die zodanig den voortgang der vuiligheden belet, dat zy geen schot naar
onderen kan nemen. Dit maakt, dat zy, die daar van aangetast worden, elendig sterven,
terwyl hun de drek ten monde wel uitkomt. Dit ontstaat wel eens uit een Breuk, die
uitgezakt is, en welke men niet weder in kan drygen; somtyds ook wel eens van een
zwelling in ’t gedarmte, welke uit ontsteking, en uit een tragen afgang, voortkomt.
(Maar veeltyds uit ene verkeerde beweging der darmen.)
Deze is wel van andere te onderscheiden, daarom dat’er ’t geen’er door den mond
ingaat,’er niet deur kan; de Ingewanden maken een groot gebaar, verzeld van vreeslyke
pynen, vele boeren, en brakingen. Men zweet niet, als ontrent de Maag, en na het
braken.
Zy valt meest in den Herfst voor, en komt Kinderen veel meer dan Ouden lieden
over. Deze ontkomen ze zelden. De meeste komen om door verkeerde behandeling;
Ondertussen kan men het volgende in ’t werk stellen. Neem het Aftrekzel van Tabak,
met twee oncen Water daar van Gedistilleerd. Twee dragmen Jenever, met zo veel
Theriakaal-water, doet dit innemen. Zo men ’t gantse lighaam over begint te zweeten,
is ’t een goed teken, en men moet zorg dragen, dat men den Zieken wel afdroogt, en
dat men ’t hun ’s anderendaags nog eens ingeeft, zo men ’t goed oordeelt.

Graveel Kolyk.
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Dit Kolyk kent men aan ontsteking der Nieren, welke aan een zwaarte aldaar gewaar
te worden is, zonder dat men’er een dikte ziet; aan een kwalykte om ’t hart,
braakachtigheid en hardlyvigheid; als men zware pyn in den rug heeft, en met veel
moeite rein Water maakt, als het Water in ’t begin zo klaar, als schoon water, is; als
het daar na dik wordt, en op den grond roodzand bezinkt. Komt de Steen in den
Pis-gang te zinken, dan is zy nog geweldiger en wreeder, inzonderheid zo’er Drek
en Winden in ’t gedarmte zyn. Dan is de pyn eens op de ene, dan eens op de andere
plaats: maar deurgaans om den Navel, of ’t midden van den Buik.
Aan dit Kolyk zyn Oude meer, als jonge lieden onderhevig, schoon de laatste meer
met de Steen gekweld zyn.
’t Is te duchten, dat dit Kolyk en de wrede pyn gene ontsteking make, (of dat de
ontsteking in de Pisgangen,) die veeltyds van deze pyn oorzaak is, niet erger worde.
Hierom moet men niet talmen, en twyffelen, of men zal doen op den Arm laten, en
des anderen daags op den Voet van de zyde, daar de pyn in is, na dat men te voren
enige Darmspoelingen met Kaasjes-bladen, Althea-bladen, Viool-bladen, Bingel-kruid,
Glas-kruid, Kamillen-, Meliloten-bloemen en Vygen gegeven heeft, waar in men
heeft laten smelten twee oncen Honing van Rosen, een once Terebinthym, twee
Dojers van Eijeren, twee oncen Oly van zoete Amandelen, of Kamillen, of gemeene
Oly, of verse Boter, het welke men verscheiden reizen herhalen moet.
Men zal den Zieken doen baden; en, als dit niet geschieden kan, hun de plaats der
Nieren, met olie van Lelien, Kamillen, Scorpioenen stryken, of droge koppen ontrent
de Liese zetten, en hem van tyd tot tyd dezen drank laten gebruiken.
Neem een half once olie van zoete Amandelen; meng ze met twee oncen van
Glaskruid, en vier oncen witte Wyn; twee uren, na dat dit ingenomen is, zal men
Vleesnat geven. Des avonds kan men Melken van de koele Zaden, en in elke once
Stroop van witte Slaap-bollen geven; waar mede men zal aanhouden zo lang, als
men het zal goedvinden.
Men moet in deze Ziekten aanmerken, dat de Vleesnatten van Kalfsvlees, aan
vette en vollyvige luiden niet dienstig zyn, om dat zy de Nieren te zwak maken; Daar
en tegen alle Voedzel, en Geneesmiddelen, welke wat heet zyn, en den Steen kunnen
afdryven, bekomen hun beter, dan magere luiden, welke men Pisdryvende en
vochtigmakende middelen moet geven, die verzachten. De Geneesmiddelen, welke
boven zyn, of naderhand zullen voorgeschreven worden, doen, om dat zy gematigd
zyn, altyd meer dienst aan allerlei gestelheden, dan die, wat te heet zynde, deur hare
kracht een grote menigte zand zouden doen lossen: maar ook oorzaak zouden zyn,
dat’er nog meer voortgebragt werden.
Eer men den Buik zuivert, moet men wagten,
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tot dat de grote pynen zyn gestild; en geven midderwyl braakmiddelen, die groten
dienst zullen doen; als het drinken van een once Olyf-olie met het sap van Zuring
tot anderhalf once, en een once Suiker; of Honig in een glas met laauw water
gemengd. Zo dit niet gaat, zal men een ander Geneesmiddel nemen, dat braken doet,
als de Tartar Emeticus, of Vitriolatus, gecalcineerd. Daar na zal men den Buik
zuiveren met anderhalf ons Moes van Cassia, in twee glazen Wei gesmolten. Die
beter oordeelen zich met een Slikbrok den Buik te zuiveren, zullen zes dragmen
Merg van Cassia met Poeijersuiker nemen.
Als men den Buik sterk wil zuiveren, moet men’er een dragma Diaphenic.
byvoegen, met zo veel Benidict. Laxativ.; anders kan men twee dragmen Sennebladen
met een dragma Syroop van Althea, of Violen geven. Een dag, of twee na de
Buikzuivering zal men een Drank nemen, gemaakt van twee dragmen Raapzaad,
drie dragmen Wortel van Steenbreek, een handvol Beteunie-bladen, en zo veel
Glaskruid. Men zal ’t alles, in anderhalf pint water, op de helft laten verkoken. Dit
zynde afgegoten, zal men ’t wellen met een half onze zoete Amandel oly. Men zal
het daar na weder door een Doek laten loopen; en, het in tween gedeeld hebbende;
zal men in elke helft een once Syroop van Limoenen doen; en zeven, of acht druppen
olie van Vitriool. De ene helft zal men ’s morgens nuchteren, de andere des avonds,
als men naar bed toe gaat, nemen. Of anders zal men een glas Spaanse Wyn met ’t
Sap van eene Citroen nemen; of een half scrupel Olie van Vitriool; of tien pinten
Wyn, op twee pond rype Krieken overzee zetten; en drinken daar van over ’t maal.
Men heeft’er, die in elken Wyn-oogst’er Oxhoofden vol met voordagt van laten
maken; en wel ver van daar, dat die Zaden de hoedanigheden der Wyn zouden
verzwakken, vermeerderen ze daar de kragt van.
Men zoude ook dit volgende kunnen gebruiken.

Anders.
Neem gestoten gelen Amber, Puimsteen, Poeijer van Steenbreek, van elks een half
dragma, meng het met een dragma Bloem van Kappers, een once Stroop van
Limoenen. Dit zal men herhalen eens- en andermaal. Of anders neem een dragma
Schalen van Eijeren, die eerst geleid zyn, in een glas Wyn; of een dragma Schors
van gestooten Waternoten, in een glas witte Wyn, of in een Afziedzel van Saxifraga,
of van het hout ’t geen de Kruideniers Nier-hout noemen. Of wel neem een half once
Terebintyn; en dit wel in water van Kaasjes-bladeren, of Klitte-bladeren, of Glas-kruid
gewasschen hebbende, meng het met een half onze Moes van Cassie, en een dragma
gemalen Zoethout, en zo veel Rhabarber; maak’er een Slik-brokje van, om ’t nuchteren
deur te zwelgen. Dit laatste zal den Zieken groten dienst doen, zo het Kolyk-graveel
door Slym veroorzaakt wordt, is de zelfde raad goed.

Voor Graveel Kolyk.
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Neem gestootten uitgezochte Zennebladen, twee oncen; gestootten Rabarber, twee
dragmen, witte Turbit, een dragma; Hermodactilen een scrupel; Eiken Boomvaren,
wit Wollen-kruid, Saxifraga, Iris van Florence, van elks vyf grein; Foelie twee
dragmen. Alles moet fyn gestooten worden, en men moet’er van nemen, als men de
pyn krygt, tot de zwaarte van een Vierendeel-loods, in witte Wyn.
Neem Fontein-water, een pond, Rozen-azyn, een once; meng het onder een, en
maak het tot een Drank, welke gy, zo menigmaal, als men Braakt, zult innemen; Dit
moet men viermaal daags herhalen; En, als het Braken is opgehouden, geef dan het
volgend Buikzuiverend Middel in.

Anders.
Neem Olie van Kappers, en Wynruit, van elks twee oncen; meng ze te samen; en
doe een Kalkoentje rode Wyn, tot kokens toe, heet maken; laat daar in twaalf grein
Opium smelten, en in een Marmere Mortier breken Meng het alles met een houtten,
of zilveren Lepel, en doe daar by vier en twintig bladen Goud, ontbind ze daar in,
en geef ze in Klisteer: Dit stilt de pyn in een ogenblik. ’t Is nooit te laat, zo lang men
niet gestorven is. het Middel blyft zomtyds 24 uren in het lighaam: maar wagt u wel
van een ander te gebruiken, om dit daar uit te doen gaan. Ondertussen zult gy een
Vleesnat aan den Zieken geven.

Andere Geneesmiddelen voor ’t Graveel-kolyk.
I. Neem de Wortel van de witte Heemst; en twee oncen, Kaasjes-bladeren,
Violen-bladeren, Majer, Kamillen-bloemen, een handvol; Meloenzaad een halfonce;
Cassia een once; Anys een halfonce; Zemelen, een handvol; grove Suiker, een once;
Olie van Violen, twee oncen; Olie van Lelien, een once; doe dit in een Pan, of wat
anders koken, de Olien, Suiker en Cassia uitgezonderd, welke gy in een pond van
dit Afziedzel zult smelten, om tot een Klisteer te geven.
II. Neem Koejemelk een pond, twee Dojers van Eijeren, slaat ze door de Melk,
geef ze in een Klisteer aan den Zieken; en merk wel, dat men voor dat soort van
Kolyk dikmaal moet Klisteren
III. Men moet den Zieken openende Middelen geven, die wel doen wateren; maar
hem eerst, met het likken van een once Kassia, een uur voor ’t eten, loslyvig maken:
en zo hy daar voor te zeer opgestopt is, moet men hem een Klisteer geven, gemaakt
op de volgende wys.
Neem Kaasjes-bladen, witte Heemst, Glas-kruid, van elks een handvol; Lynzaad,
twee dragmen; fyne Griek, twee dragmen; Kamille-bloemen, zo veel men in tweemaal
tussen twee vingers kan vatten; Zo veel Meliloten. Doe dit alles in een zakje, en zet
het in een Bad, ’t geen gy bereid hebt: de
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Zieke moet daar tot den Navel in gaan zitten; en een tyd lang daar in blyven. Als hy
daar uit komt, moeten hem twee lepels Stroop van Vrouwen-haair gegeven worden,
’t geen met drie oncen Zoethout gemengd is, en gy zult op het kwaad een Pap van
zulke Kruiden en Bloemen gemaakt, welke in ’t bovenbeschreven Zakje zyn gedaan
geweest, leggen, met een weinig zoeten Amandel-olie.
IV. Neem zoete Amandel-olie; zonder vuur geperst, een pond; Citroensap een
once; witte Wyn een mutsje; meng het alles onder een, en deel het in drien; en geef
het op drie byzondere dagen in, een uur, of twee voor het eten.
V. Doet Cicery-erreten met Zoethout koken, en den Zieken daar van drinken. Van
het Water van Glaskruid, Kers, en de Openende wortels, doe evenveel nemen, en
met malkander mengen, en menigmaal drinken: Dit is een voornaam Geneesmiddel,
dat uitnemende voor ’t Graveel is.
VI. Neem de buitenste schors van en Noot; stampt ze; en neem zo veel van deze
Poeijer, als een goude Franse Kroon weegt; geef dit den Zieken in met wat Wyns;
maar de Schillen moeten vers zyn, en zy zelf eerst van den Boom gehaald worden,
zo men ze zo kan krygen.

Voor allerlei Kolyken.
Neem een Dojer van een Ei; meng het met Brandewyn; maak het een weinig heet;
doe er ’t gewigt van een goude Franse Kroon aan Zuiker in, en drink het uit.

Andere Middelen voor het Kolyk.
Neem Geest van Salpeter een deel, Geest van Wyn, twee deelen; als alles wel
overgehaald is, meng het, en zet het twee, of driemaal in een Mariebad te distilleren
en coagaleren. Men geeft het tot een dragma in ’t Afziedzel van Alants-wortel.

Ander.
Schoorsteen-roed met Azyn genomen, geneest den pyn op staandenvoet.

Of wel.
Neem het sap uit Paardendrek gedrukt: maar, zo ’t een Vrouw is, moet zy van een
Merry wezen.

Anders.
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Neem Aloës Succotrin een dragma; Saffraan zes grein, Laudanum mede een grein;
geef het den Zieken; hy zal terstond genezen worden.

Een zo beroemd Middel voor Kolyk, dat het niet weder komt.
Neem de eerste, fynste bast van Oranje; een once, Kruidnagelen even zo veel; doe
het met een goed glas Wyn op een derde verkoken; en geef het den Zieken te drinken,
en hy zal’er voor altyd van genezen zyn.

Voor ’t zelfde.
Neem drie Laurierbessen; stoot ze wel klein; doe ze daar na in een glas witte Wyn;
neem het in, gy zult genezen wezen.

Voor ’t zelfde.
Neem verse drek van een zwart paard; doe het in een Servet, en laat’er een glas witte
Wyn deurloopen; ’t geen gy den Zieken zult doen nemen.
Neem een half glas Brandewyn; doe daar zeven, of acht druppen Geest van Zout
in. Zo gy dit niet wilt, neem zes Brillen van Okkernoten wel gestooten; doe ze drinken
in een half glas witte Wyn.

Van allerlei Kolyk.
I. Neem Kamillen, Wynruit, Salie, Alsem, Zemelen van koorn, van elks een handvol,
Azyn, zo veel nodig is. Sny alle deze Kruiden wel klein, en doe ze koken met de
Edik in een bekwame Pot, tot dat de Edik is verteerd. Doe deze Kruiden, daar na in
een kleine Zak, en leg ze op uwe Maag zo heet, als gy het verdragen kunt. Laat ze
weder warm maken, als zy koud zyn geworden, om ze daar weder op te leggen, en
vervolg daar mede tot de volkomen genezing toe, welke niet ver van de hand is.
II. Zo de Zieke rood van haair is; en hy gewoon is veel te zitten; laat hy zig wat
veel in beweging begeven en verhitten, dan zal vers Water hem genezen. Zo het ene
vergadering van vochten is, moet men hem een weinig Brandewyns geven, daar gy
een weinig poeijers van Pissebedden en wat Suikers in gedaan zult hebben; doe hem
dat drinken, en daar na den Buik zuiveren.
III. Neem Wynruit en Hyssoop, een handvol van elks; Wyn, een half pintje; Laat
het in een Pan, of Ketel koken, en vring dit Kookzel door een witte doek; en geef
het den Zieken te drinken.
IV. Neem Gezegende Distel, of Marjolein; doe ze met genoegzaam Wyns koken,
en geef van dit Afziedzel den Zieken.
V. Neem geheele Noten; gooi ze in ’t vuur; laat ze half verbranden; doe de
verbrandde Noten in een doek, en leg ze heet op de Navel. De Pitten van Persiken
gegeten, zyn zeer goed voor allerlei soorten van Buikpynen.
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VI. Neem grote Boonen, stampze, braadze met edik, en leg ze warm op den Navel.
VII. Neem Brandewyn; laatze in een Lepel heet worden; week daar Lywaat in, en
leg het heet op de Navel.
VIII. Neem Zemelen van Koorn, doe ze in Wyn-azyn koken, en maak’er een Pap
van, welke gy heet op den Buik zult leggen.

Geneesmiddel voor de kolyk der Paarden.
Geef ze een pond Olyf-olie in, met een glas Brandewyn; Klisteer ze daar na met Wei.
Zo ’t Kolyk met hitte is verzeld, giet’er door een Hoorn twee ponden Olyf-olie in,
waar in gy zult hebben laten
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smelten een once Crystallum Minerale. Klisteer daar na met Wei en Sap van Huislook,
zo gy ’t hebt. Zie paard.
kolyk-water. Doe op een Aams Ketel 112 Mengelen Brandewyn, 16 Mengelen
Regenwater, twee pond Karwy-, 6 pond Anys-zaad, anderhalf pond Venkel- een
halfpond Lavas-zaad, 2 pond Oranje-schillen, alle gestooten. Dit 24 uren in Franse
Brandewyn te weeken gezet zynde; doe in de Ketel een kop Zout, en distilleer zo
lang proef houdt; zoet daar na met 34 pond Poeijersuiker, in de Naloop gesmolten;
men moet het op geen proef brengen ’t moet’er boven blyven.

Anders.
Doe by de zelfde menigte van Brandewyn en Water, twee pond Venkel; zo veel
Lavas, 4 pond Karwy; zo veel Anys-zaad; een pond Oranje-schillen. Laat het 36 uren
weken, doe’er een kop Zout op, en distilleer zo lang als’er proef op is, tot op honderd
mengelen; Zoet dan met zo veel Suiker als boven.

Anders.
Doe op de zelfde Ketel even zo veel Brandewyn, Water, Zout, doch maar een pond
Oranjeschil, zo veel Anys- en een halfpond Karwy-zaad, Venkel-zaad, gedistilleerd
en gezoet, als boven.

Anders Slecht.
Doe op een Aams Ketel 120 mengelen Koren-Brandewyn, de Wortels van Eringium,
Pietersely-wortels, Juffermerk-wortels wat gedroogd, Jenever-bessen, Pokhout, van
elks twee pond; destilleer zo lang het proef houdt, of tot dat’er 96 mengelen
overgehaald zyn. Haal dan nog 16 mengelen Naloop over, en doe’er in 48 pond
bruine Moskabant Suiker, laat ze smelten, en zoet daar mede.
kolys van kalfsvlees.
Neem de Dye van een Kalf, of een deel daar van; braad en stamp het in een Mortier;
doe’er gedroogde korsten Brood en wat Vleesnat by: en dit wel doortrokken zynde,
zyg het door een Teems en bedien’er u van. Dus maakt men ze ook van Rundvlees.

Van een Jong Hoen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Braad een Jong Hoen, stoot het in een Mortier, stamp het wel, neem dan de korst
van Brood, laat ze in een Kasserol met Spek en fyne Kruiden rood worden; maak
het daar na vogtig, giet het door een Teems, of Doek, en bedien’er u van.
Dus maakt men ze ook van Kapoenen, Patryzen, Snippen, jonge Duiven,
Eendvogels.

Van Champignons.
Men laat ze koken met weinig nat; daar in korsten van Brood weken; doet het daar
na door een haairen Teems zygen.

Van Linsen.
Neem korsten van Brood, Pietersely, Pinxternakelen, Ajuin, of anders ’t geen men
begeert, smoor ze met Spek, of gele Boter, naar dat het in, of buiten de Vasten is;
doe’er Korsten by, en laat het alles wel rood snerken.
Dit gedaan zynde, meng’er de gekookte Korsten onder met een weinig Nat, Zout
en Peper: alles wel geweekt zynde, giet het door een Zeef, en bedien’er u van tot
Potspyzen in en buiten de Vasten.
Men kan ze ook van kleine Erweten op de zelfde wyze opmaken: maar hier van
niet dan helder nat nemen.

Van Kreeften.
Deze geeft veel verhevenheids aan de spyzen in de Vasten.
De Kreeften zynde gekookt, neem de Pooten en Knyper, en stamp ze in een Mortier;
doe’er wat Vis-nat by, of helder Erweet-nat, of ander Vasten-nat, met een korst
Brood; alles doorweekt zynde, zyg het door een Teems.
komkommer. Zie agurken, in ’t Latyn, Cucumis, is twederlei, Wild en Tam.

Beschryving van de Wilde.
Hare bladen zyn ruiger dan van de Geplantte, of Tamme, en van onderen wit. De
Ranken zyn zo ruw, dat ze, als Doornen, steken. De Bloemen zyn geel, en gelyken
naar een Star, met een knoop van achteren, die onder ’t groeijen, als een Eikel wordt,
doch groter en dikker, en ruige haairen heeft, als Distelen. De Vrucht krygt, als ze
ryp wordt, een gele koleur. Van binnen zit het zaad, dat ryp zynde, met kracht imant
in ’t gezicht springt, zo men zich bukt, om ze te plukken, want hoe menig dat men’er
aanraakt, zy bersten open.
De Wortel is doorgaans een voet lang, een goeden arm dik, wit, vast, vol sap, en
bitter, gelyk de gehele Plant.
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Zy wassen in zandachtige plaatsen, en hete Landen, en bloeijen in Augustus en
September.
De gantsche Plant wordt in de Geneeskunde gebruikt. Het sap is zeer bitter en
heet. De Wortel is afvegende, verterende, verzachtende en Buikzuiveren.

Beschryving van de Tamme, of Geplante komkommers.
Deze is een Plant, die Ranken heeft, en langs de aarde kruipt; De blaren zyn als die
van een Wyngaart, maar ruig. Zy heeft gele bloemen, waar uit Vruchten wassen, die
ook ruig, een halven voet lang, in den beginne groen, en rypwordende geel en vol
wratten zyn.
Men zaait ze in de Tuinen, en ze bloeijen in Julius en Augustus.
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Eigenschap van de zelve.
Zy zyn afvegende en verduwende, maar, naar sommiger gedagten, ongezond, en
maken een kwaad sap, zelfs in de beste magen; veroorzaken kwaadaardige en
hardnekkige Koortsen, gelyk alles, kwalyk en ten ontyde gebruikt, doet. De Wortel
gedroogd, en ontrent een vierendeel-loots daar van genomen, doet braken. ’t
Komkommeren-sap met het Zaad en wat Meel gemengd, en in de Zon gedroogd,
maakt een schoon Aangezicht, en ’t Vel blank.

Deugd van de zelve.
Schoon het gebruik der Komkommeren zeer gevaarlyk is, dewyl haar vleesch en sap
licht bederven en tot vergif worden, waar door hete en zware Koortsen, bezwaard
om te genezen, in ’t menschelyke lighaam ontstaan: zyn ze echter goed om’er de
Muil- en andere -Ezels mee te voeden, die ze garen lusten en graag eten. Ook is het
waar, dat haar Zaad met gepelde Gerst, of afgezoden, imant doet wateren, de hitte
in de Nieren stilt, en den heten dorst in de Koortsen vermindert. Het Afkooksel van
’t Komkommeren-zaad, van Krieken over Zee, of Blaas-kruid, van Maluwe, of
Kaasjes-kruid, van wit Heulzaad, met een weinig Nat van Zoethout, een weinig
Mumie, Arabische Gom en Dragant, is een kostelyk Geneesmiddel voor Longzieken,
en menschen die de Tering hebben, die gedurig hoeften, en grote hitte gevoelen in
’t wateren.

Om Komkommers te planten.
De Komkommers worden gezaaid en aangekweekt op de zelve bedden, en in den
zelven tyd, als de Meloenen, hebbende eerst het zaad laten weiken in goede Koeijenof Vrouwen-melk. Men heeft witte en groene, lange en korte Komkommers, die men
Perroquets noemt.
Onder de gele, is een soort ’t geen onder Glazen vele Ranken by den andere
voortbrengt. Dit is goed om vroege Komkommers te telen. Men teelt ze, als Meloenen,
maar aangezien zy beter tegen koude kunnen, kan men ze vroeger op Broeibergen
aanleggen, ze reeds in April hebben, maar dan moet men voor half February beginnen.
Doch, als zy in ’t begin van Mei groot genoeg zyn, is ’t te koud om ze te eten; zy
dienen matig bevogtigd.
In Mei legt men Zult-komkommers aan, van groene Komkommers, en een half
voet van een.
De Komkommer-planten, moeten verplant worden, om te beter te dragen, en aan
’t spikkelen min onderhevig te zyn. Zie Aanm. op Lusth.
Zo dra ze uitkomen, bewaar’er eenige van, die de fraaiste, witste en langste zyn,
om’er het Zaad van te hebben. Laat ze aan de Plant ryp worden, tot dat de Plant
gedaan heeft, ontrent de eerste vorst. Want wat de groene aangaat, gebruikt die
altemaal om te eten, alzo het Zaad van de witte, genoeg in groene verbastert.
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Men verplant ze ook als de Meloenen, op bedden, in de volle aarde. Zy willen wel
begoten wezen, om te meerder Vrucht te dragen: Ook moet men haar wel snoeijen
van de onnutte Ranken, of die niet dan valsche Bloemen hebben, welke niet zullen
zetten.
Om de Komkommers in korten tyd dik te hebben, moet men ze zo veel van haar
blaren niet ontdoen, als wel de Meloenen.
De eerste koude doet haar wit worden, wanneer’er ook de blaren Meelachtig en
wit uitzien, ’t geen een teiken is, dat ze haast uithebben.
Betreffende het plukken van de Komkommers, zulks doet naar mate, dat gy ze
van doen hebt. Zy worden hoe langer, hoe dikker, maar ook harder, en het zaad, dat
van binnen groot wordt, maakt ze onsmakelyker. Zy zyn het best, voor dat ze geel
beginnen te worden.
Om Komkommers te hebben, van wat gedaante en maaksel men wil, doet men ze
met hare steel, als ze noch klein zyn, in een Fles, of ander Vaatje, dat van binnen
zodanige gedaante heeft, en ze dus rontom toe binden; Zo zullen ze de Beelden, of
Letters volkomen vervullen. Om ze lang te hebben, steekt men de Bloem in een Riet,
of uitgeholt Hout, dat zuiver en zonder Pit is, of men zet een Vat met water een
weinig ver van de Plant af, wanneer de Komkommers, en insgelyks de Kauwoerden,
of Pompoenen, die altemaal de vochtigheid beminnen, door de nabyheid van ’t water
heel lang zullen groeijen.

Om de komkommers klaar te maken.
Men eet ze als Sala, of gestoofd, of in de Pot gekookt. Om’er Sala van te eten, weet
ider een, hoe men ze toebereidt. Men heeft maar in acht te nemen, dat men’er de
teerste toe neemt, haar schilt, en in schyven snydt.

Gestoofde komkommers.
Schil ze, en snyd ze in ronde schyven, bestrooit ze dan met Zout; fruit ze in de Pan
met Boter, en vergeet’er gene Uijen in schyven gesneden by te doen. Voorts maak
ze toe met Zout en Peper; en, wanneer ze gaar zyn, maak’er een Saus over van
Eijerdojeren, met Verjuis, of zoeten Room.
Anders. De Komkommers geschild, en als boven gesneden zynde, stoofze tussen
twee Schotels met Boter, Zout en ettelyke Kruidnagelen. Men kan’er ook Korst van
Brood, Krenten en kleingesnede Kampernoeljes by doen. Wanneer ze byna gaar zyn,
doe’er wat Verjuis met de korlen, of ’t geel van Eijeren, onder Verjuis geklopt, by,
met een weinig Nootmuskaat. Men kan’er ook een Saus van gestoofde Vis, of het
nat van gebraden Vlees over doen.
Nog anders. Doet de Komkommers, aan dunne schyfjes gesneden in een Taartpan,
of tussen twee Schotels, op een matig vuur, om’er ’t water uit te krygen. Laat ze dan
afdruppen, en stoof ze met
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gesmolte Boter, doe’er Zout, Peper, onrype Druiven, gestoten in een mortier, by:
Wanneer ze nu gaar zyn, maakt’er een Saus over van dojers, met een weinig Verjuis,
of met wat Doop van Komkommers, en deze Saus moet men met de Komkommers
twee, of driemaal over ’t vuur omroeren; haar dan opdoen in een Schotel, en warm
houden op hete assche, zorg dragende, dat zig de Saus niet geheel en al verteere; Gy
kunt’er ook wat Nootmuskaat over raspen.
Of hak wat Uijen, of Prei heel klein, stoof het in Boter, en doe’er wat
Kampernoeljen by, zo gy wilt: laat’er dan de Komkommers, aan schyven gesneden,
mee koken, met wat Zout, en wanneer ze byna gaar zyn, doe’er een weinig Verjuis,
of Azyn by; Ook kunt gy’er wat Noot over raspen.
Als gy uwe Komkommers te koken zet, kunt gy’er Azyn, of Verjuis by doen, en
zo ze gaar zyn, wat Room, en roer ze eens, of twee reizen in de Pan om; en wanneer
ze opgeschept zyn, raspt’er wat Suiker over. Gy kunt ze ook met gesmolte Boter
fruiten.
Men stooft ook wel hele Komkommers, daar men dan een Saus over maakt, naar
zyn believen.

Gevulde komkommers.
Neem middelmatig dikke Komkommers, scheltze, doet’er het zaad uit, zonder haar
aan stukken te snyden. Vult ze dan, met haksel van Kalfsvlees, van de Spier van een
Kapoen, met opgefruit Spek en Kampernoeljes, en bestrooi ze met Zout, Peper, en
fyne kruiden. Dus gevult zynde, doet ze eerst bezinken, laat ze dan met Vleesnat
koken. Als ze gaar zyn, doet ze’er uit, snyd ze aan tween, en laat ze koud worden.
Rolt ze in zuivoren deeg van Meel, Eijeren en witte Wyn. Maakt kleine Braadspitten,
rygt’er de Komkommers aan: Braad ze dus met Reuzel, en zo ze haar koleur hebben,
neemt z’er af, en zet ze met uw Warmoes op Tafel.
Anders. Maak een Hakzel van Kruiden, als of gy’er een Taart van wilde maken,
of’er Eijeren mee vullen; of maak een vulzel, of hakzel van Vlees, of Vis, en kook
het meer dan half gaar; vul daar mee een, of twee rechte en dikke Komkommers, na
dat gy ze aan een eint opgesneden hebt, om’er ’t binnenste, zo veel gy kunt, uit te
halen, stop dan het gat met dat zelve afgesneden stuk weer toe, en steek het samen
vast met een houte pin, en op de Komkommers eenige Kruitnagels. Laat ze dus
tusschen twee Schotels, of in een bedekte Taartpan, met vuur boven en onder, gaar
worden, op dat ze van alle kanten gelykelyk braden, en gy niet genoodzaakt worde,
om haar om te keren, uit vreze van ze te breken; doet’er t’effens wat Boter, en Zout,
zo ’t nodig is, wat verjuis, of azyn by: Kykt’er wel en dikwils na, dat ze niet mogen
aanbranden. Wanneer ze ter dege gaar, en de Saus goed is, kan men’er wat Vleessop
by doen, en Noot over raspen, met Korst van Brood, of Beschuit. Zoge wilt, dat de
Korst zoet zy, doe’er wat Suiker by, dat gy doen kunt, als de Komkommer met het
vulzel van een Taart toegemaakt is.
In de plaats van de gevulde Komkommers met Boter te stoven, kan men ze in
Vleesnat koken zonder kruid, met heel klein gehakt Ossemerg.
Als een gevulde Komkommer gaar is, kan men haar uit de Saus halen, en schielyk
in beslagen, en nog schuimende Eijeren dopen, zonder iets daar by te doen. Dog men
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kan’er ook Suiker over raspen, of Noosmuskaat; maar ze moeten warm op Tafel
worden gebragt.
Men kan een Komkommer met Ossemerg, dat wel toebereid is, vullen, als men
doet om een Taart van Merg te maken. Dan haar toegedaan, en hebbende laten koken,
als of ze met Hakzel gevuld was; moet lmen’er Suiker by doen, en ze dus opdissen.

Gekookte komkommers onder het Vlees.
Ider weet, hoe men de Komkommers in een Braadpan fruit. Wanneer men een
Schapebout, of ander Vlees aan ’t Spit, of in de Oven laat braden, zonder dat ze
aanbranden, en wanneer het Vlees gaar is, kan men de Komkommers weer in het
Pannetje doen, en ze voorts met Vet gaar stoven, dan haar droog laten zypen, en ze
in de Schotel , onder ’t Vlees leggen, met wat Azyn, Peper, of Notemuskaat, en ze
noch een tydlang warm houden.
Anders: Zo gy ’t Vlees in een Oven laat braden, kunt gy’er de Komkommers onder
leggen, met Zout, Peper, en een klompje Boter, of Vet, of plat gedrukt Merg; Zo het
Vlees mager is; en, om te beletten, dat het geen Komkommer-smaak aan zig trekke,
moet men twee, of drie stokjes in ’t kruis, in de aarde Schotel leggen, om het Vlees
dus van de Komkommers af te houden. En wanneer het Vlees uit den Oven is gehaalt,
maakt men voorts de Komkommer-saus, met wat Azyn, en laat dit samen koken.

Ingeleide Komkommers, of Agurken.
Men legt ze heel en ongeschild in Azyn, met veel Zout, en ettelyke Kruitnagelen, of
Notenmuskaat. De kleine Komkommers houden zig beter, dan de dikke, dewyl ze
zo waterig niet zyn. De pekel moet wel twee, of drie vingeren boven opzwemmen,
want alles zal bederven, zo het aan pekel ontbreekt. Daarom moet gy’er nu en dan
eens na zien, en’er nieuwe pekel, zo ’t nodig is, toe maken. Houd de Pot wel gedekt,
en zet ze op een plaats, die noch te vocht, noch te warm is, op dat de Azyn niet flaau
worde en bederve. Wanneer men van deze ingeleide Komkommeren wil eten, moet
men ze uit de Pot nemen met een houte, of zilvere Lepel, zonder de hand in de pekel
te steken: Wascht ze dan met wat water, eer gy deze eet.
Men kan ontrent de Komkommers het zelve waarnemen, als ontrent de Sluit-kool,
om ze in te zulten; Maar men moet in den Natyd, daar toe de kleinste Komkommers
uitkiezen. Zie kool.
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kompas. Dit is van twee soorten; ’t eene te Land, het ander ter Zee; of liever zy
worden gemaakt, dat de Doos, of liever de Pen in allerlei bewegingen recht over eind
staat; of dat zy de bewegingen, die’er aan gegeven worden, volgt.
Het eerste soort draagt eigentlyk den naam van ’t Zee-kompas; ’t geen den
Stuurluiden dient, om hun den streek te wyzen, welke zy zeilen. Zy heeft een ronde
Kaart waar op de hoeken der Wereld gewezen worden, naar de verdeeling der Winden.
Onder deze is een stalen Naald vast gemaakt; die met den Zeilsteen bestreken is;
welks ene punt altyd het Noorden; en de andere het Zuiden wyst, of regt, of met
enige graden verschils na ’t Oosten, of Westen, naar de plaatzen zyn, daar ’t zich op
den Aardbodem bevindt. Zy worden, altyd gemaakt, dat de Lely, die’er op staat, of
regt het Noorden wyst, en dus de miswyzing vergoed wordt, of dat zy niet vergoed
wordt, en ze wyst naar den loop der Naald. In ’t midden heeft men een koper Dopje,
’t geen op een spitze Styl gezet wordt, waar op de Roos en Naald draait.
Men heeft ze ook, welker Roos op den grond der Doos legt, en de Naald op het
Styltje, zonder Roos; deze noemt men Land-compassen.
’t Buitenste van de Roos is in Graden verdeeld, waar door men de grootheid der
verloop der Naalde kan leeren kennen. Zie zeilsteen.
komyn, in Latyn Cuminum. Men onderscheidt ze in drie soorten, in Tamme, en de
eerste en tweede, Wilde.

Beschryving der Tamme Komyn.
De Tamme Komyn heeft een lange en dunne steel, gesneden kleine bladen, als Venkel,
spreid zyne bloemen, als een Zonne-scherm, gelyk de Venkel, en draagt ene menigte
van zaden, twee aan twee. De Wortel is wit, en spreidt zich langs de aarde uit.
Plaats. Zy bemint hete, en modderige plaatzen, groeit overvloedig aan de Zeekant.
De Moorse wordt voor de beste gehouden. Men teelt ze ook op Maltha.
Eigenschappen. Zy is goed voor de Maag, zy verdunt, verhit, is samentrekkend,
opdrogende. Zy wordt met vrugt met Razynen, of Meel van Dolik, of Was, op de
ontstekingen der Teel-deelen gelegd.

Beschryving van de eerste Wilde Komyn.
De eerste Wilde Komyn van Matthiolus, is een kleine Plant met zes, of zeven kleine
gekartelde blaadjes, gesneden, als de Gingidium, boven op heeft zy vyf, of zes kleine
Ruikertjes, die rond en teder zyn, waar in ’t zaad is, dat wel na Strootjes gelykt, en
scherper is, dan dat van de Tamme.
Plaats. Het wast in Lycie, en Galatie, en klein Asie op heuvels.
Eigenschappen. Het heeft de kracht der Tamme, en nog groter. ’t Zoude ene
byzondere kracht tegen de Scorpioenen en Slangen hebben, als het met Olie, en Wyn
word genomen, zo veel men tussen twee vingers vatten kan. Het matigt de ziekten
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der Maag; geneest de Brakingen. Ook, tot drie dragmen, in drie glazen met Wyn
genomen, is ’t goed voor Opstyging.

Beschryving van de twede Wilde Komyn.
De twede Wilde Komyn gelykt vry wel naar de Tamme, welke verscheiden takken
met vyf, of zes bladen maakt, die vry groot en gesneden zyn. Zy maakt in elke Bloem
grote horens, die rond zyn en getand, waar in het zaad is gelyk die van de Bolder.
Plaats. Zy groeit in Galatien, Sicilien, en Asien; die van Egypten wordt voor de
beste gehouden.
Eigenschappen. Zy heeft de kracht van de eerste wilde. Als men ze met Kalfsvet,
of Honing in het oor laat druipen, geneest zy het geruis der Ooren. Als men ze met
Razynen en Azyn op Kneuzingen legt, geneest zy dezelve. Met Azyn neemt zy de
Sproeten weg; Men gebruikt, zegt Galenus, het zaad van de Komyn even eens, als
Anys, Karwy, Pietersely. Zy is heet, gelyk dat van die Planten. Zy doet Wateren, en
breekt Winden.
konfytwerk. Zie confituren.
konings geel wordt van de zuiverste Auripigment gemaakt, en is vergiftig, ’t doet
daerom hen, die ’t gebruiken, met een slechte reuk aan.
konings water. Zie Hubners Kunst-Woordenboek op Aqua Regia; ’t hiet ook Aqua
Stygia, en wordt gedistilleerd van Zout.
konserf. Zie conserven.
konstenaar wordt een genaamd, die met handen en den geest werkt.
konyn is een Dier zo groot, als een middelmatige Kat, ’t geen zich in Bossen: maar
voor al in de Duinen ophoudende, daar holen maakt, en zich verbergt; ’t heeft lange
Ooren, ene korte, maar haairige staart; zyne kleur is gemeenlyk graau en wit.
De Konynen beginnen jongen te krygen, als zy maar zes maanden oud zyn; zy
dragen 30 dagen, en werpen alle maanden vyf, of zes jongen; zo dat zy zeer
vermeerderen. Het Mannetje noemt men een Rammelaar; ’t Wyfje een Voedster; en
de jongen Lampreijen.
Zy zyn zeer schadelyk, daar zy in groten getale zyn, alle Aardvruchten zyn hare
gading.
Meen heeft’er tweederhande soort, Tammen en Wilde.

Onderscheid tussen Tammen en Wilde.
Om te maken, dat verscheiden dingen, die ’t Huishouden raken, t’onzer kennisse
komen, moet men ook ’t onderscheid tussen Tamme en Wilde Konynen weten. De
Wol der laatste is rosser en min dicht; zy zyn radder en zo dik niet, maar levendiger
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van aart, en zien’er wilder uit, ook zyn zy lekkerder. De eerste hebben meer dienst
van
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hunne spys, worden groter en vetter; zyn zo gaau niet en logger. Des niet tegenstaande,
gebruikt men de Tammen, om een Konyne-woud te bevolken; maar dan veranderen
zy met der tyd van aart, en krygen de gedaante van Wilde.
Men kent de Wilde daar aan, dat het haair van de poot geel is, gelyk ook onder de
staart: maar men wil daar wel eens, met het zengen der staart en pooten, mede
bedriegen: doch met afwassen, en door de brandige reuk is ’t ook wel te ontdekken.

Het kwaad, dat de Konynen doen, en de manieren om ’t te beletten.
De Konynen doen, ontrent de Duinkant en de Bossen, daar zy zich bevinden, veel
kwaad aan ’t Koorn, Wyngaard, en Moes-hoven; en daar is niets, dat zy niet
vrymoedig aantasten: maar ’t meeste kwaad doen zy aan de Wyngaarden, door de
Loten in ’t Voorjaar af te knagen. Men wenste daarom menigmaal zo digt niet aan
te wezen met zyne Landen: maar men kan daar voor wezen.
Neem kleine dunne droge houtjes van Wilgen hout; en doop de einden daar van
in gesmolten Zwavel; steek dan ’t andere eind in den grond. Als deze houtjes dus
klaar zyn gemaakt, en een weinig van den ander zyn gestoken, voor ’t geen gy
bewaren wilt; steek dan de Zwavel in den brand. De lucht daar van, die vier, of vyf
dagen daar aan blyft, zal hen beletten, gedurende dien tyd in den Hof, of Wyngaard
te komen. Men kan dit zo lang herhalen, als nodig is, om de Gewassen kragt te geven,
en te bewaren voor het aanranden dezer Dieren.

De Vyanden der Konynen, en de Middelen om ze te verdryven.
Een van de voornaamste Vyanden van de Konynen, zyn de Slangen. Deze doden ze
door hun venyn, en eten ze op. Zy zyn ook voor de z’er uit te krygen. Ten dien einde
dan plant men Esse Boomen, waar voor de Natuurkundigen, zeggen, dat de Slang
bang is, en eer te water zoude gaan, dan over haar hout kruipen. Zy vreest ook hare
schaduwe.
De Vossen zyn zo schaadlyk voor de Konynen, als voor de Hoenderen. Jagt op
de zelfde te maken, is ’t beste middel, en daar ontrent moet men niet achteloos zyn.
Honden en Katten, zo wel Tamme, als Wilde, zyn ook hunne doodvyanden. Maar
met Jacht en Strikken vervangt men ze best.
Men vangt de Konynen met de Fret, zonder Fret. Men verschuilt zich om ze te
schieten. Men vangt ze met het Zak-net, in ’t Hang- of Jagt-net, en op andere wyzen,
waar van wy tans zullen spreken.

Middel om een Konyn met de Fret, in een konyne Woud, of ’t Duin te vangen.
Neem een Hondje, dat kort op zyn pooten is, laat dit een uur lang in ’t Duin, of de
Konyne-warande jagen, om alle de Konynen in hun hol te doen gaan.
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Dit gedaan zynde, roept uwe Hond, en maak hem vast. Gaat daar na, na de holen,
en span uwe Net-zakken voor alle de gaten; en dat op deze wys.
Doe uwe Net-zak open, en span ze voor het gat, zo dat zy veel meer plaats dan
het gat beslaat, steek het Toutje door zyne Ring, en desgelyks het Toutje ’t geen in
de Ring steekt; en zo gy gene Netten genoeg hebt, zo stop die andere gaten met Gras,
of Kruiden toe, want zo lang maar een open is, zullen zy daar door uitvluchten.
Als alle gaten dus gestopt, of bezet zyn, steek dan uw Fretje, een Belletje om zyn
hals hebbende, onder het Netje deur, in ’t hol; en spreek noch beweeg u, zo lang, als
’t’er in is. Het eerste Konyn, ’t geen het vindt, zal het zo lang jagen, tot dat het daar
uit komt, in ’t Net loopt, en’er zich insluit. Dit gedaan zynde, moet men het Konyn
daar terstond uithalen, op dat het Fretje het niet ziet, en de lust en vurigheid behoude,
om’er weer in te gaan, en’er meer te zoeken, ’t geen het doet terwyl het de andere
jaagt, of vat. Vindt het’er geen meer, ’t komt’er uit. Wil ’t’er niet meer in, moet men
’t in de Neus blazen, of spouwen, dan loopt het’er weer in, en zoekt. Denkt gy, dat’er
geen meer zyn, moet gy elders uwe Netten spannen; daar gy andere en beter holen
denkt te vinden.
’t Gebeurt wel, dat een Fret een Konyn vindt, dat hy overvalt, doodt, ’t bloed
uitzuigt, en waar op hy vervolgens gaat leggen slapen. In zo een geval moet men ’t,
of kwyt zyn, of wagten tot dat hy wakker wordt, en’er uitkomt, dat somwyl een uur
of vyf, zes lydt. Hierom moet men een Snaphaan by zich hebben, om in ’t hol te
schieten, en ’t wakker te maken; maar zo men ’t binnen ’t uur doet, baat het niet, en
blyft slapen.
Vangt men een Voedster, moet men ze laten loopen, om de Duinen niet te
ontvolken; maar ze een snee in ’t Oor geven, op dat zy naderhand by zulken zouden
bekend wezen, die ze al loerende schieten willen.

Om de Konynen, zonder Fret, uit de holen te jagen.
Neem gestootte Auripigment, Zwavel en oude Schoenen, of Leer, of Laken; brand
het voor de holen aan de kant, daar de Wind van daan komt, en span uwe Netten
beneden Winds.
Zet een Kreeft, of twee in de holen, en zy zullen’er de Konynen uitjagen.

Manier van Jagtnetten, Schakels-wys, te maken, om Konynen te vangen.
De Jagt-netten worden eveneens gemaakt als de
[illustratie]
[Plaat 20. pag. 419. Fig. 1. Fig. 2. pag. 419. Fig. 3. pag. 420. Fig. 4.
KONYN. F. de Bakker fecit 1738.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

419
Patrys-netten; gelyk men op zyne plaats zien zal. De Ladders kunnen van vierkante,
of scheve ruiten, en groot van zes, of zeven duimen zyn. Maar, hoe men ze maken
moet, moet men in ’t Artikel van de Netten zien, daer’er van gesproken wordt; altoos
’t Garen moet sterk genoeg wezen; De Mazen moeten anderhalve, of twee duimen
wyd zyn, en van drie-draad gemaakt.
De hoogte van zo een Jagt-net moet van drie, of vier voeten zyn, en de langte naar
welgevallen; Het Net moet ten minste tweemaal zo lang en wyd zyn, als de Ladders.
Men zet’er, van vier, tot vier voeten, stokken aan, makende het overige gelyk
Patrys-netten.

Twee soorten van enkelde Jagt-netten.
Men heeft in de volgende Art. II. en III. twee Voorschriften van enkelde Jagt-netten
gegeven, waar van de Mazen scheef staan; maar men kan, zo men wil, ze van rechte
maken; Zo men ze scheef maakt, moet men’er vier en twintig opzetten, en zy moeten
drie Roeden lang zyn; Daar na moet men een sterk Touw aan alle de laatste Mazen
van de kant doen, in de langte, zo wel om hoog, als om laag. Alles moet bruin geverwd
wezen, gelyk onder ’t Woord net geleerd is.
De Jaag-netten met vierkante Mazen zyn beter, dan die waar wy van spreken. Ik
welk geval zy vyf voeten hoog moet wezen, en drie, of vier Roeden lang, naar de
plaats daar zy gebruikt zullen worden; ’t zal niet nodig wezen een Touw rondom
deze laatste te doen, om dat zy ’t op een andere wys doen als de eerste; gelyk wy
elders zien zullen daar men het gebruik daar van zal leeren.

Hoe men de Konynen en Hazen met een enkel Jagt-net vangt.
I. Men spant dat soort van Netten op een weg, of pad van een Bos; om dat de Konynen
en Hazen de gemakkelykste, en meest begaanne paden deurgaans volgen. Maar men
moet toezien, dat men de Netten niet anders spant, dan daar de Wind en ’t Wild van
ene plaats komen: doch zo men dat niet kan doen, moet men ze ten minste beneden
winds plaatzen, om niet ontdekt te worden.
Onderstel, dat Fig. I. A. B. een Weg, of Pad zy; neem twee, of drie stokken C. C.
C., die elke vier voeten lang, een duim dik, en met het dikke eind in de grond staande,
wat gebogen aan het boven-eind zyn; steek ze een weinig schuins in den grond; maar
in een rechte lyn en even ver van een.
Neem daar na uw Net, en maak het boven aan de laatste Mazen, op die wys, vast,
als de Figuur hier achter verbeeldt, en zodanig, dat zo dra het Konyn, of Haas daar
in loopt, ’t Net ligt van boven neder valt.
Dit Net gespannen zynde, maak’er een treed, of tien twaalf van daan te wezen,
maar zo, dat men u ter zyde van den Weg niet zien en kan, in een Bosje D., maar
van daar gy ligt het Wild zien kunt.
Merk wel deze twee dingen, voor eerst dat dit Bosje beneden winds zy, en ’t twede,
dat men den Weg, welke het Wild gekomen is, niet loope, om het de komst van een
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Mens niet te doen gewaar worden. Maar volg den Weg, door de stippen in de Figuur
afgebakend.

Ander soort van Jaag-net; ’t geen de Boeren gebruiken, om Konynen en
Hazen te vangen.
II. Het Net, waar van wy in het voorgaande Artikel spraken, is in stil weder goed;
maar men kan het in harde wind niet in staat houden, en, zo men niet wel oppast,
loopt het Wild daar deur. Zie daar een ander, dat meer gebruikt wordt, en wisser gaat,
maar ook meer beslommering geeft. Zyne gedaante wordt in de Figuur 2. beschreven.
Om dit Net te spannen moet men ’t bovengemelde aanmerken. De linien A. B. en
C. D. verbeelden de breedte van den Weg. En K.L. M.N. twee stokken, elke ontrent
vier voeten lang, en twee, drie duimen dik; Deze stokken moeten aan weerskanten
gelyk afgesneden zyn. Als gy op de plaats zyt; neem dan de twee Touwen van een
eind van het Net, en bind ze om laag aan een Boom, of Paal, wat buiten den weg
staande, een voet, of anderhalf van den grond; by voorbeeld by de letter H. en doet
desgelyks aan ’t andere eind by I. De Touwen moeten ook slap genoeg in ’t midden
wezen, om’er de stokken tussen beide te zetten, welke gy op deze wyze moet vast
maken.
Neem de Stok K. L. breng ze op de kant des Wegs, op het Touw L. onder aan ’t
Net, en ’t Boven-touw aan ’t andere eind K. van het hout; Gaat dan dwers den Weg
over, achter het Net heen, en houd de Bovenreep in uwe hand, op dat’er het houtje
niet uitga; als gy aan ’t ander eind van de Weg zyt, zet’er dan uw stokje M. N. tussen,
en stel het Net zo, dat het een weinig overhangt na de kant, daar gy ’t Wild van daan
wagt: zo dat het Dier, in ’t Net vervallende, maakt dat de houten uit de Reepen gaan,
en het zelve beslaat, om dat de Mazen, nedervallende, door hunne ruimte, zaks genoeg
van ’t Net maken, om’er Haas, of Konyn in besloten te houden.

Om een Konyn, of Haas met een dubbeld Jaag-net te vangen.
III. Men kan een dubbelt Net gebruiken, dat minder moeite heeft, als de twee
voorgaande: maar men ziet het beter van ver, als de twéé andere, dit Net is
voornamentlyk goed op de wegen, daar de Konynen loopen, die altemet met hun
vyf, of zessen achrer den andere komen geloopen, en gevangen kunnen worden, om
dat dit Jaag-net niet valt. Ik vertoon de wys, hoe men dat gebruiken moet, in de Figuur
3. Ik onderstel, dat gy t’onthouden hebt, ’t geen te voren gezegd is, dat de letters,
welke de gestipte Lynen A. B. C. D. aanwy-
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zen, den kant der Weg verbeelden; steek enen der stokken van het Jaag-net op de
plaats door de Letter E. aangetekend, en enen anderen in ’t midden in F. en dus met
de andere, tot dat de Weg daar mede gestopt is. Verberg u dan achter een Bosje, of
in een Boom, gelyk ik te voren gezegd heb; Men mag van deze soort van Netten wel
verder afgaan, dan van de voorgaande.
Aanmerking. Men moet aanmerken, dat men met een dubbel Jaag-net niet anders
dan Hazen en Konynen kan vangen; maar met de andere vangt men ook Vossen,
Dassen, Katten, Bunzingen en Wolven. Hierom moet gy, zo dit Gedierte in die plaats
ook gevonden wordt, van een Vork, of ander Geweer, niet onvoorzien zyn, om ze
ten eerste dood te steken; op dat ze uw Net niet breken.
De rechte tyd van deze Jaag-netten te spannen is ’s morgens, als den dag begint,
en daar op te leggen loeren tot een halfuur na Zons opgang, vooral in de lange dagen;
en ’s avonds van een halfuur voor Zons ondergang, tot donker avond toe.

Om ’s nachts Konynen te vangen.
IV. De Konynen, die in een Tuyn, onvoorzien van Muren, by nacht komen eten, zyn
gemaklyker met Strikken te vangen: maar zy blyven daar niet in; want zo haast voelt
een Konyn niet, dat het vast is, of het keert het hoofd om, zet zyn tanden in den Strik,
en byt hem af; gants anders, als een Haas, die voort wil. Daar zyn vele plaatzen, daar
de Konynen in de Tuinen, die gene Muren hebben, breken, zonder dat men het beletten
kan, alzo ze ’s nachts laat komen, als men ze niet zien, noch schieten kan. Zo u dit
overkomt, gebruik dit soort van Strik.
Steek in uwe Heg een stuk houts Fig. 4., dat twee duim dik is, en ontrent een duim
van ’t boveneind, een gat heeft, daar men de tip van zyne vinger in kan steken. Neem
dan een stuk Koperdraat; en die aan deszelfs eind een sterk touwtje, ’t geen gy door
het gat van ’t voorgemelde hout steekt; en bind het vast aan een sterke Tak, welke
gy gebogen zult houden, gelyk die, welke met R. getekend is. Dit gedaan zynde, zult
gy een klein houtje een weinig dunder snyden dan een Ping, en een Duim lang, ’t
geen ge in ’t gat zult steken, op dat de Tak niet kan opspringen, en den Strik toehalen,
welke vast zal gehouden worden door ’t kleine stuk houts S. door middel van de
knoop, die de Strik en het Touw aan malkander vast maken. Zet daar na, en open
uwe Strik V. zo groot, als een Vuist, en zo, dat het Konyn’er niet deur kan lopen,
zonder’er zyn hoofd deur te steken. De eerste, die’er komt, zal ’t hoofd omdraaijen
om af te byten, ’t geen hem vast houdt, en maken, dat het houtje uit het gat valt, en
dus zal ’t aan den Tak de vryheid geven, van daar van daan, weder te keeren; en dus
zal het Wild zich verworgen.

Om Konynen by dag in dubbelde Jaag-netten te vangen.
V. By daag komen de Konynen zich, buiten de holen, in ’t Hout verlustigen, en
vertrekken zich in hunne holen, zo dra zy iet hooren; zo gy ze wildt vangen; maak
te hebben dubbelde Jaag-netten, en doe, gelyk ik hier boven getoond heb. Na dat gy
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wel weet waar de Holen zyn, span daar voorheen uwe Netten. Gaat dan wandelen,
daar gy Konynen denkt te bejegenen, achter de Hagen, en jaag ze met geraas, of een
stok op, dan zullen zy, zich menende in de holen te verbergen, in de Netten werpen,
daar gy ze terstond moet uithalen, op dat zy’er niet deur byten. Als gy ze op deze
plaats gevangen hebt; Span dan uwe Netten op ene andere.

Om Konynen met een Hond gewis te vangen.
VI. Als men de holen weet, is het goed een klein Hondje, of een Fret te hebben. En
wilt gy dan vermaak hebben, weest met uw tween; waar van de een op de holen zal
gaan, en’er het Net zo zal voor spannen, dat’er geen gat buiten het Net is. Laat hy
dan een weinig van daar gaan, op een plaats, waar van daan hy het Vangen zien, of
hooren kan. Zo dra de ander, die de Hond heeft, weet, dat het Net gespannen staat,
moet hy den Hond los laten, en met praten en fluiten wat vurig ter Jacht maken, op
dat hy het Wild op doe. Dit zich willende voor hem bergen, loopt in de Netten, waar
uit de Oppasser het halen moet, en daar mede voortgaan, tot dat hy genoeg heeft.
Wy hebben reeds gezegd, dat de rechte tyd, om de Konynen buiten hunne holen
te vinden, van ’s morgens is, tot zes en zeven uren, en van elf uren tot enen, en ’s
avonds een uur, of twee voor Zons ondergang; voor al, wanneer het droog weder is.
Niet, dat men ze alle uren van den dag niet buiten hunne holen vindt; maar meest op
gezegde tyden.
Zo men by geval vindt, dat’er zo vele gaten zyn ter plaatze, daar men de Netten
wil spannen, of dat zy zo ver van den andere zyn, dat de Netten ze niet beslaan
kunnen, moet men ze aan dien kant zetten, daar zy ’t allerwaarschynlykst op zullen
aankomen, en de gaten, die ’t verste af leggen, met Steenen, Takken, of Kruiden
stoppen.

Om de Konynen met kleine Netjes, Zakken genaamd, by dag te vangen.
VII. De Konyn-zakken zyn Netten, die op de wys van een Zak gemaakt worden.
Neem een dozyn, of twee Netjes; en gaat daar mede na de holen, en zet’er een
voor elk gat, op deze wys. Open ze, en span ze voor het gat, en maak dan ’t Ryg-tou,
’t geen door een Ring gaat, aan een Tak, of Pen vast, en het andere Ryg-tou aan een
andere Tak, of Hout, en doe zo met alle.
Hoe men moet doen, als men geen Netten genoeg heeft, is even te voren gezegd.
Als de Netten gespannen zyn, plaatst men zich, daar men ze zien kan, en loopt daar
heen, zo dra’er een gevangen is; en men maakt zo weinig beweging als men
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kan, terwyl een ander met een Hond ’t Konyn gaat opjagen, om het na zyne holen
te doen vluchten, en in de Netten loopen.
In deze Netten vangt men ze gemaklyker, als in de andere.

Gestoofde Konynen.
Een gefruit Konyn is iets heerlyks, als men ’t wel weet te bereiden; Men neemt een
Konyn, snyt het aan stuk, snerkt het met gesmolten Spek op. Dit gedaan zynde, laat
men het in Vlees-nat koken, en maakt het smaaklyk met Zout, Peper, fyne Kruiden
Uijen, Nootmuskaat; en, als ’t gaar is, doet men’er een Dojer van een Ei en Verjus
by, en eet het.
’t Geen hier van de Konynen gezegd wordt, is ook van de Lampreijen gezegd;
dewyl zy niet verschillen, dan in ouderdom.

Gebrade Konynen.
Als men Konynen wil laten braden, lardeert men ze fyn, of men belegt ze met Spek,
of, by gebrek daar van, droopt men ze met Boter, terwyl men ze braadt, en zo dra zy
gebraden zyn, zet men ze in een Schotel, en distze op met een Saus van Water, Zout
en witte Peper.

Konynen in Ragout.
Sny een Konyn in vieren, lardeer het grof, snerk het met gesmolten Spek op, laat het
in een platte aarden Pot, of Casserol opstoven met Vleesnat, en een glas witte Wyn,
en Zout en Peper; let wel, doet’er geroost Meel met Oranjesap by, en als het gestoofd
is, dis het op om heet te eten.
konynen-woud. Dit is een Woud, Bos, of Wildernis, waar in men Konynen houdt.
Met deze plaatzen is het, gelyk met andere zaken; zy vereissen hunne byzondere
gelegenheid en plaatzen. De beste zyn heuvelachtig tegen ’t Oosten en Zuiden gelegen,
en zanderig, gelyk de Duinen. Want kleigronden zouden haar niet dienen, om dat zy
daar zo wel niet in graven kunnen, en in moerige gronden tieren zy niet.
Men is ’t niet eens, hoe men een Konyne-woud moet aenleggen; men vindt ze, die
ze Omheinen en Omtuinen willen, of met Muren omzetten; maar het voordeel is zo
veel kosten niet waard. Ons oogmerk is, onze goederen te vermeerderen. Ik laat dan
deze manier van Omtuinen daar, om tot ene andere te komen, die my meer behaagt.

Op van voor een wys men een Konyne-woud, of Duin moet aanleggen.
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Men moet ze met zo diepe Slooten omgraven, als mogelyk is, en schoon dit het
wegloopen der Konynen niet belet, zo zy met water niet vervuld zyn, echter zal het,
middelende de zorg welke men daar voor draagt, en waar van men naderhand spreken
zal, bezorgen, dat die Dieren daar gewennen, gelyk men vindt dat allen
Konynen-wouden, of Duinen is gebeurd, die met gene Meren, of natte Slooten zyn
omgraven geworden.
Die een Konynen-woud, of Duin wil maken, kan dit zo groot maken, als zyn Land
is, maar hoe groter ’t is, hoe beter voor de Konynen.
Ik weet niet, hoe zy, die, voor my, van een Konynen-woud geschreven hebben;
hebben kunnen raden, van dit met Sloten vol waters te omringen, of zy kennen den
aart der Konynen, of niet; zo ’t eerste: waarom willen zy ’t water ophouden; zy weten
immers dat zy tegen de vogt zyn? is dit niet tegen den aart te werk te gaan? zo zy ze
in hunnen aart niet kennen; waarom dan gewaagd raad te geven; want dit strekt tot
nadeel. Hier om kiezen zy, die’er een aanleggen willen; een bekwame plaats,
omgraven ze met droge sloten, zonder’er zich veel aan te kreunen wat’er van de
Konynen worden zal, als zy ze’er in gedaan hebben.

Hoe men een Konynen-woud, of Duin bevolken moet.
Als men Konynen in een Woud gezet heeft, ’t welke men wil bevolkt hebben, zoude
het een werk van geduld en zonder vermaak zyn, lang naar voordeel te wagten; en
gelyk het eer een zaak is, waar mede men zyn voordeel zoekt te doen, zo dient men
zyn best te doen, om tot zyn oogmerk te komen; kort van gedult te wezen geeft
menigmalen zyn voordeel. Dus is ’t met de Konynen-wouden, die niet te schielyk
in ouderdom kunnen overvloedig zyn, om ons voordeel aan te brengen.
Die dan verlangen een Woud, of Duin dra bevolkt te zien, moeten een zeker getal
Voedsters zien te krygen, die niet jong zyn; en ze daar in zetten. Dit Gedierte
vermeerdert zich hier door de Jongen, welke het voortbrengt, en neemt met der tyd
toe, inzonderheid, als men’er in een Jaar, of twee niet in Jaagt, en in ’t derde zeer
weinig.
Maar luiden, die op enig voordeel van dit soort zich wat verstaan, willen ze liefst
door Tamme Konynen bevolken. Dus neemt een Konynen-wout schielyker toe, als
met het op die wys in staat stelt.
koolen noemt men Stukken, die tot brand gebruikt worden, zy zyn van velerhande
soorten, Steen-kolen, Houts-kolen, Turf-kolen, of Dove-kolen.

Steen-koolen.
De Steen-kolen zyn een zwarte stof, welke men uit de aarde, of liever Bergen haalt,
en tot branden dienstig is. Men vindt ze veel in ’t Nivernois, Bourgogne, Engeland,
verscheiden Plaatzen van Duitsland, Luikerland, Henegouwen, enz. De Smeden,
Zeepzieders, Brouwers, Jeneverstokers, gebruiken ze veel; en zy komen by ons onder
den naam van Luikze, Engelze, vette en droge Kolen enz. voor. Zy zyn heet van
brand: maar geven een vuilen damp, en een kwade borst.
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Houts-koolen.
Zyn van tweederhande soort, dat is, die men by de Bakkers in Holland haalt, en ’t
overschot van hunne verbrandde Takkebossen zyn, welke in een Doofpot gedoofd
worden; en

Houts-koolen.
Die van Hout met voordagt gebrand worden, om schielyk vuur te vatten. Als zy in
een klein Vertrek gevonkt zyn geven zy een kwade damp, die imand pyn in ’t hoofd
kan doen krygen, en kwalyk worden. Om dit te verhoeden moet men’er in ’t eerst
schielyk een stuk Yzer op leggen.

Manier om Houts-koolen te maken.
Men maakt een grote Kuil, welke men met gebroken en aan stuk gehakte Takken
vult, die Toorns gewys op een zyn gestapeld. Men dekt deze Kuil met een soort van
Verwelf van Steen en Aarde in ’t ruw toegemaakt. Men laat onder een gat, om ’t
vuur in ’t hout te steken. Als het ontstoken is, stopt men dit gat weder toe. Men laat
dit Hout verscheiden dagen branden, en daar komt een dikke damp uit; waar van een
gedeelte door de gaatjes van het Gewulf heen gaat, en ’t ander gaat wederom in de
Kolen. Dit maakt dat zy gene vlam maken. De Kolen zyn dan gebrand, als zich daar
geen rook meer uit opheft. Dan stopt men de openingen toe, welke’er in ’t Gewelf
mogten gekomen zyn. Want de lucht, welke daar door by de Kolen komt, zoude ze’er
in doen verteren. Men neemt ze’er niet uit, voor dat alles koud is.

Turf-koolen.
Deze zyn de Turf, na dat zy zo verbrand is, dat’er nog rook nog vlam meer van
opgaat; en, wanneer zy in dezen stant is, in een Koperen, Yzeren, of Aarden Doofpot
gestoken is geweest.
Men houdt het voor een spaarzame Huishouding, daar men de Turven, zo dra zy
gevonkt zyn, in de Doofpot steekt, om ze ten gebruike der Huishoudinge voor
Fornuizen, Konforen, Testen, enz. te bewaren.
Van de zelfde gaat een zo venynige damp op, dat zy, in een klein besloten Vertrek,
imand doen stikken; waarom men aan ’t zelve altyd genoegzame lucht moet geven.
Zy maken ook velen pyn in ’t hoofd.
kool, in ’t Latyn Brassica, die men in de Tuinen plant, en in de Keuken toemaakt,
is een Plant-gewas, welkers bloem vier blaatjes heeft, en welkers Vrugt een rond
zaad, in een aauwtje gesloten, is, ’t geen door een middelschot in twéén gedeeld
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wordt, dat blaadjes draagt; de bladen zyn min, of meer gerimpeld naar dat het soort
is, en de kleur trekt uit den blaauwe.
Men heeft zeer vele soorten, maar die hier te Lande gevonden en geteeld worden,
zyn Bastaard-kool, Bloem-kool, Kappertjes-kool, Rode-kool, Witte-kool, Savooi-kool,
Spruit-, of Krul-kool, Slooren.
basterd-kool is een verloopen soort, uit het zaad der Rode voortkomende.
bloemkool is van groter en kleinder bloem, en meer, of min gesloten, wit en
graauachtig. De grote en Witte, die vast in een is gesloten, en rond, zonder door
blaadjes verdeeld te zyn, wordt voor de beste gehouden. Doch vele oordeelen de
losse Bloem-koolen smaaklyker. Evenwel doen de Gronden en Luchtstreek veel, om
groter en vaster Koolen te telen. De beste teelt men op ’t Eiland Cyprus, vervolgens
in Engeland: doch schoon men hier de Zaden brengt, men teelt ze hier slechter,
inzonderheid de late Zomer-, Herfst-, of Winter-koolen. Maar ’t is beter, dat men
Zaad, uit het Cyperse en Engelse hier te Lande geteeld, zaait. Men zaait de Bloem-kool
in de Herfst, en des Winters, ook wel in ’t vroege Voorjaar onder Glazen; men plant
ze daar na op zich zelven, en dekt ze tegen ’t vriezen.
De Planten, die schielyk groot worden, geven slechte Vruchten. Daarom moet
men zulke Kool-planten verkiezen, die van matigen groei, kort van steel, diklyvig
en van hartscheuten voorzien zyn. Men moet ze, die in ’t vroege Voorjaar verplant
worden, tot by hare uitschietende bladeren in de grond planten: maar de Zomer-koolen
hoger op struik, en zo diep niet planten. Alle byscheuten moeten naderhand
uitgebroken worden, want dan zouden de Hart-koolen kleinder wezen.
Zomer-, Herfst- en Winter Bloem-kóól, wordt van Maart, tot het einde van Mei
gezaaid, en men verplant ze van tyd, tot tyd, in bekwaam weder, tot op ’t eind van
Juli, maar Herfst-kool wordt best, ruim half Mei gezaaid. Wanneer de Bloem-kool
zyne grootte nog niet heeft, en het by den Winter begint te rypen, knakt men de
binnenbladen, om de Bloem voor ’t bevriezen te dekken; dan kan zy nog een klein
vorstje wederstaan.
Zy begeert meer bemesting, dan Rode, of vastsluitende Kóólen.
Om de Bloem-kóól des Winters goed te houden, hangt men ze met de Bloem om
laag op een droge plaats, daar zy niet bevriezen kan, aan een Zolder op. Aanm: op
Lufth:
Om ’t goede Zaad te kennen, wiens deugd in de Vers- en Nieu-heid bestaat, moet
het van een levende koleur wezen, vol olie, rond, niet gerimpelt, klein, nog droog,
’t geen tekenen zyn van zynen ouderdom. Het moet eer donker- dan lichtrood wezen,
zo het ter degen ryp is geworden aan den stronk.
Als gy goed Zaad hebt, moet gy het op zyn Frans, of Italiaans zaaijen. De Italianen
gaan’er dus mee te werk. Zy zaaijen het in Kassen, of Bakken, als het in Augustus
volle Maan is; Dus schiet het schielyk uit, en wordt sterk voor den Winter. Als’er
vorst op komt, zettenze de Bakken in Kelders, tot in ’t Voorjaar; en als de koude
over is, verplanten zy ze in goede aarde. Door dit middel krygen zy schone, witte
Bloem-kóól, die’er wel
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en smaaklyk uitziet, nog voor de grote Zomerhitte.
De Italianen wachten niet, tot dat de Bloemkoppen hare volkomen dikte hebben,
maar rukken ze, een weinig van te voren, uit den grond, zetten ze in de Kelder,
bedekken de gantsche Wortel en de Stam tot aan het hart met aarde, dicht by
elkanderen, maar wat schuins liggende. In dezen staat laten zy ze ten vollen
uitgroeijen, en kunnen haar zeer langen tyd bewaren; terwyl anders, zo zy ze in den
grond lieten, de hitte haar in ’t Zaad zou doen schieten.
De Fransen genoegen zich, om ze in ’t laatst van den Herfst te hebben, die ze dan
voor den helen Winter bewaren. Wel is waar, zo ze vroeg geplant worden, dat eenige
ontrent Julius kunnen bloeijen; maar de overige worden door de grote hitte hart, en
blyven steken uit gebrek van vocht, brengende niet, dan kleine, en veeltyds gants
gene Koppen voort. Om deze reden zaai’er weinig op uw eerste Bed, in uw
Meloen-bak; makende kleine voren, vier vingers van den anderen, in welke gy uw
Zaad heel dunnetjes moet zaaijen, om de verwarring voor te komen, en dekt het met
de zelve aarde toe. Twee of drie Voren zullen’er overgenoeg toe zyn.
Tegens ’t einde van April, als de Meloenen boven het Bed opgeschoten en verplant
zyn, kunt gy’er weer nieuwe Bloem-kool, op de voorschreve wyze, op zaaijen, die
in de Herfst goed zyn, en in een warme plaats, daar ze geen nood hebben van de
vorst, moeten opgesloten worden, om ze ’s Winters te eten.
Om ze te verplanten, wacht tot dat hare blaren een hand breed zyn, ten einde de
Bloem-kool sterk genoeg zy. Besnoei dan den Stronk om laag, en begraaf ze zo diep,
dat de bovenste blaren maar drie vingers uit de aarde kyken, dat is, ze moeten tot
aan de bovenste knop, of noest, in de aarde staan. Nog is het nodig, datmen, in den
grond, als kleine Bekkens maakt, vier vingeren diep, en een halven voet in de rondte,
op dat het water, als men ze begiet, recht neer, naar hun voet lope, alzo het geen
dienst doet, dan daar de Wortels liggen.
De rechte tusschenwydte om ze te planten, is van drie voet, en maar twee ryen op
een Bedde. Men moet zorg dragen, ze te wieden en om te klouwen, als zy het nodig
hebben, tot dat de bladeren den Grond bedekken, en het gras, dat daar uit mogt
spruiten doen stikken.
Indien gy gaten wilt maken, en’er Mist by doen, ter plaat ze, daar gy ze wilt planten,
zult gy’er geen berouw van hebben, naardien die Bloem daar door groter zal worden.
Kappertjes Kóól heeft haar Naam van een bovenop groeijend krullend blad, dat
even als een Kap is.
Rode Kóól. Van de Rode Kóól heeft men twéé soorten, een groote dat niet hoog
op struik, rondbollig groeit. Hare bladen zyn dikker, niet zo vast, en de struiken
dikker. Dit soort wordt meest van de Warmoeziers geteeld.
Het kleine soort wordt Pynakerse geheten. Het groeit hoog op struik, is dunder,
vastgesloten van blad, fynder van tussen-struik, daar by is die Kool niet zo rond-bollig;
maar langwerpiger, puntig en zoeter van smaak, zy vallen ligtelyk om, en ontwortelen;
waarom ze de Warmoeziers zelden telen.
Men zaait en verplant somtyds de Rode Kóólen tot vroege Zomer-kóólen; maar
meest tot Winter-koolen; om ze tot laat in den Winter te gebruiken. Men moet ze
niet vroeg zaaijen, op dat zy niet bersten. Men zaait ze na half April, en verplant in
’t begin van Juni; Zo zy te vroeg wasdom krygen, en men een goed Najaar houdt,
moet me ze, uit vrees van bersten, zagt nedertreden, en daar door in hunnen groei
stuiten; zo treedt men ook Kòólen, die te hoog op struik staan, zo neder, dat zy met
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hare Koolen tegen de Zon leggen, op dat zy niet weder zouden ryzen; en men Aard
ze dan ook tot aan de Kool toe aan; en laat ze tot aan de vorst te velde staan. Zy
worden voor de sterke vorst, in droog wéér gesneden, en in de open lugt aan hoopen
van drie, of vier Kóólen hoog beter bewaard, na dat zy met Aarde overdekt zyn, dan
binnens huis. Doch dit is beter voor Warmoezeniers, dan voor zulke die weinige van
noden hebben. Aanm: op Lusth:
Witte Kóól is, of gemene Witte, of grote en kleinder Witte; zynde een Muskovis
soort. De Witte Kóól wordt zo veel niet tot Winter-, als vroege Zomer-kóól gezaait,
en om in ’t Voor-jaar verplant te worden; Zy is eerder eetbaar, als de Rode. Men
zaait ze gemeenlyk in ’t begin van September.
De Rode en Witte Kóólen mogen meer, als andere, een Zoute en Zwavelige grond
velen, en vallen daarom beter in Veen-gronden.
Savooy-kóól is van velerlei soort, men heeft’er een, dat een verbasterd, geslotener,
groter soort, en witbolliger is; en een kleiner soort, dat los-bollende: maar smaaklyker
is. Men teelt ze niet, dan voor den Winter, om dat zy smaaklykst is, als zy door ’t
bevriezen geel, mals en murw is geworden, zynde de kleinste, de smaaklykste. Men
zaait ze half April, of later, en verplant ze van St. Jan tot half Juli. Aanm: op Luh.
Spruit-, of Krul-kóól. De Hoogduitschen noemen deze by uitstek Kraut, en maken
ze in met Azyn, Peper en Zout, dat ze naderhand voor een lekkerheid opdissen; Zy
is in enige soorten onderscheiden, als Groene en Roodbladige, welke van verscheiden
kleuren zyn, en meest geteeld worden, om Schotels en Tafels te cieren. De bladen
der groene Spruit-koolen, bevrozen geweest zynde, zyn velen smaaklyk.
Slooren zyn Kóólen, die niet wel sluiten, en hier te Landen weinig zyn: maar in
Engeland worden zy, onder den Naam van Green Cabbage, veel tot Vroege Kool
geteeld. Aanm: op Lusth.

Beschryving en Plaats.
De Krul-kóól heeft, als de andere Kool, gele Bloemen, en een Zaad, dat naar het
Knollen-zaad gelykt, en besloten is in een roodachtige, wat donkere bast; Zy heeft
ronde en gekrulde bladen, en wordt in de Moes tuinen gezaait.
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Eigenschap. Ze verzacht en zuiverd, en gegeten; belet ze het beven van de leden, de
zwakheid van ’t gezicht, en de dampen van den Wyn. Zoetjes gekookt, en als Sop
genuttigt, opent ze; maar hart gekookt zonder lang nat, stopt ze. Het Zaad grof
gestoten, en met vlees-nat gedronken, doet de Vrouwen veel Zog krygen, het bovenste
van de Kool is goed voor de Magen, bevorderd het verteren, als men het, by ’t
eindigen van de Maaltyd, nuttigt. Het bewaart insgelyks imand voor de dronkenschap.
’t Zap met Wyn raauw ingenomen, is goed tegen Slangebeten. Men gebruikt de
Bladen tegen Voeteuvel, met ze daar op te binden.

Behandeling der Kóól.
Als men de Kool-struiken wil aanaarden, moet men bekwaam weder waarnemen;
alzo de Aarde, zo min te nat, als de Lucht te broeijend-warm moet wezen, anders
verbroeid en bevangt de buiten-schil der struik te ligt.
De Kóól is de Rups zeer onderhevig. Men moet ze daar van zorgvuldig zuiveren.
Maar men wil, dat zy by Erreten geplant, van de Rups zo zeer niet geplaagd is; alzo
de Kapellen, die de Eijeren leggen, dan meest op het Erret-stróó zich nederzetten.
De Kóól wil ene verse onbeteelde Aarde, en gene te bollen grond, maar Mesting
van Zoute en Olie-achtige deelen, en beter Paarden- als Koeijen-mest velen. Als ’t
Land te bol droogt, worden deszelfs Wortels meer van ’t Gewurmte geknaagd, ’t
geen oorzaak is, dat de Wortels knobbelachtig groeijen, of gallen, of afrotten. Zy
begeert verandering van grond, en men kan ’t Land, door dikmaal Kool daar op te
zetten, als vergeven.

Om Kóól van een uitnemenden smaak en grootte, te winnen.
Zaai ze vooral in omgespitte aarde, sny de laagste Takken aan den grond af, en
begraaf het andere zo diep, dat’er niet dan het hooft van uitkyke. Hoe meer de grond
voor deze Kóól omgespit, gewied en gemest wordt, hoe beter zy uitkomt; en hoe
dikker en groter de Takken en Uitspruitselen worden.

Eigenschappen van de Kóól.
Men moet ten allen tyde Kóól in zyn Tuin hebben, zo wel om voor de Tafel, als voor
enige Ziektens in nood te gebruiken. Want het eerste Nat, vooral van Rode Kool,
met Boter, of Olie, zonder Zout ingenomen, opent de Buik, doed de Hoest ryp worden,
en maakt een schoone stem. Zo gy’er Suyker by doedt, is het een uitnemend Middel
voor Aamborstige en Long-zieke luiden. Het Kool-zaad, in Nat, of in een Polver
ingenomen, doodt, of dryft de Wormen der jonge Kinderen af. De Kool gekookt, en
met lange Peper bestrooit, en met goed Vlees-nat gegeten, geeft veel Melk aan
zogende Vrouwen. Het Kool-nat is heerlyk tegen het vergif van gegeten
Kampernoeljes. Het hartje van de Kool, met Amandelen gekookt; en daar wat
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geschuimde Honing onder; is uitnemende voor die een korten Adem hebben; als zy
het, als een Siroop, gebruiken. Met een woordt, de Kool is tot alle dingen goed. De
Romeinen maakten’er voor dezen zo groot werk van, dat zy na het verjagen der
Genees-heren uit Romen, hondert en vyftig jaren lang, geen ander middel in Ziekten
gebruikten, dan de Kóól alleen. De loog uit de Kóól-as gemaakt is goed, om ’t hooft
te wasschen. De As van de Kóól, met het Wit van Eijeren gemengd, is een goede
Brand-zalf.
In de Geneeskunde wordt niet dan het Kool-zaad gebruikt. Gemeenlyk bedient
men zig van ’t gemene Kool-zaad, om de Wormen te doen sterven, en het rode
Kool-zaad om de ongemakken van de Borst te genezen, en vooral de Hoest. Ook
wordt dit boven het zaad van alle andere Kool gestelt.

Gemene Behandeling van allerlei Kóól.
De Kóól, hoe genaamt, komt alleen voort uit zaad, dat zeer rond, en zo groot is, als
een gemene Spelde-knop, en roodachtig trekkende nagelbruin.
Alle Kóól wordt gezaaid op Meloen-bedden, zo lang’er nog hette in is, op dat ze
schielyk uitspruite en voortkome. Gy moet kleine Voren dwars over het Bedde maken,
en daar uw Kóól-zaad dunnetjes en niet verward zaaijen.
Zaait’er in de maand April nog wat, op dezelve Bedden, in de plaats daar uwe
Meloenen en Komkommers hebben gestaan. In Landen, daar men wegens de
schaarsheid van Mis-hoopen, van geen Bedden weet, bereid men de aarde met versche
Paarden-mist, doet ze in Potten, of Kassen, en zaait daar het Kool-zaad in. Zet ze
dan in een beschutte plaats met het begin van Maart, en begiet ze van tyd tot tyd, op
dat ze te lichter uitschieten, om naderhand verplant te worden.
Men verplant ook allerlei Italiaanse Kóól, en vooral die een welriekende geur en
smaak hebben.
Om alle soorten van Kóól te verplanten, zal men eerst het aardryk diep omspitten,
en wel met Mest doormengen, waar na men het in Bedden verdeelt, van vier voeten
breed; een voet van den kant moet men een Voren, ter diepte van vier vingeren, en
een halven voet breed, van onderen scherp toelopende, maken, waar in men met
mooi weér tegens den avont gaten met het Plant-yzer zal boren, en daar in de Kóól,
tot aan de tederste bladen toe, Poten, na dat men het onderste van den stronk vry
hoog van de blaren ontdaan heeft. Men zal ze tamelyk wydt van malkanderen zetten,
naar mate, dat ze tierig groeijen, en dik worden, en niet verzuimen de Voren met
water te begieten.
Men kan dezelve ook verward in vierkante Vakken verplanten, en inzonderheid
de Savooise, om ze te laten bevriezen. Maar dezelve zyn zo gemakkelyk niet te
besproeijen, als op de Bedden, behalven dat men de verscheiden soorten van Kóól,
beter op byzondere Bedden kan kennen en houden.
Uit zinlykheid zal men de Kóól zorgvuldig van de
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dode bladeren zuiveren, op dat ze, voor het rotten bevryd, geen vuilen stank van zig
geven, nog van de Slakken, Kikvorschen, Padden en ander Ongedierte, dat daar door
wordt aangelokt, beschadigt mogen worden.
De Kóól gezet en gesloten zynde, wanneer men gewaar wordt, dat de een, of ander
in zaad zou willen schieten; zo moet men de Plant halfwegen uitrukken, of op den
Stronk met de voet trappen, om ze op een zyde te doen hellen; waar door het spoedig
in ’t zaad schieten zal belet worden, en de Kóól bekwaam zyn, om ’t eerste gegeten
te worden. Het zaad kan men winnen van de fraaiste Kóólen, met haar te verplanten,
daar ze voor de Winter-winden gedekt staan, en ze, gedurende het vriezend weer,
met Potten en groven Mist daar boven op, dekken. Dog men moet ze somwylen met
mooi wéér ontdekken, en van de Zon laten beschynen, maar tegen den avont niet
vergeten te dekken, op dat haar de vorst niet beschadige.
Anders moet gy ze in de Stoof of Kachel zetten, en ze aan de Wortel ruim twee
weken ophangen, op dat al het water uit de bladeren druipe; want dat zou ze doen
rotten. Die tyd om zynde, begraafze tot op de helft van den Stronk, en zo dicht by
een, dat ze elkander raken. Die niet kroppen, hebt gy maar te verplanten, of op haar
plaats te laten staan; zy zullen de Winter wel overhouden, en by tyds in ’t zaad
schieten.
Het zaad ryp zynde, dat gy daar aan weet, dat de eerste Peulen droog zyn, en haar
van zelven openen, trek de Kóól zachjes by den Stronk uit den grond, en stelze tegens
den Heining, om het zaad, ten vollen droog en ryp te doen worden. Het is best de
Kóól met Teen daar vast aan te binden, uit vreze, dat ze anders door den Wind
omgeslagen worden, en het zaad daar uitvalle, en verloren ga.
In de maand Augustus zult gy eenige Sluit-koolen zaaijen op een byzonder Bedde,
om ze daar, gedurende den Winter, als een soort van Kweekschool te laten staan, tot
in de Lente; wanneer gy ze moet verplanten op de voorzeide wyze. Hier door zult
gy al vroeg Kroppen hebben, zo gy zorg draagt, van ze wel te handelen.
Als gy de Kroppen, of Hoofden van de Koolstronken hebt afgesneden, en deze
niet wilt uitroeijen, zullen ze kleine uitspruitsels voortbrengen, die de Italianen
Broccoli, en wy Spruiten noemen. Men eet ze gemeenlyk in de Vasten met lang
Erten-nat, en voor tusschen-gerechten aan de voornaamste Tafels.

Van ’t begieten van de Kóól.
Sommige begieten haar met Zoutwater, om ze malscher te maken. Andere strooijen
Salpeter boven op de aarde, of gezifte Assche, om ze voor de Rupsen en ander
ongedierte te bewaren. Vooral moet men de Kool niet by een Wyngaart, nog een
Wyngaart dicht by de Kool planten.

Geheim om het Ongedierte en de Vogelen van de Kóól af te houden.
Daar zyn verscheide kleine diertjes, die de Kóól beschadigen en doorknagen, zo wel
wanneer ze in ’t groeijen, als wanneer ze ryp beginnen te worden; als, vooreerst, een
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soort van groene Vliegen, die springen, dan de Slakken, Mieren, Vlojen en andere.
En eenigste middel, dat ik’er voor weet, is, de Kool dikwils te begieten, waar door
ze verjaagt worden, of sterven moeten. Want gedurende de grote hette, ziet men
daaglyks enige Koolen door deze Diertjes vergaan. ’t Is daarom raadzaam de Kool
ieder maant by Volle-maan te zaaijen, zo lang het mooi wéér is, om het ongemak
van dat Ongedierte voor te komen. Gy kunt dit gemakkelyk zonder onkosten doen,
als gy u van den zelven arbeid bedient, die aan de Heiningen moet gedaan worden,
alwaar uwe Kool staat, en met eenen begiet gy ook uwe Heining-bomen.
In de Bedden telen zig de Veen-mollen en andere Wormen voort, die het Zaad,
en de eerste Uitspruitselen, opeten. Om deze te vangen, begraaf’er eenige Potjes, of
gebroke Drinkglazen in, drie vingeren, of meer diep, en vulze tot twee vingeren na
met water. Dus zullen de Wormen zig zelfs verdrinken, als zy onder, of over de
Beddens lopen.
De Vogelen zyn zeer gezet op het zaad, als het pas uitkomt, alzo het zynen bast
boven op het zaadblad draagt. Om ze te verjagen, zal de een ettelyke Netten spannen
boven het Kool-bedde, ontrent een halven voet hoog. Een ander maakt kleine Meulens
van Speel-kaarten, gelyk ze de Kinderen maken, om’er al lopende meê te spelen.
Maar in plaats van Kaarten, bedient u van ligt Dennen-hout, als dat van de Konfituur
dozen. Op de staak, daar de Meulen aan vast is, hangt een Belletje. Hoe weinig wint’er
dan opsteekt, zullen de Meulens en ’t Belletje aan ’t gaan raken, om by dag de Vogels,
en by nacht de Aardmuizen te verjagen.

Verscheide Manieren, om de Kóól klaar te maken. Vooreerst een Koolsop.
Neem groene, of andere Kool, waschze, hak ze heel klein, en fruitze in Boter, of
Olie. Doe ze dan in een Pot met koken water, of in lang en klaar Erweten-nat, met
wat Boter, korstjes van Brood, Zout, en met een Uijen, bestoken met enige
Kruidnagels, en een weinig Peper, zo gy ’t lust; Laat dit zamen koken.

Gevulde Kapper-kóól.
Gemenelyk eet men de Kappers kóólen niet, dan in nat, en zy worden, of eenvoudig
in de Pot gedaan, of te voren gevuld, dat dus geschiet. Men ontdoet ze van de grootste
blaaren, kooktze met wat water; en daar uit genomen, laat men ze afdruipen, en doet
ze tot op ’t hart open, om’er dit Vulsel in te steken. Neemt eenig Gevogelte, een stuk
van een Kalfs-bil, blanken Spek, Kampernoeljes, Pieterselie,
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en wat Prei; hak het onder een, en doe’er wat Zout, Peper, fyne Kruiden,
Brootkruimen, twee hele Eijeren, en drie Dojeren in. Dit gedaan zynde, doe het in
de Kool, bint het toe, en kookze gaar, waar op gy haar zonder enig nat heel warm
opgedist.
In de Vasten vult men ze met Vis, die met Zout, Peper, en ander goed toegemaakt
is. De andere Koolen eet men, of in nat, of als Bloem-kool.

Om de Bloem-kool klaar te makeu.
Men pluist de Bloem, of het hart schoon af, dat’er geen blad aan blyft, ten ware het
zeer klein en wit zy; en snyt ook de hartste schillen van de kleine Takken af. Daar
op stooft men ze in Water met Boter, Zout, Peper, en Kruidnagelen. Men laat ze
uitdruppen, en wat Boter in eene Schotel smelten, daar men de Kool, met een scheutje
Azyn, wat Zout, Peper, en Neutmuskaat, in doet; en wanneer dan de Sous gebonden
is, schept men ze heel op.

Om de Sluit-kool in te maken, en te bewaren.
Sny haar in dunne schyven, en bestrooi ze met veel Zout en grof-gestote Kruitnagelen;
legt ze in een aarde, of gelooden Pot, eerst eene laag Zout, dan eene laag Kool tot
boven toe; Doch de eerste en laatste laag moet van Zout wezen. Giet voorts de Pot
vol goeden Azyn, en sluit ze wel toe. Als gy’er van gebruiken wil, neem’er enen
Silveren, of Houten Lepel toe, maar niet van Yzer: wacht u ook met den Vinger in
den Azyn te komen. Men eet ze ook wel, als Salade onder de Latou-bladeren, ’t geen
maakt dat men ze voor gekropte, of gesloten Latou neemt; maar dan moeten’er gene
Kruidnagelen, en niet dan enkel Zout by gedaan worden.

Van de MEERKOOL.
Deze verschilt van alle andere Kool, en heeft blaren, als het Sarafyns-kruid, rond,
lang en dun. Ider blad komt aan een langen steel uit de Stronk en Takken, die rood
zyn. Ze heeft weinig sap, maar is wit, zoutachtig, wat bitter en dik van stoffe. De
Bloemen gelyken naar die van de Klokjes-winde, zyn glad als een beker gemaakt.
Anders wordt ze Zee-winde, of Zee-kóól genaamt. Zy groeit aan de Zee-oevers,
en bloeit in Julius. Na dien tyd kan men ze bewaren, om in de Geneeskunde gebruikt
te worden.

Eigenschap der selve.
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Deze Meer-kool is schadelyk voor de Maag, verwekt den Stoelgank. Haar afkookzel,
met wat Rabarber ingenomen, doet de Waterzuchtigen het water lozen, welke
uitwerking ook aan de droge blaren eigen is, als’er de Rabarber by komt.
honds-kool. In ’t Latyn Apocynon. De Blaren groeijen twee en twee, niet al te dicht
by een uit knoppen van de Steel. Dit Kruid is eerder een soort van Glas- of
Bingel-kruid, en men schryft het byna dezelve kracht toe. Het is twederlei, wordende
het ene kruipende Honds-kool, en ’t andere niet kruipende genaamt.

Beschryvinge van de Honds-kool, die niet kruipt.
’t Is een heester-gewas, dat zware Ranken schiet, van een kwade reuk, en buigzaam
is, als Teen, die niet licht breekt. Het Blad gelykt naar Veil, of Klim, behalven dat
het zachter en aan ’t einde spitzer is, en onaangenaam van geur. Ook is het wat
Lymachtig, en vol van geel sap. De Honds-kool draagt Peulen, als een soort van
Bloemen, een Vinger lang, waar in een zwart, klein en hart zaad zit.

Plaats en Eigenschap.
Het wast in Syrie, Apulie, en in een gedeelte van Longuedok, en bloeit in Junius. Het
is zeer heet, maar zo droog niet, en een vergiftig Kruid voor de Mensen. De Bladen
met wat Vet, of Deeg, doen de Honden, Wolven en Vossen sterven, zo zy’er van
eten.

Beschryving van de kruipende Honds-kool.
Zy kruipt niet alleen langs de aarde: maar klimt zelf na den top van de hoogste
Boomen, zy heeft een volkomen witte Melk, gelyk ’t kruid Wolfsmelk geeft. De
Peulen zyn zo lang, als die van Oleander, hoewel dunder; zy zyn gepaard, hebben
de gedaante van een halven Maan, en zyn zo spits niet, als die der andere Honds-kool.
Zy heeft de zelfde eigenschap: maar in minder mate.
koop noemt men een zekere hoeveelheid van goed, van den Verkooper tot enen
Verkoop by een geschikt, om openbaar verkocht te worden aan den meestbiedenden.
koop is ook ene overeenkomst, mondeling, of schriftelyk gemaakt over de prys, en
manier van betaling. Dus zegt men Koop maken.
koophandel. Zyne nuttigheid ten aanzien van byzondere handeldryvende luiden
blykt, aan ’t bestaan, dat het grootste gedeelte van Koninkryken, Staten en
Gemenebesten daar uit hebben. Men ziet ook dagelyks Kooplieden magtige
Rykdommen vergaderen, en hunne Kinderen aan Staats- en Stads-bedieningen
geraken.
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Het voordeel van den Koophandel verspreidt zich over de Koningen en Vorsten,
die ze regeren, zelf uit. Hoe de Handel meerder bloeit, hoe zy magtiger wordt. Dus
hebben Staten, in korten tyd, oneindige schatten gekregen; en, zo dra de Oorlog deze
heeft doen verminderen, lyden de Provincien daar door, om dat zy hunne Waren niet
aan den man kunnen helpen, en men de Landen eindlyk onbeboud laat.
De Koningen halen groot voordeel uit den Handel: want, behalven de Rechten,
welke dezelve betalen, als zy in ’t Koninkryk komen, en’er uirgaan; moet met ook
zeggen, dat, als het Geld in de handen der Bankieren en Kooplieden is, de Han-
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deldryvende Luiden, en die in ’t werk zyn, van daar grote Sommen halen, welke de
Koningen dikmaal nodig hebben, om iets groots uit te voeren.
De Koophandel dient hun ook, om in andere Landen verstandhouding, door middel
van Wisselbrieven, te hebben, welke het geld aan de Bondgenoten overmaken, of
aan zulke, welke zy onderhouden, om hen alles te berichten.
Door dit Middel vinden zy, in tyd van Oorlog, overal geld, om hunne Legers te
doen bestaau. Lodewyk de Grote heeft zo wel de noodzaaklykheid en nuttigheid van
den Koophandel geweten; als Pieter de Groot van Muskovien. Zy hebben hunne
zorgen, gezag en geld gespild, om ze in hun Ryk te verbeteren; Ook den Kooplieden
grote Voorrechten toegestaan, en getracht de wanorden, en misbruiken in den
Koophandel te beletten. De eerste heeft Wetten gemaakt, zeer bekwaam, om ’t goed
geloof te bewaren, en de bedrieglyke Bankbrekeryen voor te komen, en de Onderdanen
tot den Koophandel te nodigen, of om daar aan door middel van Maatschappyen deel
te doen nemen, en de laatste heeft van alle kanten Kunstenaars samengeraapt, om de
ruwe Goederen van zyn Land te vermaken.

Koophandel in vreemde. Landen, en ’t geen de zelfde doet gelukken.
Men moet weten, dat de Koophandel op vierderhande wyzen gedreven wordt.
I. Men koopt daar alleen de Waren en Vruchten, welke in dit Land nodig zyn, om
ze naderhand aan Koopluiden in ’t Gros uit te venten, welke ze in ’t openbaar
verkoopen.
II. Men heeft’er anderen, die alleen Verzendingen van Waren, Vruchten,
Handwerken, van hun Land hebben; en welke zy, noodzaaklyk aan Kooplieden van
’t Land hunner Woonstede zich moeten kwytmaken.
III. Sommige hebben weder een dubbelde Koophandel, en zenden
Koopmanschappen na een Land, en halenze daar ook van daan, zo tot Inkoop, als
tot Wissel.
IV. Andere weder, doen ’t een en ’t ander voor een ander, dat is, dat de Koopluiden
in ’t Land de Waren en Vruchten koopen, die hun door Vreemdelingen belast zyn,
en dat zy ze hun zenden, en voor hunne Rekening verkoopen, welke hun worden
gezonden; en voor dit Koopen en Verkoopen weten de Koopluyden, waar voor zy
het doen, hoeveel ten honderd zy geven moeten voor hunne Waren.
Zonder Commissionarissen is een Buitenlandse Handel niet wel te doen voor
luiden, die t’huis hunne zaken hebben, welke ze kwalyk anderen bevelen kunnen.
Om den Handel in vreemde Landen te dryven, moet men
I. De Koopwaren weten, die daar meest van doen zyn, en ontbreken, en die, welke
daar groeijen en gemaakt worden, en die ons van noden zyn.
II. Ook moet men weten, hoe, en tot wat Prys men de Waren derwaard zend, en
van daan haalt.
III. Ook moet men weten, wat Uitgaande en Inkomende Rechten ze in vreemde,
en onze Landen geven.
IV. Men moet ook de Gewichten en Maten kennen, ’t verscheiden soort van Alooi
en Geld, en ’t verschil met het onze, als ook ’t verschil der Wissel in Ontfangen en
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Overmaken. Dit moet men alles weten, eer men Waren afzendt, of ontfangt na en uit
vreemde Landen, om daar zyne Rekening by te vinden.

Koophandel in Vlaanderen.
De Vlamingen, en in ’t byzonder de Antwerpenaars, halen uit Vrankryk de zelfde
Waren, als de Hollanders. Zy halen’er nog van daan Trypen, Fluwelen, Satynen,
Tabynen, zo gefigureerde, als effen; Linten, Hoeden, en een grote menigte van kleine
Krameryen, welke ten deele daar gebruikt, ten deele verzonden worden.
De Fransen halen uit Vlaanderen Gendse, Kamerikse, Megchelse en andere
Lywaten, Brugse Bombazynen; Behangsels, Garens van Wolle, Zyde, Brusselse en
Oudenaardense Tapyten, Kanten, Kamelotten, Barcannen, Wolle Garens voor Tapyten,
fyn Garen tot Kant, enz.
De Koophandel wordt daar gemaklyker, als in Holland gedreven, inzonderheid
voor de Waren, welke de Kooplieden van Parys van daar ontbieden en te land
derwaard zenden.
Die van Antwerpen handelen op Rouen, Nantes, Bourdeaux, in ’t ontbieden van
Wyn, Brandewyn, en Stoffen; Brussel, Gent, en andere, inzonderheid op Parys, zo
in ’t geen zy koopen, als verkoopen, in Commissie en voor eigen Rekening. Zy
Markten ook op de Missen van St. Germain, St. Denys, en op die van Rouen, en
brengen van daar ’t geen zy van doen hebben.
De Uitgaande en Inkomende Rechten worden betaald naar de waarde, welke door
Kooplieden wordt opgegeven.

Koophandel van Holland.
De Kooplieden, die daar op handelen, moeten weten, dat men van daar kan doen
komen
Lakens, Kamelotten, of Greinen, Hollands Linnen, Kameryks-doek, Kottoen,
Triljes, grof Kottoen, Veren, fyne Wollen, Bevervellen, Paarlen, Stamp-paarlen,
Peper, Nagelen, Muskaatnoten, Gember, Kaneel, Anys, Rys, Suiker, zo ruwe als
gerafineerde, Kruideryen, Drogeryen, en allerhande soorten van Medicynen en Zyde
Verwen.
Allerhande Drogeryen voor Verweryen, als Indigo, Brasiel-, en Farnambuks-hout,
Kamfer, Mekrap, Galnoten, Gom, Aluin, Koperrood, Vitriool, en allerhande soorten
van Verf-stoffen.
Tin, Lood, Koper, Haair, Ketels om Brandewyn te maken, Koperdraat, Blik, Yzer
in Staven, Staal in Staven, Kwikzilver.
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Leder, Marokys, Rus-leer, Pelteryen van allerlei soort, Vlas, Hennip, Hars, Pik, Teer,
Masten, Grenen-hout, Balken, Ribben; Yzer en Metaal, Kanon, Zwavel, Salpeter,
Kruid, Lond, Musketten, Pistolen, Degens, Pieken, Hellebaarden en andere fyne en
grove Yzer- en Staal-werken.
Kaas, Boter, Smeer, Zalm, gezoutten Haring, Walvis-baarden, Traan, Lyn-olie en
velerlei andere Waren; Maar men moet aanmerken, dat de Hollanders van al dit
genoemde niets in hun Land hebben, dan Lakens, Kamelotten, Linnen, Boter, Kaas,
en dat zy de andere van elders halen om ze in Vrankryk te brengen.

Koophandel van Vrankryk.
De Waren, welke de Hollanders in Vrankryk koopen, zo voor hun Land, als voor
andere Landen van Europa en America, zyn Wynen van Bourdeaux, Rochel, Cognac,
Charente, Iles de Rez, Orleans, Blairois, Touraine, Anjou, Nantes, Bourgogne en
Champagne; Brandewyn, Wyn-azyn, die overal gemaakt worden.
Men moet aanmerken, dat de Brandewynen in Holland verkogt worden, by het
Oxhoofd, Vat, en Pyp, houdende de ene meer, de andere minder Viertel.
De Viertel houd drie Kannen; de Kan twee Pinten; en de Pint weegt twee Ponden
en een half, of daar ontrent. De Brandewyn, welke uit Bourdeaux, Cognac, Rochel,
Iles de Rez, en de naby gelegen Plaatzen komt, is gemeenlyk in groot Fust van 50,
of 60 Viertel; maar men verkooptze op den voet van 27 Viertel, en ’t geen’er meer
in is, wordt betaalt.
De Brandewyn, welke uit Blois komt, is in Vaten; die van Anjou, Poitou, Nantes
is in Pypen, welke men Oxhoofden noemt. ’t Oxhoofd houdt 60, of 70 Viertel, en
wordt op den voet van 29 en 30 Viertel verkogt; en ’t geen’er boven de 30 in is,
wordt betaalt; maar ’t geen’er minder dan 29 in is, wordt’er af getrokken.
Men brengt in Holland ook Koorn, Rogge, Gerst, Erreten, Boonen, Noten,
Kastanjes van de Kust van Guenne, Bretagne, en Normandie, Zout van Rochel,
Branaye, Olonne, Ile de Rez, Maxanne en ’t Land van Nantes, Zyde Stoffen van
Bretagne, Normandie en andere Plaatzen.
Olyven, Olie van Provence, Kappers, Amandelen, Rasynen, Vygen, Pruimen, en
andere verse en gedroogde Vruchten.
Allerhande Weveryen, Krameryen, Papier, Raam-glas, Naaigaren van Rouen,
Bretagne en andere Plaatzen; Pastel, Saffraan, Honing, Terebintyn, en andere soorten
van Waren, die men niet kan optellen.
Door de kennisse, welke de Kooplieden van de Waren hebben, welke men uit
Vrankryk na Holland kan zenden, en van die, welke men van daar kan halen, kunnen
zy de soorten verkiezen, waar in zy Handel willen dryven, om ze voor hunne Rekening
te doen kóópen en verkóópen: Maar, eer men zich daar in begeeft, moet men weten,
hoe men zynen Koophandel moet aanleggen, of men het in eigen persoon, of in
Commissie zal koopen, of verkoopen. Daarom is het nodig te zeggen, ’t geen de
Kooplieden in de ene en de andere Handel moeten waarnemen, om hunne zaken wel
te doen.
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Koophandel met Engeland.
De Waren, welke uit Engeland in Holland komen, zyn Lakens en andere Wollen,
ook Zyde Stoffen, Koussen, zo van Zyden, als Wolle, Hoeden, Tin, Lood, Kolen,
Vitriool, Virginise en andere Tabak, Barbadosse Suiker, Horolosie-werk, Kramery,
Aluin, Smeer, Wol, Vlees, onbereide Huiden, Styfsel, Leijen, levende Ossen en
Koeijen, Mutsen van allerhande soort, haaire Knoopen, bereid Buffels Leer;
Verw-hout, glaze Bottels, Leder van allerhande soort, Kaarsen, Dekkleden, Cider,
Hoeden van Wol en Bever; Ossen-horens, Lantaarne-horens, Hoepen, Spykers, Was,
Paarden, Yvoor, Walrus, Kaas, Boter, Wapenen, Kramery, Messen-kraam, Granen,
Peul-vrugten, Goudglid, Kalamint-steen; Bier, Water van Barbados, Drogeryen,
Ossebeenen, Oker, gele en rode, Perkement, Zeem, Pelteryen, en Schildpadwerken;
Vis, zo wel droge, als natte van Engeland, en Schryfpapieren. Dict: de Comm:
Uit Holland brengt men in Engeland fyne Lywaten, Zeildoek, Papier, Zyde-werken.
De Engelsen, Schotten, en Ierlanders halen uit Vrankryk de volgende Waren en
Vruchten, Koren, van allerlei soort, Wynen, van Bourdeaux, Cognac, Charente,
Rochel, Rhe, Blois, Tours, Anjou, Nantes, Champagne en Bourgogne; Brandewyn,
Azyn, Zout, Olyf-olie, Neuten-olie, Olyven, Kappers, Vygen, Amandelen, Razynen,
Pruimen en andere natte en droge Vrugten; Stoffen van Bretagne, Rouen, Laval, en
andere Plaatzen; Tabyn, Taf, effen en met bloemen, Goude en Zilvere Stoffen,
Satynen, Trypten, Fulp van allerhande soort, Krameryen, Pastel, Kurk, Brasieljehout,
Papier, Veren en andere soorten van Waren.
Geen Volk is’er, waar mede de Fransen moeijelyker Koophandel dryven, als met
de Engelsen, en daar zy slechter gehandeld worden; terwyl zy zelve de Engelsen
beter handelen, als zy ergens gehandeld worden. Dit schynt een Wonderspreuk; Want
de Engelsen zyn in Vrankryk zo vry in hunnen handel over de In, en Uitgaande
Rechten, als de Fransen zelve; daar de Fransen in Engeland mishandeld worden, zo
door de weinige vryheid, welke zy daar in hunnen Handel vinden, als in de Uitgaande
Rechten, welke zy daar tweemaal zo hoog, als een Engelsman betalen.
De nabuurschap van Engeland en Holland, heeft altyd den Handel tussen de twee
Volkeren gemaklyk gemaakt; en de gelegenheyd der Maze, dat zy meest te Rotterdam
geweest is.
Maar deze Handel wordt op geen gelyken voet gedreven, hebbende de nayver der
Engelsen voor
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den Handel van hunne Eilanden, den Hollanderen harde Voorwaarden voorgeschreven.
Het voornaamste onderscheid bestaat daar in, dat het den Hollanderen niet is
toegelaten alle soorten van Waren den Engelzen met hunne Schepen te brengen,
maar alleen zulke, die in hun Land vallen, of gemaakt worden, de Speceryen
uitgezonderd. Terwyl de Engelsen hun allerlei Waren brengen.

Hoe den Koophandel aan te leggen.
Zo men met zyn tween, of drien in Vennootschap doet, en elders ’t zy in Vrankryk,
of Holland wil gaan koopen, om het ter Plaatze van zyn verblyf te verkoopen, meen
ik dat het nodig is, dat een van de Companjons derwaat gaat, om den voornaamsten
Inkoop te doen, om dat zy, die best zullen kennen, welke hun meest gelyken, en dat
zy ze beter koop zullen koopen, dan, wanneer zy ’t in Commissie doen; en zo de
Koophandel groot was, zoud het best zyn, dat’er een buiten ’s Lands zyn verblyf
hield.
De eerste Rede is, om dat de Waren, zo wel, als de Wissel verminderen en
vermeerderen in prys, naar dat’er weinig, of veel van daan komt, en de veranderingen
van Oorlog, of Vrede in die, of in andere Landen, daar die Goederen van daan komen.
Als’er dan een op die Plaats zyn Verblyf heeft, zal hy zynen Inkoop naar de voorvallen
doen kunnen; By voorbeeld, als de Oostindise Vloot in Holland aankomt, doet de
Campagnie de carga der Lading drukken, om de Hollandse en andere Kooplieden
kennis van de hoeveelheid, en hoedanigheid der Waren te geven, en van die, welke
in die Landen Raar zyn, waar op de Koopluiden handelen. Die dan te Amsterdam
is, zal eerder kunnen koopen, dan hy, wien de zeldzaamheid van een Waar, onbekend
is.
Zo in tegendeel de Vloot vele Waren heeft, die elders in overvloed zyn, moet men
denken dat dit die Waren zoude in Prys doen verminderen. Zo dat de Kooplieden,
die te Amsterdam zyn, daar niet van koopen zullen, dan tot een lage prys.
Van hoe grooten nut dit zy, is daar uit af te nemen, dat menig Koopman by ’t
waarnemen van zulke gelegenheden is Ryk geworden.
De tweede Reden, waarom het nodig is, dat een der Compagnons met der daad op
een voorname Plaats blyft, om daar zynen Handel te dryven, is, dat vele byzondere
Kooplieden, als in Holland, die zeer ryk zyn, zelf de Bewindhebbers, by voorbeeld,
van die Compagnie, die Waren zullen koopen, om ze naderhand aan de Fransen en
andere Vreemdelingen te verkoopen, zo dat de Commissionarissen daar niet, dan uit
de twede hand zullen kunnen aankomen, wanneer zy ze duurder zullen moeten
betalen; waarom de Compagnon beter zal zal doen, ze uit de eerste hand te krygen.
De Kooplieden, die geenen zo groten Koophandel dryven, dat het zo grote onkosten
kan opwerpen, dat’er een in een grote Koopstad woont, daar hunne voornaamste
Handel op valt, moeten aldaar imand tot hunnen Commissionaris zoeken, die van
zyne Natie is. Want ’t is beter met zyn eigen Volk te doen te hebben, mits dat hy
oprecht zy. Een Vreemdeling zal zelden zo gunstig een Vreemdeling zyn, als zyn
eigen Volk, inzonderheid, dewyl de Hollanders deurgaans de beste naam daar van
hebben.
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De keuze, welke men van Luiden doen moet, welke men zyne Commissionarissen
maakt, hangt deurgaens van de Kennis af, die men op een plaats heeft. Maar men
moet meest omzien na Eerlyke, Trouwe, Verstandige Luiden, die van de Waren, daar
men in handelt, kennis hebben, anders zoude men daar zyne Rekening niet by vinden.
’t Is niet genoeg Koopmanschappen te hebben ingekogt, of te hebben doen
inkoopen; men moet ze ook op zyne plaats hebben. Zy moeten te Land, of ter Zee
komen. Zo het laatste, moet men zorg dragen, dat men ze op zyn veiligste doe komen;
en deurgaans de zelve ten deele, of in ’t geheel verzekeren; want het is beter wat
minder te winnen, dan zyne welvaart te wagen.
Maar ’t is niet genoeg, de Waren te verzekeren: men moet ook goede en
welhebbende Assuradeurs verkiezen; om verzekerd te wezen, dat men, zyne Waren
wegzynde, betaling zal erlangen.
De Kooplieden moeten ook naaukeurig zyn, in ’t betalen van Uitgaande en
Inkomende Rechten, zo in hun eigen, als in vreemde Landen daar zy Waren heen
zenden, of van waar zy de zelve mogen ontbieden.
koopman. Men noemt hedendaags Kooplieden alle zulke, die allerhande Stoffen en
Waren laten maken, om ze te verkoopen, zo wel, als die de Koopmanschappen
opkoopen, en weder verkoopen, het zy in ’t Gros, het zy in ’t klein, ofte die allerhande
Waren koopen, omze op de Markten, Missen, en Kermissen te brengen.
(Hoewel een Koopman in ’t Gros eigentlyk den naam van Koopman toekomt;
zynde die by de El, en by ’t Pond verkoopen, Winkeliers; en die op de Markten zitten,
Kramers.)
Te Parys zyn’er zes Gildens van Kooplieden, bestaande uit de oude
Gemeenschappen van Kooplieden, die de voornaamste Waren verkoopen. De eerste
zyn de Drapiers, en Kous-wevers: De twede, de Kruideniers: De derde, de Kramers:
De vierde, de Bontwerkers: De vyfde, de Bonnet-, of Mutse-makers; en de sesde, de
Goud-smids. De overige Gildens, als Ledertouwers, Hoedemakers, Wevers in
Goudlaken en Zyde, zyn onder de Handwerkers begrepen, hoewel elk voor zich
zelven den naam van Koopman aanmatigt. Zie kindt; Daar men onderrigting geeft
aan de genen, die hunne Kinderen op den Koophandel willen doen.

Verpligtingen, gemeen aan Kooplieden, Ambagtslieden en andere
Handwerkers.
De Kooplieden kunnen hunne Have byeen houden en vermeerderen, als ze hunnen
plicht waarnemen, en getrouw zyn in ’t opvolgen van ’t geen hier volgt.
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I. Dat ze, eer zy zich tot het aanvaarden, of verkiezen van eenig beroep hebben
begeven, met God te rade gaan, en zyne wille onderzoeken: want hy is de Opper
Heer, en hoogste Meester. Men behoort niets te ondernemen; en niets kan wel
gelukken, als het niet geschiedt in die orde, welke hy voorgeschreven heeft. In een
Gebouw heeft alles zyne behoorlyke plaats, buiten dewelke het ondienstig, ja
schadelyk is. Even eens is het in de Wereld; alle ongelukken komen daar van daan,
dat ider niet is in de plaats, hem van de Voorzienigheid toegewezen; Zy weet beter
wat elk voegt, dan hy zelf. Wil zy hem in een soort van Beroep gestelt hebben, zy
zal hem de kennis, het licht, en de werkzaamheit geven, die daar toe nodig is, om
daar in te slagen, en vooral zynen geest, om hem daar in te heiligen; maar wil zy
hem’er niet in hebben, en dringt hy’er zich zelven in, op wat grond kan hy hare
verlichting, geest en bystand verwachten?
II. Dat zy zich beproeven, of zy den Christelyken plicht van elken dag hebben
waargenomen. God is het begin en einde van alle dingen, met hem moet men den
dag beginnen, hem biddende dat hy onze ondernemingen en arbeid zegene, en met
hem eindigen, hem dankzeggende voor alle zyne Zegeningen.
III. Of zy door gedurig werken, uit begeerlykheyd voor het tydelyke, hunnen
Godsdienst niet verwaarloost hebben, het zy op Zondagen, of andere Feest-dagen,
ofte den zelven tyd verspild met Zuipen, Spelen, of andere Vermaaklykheden en
tydelyke bezigheden: zynde deze dagen voornamelyk ingesteld, om het herte, mond
en hand over te geven, ten dienste des Heeren, en liefdadigheid aan den Armen
evennasten; vooral voor Ambagtslieden, die de andere dagen zo vry niet hebben.
IV. Of zy den tyd ook anderzins kwalyk besteed, en tot ongeoorloofde
vermakelykheden aangewend hebben; of ten minsten zich onnuttelyk, met overtollige
kosten bezwaard hebben, die hunne zaken en huishouding merkelyk benadelen. Men
behoort zynen tyd heiliglyk te besteden, elk in zyn beroep.
V. Of de Meesters malkanderen niet bedrogen hebben in hunne Maatschappyen,
en Handel: want zy zyn verplicht vergoeding van alle schade te doen.
VI. Of zy haat en nydigheid tegens malkanderen hebben opgevat, zynde geene
zonde strydiger tegens Broederlyke liefde, dan deze. De liefde, zegt d’Apostel,
verblydt zich met den evennasten. Zy wenst haren evennasten toe het goede, dat hy
noch niet heeft, en verblydt zich over ’t gene, dat hy heeft; De Nyd daar en tegen
stelt zich tegens het goede, dat zyn evenmensch niet heeft, en echter konde hebben;
en bedroeft zich over ’t gene hy heeft. kan’er wel groter tegenstrydigheid zyn?
VII. Of zy de schaarsheid, of ’t misgewas voorziende, ene opkooping gedaan
hebben van allerhande Waren, of Granen, om die veel duurder te verkoopen, met
zich alleen meester van al den voorraad te willen maken, die in ’t gantsche Land is.
VIII. Of zy met andere Kooplieden monopolien hebben opgerecht, om hunne
Waren tot enen overmatigen prys te verkoopen? Zy zyn gehouden alles te vergoeden,
wat zy, boven ’t geen billyk is, genomen hebben.
IX. Of zy door hunne Vrinden, of door hun gezag te weeg gebragt hebben, dat zy
alleen zeker soort van Goederen verkoopen, en anderen de vryheid benemen, om’er
enige van te kunnen kwyt worden. Dit is tegens het Gemene-best, en ’t belang van
den Koophandel in ’t algemeen; en wordt ook door de Wet strengelyk gestraft.
X. Of zy, Opkoopers zynde, waren gekocht hebben, tot een lagen, of middelmatigen
prys, om ze in de zelfde Plaats weder hoger, dan de hoogste prys, te verkoopen. Daar
legt zonde in, en verplichting tot vergoeding.
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XI. Of zy, by het Inkoopen van zekere Waar, bedrogen zynde, daarom echter nier
nagelaten hebben, om ze voor goed weder af te zetten.

Gewichtige Lessen voor de Kooplieden.
Het eerste, dat een Koopman behoort waar te nemen, is ene goede Keur te doen van
zyne Makelaars, of Factoors, tot Inmaning van de Schulden, en den bekwaamsten
daar toe te gebruiken; want de een is hier toe veel bekwamer, dan de ander.
De hoedanigheden, die een Factoor tot inmaning der Schulden moet hebben, zyn;
voor eerst, de Vrymoedigheid, de Waakzaamheid en Werkzaamheid, ten derden de
Voorzichtigheid, en ten vierden het Geduld.
De Vrymoedigheid bestaat in ’t eischen van de betaling, welke hy gelast is te
ontfangen, met veel Zedigheid, en Eerbiedigheid, voornamelyk by Menschen van
Aanzien; doch met ene Mannelyke, en onbedeesde stantvastigheid, met aan te dringen
op het dringende behoef van zynen Meester, om te hebben, dat hem toekomt. Zet
men hem in de eerste reis af, zo moet hy, de tweede reis wederkomende, den
Schuldenaar met wat sterker uitdrukkingen en aanhouding aanzetten, om ten minsten
een gedeelte te geven, als hy niet alles kan, of gelieft te voldoen: maar kan hy, na
verscheide vergeefsche aanzoekingen, niets van den Schuld betaald krygen, zo
behoord hy de stoutmoedigheid te hebben, om (als hy daar last toe heeft) te zeggen,
dat men nu genoodzaakt zal zyn, om zyne betaling by wege van Rechten te zoeken.
De waakzaamheid en werkzaamheid is nodig voor hem, die de Schulden wel wil
inmanen: Want zy bestaat in ’t vroeg opstaan, om de Menschen t’huis te vinden, daar
men mede te doen heeft, om stiptelyk te verschynen op den Dag en Uur, die men
hem zal gestelt hebben, om de Betaling te komen ontfangen; alzo de Schuldenaars
gewoon zyn het voor eene uitvlucht te nemen, als men op zynen tyd niet is gekomen,
en te zeggen, dat ze hun geld elders besteed hebben.
De voorzichtigheid is het nodigste stuk in het manen der Schulden, hier in
bestaande, dat men
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niet meer zegge, dan het geen tot het bereiken van zyn oogmerk nodig is, namelyk,
om de Betaling te erlangen. Dat men tyd en gelegenheid wel uitkieze, om de
Schuldenaars te konnen aanspreken, en’er niet op eenen lossen voet naar toe ga, om
zynen tyd niet te vergeefs te spillen: want daar zyn enige menschen, die men niet
dan ’s ochtens heel vroeg t’huis vind, anderen later. Dus moet men op de Uren passen,
die men by ondervinding weet, de gevoeglykste te zyn; en die niet verzuimen. Vorder
bestaat de omzichtigheid ook hier in, dat men niemand aanspreke in de
tegenwoordigheid van zyne Dienstboden, of andere menschen, die zich mogelyk in
de Kamer van den Schuldenaar bevinden; alzo ze hier door beschaamd worden, en
dit onvoorzichtig Manen, hun een afkeer veroorzaakt, zo dat ze niet meer by hunnen
Meester willen koopen, om de smaad die hy hun aandoet. Nog vereist zy, dat men
altyd Pen en Inkt by zich hebbe; ja zelfs wat Papier, om Quitantien te kunnen geven
over ’t geld, dat men mogte ontfangen, ’t geen van groter aangelegenheid is, dat men
wel denkt; want het gebeurd dikwils, dat de Schuldenaars uitvluchten vinden, om
eene party niet te sluiten, of te betalen, met te zeggen, dat zy Papier, Pen, noch Inkt
hebben. Men heeft het by ondervinding geleerd, en is’er meer dan eens mede
betrokken.
’t Geduld, is ene zeer noodzakelyke deugd, voor zulken, die Schulden inmanen,
hier in bestaande; dat men geen verdriet krygt in het dikwils lopen, en wederlopen
na de gene, by wien men Betaling zoekt; men moet den gelegen tyd afwachten, omze
te spreken, en geen gedult verliezen omtrent het dikwils uitstellen, en zich daar over
niet verstoord houden, nochte enig bits bescheid daar op geven, denkende, dat geduld
en tyd alles tot een goed einde brengt, terwyl, in tegendeel, ’t ongeduld de zaken om
ver stoot.
Een Koopman moet zich wel wagten, dat hy tot Inmaning zyner Schulden niemant
gebruike, die mede iets verkoopt. De rede is, dat men om een goed Inmaner te zyn,
somtyts wat sterke bewoordingen van noden heeft, om onwillige Betalers aan te
tasten, welke dikwils gewoon zyn niet te betalen, dan genoodzaakt, ’t welk hen een
afkeer doet hebben tegens zulke, die hen sterk aandringen, in voegen, dat zy daar na
niet meer met hen willen te doen hebben, als het te pas komt, dat ze Waren van hen
zouden kopen.
En alschoon een Koopman enen Makelaar, of Factoor verkozen heeft, die alle de
bovengenoemde hoedanigheden bezat, om die Schulden in te manen, nochtans dient
hy, eer hy met zyne Schuldenaren overhoop raakt, met hen te Dagvaarden, om hen
te doen betalen, eerst zelf nog eens by hen te gaan, indien zy zich door de
aanzoekingen van zyne Factoren niet laten bewegen. Nademaal de Schuldenaers zich
ontzien om den Meester af te zetten, al hebben zy zyne Dienaars dikwils te vergeefs
laten lopen; en de schaamte, die zy deswege hebben, geeft der zake dilwils eenen
gewensten uitslag.
Nochtans moet hy zich wagten, van ooit kwade bejegeningen aan zyne Schuldenaars
te doen. Valt’er een hevig woordt tegens hen te zeggen, hy late het altyd door zyne
Bediendens doen, om zich niet gehaat by hen te maken, en te maken, dat ze by hem
blyven kopen: want als een Makelaar zich een kwaad woord laat ontvallen, waar
door hy, uit spyt, tot de betaling wordt genoodzaakt; zo raakt hy vry met het te
ontkennen, en te verklaren, dat hy hem niet belast heeft, om aldus te spreken, en dus
doende, kan hy de gramschap van hen ligtelyk doen bedaren, die zich verbeelden
door hunne Factoors beledigt te zyn; zo dat het voor hun van geene gevolge is.
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Wyders moet men in acht nemen, dat men, zo dra’er ietwes, of door hem, of door
zynen Makelaar is ontfangen, het aanstonds op zyn Boek aanteikene, en op hunne
Rekening afschryve, om de geschillen te myden, die daar uit kunnen ontstaan, en
niet van kwade trou beschuldigt te worden, als men iets tweemaal eischte, waar door
iemant zyne achting konde verliezen, die eenen Koopman zo hoog nodig is, gelyk
we elders gezegt hebben.
Daar is nog ene zaak van belang, die een Koopman in ’t klein, of Winkelier dient
waar te nemen, namelyk, dat hy, niet kunnende betaald worden, na het jaar, waar in
hy zyne Waar heeft geleverd, de Partyen moet laten beslaan, of Verzekeringen, of
Verbindingen, van de Schuldenaars zien te krygen, en zo ze die weigeren te voldoen,
zyne betaling by ’t Recht zoeken; ten einde de kwade betaler zich niet met het Recht
van prescriptie behelpe, (dat is, met de schuld voor onwettig te verklaren, als hy
binnen de twee Jaren niet gemaant is:) alzo’er op enige Plaatzen, door de Wetten,
maar twee Jaren toe te staan, binnen dewelke men de Eis moet doen; en daar men
anders voor andere Schuldeissers gaat, nu met de zelfde maar naar gelang komt.

Bedriegeryen der Kooplieden.
Bedriegeryen, die de Kooplieden plegen, welke de Zyde in Balen, of Plok- en
Ruwe-zyde, zo als ze van de huisjes der Wormen afkomt, verkopen met Poppen,
Strenen en Klouwens, gelyk de Kennip en Vlas; en die nog niet op de Meulens
gesponnen is; als mede die in Buitenlandse Gewesten al gesponnen is geweest, gelyk
de Zyde van Boulogne, Milaan, en andere Steden van Italie, ofte, die in Vrankryk
bereid wordt. als te Lions en Marseille.
Het eerste bedrog geschiedt, wanneer de Kooplieden de Zyde doen in Balen pakken,
met daar in te mengen andere Zyde van kwaden aard, waar door de goede vervalst
wordt: het welk menigmaal twee, of driehonderd Guldens schade op een Baal Zyde
veroorzaakt, door den afval, die daar af komt, alg zy op de Spoel wordt gehaspelt,
om na de Molen gebragt, en aldaar gesponnen te worden.
Het tweede Bedrog is, dat ze de Zyde in Balen maken, als het nat Weder is, of dat
zy ze, indien ’t droog en warm Weder is, met Water besproeijen,
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om ze te zwaarder te doen wegen. Als men ze dan ontpakt, en enige dagen oplucht,
bevind men acht, of tien pond verlies.
De derde Bedriegery wordt gepleegd by de Zyde Windsters: want, als de Fabrikeurs
haar de Zyde hebben overgegeven om te Spinnen, of te Winden, zo geven zy zwaarder
Klossen in de plaats, dan die zy ontfangen hebben, of wanneer die met het Merk van
den Meester getekend zyn, doen zy ze in ’t water weken, omze zwaarder te maken;
of zy leggen’er ook wel wat oude lappen om, of wat Vlasdraden, en winden de goede
Zyde daar na daar boven over; andere besmeren de Zyde met het geel van Eijeren,
Suiker, Melk, en Pis; Zilverglid tot Poeijer gestooten, en andere Stoffen, die zy op
de Klossen, onder het haspelen, weten te doen, op dat ze het vorige gewicht, dat ze
ontfangen hebben, weder kunnen vol leveren, na dat ze een gedeelte daar van hebben
gestolen, ’t welk ze dan op byzondere Klossen winden.
Dikwils gebeurd het ook, dat de Knechts der Fabrikeurs, enig afval, of ondeugende
plok-Zyde hebbende, de Dwynsters gaan opmaken, de goede Zyde van haar af koopen,
en haar de kwade in plaats van de verkochte geven, omze dus weder onder goede
Zyde, die zy te winden krygen, te mengen, en den Baas dus weder, in stede van de
ontfutselde, over te zetten; zynde dan gewoon tot hare verschoning te zeggen, dat de
Zyde niet gedeugt heeft, en met kwade vermengt is geweest.
Het vierde Bedrog geschied by de Molenaars, welke men de Zyde te Reeden geeft,
na dat zy op de Klossen, of Spillen is gehaspelt geweest; want die ter kwader trouwe
handelen, kunnen de Zyde stelen, zonder dat de Meester het kan bemerken, en
kunnenze met dezelve dingen besmeren, als te voren zyn genoemt.
Na dat de Zyde door de Reeders gesponnen is, zo gevenze de Fabrikeurs wederom
in handen van Arme mensen, die ze Tweernen, en op Haspels aan Strenen zetten,
welke, behoeftig zynde, wederom daar van stelen, en om ’t gewicht weder te leveren,
de Zyde nat maken; ’t welk de vyfde bedriegery is.
Het zesde is, als de Zyde Gedweernt is, en weder op de Molen komt, dat hy dan
weder bedriegen kan op de zelfde wyze, als gezegd is, ontrent de Zyde, dewelke
dient, om de Schering te maken; want aangaande den Inslag, die gaat maar eens door
de handen van den Molenaar, maar tweemaal door die van de Dweernsters, of
Windsters.
Wanneer de Zyde nu op alle deze wyzen bereid is, wordt ze op de Haspels gezet
omze te sorteren, zo als te voren gezegt is (onder het Woord fabryk,) om de fyne
van de grove te scheiden, enze vervolgens te laten verwen; want de Sortering op den
Haspel is de Toetsteen, daar alle Bedriegeryen, en alle Schelmeryen, die met de Zyde
gepleegd zyn, door middel van de koking, zich openbaren, en men ziet’er dikwils
enige oncen in ider pond uitvallen, ’t welk een vyftiende gedeelte maakt, alzo de
ruwe Zyde in ’t gemeen verkocht wordt, met ponden van vyftien oncen.
De Bedriegeryen en Dieveryen, die in de Zyde gepleegt worden, hebben nog niet
uit: De Verwers, die niet trou zyn, stelen daar, op hunne beurt, ook van; want zy
nemen de grote Strenen daar uit, om ze kleiner te maken, en bezwaren ze tot drie, of
vier oncen in elk pond, met zeven, of achtderhande dingen, die zy daar in kunnen
doen, voor al op de Zwarte, die daarom, in den beginne, niet nalaat schoon en
blinkende te zyn; maar daar na verliest ze den glans, en wordt ros in ’t dragen; ’t
welk ene zevende bedriegery is.
De achtste Knevelary, die men ontrent de Zyde kan begaan, is, dat men ze, geverft
zynde, weder over geeft aan de Winsters, om ze op Klossen te winden; want zal zy
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weder een goed gedeelte daar van gestoten hebben, gebruiken ze verscheide streken
om het gewigt weder vol te maken, met groter Klossen in plaats van de kleine te
verruilen, en die met een vals merk, overeenkomende met dat van den Fabrikeur.
Ook dopen zy ze in ’t water, op dat het Hout doornat en te zwaarder worde; nog
bestryken ze de Zyde met Vet, Reuzel, Boter, Olie, en andere middelen, die ook
t’effens dienen, om de Zyde rasser te kunnen winden, en eindelyk onder het winden
op de Klossen, houden zy ze tussen natte Linne doeken, om het water daar in te doen
trekken.
De negende is, als men de Zyde overgeeft, om het stuk Stof op het Tou te zetten:
want het Werkvolk heeft de streken, dat het, als ’t gaat eten, het heele Klossen Zyde
in de zak steekt; en ze dan t’huis op andere Spoelen over windt, en de ledige weder
in ’t Werkhuis brengen.
Het tiende en laatste Bedrog dat de Wevers Knegts, als zy niet getrouw zyn, en
men hun niet op de handen past, begaan, is, wanneer zy arbeiden, dat ze dan de Zyde
ook kunnen stelen, daar de Inslag van de Stoffen mede gemaakt wordt, of de fyne
met grove verruilen, waar door het Werk, dikwils het gantsch Stuk deur, ongelyk
wordt: Ook kunnen zy, die de Pypjes, of Rietsjens maken, insgelyks daar van stelen.
Eindelyk is het zeker, als de Kooplieden, die Fabryken ondernemen, niet bekwaam
zyn, om ’t Werk wel te bestuuren, en zelf, of hunne Commisen niet gedurig by ’t
Werk tegenwoordig zyn, en geen zonderlinge vlyt aanwenden, en op alles een wakend
oog houden, om gade te slaan op het geen hier boven vertoond is, dat dan hunne
Stoffen nooit de volmaaktheid zullen krygen, die ze behooren te hebben: zy zullen
onophoudelyk van ’t Werkvolk bestolen worden, door welks handen de Zyde moet
gaan, en nooit wel slagen in hunne ondernemingen.
Op dezelve wyze staat het geschapen met alle andere Fabryken van Lakens, Sergien,
Kamelotten, Fustynen, Basten en andere soorten, die gemaakt worden van Wol,
Linnen, of Geitenhair; zo wel als met de Zyde-fabryken; want het Werkvolk kan de
Stoffe die zy behandelen, ontstelen, en op allerhande wyze bedriegen, indien de
Ondernemers van ’t
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Werk niet werkzaam en waakzaam zyn, en op alles naaukeurig acht geven.

Koopmanschappen, die men in andere Provincien wil verkoopen.
De Kooplieden in ’t Gros, die hunne Goederen in andere Landen en Provincien
verkoopen, moeten de gewoonte houden, om naar de Jaarmarkten te gaan, en daar
en boven de volgende Regels waarnemen.
Voor Eerst, als de Kooplieden in de Provincien eenige Goederen ontbieden, moet
men hunne opgegeve Lyst stiptelyk naarvolgen, zo wel ontrent de hoedanigheid der
Stoffe, als derzelver Deugd, Maat, en Prys, ten einde zy ze niet kunnen te rug zenden,
onder voorwendsel, dat men hunne Orde niet opgevolgt hebbe.
Voor ’t Tweede moet men ene naaukeurige Lyst (of Factuur) maken van de Waren,
die men hun zendt, behelzende de Nommer, Prys, en Ellen, aan den voet van de
Brief, waar by men hun bekend maakt, dat het Goed afgezonden zy. (anders genaamt
Advys-brief.) De rede hier van is, dat, wanneer daar in ’t vervolg enig geschil onstond
over de Prys , of Maat, men de zaak niet zo ligt ontkennen kan, als men van hen eist,
dat ze den Advys-brief vertoonen: dan wanneer men de Factuur byzonder by den
Brief heeft bygevoegd, dewelke zy dan zouden kunnen ontkennen ontfangen te
hebben.
Voor het Derde, moeten de Kooplieden in ’t Gros wel acht geven, dat ze zekerheid
hebben met de Balen niet alleen te laten aantekenen op het Boek van den Commissaris
der Wagens, of Schuiten, maar ook, op dat van den Schipper, Voerman, waar mede
men ze zendt, als Commis, ten einde zy de Tollen, of andere Markt-rechten daar voor
betalen, zo daar enige Rechten op te betalen vallen, eer zy in die Provincien aankomen,
daar men ze henen zendt, om geen gevaar te loopen, dat het Goed prys verklaard
worde, als de Commisen der Kantoren, daar zy gelost worden, bevinden, dat’er
Sluikery gepleegd is. Ten dien einde moeten zy eene Lyst, of Factuur (anders ook
genaamt een Connossement) van het Goed maken, dat zy zenden, aan den voet van
’t welke zy ene Verklaring moeten voegen, behelzende, dat in zo een Pak, zo en zo
gemerkt, gezonden door my, Koopman in die, of die Stad, aan den Hr. die, of die,
Koopman in zulk ene Plaats, door dezen, of zulken Zendeling, of Schipper, zyn de
Goederen in der zelver Factuur gemeld, (op de Boete by Plakate gestelt) met bevel
aan den Overbrenger, om de Rechten, die daar toe staan, te betalen, als uit het Boek
van den zelven blykt: want als men deze voorzorg niet gebruikt, zo Sluiken de
Overbrengers al wat zy kunnen, en, worden ze daar over betrapt, zo zeggen ze, tot
hunne ontschuldiging, dat de Kooplieden hen daar van niet verwittigt, en hun geen
geld mede gegeven hebben, om die Rechten te betalen. Dus worden de goederen
prys verklaart en weggenomen. Deze ongemakken gebeuren al menigmalen, om
welke voor te komen, men te werk moet gaan, als hier aangewezen is.
Voor ’t Vierde is het voor de Grossiers niet genoeg, dat ze hunne Waar aan de
Kooplieden in de Provincien verkocht hebben, maar zy moeten maken, dat zy hun
geld daar voor op den gezetten tyd krygen. Nu is het zeker, dat het zo gemakkelyk
niet valt, om hunne Schulden in te manen, als wel aan de Grossiers in de Steden, die
ze aan de Winkeliers, in dezelfde Plaats wonende, verkoopen; want zy kunnen de
Inmaning niet in Persoon doen; en daarom wagen zy meer dan deze. Daar zyn maar
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twee Middelen, om de Schulden in de Provincien in te manen, en de Rekeningen
met hunne Kooplieden te sluiten, namelyk, of met Brieven, of met zelf daar heen te
reizen, ofte imant zyner Commisen te zenden.
Het eerste Middel is zelden van vrugt; alzo taje Betalers zich niet veel aan Brieven
kreunen; ja ze niet verwaardigen te beantwoorden, zich houdende, als of zy’er geene
hadden ontfangen.
Het tweede is wel het veiligste; Daarom dienen de Kooplieden, die zelf niet kunnen
na buitenlandse Plaatzen reizen, enen Factoor daar henen te zenden, om die Schulden
in te vorderen, daar toe den bekwaamsten en waakzaamsten verkiezende, dien ze
hebben. Wy hebben hier boven gesproken van de hoedanigheden, die zulk een Persoon
moet bezitten; ’t zal derhalve niet nodig zyn, het zelve hier te herhalen.
Om de Reis van deze Factoors wel te doen uitvallen, dienen de Kooplieden hen
te voorzien met een goede Gedenk-cedul, waar in alles op ’t naukeurigste uitgedrukt
is, wat zy van hen willen gedaan hebben; en voor al, met ene Volmacht, (of
Procuratie) om de kwaadwillige Schuldenaars te kunnen in Rechten vervolgen, om
Rekeningen te sluiten, Quitantien te geven, en Penningen te ontfangen; op dat deze
Schuldenaars geen uitvlugt overblyve, om hun Betaling te weigeren.
De Reis hunner Commisen zal hun niet alleen dienstig zyn, om de Rekeningen te
sluiten, en de Schuldenaars te doen betalen; maar ’t zal ook een middel zyn, om
hunne Waren te verkoopen, en om het goede, of kwade gedrag der gener, met welke
zy handelen, te leeren kennen.
De vierde Regel, dien de Handelaars in ’t Gros dienen waar te nemen, welke op
de Provincien handel dryven, is, dat zy behooren te weten, wanneer zy hunnen
Schuldenaar in Rechten willen vervolgen, om Vonnis tegens hem te ligten, voor
welke Rechtbank hy aansprekelyk zy: Want, volgens het gemeene Recht, kan een
Schuldeiser zynen Schuldenaar niet Dagvaarden, dan voor zynen wettigen en
natuurlyken Rechter, en kan hun nergens heen trekken, dan in de plaats zyner woning.
Behalven ’t geen wy hier zeggen, dient men ook na te zien ’t geen gemeld is onder
het Woord inkoop, of koop, en Bank van Venetien, agter het Woord handelaar.
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Een koopman moet, om zyn goed te vermeerderen, vier dingen doen. Eerlyk zyn in
het verkóópen; dit is ’t middel, om zyne Zaligheid niet alleen te bevorderen, maar
ook zynen goede naam, welke den Kooplieden zo nodig is, en zonder welke zy geen
fortuin maken.
Dit bestaat 1. in een man van geloof, en trouw te wezen. 2. In nimand te bedriegen;
elk zyne Wigt en Maat te geven, volgens de Wetten; in nog de Maten te ligt te meten,
nog de Stoffen te zeer te rekken; en de Balancen zo niet te handelen, dat zy aan de
kant der Waren overslaan. 3. In ’t waarnemen van rechtveerdigheid, en in eer over,
dan te kort te geven. 4. En eindlyk in de ene Waar niet voor de andere te verkóópen.
Wat de Winst belangt, die men op de Goederen doen mag, daar zyn gene Wetten
aan voor te schryven: want zo het Zyen, Lakenen en Sarsies zyn, welke aan gene
Modens onderworpen zyn, gelyk de zwarte, en die in ’t Land gemaakt worden; in
welke men geen gevaar loopt, als men ze laat komen. De Kooplieden kunnen daar
gene grote Winsten aan doen, om dat die Waren bekend zyn; Maar in Stoffen, die
Gebloemd en Gekleurd zyn, waar van de Modens van jaar tot jaar veranderen, en
die niet dienen, dan tot de Pracht, daar is veel by te winnen. De Kooplieden zouden
zich ook bederven, zo zy anders deden. Het gezegde kan tot allerlei Koopmanschap
dienen, die aan de Mode onderworpen is, en aan ’t gevaar, dat zy loopen, als men ze
doet komen. Dit hangt van ’t oordeel en gedrag der Kooplieden af.

De oorzaken van het geluk eens Koopmans.
Het welvaren van een Koopman, hangt deurgaans van de volmaakte kennis af, welke
hy van den Koophandel heeft, van de ondervinding, welke hy in den dienst van zyne
Meesters gekregen heeft; van de goede orde in zyn Boekhouden; van zyne
vooruitzicht, en de voorzigtigheid, welke hy gebruikt in zich niet al te veel met Waren
te belasten, en in niet uit te zetten boven zyn vermogen; Van de zorg en yver, welke
hy heeft in ’t inmanen van zyne Schulden; in zyn blyven by zyne Pakhuizen en
Winkels, het onderzoeken van zyne Factoors en Huisbedienden; in de Spaarzaamheid
in zyn huishouden; en in den goeden naam, welken zy krygen van luiden van Eer;
en trouw in hun woord te wezen; al was het schoon, dat zy’er by verliezen moesten;
en kloekmoedigheid in alle zwarigheden, om alle ongemakken te boven te komen,
welke hun overkomen, en ze niet hebben kunnen voorzien.
Het is zeker, dat, zo een Koopman de bovengenoemde eigenschappen heeft, hy
zyn huis zal stichten, zyne Goederen vermeerderen, en zich in den Koophandel
vestigen.

Hoe de Kooplieden in ’t Gros, zich in hunnen Koophandel, zo in de Stad
van hun verblyf gedragen moeten, als in andere Landen, en op de Missen.
Daar is groot onderscheid tussen de manieren van doen, die een Koopman in ’t Gros,
of in ’t klein heeft: want in ’t Gros geschiedt het in ’t kort, en met ja en neen: Maar
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dus gaat het in ’t klein niet: want men heeft vele woorden van doen, om ze de Koopers
aan te praten.
De reden daar van is, dat de luiden, waar aan de Winkeliers hunne Waren
verkoopen, daar de deugd niet van kennen. In tegendeel hebben de Grossiers niet
anders, dan met Kooplieden in ’t klein te doen, die daar menigmaal beter kennis van
hebben, als de Kooplieden in ’t Gros; om dat zy lang daar mede om hebben gegaan,
zo dat de gantse kennis van een Grossier, in ’t verkoopen van zyne Waar, menigmaal
bestaat in waar te nemen, ’t geen van de Commissarissen en Factoors, tot hunne
onderrechting, gezegd is. Die Wetten, welke gemeen zyn voor Meesters en Factoors,
zullen ook dienen voor Koopluiden in ’t Gros: maar daar zyn nog andere, welke voor
de Meesters alleen dienen, om dat zy hunne zaken kunnen schikken, zo ’t hun behaagt;
’t geen den Foctoren niet is geoorloofd: want deze moeten zich in alles naar de wil
van hunne Meesters schikken.
Buiten die Grondwetten, zullen de Kooplieden in ’t Gros, in ’t verkoopen hunner
Waren, zich nog schikken, zo wel in hunne Woonplaats, als in alles, naar die van de
Landen van het Koninkryk, en plaats, daar zy zich in bevinden; en op de Missen,
welke zy houden, naar die, welke in dit Artikel zullen worden aangetekend. Wy
zullen ook van zulke spreken, die in verre en naburige Landen, op lange tochten
Handel dryven. Deze zyn drie soorten van Kooplieden in ’t Gros, en deze zyn de
velerleije Wetten, welke zo wel voor den enen als den anderen zyn.
De Kooplieden in ’t Gros, die hunne Waren aan zulke Kooplieden verkoopen, die
in de Stad van hun verblyf wonen, doen een zekerder Koophandel, dan zy, die hunne
Goederen in vreemde Landen, en op Missen, of Markten wagen, om vier redenen.
De Eerste is, om dat zy hunne Schuldenaars gedurig voor hunne ogen hebben, en
dat zy de Winkeliers daaglyks zien, waar aan zy hunne Waren verkoopen; zo dat zy
hun goed en kwaad gedrag kennen, waar naar zy hunnen Koophandel kunnen
schikken.
De Twede is, dat zy hunne Schulden lichter kunnen inmanen, om dat zy gedurig
met hunne Schuldenaars omgaan.
De Derde is, wanneer hunne Schuldenaars bank breken, dat zy veel lichter ordre
op hunne zaken kunnen stellen.
De Vierde is, dat, zo’er enig verschil tussen hen en de Kooplieden in ’t klein is,
ter oorzake van hunnen Handel, en dat zy verplicht zyn dit voor den Rechtbank te
beslissen, dat zy het voor hunne eigen Rechters bepleiten, zonder uit hunne Stad te
gaan.
Zy doen eindlyk hunnen Koophandel met meerder gerustheid van geest, met minder
moeite, met meerder zekerheid, dan zy, die ze in de Provincien op de Missen en
Markten verkoopen.
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Zy moeten toeleggen om de luiden wel te kennen, welke zy geloof geven, want hier
hangt het gantse wel, of kwalyk gaan hunner zaken van af. Dit kunnen zy gemakkelyk
weten, als zy het gedrag van hun onderzoeken, waar mede zy te doen hebben: want
het is zeer moeilyk voor een Koopman zyn doen te verbergen; alzo zy elk zyn bekend.
En, dewyl de Kooplieden in ’t Gros deurgaans anderen gediend hebben, eer zy hunne
zaken beginnen, zullen zy onder hen veeltyds de Kooplieden in ’t klein hebben leren
kennen; maar hoe ’t’er mede mag wezen; zy moeten Negen zaken in acht nemen.
Het eerste is, dat de Kooplieden, waar aan zy verkoopen, luiden van trouw en
geloof zyn: om dat zy nooit hun ongelyk zullen doen, dan by misslag, zo in de Prys,
als in de El der verkochte Waren; zy zullen’er ook geen verlies by hebben, en hun
woord houden, als men hun de Waren vertrouwt, al zouden zy’er verlies by doen.
Ten twede, dat het luiden zyn, die zich op den Handel verstaan, en yverig zyn in
hunne zaken, om dat men verzekerd is, dat zy zich daar in verstandig zullen gedragen;
en dat zy hun goed in overdaad niet verteren zullen: want, die by zyn Winkel blyft,
zal zo licht gene gelegenheid vinden.
Het derde, dat men weten moet, zo men kan, is, of zy niet onvoorzichtig den Adel
te veel borgen, of dat zy aan elk niet te licht hunne Waren uitgeven, om dat dit
verzwachtelen met zulke, die hun niet betalen, maakt, dat zy u niet betalen zouden.
Het vierde is; aan enen Koopman in ’t klein niet te veel te gelyk te vertrouwen;
om dat, zo hy voort ging, hem ook zoude kunnen doen opbreken. Dit is een van de
grootste Wetten, die een Grossier moet opvolgen; want daar zyn een oneindige
menigte van Voorbeelden van Kooplieden in ’t Gros, die, om dat zy alle hunne
Waren, byna aan enen, of twee Kooplieden verkocht hadden, die Bankeroet gingen,
te gelyk overvallen zyn, en al hun goed op enen dag verloren hebben; en dit ook
hebben moeten doen. Om deze reden, gelyk het Spreukje luidt, moet men alle zyne
Eijeren niet onder ene Hen zetten; dat is, dat men zyn goed veel eer moet verspreiden
onder vele Koopluiden, die ’t in het klein doen, dan aan twee ’t zelve uitzetten, om
dat men meer is verzekerd; en dat als men een kleine party verliest, men dit verlies
gemaklyker verdraagt, als wanneer het groot is.
Het vyfde is; zich niet te zeer met jonge Koopluiden in ’t Gros in te laten, op het
geloof, dat men hun geven kan, uit hoofde van Ouders, die Ryk zyn, Dit is een kwade
regel; om dat, zo ’t hun kwalyk gaat, de Ouders zelden voor de Kinderen zullen
betalen. Zoude het ook in der daad redelyk zyn, dat de Vaders en Moeders, om ’t
geloof hunner Kinderen te vestigen, welker onvoorzichtigheid hen bedorven had, en
menigmaal door ’t Spel en Overdaad, zich ook bederven met hunne verdere Kinderen?
Het zesde is; zo het gebeuren mogt, dat hunne Schuldenaar hun ten gestelden dage,
dat is, op den dag, waar ontrent men met malkander is overeen gekomen, niet betaelt,
dat men hun den voet niet op den nek zette, en hun dit vertragen, met geen
ondraaglyke winst doe betalen: want dit veroorzaakt nog meer hunnen ondergang,
doet hen bank breken, en hen hun goed met hen verliezen.
Het zevende is, niemant geld op Pand geven, om te zekerder te wezen, en’er geen
groot Intrest van te halen; want het is een Woeker, dat vervloekt is by God en mensen.
en ’t geen ons den Godlyken vloek op den hals haalt.
Zo zy, om hunne vrienden dienst te doen, hun geld leenden, kunnen zy Pand, of
Waarborg voor ’t geen men hun schuldig is, nemen; dit is natuurlyk: maar men
moet’er geen Intrest van nemen, want dit zoude wezen, de Joden navolgen, dit is den
Christenen niet geoorloofd. Ook is Woeker door alle Wetten verboden, en zo zy, die
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geld op Woeker gaven, bekend waren, zouden zy naar de strengheid der Wetren
worden gestraft.
’t Is den Kooplieden geoorloofd Pand, of Waarborg van hunne Schuldenaars, voor
de zekerheid van de penning te nemen, die men ons schuldig is. Maar men dient toe
te zien, wat ons tot pand is; want zo het bederflyke Waren zyn, bederven zy, en lopen
tot niet, om dat de Mode over gaat, zo om de kleuren, als fatzoenen. Dus meent men
somtyds wel bewaard te wezen, en’er zyn achterstal aan te kunnen innen, maar
somtyds krygt men’er de helft niet van.
De Kooplieden, die Pand nemen, om door den borg verzekerd te wezen, of van ’t
geen men hun schuldig is, moeten goede Maatregels nemen.

Verscheiden Maatregels der Kooplieden, in hunne Zaken en Inkoopen.
De Kooplieden moeten verschillende Maatregels houden, en bedenkingen op hunne
zaken hebben. Zulke, die Koophandel dryven in de Waren van hun Land, of daar
goederen laten maken, om ze aan de Winkeliers te verkoopen van ene Stad, loopen
minder gevaar, en verrichten hunne zaken gemaklyker, dan die dezelve in geen ene
Stad, of de Stad van hun verblyf verkoopen; maar daar en boven aan Kooplieden
van andere Steden van hunne en andere Landen, op de Markten en Missen. Men
heeft dus in grote Steden luiden, die toeleggen op grove Waren in te koopen, welke
zy aan de Werklieden verkoopen, en van de zelfde weder de Stoffen koopen, welke
daar van gemaakt zyn, om ze naderhand aan de andere Steden te verkoopen, welke
ze op die Plaats komen halen, of hen daar toe last geven. Men vindt ook Werklieden,
die genoeg onder zeil zyn, om hunne gemaakte Stoffen op hunne pryzen te houden,
en ’t geen zy tot hunne Handwerken nodig hebben, die uit de eerste hand koopen en
doen koopen. Men heeft ook Werklieden, die drie- en vierderhande goederen laten
maken, en hunne gemaakte Stoffen aan de eerste verkoopen, die’er hen na komen
vragen.
Maar de Kooplieden in ’t Gros, moeten zich, in ’t
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koopen der Waren, by deze drie soorten van luiden, naar tyds gelegenheid gedragen:
want in zulke, welker Waren zeldzaam en in achting zyn, moeten zy van den enen
en den anderen koopen, zo goed, als zy kunnen, en naar de Voordeelen, welke zy
daar aan vinden: Maar in zulke, welker Handel dood en slap, en waar van er overvloed
is, moeten zy zich met veel omzichtigheid gedragen.

Inkoop der Waren; zo de Kooplieden daar voordeel mede moeten doen,
moeten zy de volgende Grondregels waarnemen.
De eerste Grondregel komt te pas, wanneer een Waar begint willig te worden. Dat
komt gemeenlyk van twee zaken. De eerste is, om dat zy schaars is; de Tweede is,
dat een Waar somtyds weinig gemaakt, of geteeld wordt, en dat’er veel vraag na is,
dan wordt de zelfde duur. De voorzichtigheid van hun, die koopen, vereist, dat men
de oorzaak van deze hoge prys weet, en daarom by voorbeeld; zo het Zyden Stoffen
zyn, moet men weten, of de Zyde-teeld goed, of kwaad zy: want zo het jaar vochtig
en regenachtig is, zal’er weinig zyn; dus maakt de zeldzaamheid, die daar van daan
komt, dat’er weinig plaatzen zyn, daar men ze van daan haalt, de duurte en de hoge
prys.
Dus is ’t met de Lakens en Sersies gelegen; zo zy’er niet veel zyn, en hoog in prys;
Zo ook met de Lywaten, als’er een slechte Hennip-, of Vlas-teelt is, en dus met alle
Stoffen, waar van men iet maakt, en daar men Handel in dryft; om dat de schaarsheid,
gelyk reeds gezegd is, daar de prys van vermeerdert, en gevolglyk die der Waren,
die gemaakt zyn.
Daar is niet aan te twyffelen, zo het vermeerderen van de prys der Waren van de
schaarsheid der Stoffen afhangt, of deze duurte niet lang zal blyven aanhouden, en
van tyd tot tyd allengskens hoger worden. Hierom moet een Koopman in ’t Gros niet
lang sammelen in ’t koopen, en zelf koop maken voor ’t toekomende, om voor een
zekeren tyd, een gedeelte te ontfangen, dat hy denkt van noden te hebben.
Zo ’t steigeren der Waren daar van daan komt, dat’er weinig is gemaakt, en’er
veel vragens na is, en niet van de schaarsheid der Stoffe, waar van zy gemaakt worden;
moet men voorzichtig in ’t inkoopen zyn, om dat het dikmaal een vuurtje is, dat dra
uitbrandt, en deze duurte blyft niet langer, dan deze drift, om twee redenen. Voor
eerst is ’t, om dat het een louter geval kan wezen, dat maakt, dat vele Koopluiden
van verscheidenen Plaatzen, last kunnen gegeven hebben op de zelfde Waren, of dat,
zy te gelyk op een Plaats kunnen geweest zyn, daar men die Waren maakt. Dit doet
de Werklieden hunne Werken duur houden, door de veelheid van het gevraag, dat
zy daar na hebben; en als de Kooplieden hun genoegen hebben, keeren de dingen tot
hunne oude plooi. Dit doet de Prys naderhand merkelyk dalen; om dat de Werklieden
merkende, dat zy zeer gezocht worden, alle de zelfde willen maken, ’t geen zo groten
overvloed geeft, dat het een lage Markt maakt; gelyk de schaarsheid duurte heeft
veroorzaakt. Zo dat deze bedenkingen van groot gewigt zyn, om in zyne inkoop wel
te gelukken.
De twede Grondregel, die men in ’t doen van inkoop in acht moet nemen, is, dat
men agterlyk in zyne woorden is, om niet te laten blyken, wat goederen men zoekt;
ook de zelve niet te verachten, om niet te doen geloven, dat men ze van doen heeft.
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Deze zyn fynigheden, die niet meer uitvoeren, dan den geest van den Werkman in
verlegenheid te brengen, die zo veel te styver zig houdt, als hy niet weet, of het niet
een loopje is. Dit maakt, dat hy niet licht komt tot zyn Werk, voor ’t gedaanne Bod,
te geven, uit vreze dat hy zal beslagen worden. In tegendeel, men moet oprecht te
werk gaan, maar voorzichtig. Werklieden hebben liever met zulke luiden te doen,
als met de gene, die fynigheden gebruiken.
De derde is, in bedenken te nemen, of de Waar van de hoogste Markt in prys daalt;
of dat zy van de laagste Markt, daar zy te voren, by verslapping van Koophandel, op
was; of door de grote overvloed, die’er van was, tot ’t hoogste steigert. Hier in bestaat
het fyn des Koopers.
Want zo zy , op zyn duurste zynde, tot vermindering komt, dan moet men niet
koopen; om dat het zeker is, dat zo de oorzaak, welke ze tot zo grote Prys heeft doen
komen, ophoudt, zal zy gedurig afnemen, tot dat zy tot haar Waarde is gekomen.
In tegendeel, zo de Waar tot de laagste prys zyner waarde is gevallen, is ’t goed
koopen, om dat het zeker is, dat zy gedurig steigeren zal, zo lang de oorzaak daar
van in wezen is.
’t schynt, of ’t bovengezegde een Wonderspreuk is; dit is echter waar, en steunt
op ondervinding van de bekwaamste Kooplieden, die veel gewonnen, of verloren
hebben, om dat zy wel, of kwalyk hunnen slag hebben weten waar te nemen.
In tegendeel, zo de Kooplieden koopen, om ze in ’t Gros in andere Steden, of
vreemde Landen te verkoopen, moet men van ’t geen, waar van de Mode eerst begint,
niet veel koopen, om dat zy in de Plaatzen, daar zy ze zenden, nog niet zyn, en zy
ze daar niet zouden kunnen verkoopen, om dat het te duur zoude wezen: want de
Mode doet gemeenlyk een Waar deurgaan, en dit veroorzaakt duurte.
De vyfde is; de Zyden Stoffen by de pond te koopen, en inzonderheid die ligt en
klein van prys zyn; om dat men daar veel voordeel by vindt. In tegendeel, die zwaar
zyn, moet men by de hand en niet by de wigt koopen, om dat zy deurgaans van grove
Zyden gemaakt worden, welke veeltyds zo duur niet zyn, als de andere, welke meerder
luister hebben, en gevolglyk van fynder Zyden zyn gemaakt; Daar en boven geeft
men de Werklieden zo veel van maken niet; want men moet aanmerken, dat een
Fluweel, by vergelyking, dat op tien
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Franse gulden de El komt, by de wigt gekogt, een derde minder van maken zal kosten;
als een ander, dat op vyftien dergelyke gulden komt. De reden daar van is deze, dat,
ondersteld, dat een Manufacturier aan zynen Werkman geeft drie gulden voor een
El van maken, het Fluweel, dat men by de wigt koopt, en vyftien gulden komt te
staan, vier gulden van een El van maken zoude zyn, en dat ’t gene niet, dan op tien
gulden komt, niet meer dan drie gulden zoude wezen, ondersteld, dat men voor ’t
een en ’t ander naar de wigt betaalde.
De zesde Grondregel is. Ten tyde, als’er weinig vraag na ene Waar is, moet men
ze by de Werklieden zoeken; om dat zy niet in staat zynde, om de zelfde te houden,
ze tot minder prys geven, dan die ryk zyn, en den tyd beter kunnen afwachten.
De zevende is; de Stoffen, die men koopt, te meten, om dat de Ellen, op de plaatzen
daar men ze koopt, menigmaal kleinder zyn, al ter plaatze daar men ze verkoopt.
Daar zyn nog twee redenen voor. De eerste is, om dat, zo men’er aan te kort vindt,
de Werklieden ’t niet te goed willen doen, als zy eens geleverd zyn. De twede is, om
dat men de Stukken los doende, daar de fouten van kan zien, die verborgen blyven,
als de Werkman ze opgevouwen heeft.
De achtste is. Dat men, als de Waar goedkoop is, daar van niet boven zyn vermogen
koopt; en dat men niet wel staat maakt, ze op zyne tyd kunnen betalen. Want als zy
op den gestelden dag niet betaald wordt, zoude men zyn geloof onder de Werklieden
verliezen, en zy zouden ze ons op een andere tyd niet doen willen.
De negende is, zyne inkoop op de plaatzen, daar de Stoffen gemaakt worden, door
Commissionarissen niet te doen, die te gelyk Kooplieden zyn. Want zy koopen
gedurig de Waren duurder, dan andere, die ze niet verkoopen; om dat zy een gedeelte
in betaling krygen van ’t geen de Werkman hun schuldig was, en dit is nooit zo goed,
nog fraai, als ’t geen met gereden gelde gekocht wordt.
De laatste en tiende Grondregel is, dat men altyd Vennooten ter plaatzen heeft,
daar men inkoop doet, om deze redenen. Voor eerst, om dat men in den Koophandel
belang hebbende, beter toeziet, en acht geeft op ’t geen’er omgaat, dan een
Commissionaris, die menigmaal alleen zyn voordeel beoogt, en die, van verscheiden
last hebbende, begunstigt, die hem behaagt. De tweede is, om dat de zaken altyd
kennelyk geschieden, en dat men menigmaal goede gelegenheid, om te koopen
bejegent, ’t geen een Commissionaris niet zoude durven doen; en om dat men op die
koopen, menigmaal grote winsten kan doen.
Alle deze Grondregels, boven aangehaald, zyn de voornaamste, welke een
Koopman in ’t Gros in acht moet nemen, in het doen van zyne Koopmanschap. Deze
kunnen voor allerlei Koophandel dienen, van wat aart zy ook wezen mogten, zo wel
als voor hun, die in Stoffen doen, om’er zich wyslyk in te dragen.
koorn. Zie graan. Gelyk onder den naam van Granen in Nederland allerlei
Veldvrugten worden begrepen, welker Zaad, of Graan tot voedsel van Mensen, of
Vee, strekt; zo is de naam van Koorn ook van een algemene betekenis; en vervat.
KOORN. Zie tarwe.
Deze Aartgewassen zyn de Tarwe, of Weit, Rogge, Turkse Tarwe, Gerst, Haver,
Indiaanse Geerst, of Hirs, Peers-bloemen, of zwarte Weit, Boekweit, Spelt. Men
geeft den naam van Koorn zo wel aan ’t staande gewas, als aan de Granen die’er van
voortkomen.
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De Tarwe, Rogge, en ’t gemengd Koorn, dienen om Brood te maken, het gemene
Voedsel der Mensen. De Gerst en Haver, worden meest den Beesten gegeven. De
andere soorten Koorn, vervullen het gebrek van Tarwe, Rogge, en gemengd Koorn
by de Boeren.
TARWE, of WEIT, by de Latynen, Triticum; is ene Plant, die verscheiden rechte
Halmen schiet, ter hoogte van ontrent vyf voet, die van binnen hol, en met knopen,
boven op Airen dragen, besluitende langwerpige Granen, die aan d’ene zyde rond,
en geribd aan d’andere; van buiten geel, van binnen wit, en goed zyn om’er Brood
van te maken.
ROGGE. Lat. Secale; Verschilt van de Weit hier in, dat hare Bladen smalder, de
Airen langer, platter en vaster, en de Granen van buiten bruin zyn. De Tarwe vereist
een vetten grond, en de Rogge wast ook in zandachtige landen.
MASTELUIN KOORN, is dat uit gemengde Rogge en Tarwe bestaat; doch enkele
Rogge wordt ook meermalen by uitstek Koorn genaamt.
TURKSE TARWE, of KOORN; is ene Plant, die Halmen schiet zes, of zeven
voeten hoog, gevuld met een wit, en Suiker-zoet merg. De Granen, die men uit hare
dikke en lange Airen krygt, gelyken in dikte naar Erweten, die schier rond en hoekig
zyn. De bast der Granen is van verscheide koleur, of wit, of root, of purperverwig,
of zwartachtig, schoon het Meel wit is. Men heeft dit Gewas uit Amerika na Turkyen
gebragt, van waar het zynen naam heeft. Het groeit in allerlei landen en gronden.
Men wil dat het Brood, uit Turks Koorn gemaakt, boven het Tarwebrood moet gestelt
worden; en dat de Amerikanen, die het eten, nooit opstoppingen, nog leelyke koleur
hebben.
Indiaanse GEERS, of HIRS, in ’t Latyn, Melica, is een Geers, wier Halmen acht,
of negen voet hoog groeijen. Hare Granen zyn Eiront, en eens zo groot, dan die van
gemeene Geers. Zy groeit in warme Landen, op een vetten grond.
Paars-bloemen, OSSE-TARWE, zwarte Weit, in ’t Latyn, Melampyrum; is eene
Plant, welker Halm maar een voet hoog groeit; ruig, vierkant, en paarsverwig is. De
Bladen staan om het ander, enige zyn smal, andere breed en diep
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gesnipperd: de Bloemen groeijen achter op het einde van ’t bladt. Het zaad, dat zwart
en kleinder is dan Tarwe, is besloten in doppen met twee huisjes. De Ossen en Koeijen
eten dit slag van Koorn, dat onder andere Granen groeit, voor al in vette landen.
BOEKWEIT, Fagopyrum; is ene Plant die een ronde Stengel, of Halm schiet, ten
hoogste ontrent van anderhalf voet, en takjes met bladen die in den aanvang schier
rond zyn, en naderhand een hoekige figuur krygen, naar mate dat ze groeijen; als
Klim, of Veil. De Bloemen zyn wit, en staan trosgewys. De Granen zyn driehoekig,
van buiten zwartachtig, van binnen wit. Het Brood, dat’er de Landluiden van maken,
is zwart en bitter, maar is redelyk van smaak, als’er Masteluin onder is.
De Boekweit dient om de Mensen, met hare Grutte en Meel, welke’er van gemalen
wordt, voorts Duiven, Gevogelte en Varkens, met ’t zwarte Meel daar van, te voeden.
Men zaait ze in slechte gronden, daar zy wel genoeg voort komt, mits dat men’er
geenen arbeid aan spare. Men snydt ze in Augustus en September, en zaait ze in Mei.
Men noemt ze ook zwarte Tarwe.
SPELT, in ’t Latyn, Zea, of roode Tarwe; is gemeen in Egypte, Sicilie, Duits- en
Griekenland. Hare Airen gelyken zeer naar Gerst. De Granen zyn dun en rood-bruin.
Men maakt’er Brood van, dat zwart en wreed van smaak is, maar liever gebruikt
men het om’er Bier van te maken, dat daar ook zynen naam van heeft, en Spelte-bier
geheten wordt.
Wy spreken hier, nog van de Gerst, nog van de Haver, daar we op hare plaats van
gehandeld hebben. Ook kan men van de andere soorten, als Rogge, Tarwe, enz. de
Letters R, T. enz. nazien.
Naardien in Europa de Tarwe en de Rogge, de gemeenste en voornaamste Kost
en Onderhoud is der Menschen, en ’t grootelyks van hun belang is, daar van overvloed
te hebben; zal men zich hier wat uitbreiden, over de manieren van ze te kweken, te
behouden; en voornamelyk over de middelen van ze rykelyk te vermeerderen. Maar
zie graan.

Van ’t gezaaide Koorn.
Men weet dat, eer men ’t Koorn zaait, het noodig is ’t eerst te bereiden, op dat het
eerder schiete. En heeft ider Land zyne manier, om deze bereidinge te doen.
Het gebeurt somwylen, dat het Korn in een al te goeden grond gezaaid zynde, zich
al te sterk vermeerdert, en de menigte van Bladen, welke het voortbrengt, laat den
grond (daar ’t op staat) niet toe het zelve genoegzaam te voeden, zo men dat niet
verhelpt. Zulk Koorn zou altoos meer Stro geven dan Graan, zo men dien overvloed
niet besnoeide. Om hier in te slagen, jaagt men’er een kudde Schapen ten tyde in,
als het den gantsen grond bedekt: ’t gene gemeenlyk geschiedt met Wintermaand.
De grond van ’t onnodige ontlast, brengt op zynen tyd schoon Koorn voort, dat
vol Granen en Schoven is.

Van de nootzake om het Koorn te wieden.
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Het Koorn kan, zonder wieden, tot den Oogst toe, niet goed blyven. Dus moet men’er
het schadelyke kruid uit halen, vooral, zo ’t wortel gevat heeft, in een land, ’t geen
daar aan veel is onderworpen. Zo men dat verzuimt te doen, valt de Oogst niet dan
tot onze schande en schade uit, waar van wy ons zelven te beschuldigen hebben.
’t Is waar, men kan in vele Landen deze moeite sparen, by aldien men geene zorg
ontzien heeft om ze wel te bouwen, en’er goed zaad in te zaaijen: hoewel die Landen
echter niet nalaten voort ’t Koorn schadelyk onkruid voort te brengen, voor al zo ’t
Voorjaar te nat, of in den Mai te veel regen is geweest.
Om dan deze gelegenheid, om ’t Koorn wel te doen, niet te verzuimen, moet men
den tydt aanzien, en oordeelen of ’t noodig zy, die onnutte kruiden uit te wieden:
want zulks te doen, als ze nog heel jong zyn, zou voor ’t Koorn, dat niet wel
t’onderscheiden is, zeer gevaarlyk zyn: maar ook te lang te wagten, deugt niet, alzo
dan meer, dan de helft van ’t Koorn verstikt zou wezen. Nog eens, de aart der landen,
min, of meer genegen, om dat onkruid te kweken, moet den tyd bepalen wanneer
men aan ’t werk moet gaan.
Als men oordeelt tyd te wezen, om ’t Koorn te wieden, wagt men tot’er een kleine
Regen is gevallen; ’t welk veel helpt om de wortels van het onkruid uit te trekken,
die anders, als ’t aardryk te droog is, licht in de aarde blyven steken.

Van ’t Maaijen des Koorns.
Als het Koorn in staat is om gemaaid te worden, behoort men daar ontrent niet
achteloos te wezen: want in dien tyd zelve gebeuren nog zo veel rampen, dat, als
men denkt iets te hebben, men dikwils niets heeft; en om alles te bederven, is een
Onweer in staat toe. Dus men dient de Maaijers niet te sparen, en na dat het Koorn
gebonden is, moet men niet vertragen, om ’t in de Schuren elders te brengen.
De Tarwe wordt eerst gemaait, naderhand de Gerst, Haver, en eindelyk ander
Koorn en Peulvruchten.
De beste tyd om te Maaijen, is met het krieken des daags, en als’er de Dau nog
op legt: want, zo het te heet weer is, loopt men het gevaar, van het Graan, onder het
Maaijen met een Sikkel, daar uit te verliezen. Daar zyn Landen, al waar men de
Tarwe en Haver met een Snoeimes snydt.
Wat men moet waarnemen, als het Koorn in de Schuren gebragt is, en gedorst
moet worden, laten wy enkel aan ’t Lands gebruik, en de ervarenheid van een goed
Landman, over.

Van ’t gedorste Koorn.
Zulk Koorn is, of om te zaaijen, of om terstont
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na de Meule te zenden, of om ’t te bewaren. Aangaande het eerste, moet men alleenlyk
in acht nemen dat het zodanig zy, als de Landluiden oordelen, dat het moet wezen,
om gezaaid te worden. Maar zo men schikt om te bewaren, is ’t een andere zaak, en
zie hier wat Voorzorge men moet nemen, om’er wel in te slagen.

Om voor te komen, dat de Kalander het Koorn niet opeet, nog de Ratten het
beschadigen.
Maak een Deeg uit Oli-droessem, doe’er wat Stroo by, laat het drogen.
Daar na bedekt uwen gantsen Zolder met dien dikken Leem, en al wat gy dus
besmeerd hebt, bestryk weer, als het droog is, met Oli-droessem; leg’er Kaas op, die
niet heet is; Dan zal al dat ongedierte daar niet by komen.
koornbloem, of roggebloem. De kleine heeft blaauwe Bloemen, waar van de
Kinderen Kransjes maken. Ze wassen tussen den Rogge en ander Koorn, in de
maanden Mei en Juny.
De grote Koornbloem heeft breeder bladen, en groeit meest op de Bergen, en
somwylen is ze wit van koleur. Beide zyn ze koud en droog, en uitstekend goed tegen
de ontstekingen der Ogen. Het water, dat men uit de gantsche Plant kan trekken, (als
men ze twee, of drie dagen lang in genoegzaam Regen-, of ander-water heeft staan
weiken, eer ze geheel droog is,) zou het gezicht zodanig versterken, dat men de
Brillen gemakkelyk konde missen. Men moest’er, namelyk de Ogen mee betten,
en’er zelfs een weinig van dat water laten in loopen. Een Glas vol van haar Afkookzel,
met zo veel van ’t Breegwee-, ruige Biezen-, of grote Waal-wortelwater, gedronken
zynde, stuit het Bloet-spouwen.
De grote Koornbloem heeft breeder en wolliger bladen, dan de kleine, en die gants
zyn, als die van Kristus-ogen. De Stronken, of Stelen zyn ook dikker, witter, ruiger
en langer; de Bloemen doorgaans blaau, maar groter en breeder; voor de rest is ze
eveneens als de kleine Koornbloem.
Zy groeit meer op de Bergen als in de vlaktens, en Bloeit van Mei, tot in den maand
Augustus.
Zy is verkoelende. Haar zaad gekneusd, en daar van een halfvierendeel-loods
ingenomen, zuivert de Galle en de Maag. Deze Plant is uitstekend in de besmettelyke
Koortsen, en tegens ’t Vergif. Men geeft het stof der bladen, gemengd met water van
Weegbree, aan de gene die Bloed spouwen. Het gedisteleerde water is goed tegen
de ontsteking der Ogen , en van andere leden.
Mathiolus zegt, dat sommige de gemene, of kleine Koornbloem, tellen onder de
Suikery en Andivie: dat hare Bloem zeer schoon is, en daarom van Boere-meisjes,
tot Kransen gebruikt wordt. Eindelyk tot een slot zegt hy, dat hy niet zien kan, waarom
men haar voor een Chikorei zou houden, en dat geen der Oude Schryveren van hare
Eigenschappen heeft gesproken.
Onder de hedendaagsen zegt Schroder, dat ze koud en droog is, voorts
samentrekkende, en goed tegen de ontsteking der Ogen, tegen hunne rodigheid,
dracht, of etter, en andere pyn, als ook tegen de Waterzucht.
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koors; van alles, wat het menslyk lighaam overkomt, is’er niets, dat de
Geneeskundigen zowel, als de Zieken, meer gekweld heeft, en bedenkelyker en
verwonderlyker voorkomt, dan de Koors.
De meeste houden ze voor een ziekte; men vindt ze evenwel, welke ze niet anders
houden, dan voor ene uitwerking van een ziekte, welke weggenomen zynde, de Koors
ophoudt.
De stof, die ondeugend in ’t menslyke lighaam, of vloeibare vogten is, of de
verstoppingen in dat zelfde lighaam, waar door ook voorgevallen, is by hen de ziekte,
en de Koors ene beweging, door de aandoening des lighaams, van kwade stoffe
veroorzaakt; zo dat men de Koors zelve voor ene poginge der nature zoude kunnen
houden, om zich die kwade stoffe kwyt te maken.
Naar dat deze stoffe, of oozaak en’ het lighaam is, is de hoedanigheid, of
heilzaamheid, of doodlykheid van de Koors.
Zy verdeelen de Koorzen zeer wel, die ze in gedurige, en afgaande onderscheiden.
De gedurige, in aanhoudende , en die verslappen, maar niet gans afgaan, eer zy weder
op nieuws beginnen; De afgaande in daaglykse, anderendaagse, derdendaagse, enz.
Dit onderscheid is naar de stoffe, die de Koorts voortbrengt, en gevolglyk, moeten
ook de middelen naar de zelve geschikt zyn, en naar de wyze waar op, en de plaatzen
waar door het lighaam, door de beweging, die het maakt, de Koorts-stoffe ten Lyve
uit wil dryven.

Aanmerkingen over de Koors.
I. Het eerste ’t geen men in de gedurige Koorsen moet in acht nemen, is de beweging
der Pols.
Zo zy groot en sterk is, geeft zy de levenskrachten te kennen, waar op de hoop des
levens gebouwd is. En ongelyke Pols, geeft een slechte voorzegging. Misslagen zyn
gevaarlyk, voor al hun, die in den bloei van hun leven zyn. Ene flaauwe en kleine
Pols voorzegt den dood.
II. Zo de Ademhaling vry is, is ’t een goed teken: maar is zy groot en geweldig,
is zy een voorlooper van de verplaatzing der stoffe na de Hersenen. Die moeilyk en
klein is, is gemeenlyk doodlyk, zo wel, als wanneer’er Schrikken, Stuip-trekkingen,
of grote pynen om de Ingewanden, de zelfde vergezellen.
III. Zo de Afgang zeer na ’t natuurlyke gelykt, is’er hoop, dat de ziekte kort zal
wezen: maar zo zy een andere kleur heeft, en op de Waters, als een Spinneweb, of
Vet schynt te dryven, is’er gevaar.
IV. Het zweet, dat ten dage der scheidinge voorkomt, is goed: op andere tyden is
het te duchten, ’t zy, om dat het de Ziekte vertraagt, of om den dood.
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V. Zo ’t gezicht, de gantse ziekte deur, in een natuurlyke staat blyft, is ’t een goed
teken; maar verandert het van kleur, of heeft de ziekte somtyds koude, somtyds hitte,
is ’t kwaad.
VI. Men zal nog aantekenen, dat zo de Zyden, noch de Buik gespannen, hard nog
pynlyk zyn, zullen alle de natuurlyke deelen het beter uithouden. En zo de scheiding
den zevende dag zal komen, zal de vierde dag in ’t Water daar het teken van geven,
en voor den veertienden dag, zal de elfde dag de Voorloper zyn: en de zeventiende
zal te kennen geven, wat de twintigste zal zyn.
VII. De gewone toevallen van de Koors, zyn Slapeloosheid, Slaapachtigheid,
Ylhoofdigheid, Hoofdpyn, Walgachtigheid, Dorst, Buikloop, Opstopping, Zweet,
Braken, Neusbloeden, zwarte, of beslage Tong van allerhande keur: maar de zwartste
is de ergste.
Eendaagse Koors. Deze wordt zo genaamd, om dat zy maar enen dag duurt.
De ware eendaagse Koors, laat zich daar aan kennen, dat zy een gezond lighaam
aantast; men een gelyk Pols-slag heeft, de hitte niet zeer groot en’er niet veel
ontsteltenis is; dat’er weinig stof in ’t Water is. Men vindt’er noch Grillingen, noch
Bevingen by, de Ademhaling is vry, en ’t Zweet ruikt niet kwalyk. Zy komt gemeenlyk
hun over, die in heeten Zonneschyn, of zeer hevige lighaams-oeffeningen doen, die
zich van toorn laten vervoeren, of van droefheid, kommer, zorg, waken, onthouding,
of vrees worden aangetast.

Geneesmiddelen voor de ware Eendaagse Koors.
Zo dra men alle derzelver tekenen is gewaar geworden, zal men niet twyffelen, of
men niet moet doen Aderlaten (zo de krachten te sterk waaren) en verkoelende
Klisteren, Gerstenwater of klein Bier, een weinig Wyns met veel Waters, afziedzel
van Zuring, Pastelingen, Sla, Verjuis, of Oranje sap gebruiken; en op ’t hoofd zal
men Lywaat leggen, in Azyn gedoopt. Een dag, of twee daar aan, zal men den Buik
eens zuiveren met Cassia in Wei gesmolten, of in een afziedzel van twee oncen
Tamarinden: men zal’er een once en een half Syroop van Persikebloemen deur doen.
Men kan deze Buikzuivering nog een reis, of twee herhalen.
Gedurige Koors, is een Koors van enige dagen, zonder vermindering en afgaan.
Men onderscheidt ze in twee soorten, in ene enkele en rottige, zo dat zy zich
onderscheidt, naar het meerder, of minder bederf, ’t geen men in de vochten bespeurt.
De enkelde tast gemeenlyk jonge Lieden aan, schoon zy van goede gesteldheid
zy, als zy zich door overdaad veronachtzaamd hebben. Zy begint met roodheid van
Wezen, volheid en grootheid van Aders, met zwaarte van ’t Hoofd, met slaperigheid,
het slaan van de slagen des Hoofds, moeilykheid der Ademhaling, door de kracht,
en schielykheid der Pols, die altyd zagt, gelyk, geregeld is, en door rood water.

Geneesmiddelen voor een enkelde gedurige Koors.
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Gelyk men te vrezen heeft, dat deze Koors zich wel op de Long mogt zetten, en daar
ontsteking, of zydwéé, veroorzaken, of dat zy in een slechter gedurige Koors zal
veranderen, gelyk wel gebeurt, als men te lang heeft uitgesteld om ze voor te komen;
zo moet men ten allen tyde van den dag Aderlaten: maar evenwel onderscheid in
hunne ouderdom, en gematigdheid maken, of in ’t meermalen te herhalen, of niet.
Als men niet Laat, moet men Klisteren met het afziedzel van allerlei
Warmoeskruiden met Honig. Men moet weinig, of liever geen Vleesnat geven, en
voor al gene vaste spyzen, als Eijeren, Vlees, enz.; en niet als gemenen Gerstendrank,
of zuiver Water te drinken geven; als’er maar gene verstoppingen, zwakheid, of enige
ontsteltenis in de ingewanden is.
Als de koking begint, ’t geen men aan ’t Water zien kan, moet men met de
Geneesmiddelen, hoe gering, voortgaan.
Zo dra als de Koors een weinig verminderd is, moet men den Buik, met anderhalf
once Cassia, in twee glazen Wei gesmolten, zuiveren, of met anderhalf once Siroop
van Persik-bloessem, in een afziedzel van twee oncen Tamarinden.
De Twede gedurige Koors wordt door bedurvener vochten voortgebragt, heeft een
zwaarder hitte by zich, een snelder, ongeregelder, en ongelyker Pols. Behalve dat de
Pissen rosser zyn, zyn zy ook dikker, troebeler, min bezonken, en sterker van reuk.
Zy tasten jonge luiden, vol vochten en bedorven bloed, in ’t begin van de Herfst aan,
zy breken niet af, al schynt men ’s morgens wat koeler.

Geneesmiddelen voor de twede gedurige Koors.
Men moet voor deze Koors, als zy eerst aankomt, een Darmspoeling geven van
Malva, Violen, Saladen, enz. waar in men heeft laten smelten vier oncen gemenen
Honig, twee, of drie lepels Olyven-olie, of een once Cassia, met twee oncen
Violen-olie. Na dat men dit heeft ingegeven, zal men Aderlaten, en geven een
afziedzel van Zuring, wilde Cichory, of Agrimonie en Paardebloemen.
Men moet zorge dragen, dat men in ’t begin niets te koud geeft, als Water,
Limonade, Azyn en Water. Dit zal beter te pas komen, als de vochten beginnen te
koken. Zo, niet min de Koors al te sterk is, kan men enige Amandel-melken van de
koude zaden. met de stroop van Nenusar, of Violen geven, en op het Hart een weinig
Theriac, of Orfietaan leggen, op een stuk Laken gesmeerd.
Men zal van drie tot drie uren, doen nemen, Vleesnat van Kalven, Vogels, of
Schapen, bereid met een lepel twee, drie Sap van Ossetong, of
[illustratie]
[Plaat 21. pag. 420. KONNYNEN. Fig. 6. Fig. 7. pag. 382. KIKVORSEN.
F. de Bakker del. et fec.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

441
Bernagie. Als men vindt dat de Koors wat vermindert, en de Afgang wat veranderd
is, moet men den Buik zuiveren met een Afziedzel van Zuring, Cichorei, en
Paardebloemen, daar men een half once Sennebladen in heeft laten trekken, en een
en een half dragma Rabarber, met een dragma Kaneel. Dit Atrekzel hebbende laten
aflopen, zal men’er een once en een half Syroop van Duivekervel en Cichorei in
doen. Deze vocht hebbende in tween gedeeld, moet men het eerste ’s morgens vroeg
nuchteren geven, en het twede, ’s anderendaags op den zelfden tyd, latende twee
uren daar na den Drank, te voren voorgeschreven, geven. Deze Buikzuivering moet
men zo menigmalen laten nemen, als men het goed vindt.
De HEETE KOORS; De heete Koors is de gevaarlykste van allen, zy maakt een
brandende hitte, een onlesbaren dorst, een grote droogte, een zware beslagentheid
en bitterheid in de mond, een moejelyke ademhaling, ylheid en ongerustheid, een
gespannen droge Buik. Wordt zy boosaardiger, en ontstokener, schynt zy de
Ingewanden te verbranden, terwyl de uitersten koud worden. (Op de oneven dagen
heeft men verheffingen.) Met ziet ze meest in luiden, die in den bloei hunner jaren,
en van een heete en droge gesteldheid zyn; die zich aan onmatige bewegingen, te
veel drinken, of droog vlees eten, en zoute en wel gepeperde gestoofden, overgegeven
hebben.
De diergelyke, levendige en natuurlyke bewegingen des lighaams, zyn in deze
Ziekte zeer beledigd, en hoe meer dit is, hoe men ze doodlyker oordeelt, inzonderheid
als’er by de ylhoofdigheid moeilyke ademhaling is. Zo het gebeurt, dat op den dag
der scheidingen (welke veelryds is de zevende) een huivering komt, zal’er een Zweet,
of Afgang, of Braking volgen; maar zo, by ongeluk, die toevallen op enen anderen
dag komen, zal de ziekte moeilyk scheiden, en kan men aan ’t Leven twyffelen,
inzonderheid zo de huivering in een zwakheid voorvalt, en de Koors niet vermindert.

Geneesmiddelen in de Heete Koors.
Men moet in dit geval niet te zwaar dekken, wat hoog het hooft leggen, veel te drinken
geven, maar zachte, en verzachtende, een weinig zure, waterige, warme drank. Men
moet lichte, melige spys van Gerst en Haver geven, en van suurachtige vruchten
gekookt. Men moet ook Laten, maar in ’t begin, en zo’er bewyzen zyn, dat’er te veel
Bloed is, en tekenen van ontsteking, ondraaglyke hitte, men aftrekken moet, en’er
toevallen zyn, die dringen en niet licht, op andere wyzen, zyn te boven te komen.
Somtyds moet men Klisteren, maar met bevogtigende en verkoelende dingen, naar
dat de toevallen en de staat het vereist.
Hier komen dan te pas Water en Azyn, Wei, Water gekookt met Appelen, Pruimen,
Gerst, Oranjade, Limonade, Siroop van Violen, Geest van Zwavel, Vitriool, Cremor
Tartari.
Men moet den Buik en de Lenden stoven met Kaasjesbladen, Glaskruid, Zemelen,
Sla, Postelein, en andere dergelyke kruiden; en de stoffe, als zy na een goede plaats,
op zynen tyd, wel derwaard lokken.
Op ’t Hart kan men ook Lywaat en Rozenwater, of Oranjebloesem-water, leggen.
Als de Koors gans over is, zal men eens, of tweemalen den Buik zuiveren, en daar
by doen een once Stroop van Cichorei, of de gecomponeerde van Appelen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Geneesmiddel voor de heete Koors.
Neem twee deelen Honig, op twaalf deelen Waters, doe ze zagtjes koken, tot dat
gy’er al de schuim hebt afgenomen; na dat gy ze gezuiverd hebt, zult gy ze weder
op ’t vuur zetten, en ze daar na door een doek laten zygen; geef’er op eenmaal, des
morgens, des avonds, des nagts, en als gy het goed vindt, drie, of vier lepels van in.

Clisteer in een heete Koorts.
Neem de bladen van Camperfoelie, week ze en stampze in een Mortier, met ene
genoegsame menigte van water voor een Clysteer, laat ze zygen door een doek, en
geef ze den Zieken in. Dit middel geneest de heete Koorts, maakt loslyvig en verkoelt.

Ander middel voor de heete koors, welke van een vreeslyke hoofdpyn verzeld
gaat.
Neem een goede dot van een klein kruid, Canille geheten, ’t geen in de Fonteinen
wast, leg het koud op het voorhoofd, of daar de pyn is, laat het’er een gantse nagt op
leggen.

Ander koelmiddel in de heete koors.
Neem vier pinten Wel-water, vyf lepels Gerst, een halfpond Korenten, doe het met
den ander koken, tot dat’er niet meer, dan drie pinten water over is, doet daar in twee
handen vol Veldzuring, zo veel gemene Zuring, wel gekneusd, laat het met den andere
een uur koken; neem het van het vuur en laat het door een Teems zygen. Geef’er den
Zieken van te drinken, met Oranjesap, en wat Suiker.

Verscheiden Geneesmiddelen voor de aanhoudende koors.
I. Men moet op de Polsen der beider handen, met een linde doek om de handen, het
zap leggen, dat uit gespikkelde Barn-netel geperst is, en met Ung: Populeum gemengd,
of twee Hanetreden uit verse Eijeren, roet van de Schoorsteen, wel geslagen en
deurmengd, met Zout en sterke Azyn.
II. Of men moet het hart uit een Uijen nemen, die met Mithridaat vullen, en wel
op de Pols van de rechterhand binden.
III. Men moet ook het hart van en Ryn-vors, op ’t hart, of op de Rug-graat leggen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

442
IV. Men legt het ook op de Lever, of onder tegen de voeten een levendigen Zeeld
aan.
V. Velen stooten daar voor kleine Zuring, en maken daar een Drank van, om ze
in de grootste hitte te nemen; andere maken’er een Pap van, om op de Polsen van
den Zieken te leggen. Andere doen ’t zelfde met ’t water, ’t geen uit een grote
Kouwoerde (citrullus), is gedrukt. Anderen laten het ongestoten zaad van ’t Luiskruid
een nagt lang weeken, en geven van dit Water den Koorsigen, met een weinig Suiker,
te drinken.

Aanmerking op de behandeling der aanhoudende koorssen.
Zulk soort van Koorsen, zo goed-, als kwaadaardige, worden, zonder Aderlaten, best
genezen: want het Aderlaten is in kwaadaardige Koortsen gevaarlyk, zelden dienstig
in aanhoudende, gedurige Koortsen, ten zy de Zieke bloedryk, of jong waar, of de
Koorts van sterke Dranken te drinken ontstaan; of dat het een sterke Vrouw waar,
welker Stonden waren opgestopt. In deze laatste gevallen doet het Laten goed, maar
vermeerderd in de eerste Koorts, en inzonderheid, die van besmetting ontstaat.
Zo de kwaadaardige Koors van gene besmetting ontstaat, vermindert het Aderlaten
wel de krachten, maar doet geen voordeel; dus moet men’er zich in kwadaardigheid
ook wel voor wagten. Clysteren en Afgangmakende middelen, hebben daar ook gene
plaats.
In tegendeel is een Braakmiddel in ’t begin van die Ziekten, zo wel goed- als in
kwaadaardige Koortsen, die niet zonder besmetting zyn, en somtyds een zeker en
nodig geneesmiddel; en ’t is gevaarlyk dit in jonge lieden na te laten, wanneer de
Ziekte van buiten is gekomen, die de Maag en de eerste wegen aandoet, en oorzaak
is van ongerustheden. Een Braakmiddel, ’t geen men in die omstandigheden doet
nemen, verzwakt, ’t is zwaar den Zieken, maar het doet zodanig een dienst, dat het
den Zieken van zyne onrustigheden, gedurende zyne Ziekte, verlost, terwyl het den
Geneesheer veel moeite spaart.

Van de AANHOUDENDE KOORS.
Deze Koors verdient zeer wel den naam van gedurige Koors, om dat zy gene
tussenpozingen heeft, voor dat zy eindigt; daarom is’t dat zy afgaande, den naam
van alledaagse, anderendaagse, derdendaagse, krygt.
In ’t heetste van den Zomer tast zy magere, maar haairige luiden aan, die grove
Aders, en gedurig brandende, stekende handen hebben, die, levendig van geest, niet
praten, dan van Oorlog en Brand; geel water en drek zich kwytmaken, en niet dan
Gal braken.
Zy, die in heete Landen wonen, zyn daar zeer aan onderhevig, en nog meer bruine
luiden. Zo dra men van die Koorts wordt aangetast, is het wezen veranderd, het slapen
afgebroken, het raaskallen is gedurig, en men voelt pyn door ’t gantse lighaam,
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inzonderheid ontrent den Buik; de Zyden zyn hard, gespannen, en pynlyk, men heeft
grote onrustigheden, en de Afgang en Waters zyn raau.

Van de ALLEDAAGSE KOORS.
Men geeft dien naam aan een Koors die daaglyks weder komt, en niet langer, dan
achtien uren duurt; en wel ver van daar, dat een rust van zes uren enige verkwikking
zoude geven, zo is men vermoeid, afgetobd, als was men nog in ’t midden van de
Koors.
De daaglykse Koors komt altyd niet van een ongestelde Maag. Zy wordt dikmaal
van bedorven slym veroorzaakt, ’t geen zich terstond aan de uiterste door ene Koors
doet gewaar worden, welke zich wel haast door ’t gantse lighaam verspreidt, en het
als een Ys maakt, zonder veel te grillen, of te beven; daar na komt de hitte, die niet
zwaar is, en eindelyk komt ’t zweet. Men heeft geen smaak, een beslagen Tong; is
bleek, blaau, of loodkleurig van aangezicht. Men voelt zwakheid in de Maag, en pyn
op de plaats der Mild, een mollige, zwakke en trage Pols; en men vindt geen ongelyke
Pols, dan in ’t begin van een nieuwe Koors. De Waters zyn in ’t begin klaar en fyn:
maar, als de stof gekookt is, worden zy troubel, gekleurd, dik, overvloedig, de koude
vermindert, en de hitte vermeerdert; en men zweet niet, dan op ’t laatst der Ziekte.
Deze Koors, duurt somtyds achtien uren even hard, en mindert niet dan zeer weinig,
in den tyd van achtien uren. Men heeft ze veel in kleine Kinderen, Oude luide,
Vrouwen, Luijen, grote Eters, Bierdrinkers, die vele raauwe Vruchten en Vis eten;
’t zal ook veel eer op ’t einde van den Herfst, en den Winter, gebeuren, dan in de
Zomer en ’t Voorjaar.

Middelen voor de Alledaagse Koors.
In de eerste dagen moet men vry ligt Voedzel geven; daar na zal men dit een vierde,
of vyfde vermeerderen, van een Ey beginnen, en vervolgen met enige weinige lichte
Potspys met Muscaat-noot, of Kappers daar over, en somtyds enige Olyven, Rasynen,
of gebrade Brood, of Biscuit in wat waters, of andere vogt gedoopt.
Voor den Drank moet’er wezen een derde Wyn, met twee-derde Waters.
Vier uren voor dat de Koorts wederkomt, moet men liever waken, en zich
vermaken, dan slapen, of niets doen. In het begin van de nieuwe Koorts moet men
zo weinig slapen, als men kan; men mag den Zieken dan wel eens kwaad maken, om
dat daar door de vogten, in meerder beweging gebragt, dienen kunnen tot meerder
koking van het slym. En, als de Koorts verminderd is, zal men Clysteren geven,
gemaakt van Camille-bloemen, Meliloten, Violen, Venkel, Anys, bruine Suiker,
Viool-stroop, Senne. Na den zevenden dag zal men in de Clysteren een half once
Aloë doen.
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Schoon het Aderlaten in zulke Ziekten niet gans nodig zyn, niet te min, om een deel
van de gedurige vuiligheid in de vaten, te verminderen, zal het goed zyn, den vierden,
of vyfden dag het Bloed af te tappen; en zo’er opstopping van de Spenen, of aan
enige andere ontlasting is, of pyn in ’t achterhoofd, zal men zonder zwarigheid op
den Voet Aderlaten; en nog vryer, zo men ziet, dat de Waters rood zyn.
Na het Klysteren zal men een dragma Theriac met wat Wyn, of een hartsterkend
Water geven.
Men zal zich wel wagten voor den zevenden, of achtsten dag der Ziekte, een
Braak-middel te geven; zo men maar enig teken van koking ziet, of ene geschiktheid
daar toe, zoude men het veel gemaklyker doen.
Onderwylen zal men na den achtsten, of negenden dag, zonder moeite den Buik
zuiveren, met een half once van Tabletjes van Diacarthamus, een half once van
Diaphenic, in een Aftrekzel van twee dragma Sennebladen smelten, en zo veel kleine
Centaurium, of Alsem, of Wynruit, als men tussen twee vingers vatten kan.
Dit Geneesmiddel moet menigmaal gebruikt zyn, echter, naar dat de krachten zyn,
en men moet de gift daar van naar den ouderdom vermeerderen, of verminderen.
Velen zyn door het volgende Drankje, in ’t midden van de Koors genomen, in
korten tyd genezen geworden.

Een Drankje voor de Alledaagse Koors.
Neem een vierendeel loots Theriac, zo veel Mithridaat, een half once Suiker, laat
het in een half glas van Carduus Benedictus water, of witte Wyn smelten.
Anderen hebben zich by het drinken van een glas Alzemwyn, een uur voor dat de
Koorts afgaat, wel bevonden.

Ander middel voor de Daaglykse koors.
Enigen tyd voor ’t komen der nieuwe Koorts, is ’t Sap van Beteunie en Weegbree
goed gedronken, of alle morgens, een uur voor de Koorts, een toog drie, vier van ’t
Afziedzel van Eppe, Pieterseli-, Ramenas-, Aspersie-wortel, Beteunie en
Scolopender-blad, rode Cicers, de middelbast van Fleer; of laten weken in witte Wyn,
Wortels van wilde Fleer en daar van een uur voor de Koors een slok, of twee van
drinken. Maar na dien tyd moet men zyn best doen om te slapen; of moet met Wyn
alle dag twee bladen van Vyf-blad, ’t ene ’s morgens, en ’t ander ’s avonds te nemen;
men kan ook op de Pols van de hand de Pap leggen, welke wy voor de Derdendaagse
Koorts hebben voorgeschreven.

Andere ALLEDAAGSE KOORS.
Het verschil van deze Koorts van de andere is, dat men gedurende de Koorts, koude
en hitte te gelyk voelt. Gelyk men in deze veel meer verrotting en hitte heeft, zo moet
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men de Wyn geheel onthouden, en maar een Afziedzel van Paardebloemen, Wortels
van Aardbeijen en Zoethout geven; en ten overvloede moet men de Middelen
gebruiken, en de Levenswys, te voren voorgeschreven.

Van de ANDERENDAAGSE KOORS.
Zy draagt dezen naam, om dat zy enen goeden dag tussen twee kwade heeft, en na
een goede een kwade dag volgt, of zy om den anderen dag komt. Zy overvalt imand
in een ogenblik, meest met grillen en koude, die zich overal verspreid, en menigmaal
zonder braken niet eindigt. De hitte, die daar op volgt, is zo algemeen en zo gloeijend,
dat zy imand doet het dek van ’t lyf werpen. Zy gaat van pyn in ’t hoofd, moeilyke
ademhaling, dorst, onrustigheid en razerny verzeld. Deze wordt van zweet gevolgd,
die altyd, of ten minste veeltyds, de laatstgenoemde toevallen doet eindigen. Deze
Koorts duurt somwyl twaalf uren. In de koude is de Pols kleein, traag, langzaam,
zwak; de huivering over zynde, wordt de Pols rasser en teder: maar in ’t zweten
volder en molliger, tot dat zy weder op hare plooi komt. De Waters veranderen na
den aart en tyd der Koorts, waar in zy gemaakt worden.
Deze Koorts komt jonge, magere, galachtige luiden over, die al, wat droog, zout,
gekruid is, beminnen; en die in heete landen wonen, of zo een lucht inademen.
Vindt men den eersten, of tweden dag op den grond van ’t water een dik bezinksel,
zal de koorts met den derden aanval een einde nemen; en zo dit niet gebeurt, zal zy
tot de zevende reis voortgaan; en, zo zy daar over heen loopt, zal zy lang duren.
Om ze zonder aanzien van jaren, of kragten te genezen, zal men op ’t laatst van
de twede koorts een verkoelende Clysteer geven; en als die weder geloost is, moet
men enig bloed laten.
Zo de koorts den derdendag niet eindigt, moet men den vierden dag een Koeldrank
geven.

Koeldrank voor de Anderendaagse koors.
Neem een lood Sennebladen, een half once Crystallum minerale, een half lood
Zoethout, dat gekneusd en gesneden is; laat het Hout in een pint waters, den tyd van
vier en twintig uren trekken. Giet daar na het Trekzel af, en begin het na de Grilling
met een groot glas te gelyk te nemen, en neem’er van uur tot uur van in, zonder iet
anders te drinken. Deze Drank is goed, om de koorts ten eerste te genezen.
Men kan, in ’t sterkste van ’t zweten, witte Wyn, met tweemaal zo veel Afziedzel
van Paardebloemen, of Aspersie-wortel, of Eppe, of Pietersely, of Venkel geven, en
zo zy blyft aauhouden, zal men zynen toevlucht tot de Kina Kina nemen.

Ander Middel voor de Anderendaagse koors.
I. Neem van het Sap van Yzerkruid een slok drie a vier, met een weinig witte Wyn
voor de koude,
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ga dan wandelen, en eet niet, eer gy dat Middel inneemt.
II. Neem Eppe, klein Salie, Wynruit, gespikkelde Brandnetel, van elks een hand
vol; stamp het alles wel met wat Zouts; doe’er daar na een Dojer van een Ei, met een
lepel Azyn by, en leg het op de Pols, na dat zy wel is gevreven.
III. Laat de Wortel van Patich, gestoten, in witte Wyn trekken, den tyd van drie,
of vier uren; laat het dan alles door een doek loopen, en hou’er ontrent drie, of vier
slokken van, om ze den Koorsigen een uur, of twee voor de koorts te drinken te
geven.
IV. Doe het zelfde met de Wortels van Weegbree, in zo veel Waters, als Wyns
geweekt.
V. Neem een slok drie, of vier Sap van Weegbree, of Postelein, of Pimpernel; en
drink het een weinig voor de koorts.
VI. Neem dagelyks met Wyn zes blaadjes van Vyfvinger-kruid; te weten drie ’s
morgens, en drie ’s avonds.
VII. Neem ’t Sap van Eppen, Salie, goeden Azyn, van elks een once, drie uren
voor de koorts.
VIII. Het volmaakste Middel, dat enige daar voor vinden, is nuchteren, vyf uren
voor de koorts, twee oncen van ’t Sap van Granaatappelen te drinken; en terstond
daar aan op de Pols, Slagen van ’t hoofd en Voetzolen, kleine Pillen, zo groot, als
een Erweet te leggen, gemaakt van een once Unguentum Populeum, en een half lood
Spinnekopsrag, en ’t zo lang op de plaats te laten leggen, dat het uur, en de vrees
voor de koorts, over is.
IX. Maak een Pap van Salie, Wynruit, gespikkelde Brandnetel, geplukt voor Zons
opgang, van elks een handvol; Zout en Roet, zo veel, als een Neut groot is. Stamp
het alles met Azyn, en leg het een uur voor de koorts op de Pols.
X. Enige pryzen heel zeer Smeersel van Aardwurmen in Gansevet gekookt, en
gesmeerd op het Voorhoofd, en Slagen des hoofds van den Zieken.
Men kan ook om den Hals, de Hoornen van een Schallebyter, dragen.

Bastaard ANDERENDAAGSE KOORS.
Men onderscheidt ze van de eerste, om dat de Grilling zo groot niet is, al was zy
langer; de hitte is ook zo groot niet, en gaat niet over ’t ganse lighaam; Wel ver van
daar, dat zy zo ongemaklyk, als de andere zoude zyn; maar zy duurt ook een gantse
maand.
Deze Koorts tast sterke mensen, in den bloei van hun leven, aan; die te veel waken,
Wyn drinken, en hunne Spys zeer laten Peperen. Zy wordt in de Herfst, en by vogtig
wéér meer gezien, dan op andere tyden.

Geneesmiddel voor de Bastaard anderendaagse Koors.
Om deze Koorts te behandelen, moet men geen Aderlaten, voor dat de vierde Koorts
voorby is. Men zal Clysteren met een Afziedzel van de bladen van Bingelkruid,
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Camillen, Melilote-bloemen, en Venkel-, of Anys-zaad, waar in men een vierendeel
Honig gedaan heeft, met een once Diapalma.
Den dag na de Koorts, zal men met een once gereinigde Cassia, een half lood
Diaphoenic, een half vierendeel-loots Rhabarber, zo veel Agaricum nemen. ’t Een
en ’t ander gestoten zynde, moet men het zo mengen, dat’er een slik-brokje van
worde, ’t geen men in een Ouwel zal doen, om deur te zwelgen, en zo niet, zal men
’t alles in een glas Koeldrank mengen. Als deze Buikzuivering een reis vier, vyf
malen herhaald is, moet men een vierendeel-loods gestootten Kina Kina, in een glas
witte Wyn, met een Ons Suiker geven. Men zal ook vier uren lang wezen, zonder iet
te hebben genomen; en men moet in vier andere uren daar na ook niet eten, en vier,
vyf dagen aan malkander daar mede, in ’t begin van de huivering blyven aanhouden.
Zo men ze ter plaatze, daar men was, niet had, moet men ook zo dra laten Braken,
als men een weinig koking in de afgang, of ’t Water ziet; vele zyn’er alleen door ’t
Braken genezen.
Men merkt het voor ene algemene regel aan, dat men in de Anderendaagse koorts,
zo de Gal onder uit wil, dezelve derwaarts, door die wegen door Klysteren en
Buikzuiveren geleide. Zo zy met de Pis heen wil, moet men ze met een Koeldrank
helpen, die van Glaskruid en Klitteblad alvorens opgemaakt wordt, of van Cremor
Tartari, of Crystallum minerale; of met de Melken van Cawoerde-, Miloen-,
Komkommer-, Water-meloen-, Postelein- en Latuw-zaden. Eindelyk, zo zy door
Braken voort wil, moet men de behulpzame hand, met Braakwyn te geven bieden,
of twee oncen Gerstewater, drie oncen Rammenas-zaat, een once Olie, een once
Honing met den andere gemengt, en warm ingenomen; ’t is een zagt Braakmiddel.
Zo niet, zal men, in wat Suiker-gebak, wat gecalineerde Vitriool, of Tartar.
Emeticus nemen.
’t Eerste is voor sterke luiden best.

Van de DERDENDAAGSE KOORS.
Zo wordt een Koorts geheten, die den derden dag, na een voorgaande Koorts-dag
wederkomt. Zy komt gemeenlyk tegen, of in den Herfst. Zyne Koortzen gelyken na
die van de Anderendaagse; dorst, pyn in ’t hoofd, en slaaploosheid zyn hare gewoonne
gezelinnen. ’t Is ook te duchten, dat’er in ’t eind Waterzucht uit zal voortkomen, ’t
geen deurgaans oude luiden gebeurt; daarom moet men terstond tot ene goede
levenswys zynen toevlucht nemen, welke goed Vlees, smaaklyk gemaakt met een
weinig Zout, Peper, Muskaat-noot, Nagelen, Thym, Hysoop, of Mostaard zyn zal;
en goede Wyn een weinig gewatmd, en gene raauwe Vruchten, nog Salade, nog Vis
te eten; en op de Koortsdag zal men zich naauw wachten.
Men zal zich den vierden, of vyfden Koorts-dag ’t Ader doen openen, en zo men
ziet dat het Bloed zwart ziet, zal men ’t ten twede male doen, maar is ’t rood, zal
men ’t daar by laten.
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(Doch schoon dit in warme Landen, en bloedryke gesteldheden goed mog zyn; in
kouder en wateriger Landen, wordt het Aderlaten door de verstandigste
Geneesmeesters voor een Middel gehouden, om de Koorts een gantse Winter te doen
duren. Zie Zydenham, enz.)
Zulken, welker Speenen gants genezen zyn, zal men Bloedzuigers zetten, men zal
ze daags, na dat men door dit Middel Bloed heeft doen kwyt worden, den Buik doen
zuiveren, door iet, dat men ’s morgens nuchteren inneemt.

Geneesmiddel voor de Derdendaagse koors.
Neem Veelvoet een half lood, Hop, Melisse, Venkel, van elks zo veel als men met
twee vingeren en duim kan vatten; laat het te samen in een half pintje water op de
helft koken; zyg het Afziedzel door, en doe’er zes vierendeel-loots Catholicum duplex
in, met een once gemengde Syroop van Appelen.
Men moet deze Buikzuivering tot viermalen toe, tussen de Koortsen in, herhalen;
doende in de derde en vierde nog twee vierendeel-lóóden Sennebladen in het
Afziedzel, en buiten de Syroop van Appelen, een halfonce confectio hamech, en twee
dragma’s Catholicum duplex.
Daar na zal men de Kina Kina zonder gevaar geven, zo als ze een igelyk doet
bereiden; zie daar ondertussen ene vry veiliger wyze.

Manier om de Kina kina te bereiden.
Stoot een half once Rhabarber, een half lood kina kina wel fyn; meng het met Syroop
van Cichorei; maak’er een Slik-brokje van, en geef’er alle morgens nuchteren, de
grootte van een Muskaat-noot van.

Ander Geneesmiddel.
I. Smelt in twee oncen Brandewyns, een dragma Theriac; doe dezen Drank nemen,
als gy de koude begint te voelen. Dit is voor volle luiden dienstiger, als voor magere.
II. Vryf een bolletje Look in een glas verjuis.
De Derdendaagse koorts, die sterke luiden in de kragt van hunne jaren overkomt,
vereist Laten, en naderhand een licht Braakmiddel. Enige dagen daar aan moet men
Buikzuiveren met een half-lood Sennebladen, waar in men een once Catholicum
duplex heeft laten smelten, met Cassia, en daar na met een half dragma Kina kina
in Poejer, een glas Afziedzel van Veelvoet, of Betuuie, of Netel, en ’t een en ’t ander
een tyd lang blyven doen, latende een dag, of twee tussen beide verloopen; zo men
dit niet wil, zal men, om de twee dagen, den volgenden Drank nemen.
Neem een handvol Hertstong, zo veel Cichorei, Agrimonie, en Boomvaren; doe
het alles met den ander in twee pinten water op de helft verkoken, laat daar na dit
Afziedzel doorzygen, en laat daar koud een once Senne in trekken, zesmaal zo veel
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kleine Centaurium, als men met twee vingeren vatten kan, een half once Crystal
mineraal, en een halflood Zoethout; men zyge het vervolgens deur, en neme tweemaal
achter den ander, in het komen der Koorts, een groot glas om ’t uur.
Daar zyn nog verscheiden andere Koortzen, welke, schoon zy ongeregelder dan
de Derdendaagze koortzen zyn, niet nalaten op de zelfde wys te moeten gehandeld
te worden; gelyk by voorbeeld die, welke twee dagen aan een komt, en den derden
achter blyft; die, welke om den vyfden dag komt, en vier dagen aan een vry laat, en
voort anderen, die meer, of min vertragen. Hierom is ’t, dat men, zonder zich zo veel
te kwellen, of het hoofd over zulke Koortzen te breken, men tot de Voorschriften
voor de Derdendragse koorts, zynen toevlucht zal nemen.
Op ’t Woord kina kina, zal men de Koortsmiddelen voor alle afgaande Koortzen
vinden.

Zekere Geneesmiddelen voor de Derdendaagse Koors.
I. Neem gele Steenviolieren, Bloemen en Bladen; stampze wel met een weinig Zouts;
en, als de koude komt, leg het alles op den naad van ’t hoofd, tussen twee doeken,
en laat het daar vier en twintig uren op leggen.
II. Neem een stuiver Kamfer, naai ze in Scharlaken met Zyde van de zelfde kleur;
hang het om den hals, zo dat her op het hart nederhangt, en na de mate, dat de Kamfer
vermindert, zal de koorts ook verminderen, en als de Kamfer weggegaan is, doe’er
weder andere in, tot dat de Koorts gants over is.
III.Neem kleine Salie, of by gebreke van de zelfde, de andere, Hysoop, Aluin,
Pieterselie, Kruis en Munt, Byvoet, Klaveren, die met wit getekend zyn, stamp het
alles met de Hanetred van een Ei, en met het dikste Roed, ’t geen gy aan de
Schoorsteen vindt, en de sterkste Wynazyn; laat het alles met malkander beslaan, en
maak’er kleine Pappen van, om op de Pols der armen te leggen.
IV. Laat het kruim van twee Wittebroden, die eerst uit den Oven komen, met een
mutsje Wynazyn beslaan; en haal het alles met den Distelleerketel over; geef’er den
Koorsigen, om en by twee ueren voor de Koorts, ontrent twee mondvollen van te
drinken.
V. Men houdt ook het Sap van Wollekruid, eer dat het een Stam geschoten heeft,
uitgeperst,of afgetrokken met mitte Wyn, en een weinig voor de Koorts gedronken,
voor een zonderling Koortsmiddel.
VI. Men kan ook het Sap van Hoefblad nemen; het Afziedzel van de Bladen en
Wortels van Yzerkruid, in witte Wyn gekookt; het Afziedzel van Watermente,
Kattekruid, grove Majolein, Ossetong, Bernasie, Sikorei en Wortel van Tamarisc,
Haveresse, Beteunie, Thym, Agrimonie, Wortel van Aspersies, alles in witte Wyn
gekookt, ’t Sap van Alsem, en Wynruit, gezuiverd en voor de koorts gedronken, het
sap van Wreegbree met water en Honig gedronken.
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VII. Men maakt groot werk van Poeijer en Wortel van de Hazelwortel, in de Zon,
of den Oven gedroogd; Neem’er een Ryksdaalder zwaarte van, met witte Wyn, een
half uur voor de koorts.
VIII. Het Smeren met Mithridaat , of Olie van Scorpioenen op den Ruggraat, de
Voetzolen, ’t Voorhoofd, de Slapen van ’t hoofd een weinig voor de koorts gesmeerd.
IX. De zelfde kragt heeft de Laurier-olie, met Brandewyn gemengd.
X. Enige Boeren gebruiken dit Middel; zy eten nuchteren, enige dagen lang,
Salie-bladen, den eersten dag negen, den tweeden acht, en zo vervolgens;
verminderende daaglyks een blad, tot den laatsten der negen dagen toe, en dit geneest
hen.
XI. Enige vinden het zonderling in de Derdendaagse koorts, na dat de Buik
gezuiverd is, witte Wyn te drinken, daar de Salie den gantsen nacht op heeft staan
trekken.
XII. Zo gy voor de Koors een bolletje Look eet, zult gy gene Grillingen krygen.
XIII. Zo gy een once, of twee, Sap van de gestote Wortel der Flier, door een Lywaat
geperst, drinkt, een weinig voor dat de koors komt, en dat twee, of driemaal doet,
zult gy de koort kwyt zyn.
XIV. Het gedistilleerde water van Wortels der Kruisdistel, is zeer goed.
XV. Neem een Vierendeel-loods gestootte Myrrhe; drink ze met Malvesei een uur
voor de koorts.
XVI. Het gedistilleerde, of Afziedzel van de gezegende Distel; voor de koorts
ingenomen, heeft een groten naam.
XVII. De Pillen van Myrrhe en Theriac zo groot, als een Cicer-boon, een uur voor
de koorts ingenomen, belet de koorts.
XVIII. Laat een Appel in de As braden, na dat gy daar in enige stukjes zwarte
Nieswortel hebt gestoken, en enige Kruidnagelen, welke gy weg moet doen, als de
Appel gaar is, en gy ze eten zult.
XIX. Op de goede dagen, moet gy de Voeten in Loog van Aluin en Zout wassen.
XX. Neem twee glazen gezwaveld water, of wel een Muskaat-noot in een Uijen
gebrand, of met de Wortel van de Violieren van Mars, of met Kamfer; in een stuk
Scharlaken, om den hals gehangen.

Geneesmiddel, dat met eens innemens, de Derdendaagse, en andere afgaande
koorsen, wegneemt
Neem ’t Zout van Tamarisc, het Zout van Alsem, en ’t Armoniac Zout, van elks
drievierendeel-loods, twee oncen Kina kina; stamp het alles fyn; en meng het tot een
brok, met twee oncen Syroop van Alsem, en neem van dat brokje drie dragmen, op
drie byzondere reizen daags; elken vierendeel-loods doende in een Ouwel in water
geweekt. Het eerste vierendeel-loods ’s morgens ten zeven uren; een uur drie a vier
na den eten; ten drie uren na de middag zult gy het twede brokje nemen; ten zes uren
zult gy eten, en ten negenen voor dat gy na bed gaat, zult gy ’t derde innemen, en
den eersten dag genezen wezen; Midlerwyl moet men evenwel de volgende dagen
blyven daar mede aanhouden, tot dat het bovenbeschreven Opiaat op is, om ’t weder
instorten te beletten.
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Geneesmiddel voor afgaande koorsen.
I. Neem de kleine Centaurium en Kors, doe ze in een Koeldrank en Vleesnatten,
hebbende ze met Vlees laten koken.
II. De afgaande koorsen worden ook genezen, met de bladen van Carduus Stellatus,
of met twee vierendeel-loden Kina kina, op ’t einde der koortze genomen, of met
twee Compressen op de twee Polsen gelegd; of met Bnskruid en Look op de Ping,
of de Ring-vinger.

Geneesmiddel voor de anderen daagse en derdendaagse Koorts.
Neem drie dragmen Veneetse Theriac, smelt ze in witte Wyn, welke gy in een kleine
Pot, een half uur over kolen zult zetten, tot dat het kookt. Zo dra men de Koorts
gewaar wordt, meng de vogt, en geeft ze den Zieken te drinken, dek hem wel, om
hem te laten zweeten, en geneest hy in de eerste, of tweede reis niet; zo zal hy ’t de
derde reis zyn.

Geneesmiddel voor de PURPER KOORS.
Enen die twaalf Jaren bereikt, geef dertig, of veertig Greinen Conchenille (zo hy
jonger is, zult gy de gift naar de krachten schikken, als, zeven Greinen voor een Kint
van drie Jaren, achttien voor een van zes Jaren) in een hartsterkend Water, of Wyn,
by gebrek van zo een water. Als de Zieke dat middel twee, of driemalen heeft
ingenomen, zal men ’t kwaad aan stippen en vlekken op de huit zien voor den dag
komen. Men moet niet nalaten, om ze te verdwynen, dit middel nog twee, of driemalen
in te nemen.

Ander onfeilbaar Geneesmiddel voor de Purper Koors, daar men 1710 meer
dan 300 Mensen, binnen Reims, mede behield.
Neem de volgende Planten; van Engelwortel, Eerenprys, Zegegroen, Byvoet, Zanikel,
grove Majolein, wilde Thym, Sevenboom, Wynruit, Beteune, Yzerkruid, Agrimonie,
Muur, en kleine Centaurium. Men moet die Kruiden ontrent Sint Jan plukken, die
ontrent dezen tyd niet geplukt zyn, hebben zo veel krachts niet; men moet ze in de
schaduwe laten drogen, en daar na wegsluiten om ze by hunne krachten te bewaren.
Eer men ze gebruikt, moet men ze in een pint Bier, Parysze maat, laten koken:
maar heeft men ’t niet, kan men Wyn nemen: maar dan voert het zo veel niet uit.
Doe ze een half kwartier uur koken, roer ze dikmaal, ondertussen zult gy ze voor

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

447
al voor de eerste reis zo heet boven op ’t hoofd, en na deszelfs slagen, tot ’t voorhoofd
toe, leggen, als het de Zieke verdragen kan, en laten het daar twee, of drie uren op
leggen. Men moet dan den Zieken stilletjes alleen laten leggen, om gelegenheid tot
rust te geven, uit vrees ook van die ziekte te zullen krygen. Maar gy zult hem voor
uw vertrek zo veel dekken, als hy voor zyne ziekte gewoon was, en de natuur voorts
laten werken. De Zieke moet zeer matig in zyn eten wezen, genen Wyn in den tyd
van twee, of drie dagen, en geen vet Vleesnat in al dien tyd gebruikende, naar dat
hy zich min, of meer zwak vindt; dat hy zich ook niet vermoeije, uit vrees van het
vuur te ontsteken.
Zo de eerste maal, dat men dit middel gebruikt, het zelfde in den tyd van twee, of
drie uren niet uitvoert; maak dan de zelfde Kruiden warm in het zelfde Bier, zonder
het te doen koken, uit vreze dat het zyn kracht zal verliezen; laat een uur verloopen,
eer gy het weder opligt, om den Zieken tyd te geven om adem te scheppen, laat niet
na het twee, drie, of viermalen op te leggen, zo het nodig is, om te eer genezen te
worden. Men moet daar na den Zieken met twee oncen Manna, en een gift
Zennebladen, den buik zuiveren.

Geneesmiddel voor allerleije soorten van Koors.
I. Doe Melk koken, giet er oud Bier in, om ze te laten stollen, laat ze daar na deur
een teems zygen, om het heldere te hebben.Zet ze nog eens op ’t vuur en laat ze met
Klaverzuring koken. Doe ze den Zieken heet drinken, zo dra hy de Koorts voelt
aankomen. Hy moet zich nederleggen en wel dekken, om’er ’t zweet uit te jagen. Zo
gy hem de eerste reis niet geneest, zult gy ’t voor de tweede reis vervolgen.
II. Als het kort voor de Koors is, moet men in wat Vleesnat een stuk Theriac
nemen, zo groot, als een boon.

Van de Uitdrogende Koors.
De Koors, die ongevoelig insluipt, het Lighaam zo doet vermageren, dat het bezwykt,
noemt men te recht ene uitdrogende Koorts. Men heeft moeite, om ze in ’t begin te
kennen; dit doet in ’t begin om geene Geneesmiddelen denken, en ze verzuimen, die
naderhand niet helpen kunnen. Om ze wel te kennen en van andere te onderscheiden,
zal men voor af vinden, dat de Pols zwak, klein en ras zy, en vermeerdert na den
eten, en Handen en Voeten branden. Als zy verder komt, ziet men op ’t water een
soort van vet dryven, en op ’t oog, dat het Lighaam afneemt, het Vel hard en droog
wordt, en de Pols meer gespannen, kleiner en zwakker wordt. Maar, als zy tot den
hoogsten trap is gestegen, staan de Ogen hol, en de Ogenleden zyn zo diep gezonken,
dat zy zich naaulyks openen; en de Zieke schynt te slapen, terwyl hy niet kan rusten;
de slapen des Hoofds zyn plat, ’t Voorhoofd gespannen en droog, het Aangezicht
loodkleurig, en morsig, de Buik plat, en ingetrokken. Eindelyk de Zieke ziet’er zo
kwalyk uit, dat; het geen in hem Menslyk schynt, zodanig is veranderd, dat hy niet
anders dan een Scherminkel schynt.
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Die Koorts komt zelden van zelfs, en volgt wel eens een brandende, of gedurige
Koorts, een verzwering in de Long, of op een Roos, of een Zaadloop, die te vroeg is
opgehouden, of een Kwylloozing, die onvoorzichtig is aangelegd, of op de Spaanse
Pokken, als zy genezen zyn.

Geneesmiddelen voor een Uitterende koors.
Als deze Koorts eens tot den derden trap is gekomen, dan is’er geen helpen aan. Om
dien voort te komen, zal men een maand, of zes weken lang doen baden, welk Bad
in het begin wat heet, en op ’t laatst wat aan de koele kant zal moeten zyn. Zo men
dat niet wil, moet men zich van Stovingen op den Buik en Lenden, een reis, of drie
op een dag met Lywaten bedienen, in warm water nat gemaakt.
By dag moet men Kalf- en Hoender-natten met Porcelein, Latou, Ossetong en
Barnetel geven; en zo men in den tyd der Meloenen was, zal men’er van doen eten,
zo wel als van de Watermeloen en Komkommer, ’t zy raau, ’t zy in gestoofd. Men
zal ook raauwe Vrugten toelaten, als Vygen, Amandelen, Persikken, Appelen, Peren.
De Drank moet klein Bier, of Zemel-water, of Cider, of wel water met wat Wyns
wezen, of Gerste-water met de Wortel van Kruike-bladen, of een weinig Zoet-hout,
en Razynen.
De Spys moet matig wezen, en de Zieke liever vier-, vyf-maal op een dag, een
weinig eten, om dat, by gebrek der natuurlyke warmte, veel zyne Maag zoude kunnen
ontstellen. Zy zullen nu eens Rys, dan eens Vlees-nat, dan eens Haver-nat, dan eens
Gersten-nat, of Krood-nat eten; menigmaal Rynkreeften, Slakken, Schildpadden, of
goede Vis eten. Het gebruik van Ezel-, Koeje- en Geite-melken dienen tot voedzel
en Gneesmiddel.
Zo een langzame koorts uit ene verzwering der Longe ontstaat, kan men die aan
de benaauwdheid der Borst, en der Fluimen kennen; en dan is’er weinig genezen
aan. Komt zy van andere voorvallen, die bekend zyn, zal men zynen toevlugt tot de
boven aangehaalde Voorschriften nemen.
De koors der Dieren; als van Paarden, Koeijen, Schapen, Lammeren, Varkens, de
Tekenen, welke ze geven, en de Geneesmiddelen, als zy daar van aangetast zyn,
mitsgaders de Middelen, om ze te genezen; zyn onder de namen der Dieren te vinden.
Zie ook geneesmiddel.
koorsmiddelen. Schoon elders de hoeveelheid, en bereiding der Kina kina gewaagd
zy; men moet zich daar zodanig niet aan houden, of men moet ouderdom en
gematigheid in acht nemen. Want droge en magere luiden, kleine kinderen, en
zwangere Vrouwen, moet men een derde
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minder, dan anderen geven, die grof, vol, en in de kracht van hunne jaren zyn.
Ten twede. Als de Anderendaagse, of dubbelde Anderendaagse koorts voor de
derde reis komt, moeten de Zieken zich een reis twee, driemalen doen Laten, en dat
herhalen, zo ’t nodig is: Maar zie onder koors. Na het Aderlaten zal men
Buikzuiveren, gelyk in de afgaande Koortsen gezegd is. Dit gedaan zynde, kan men
de Kina kina veilig, als men de koorts niet heeft, gebruiken, anders zoude de Genezing
lang en moeilyk zyn.
Daar staat nog aan te merken, dat men niet moet verslagen staan, zo met twee,
driemaal innemens, de Koorts niet weg blyft, en niet uitscheiden; wees verzekerd,
dat zy hare werking wel zal doen. En als de Koors al weg is, zal’t goed zyn met het
gebruik daar van, van vier, tot vier dagen, ene maand, of zes weken aan te houden,
om ze gants te verdryven, en daarom zal men het Laten, en Buikzuiveren achterwegen
laten, ten zy’er een toeval gebeurde, dat noodzaakte andere maatregels te beramen.
Wat hen belangt, die de Derdendaagse koorts hebben, ene Lating in ’t begin zal
genoeg zyn: maar men zal ook meer den Buik moeten zuiveren, dan anderen. Zie
van ’t Aderlaten, enz. onder ’t Woord koors.
Maar voor al moet men de Kina kina schuwen, na ene ontsteking der Long, of ze
aan imand, die elders uitwendige Verzwering heeft te geven: maar zy is dienstig daar
gebrek van koking in de Maag is, daar scherpheden en stekingen zyn, die doen braken,
daar koortsen zyn, die van veel Hikken verzeld gaan, daar Koorts-honger, en trage
koortsen zyn, die van geen Longeziekte komen, en voor alle Ziekten van scherpe en
zure vochten ontstaan.
Men zal ze in gedurige koortzen geven, latende ze in Limonade trekken, of in
verfrissende Gerstendrank, of met Appelen, Wortels van Kruikebladen, Zuringdrieblad, of dergelyke. (Doch deze raad is zo gevaarlyk, dat men ze zonder een
verstandig Geneesheer raad te plegen niet moet gebruiken.)
koorsmiddelen voor Landluiden.
De volgende Koors-middelen kan men voor weinig geld hebben, en worden
voorgeschreven om buiten op te leggen. Neem een Ons Look, die wel geschild is,
een halfonce Roet uit de Schoorsteen, een Wit van een Ei, een Lepel Wyn-azyn.
Stamp het in een Mortier onder een, smeer het op een Linnen doek, en leg het op de
Pols.
II. Neem een bolletje Look; stamp het; leg het op Linnen, en doe het om uwe kleine
vinger, ’t zal het zelfde uitvoeren. Enige voegen daar een weinig gestootten Saffraan
by.
III. Neem de kleine Salie, Zout, Schoorsteen-Roed, van elke evenveel; stamp het
wel met vier Hanetreden van Eijeren, en leg het op de linker Elleboog.
IV. Neem Pieterselie, de bladen van een Hazelnotenboom, van elks ene handvol;
stampze in een Mortier, met wat Azyn en Water van Neuten, zo men ’t heeft; maak’er
een Pap van; leg ze in het gewrigt van de Elleboog, en op de Polsen.
V. Neem Mannetjes Wierook, geel Was, Wynazyn, Salie, van elks evenveel; na
dat gy het met den andere hebt gemengd, doe het in een doek, en leg het op de Polsen.
VI. Leg iet op de Maag, bestaande uit twee oncen Pik, gesmolten in wat rode Wyn,
doe’er daar na een halfonce Muskaat-wyn, een half lood Kaneel, en zo veel Sterk-kers
by.
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VII. Neem een halfonce Kwikzilver; meng het met Theriac, leg het op de Polsen
in ’t begin van de Grilling der Derdendaagse koorts.
Schoon men deze eenvoudige Voorschriften, aanpryzen, en gebruiken mag; men
moet evenwel de algemene Geneesmiddelen, als Laten en Braken, niet verachten.
Zie koors.
kop afslaan, is een Konst-spreekwys by Thuin- en Bogaard-luiden in gebruik; welke
dit van een groten Boom zeggen, welken zy de Takken afhakken, om hem te Verenten,
of te vernieuwen.
koper is een Metaal na rode kleur, ’t geen uit verscheiden Mynen van Europa, en
in ’t byzonder van Zweden en Denemerken gehaald wordt; gelyk ook uit Japan, daar
wel ’t zagtste, fraaiste en fynste van daan komt, ’t geen in soort van ’t andere veel
verschilt. Men vindt het wel in Stukken, en geeft dit den naam van Maagden-koper;
men wascht het, om het van de aarde te zuiveren, die’er van buiten aan hangt. En
gelyk’er grote zwarigheid is, om het te laten smelten, zo is’er een groot vuur daar
toe van noden. Het zuivert zich van zyne onreinigheden, en men giet het in Vormen.
Het behoudt zynen naam van rood Koper.
koper (geel) is een Mengsel van róód Koper en Kalmissteen (welke men ontrent
Luik overvloedig vindt) en ’t geen men zeer wel Smelten kan.
Om het een Zilverkleur te geven, werp het in een Vat, daar een Ons Sterk-water
in is, een vierendeel-loods Zilver in Greinen, of aan stukjes gehakt. Als het gants
over een matig vuur zal gesmolten zyn, zult gy’er de Pot afhalen, om’er alles van te
verdrogen, ’t geen’er nog aan vogt is; dan zal’er een Deeg overig wezen, die een
Zilverkleur aan de Geelkopere Werken geeft, die daar mede bestreken worden.
rosette koper.
Dit is een rood Koper, dat enige reizen gesmolten zynde geweest, zuiverder en
Smeedbaarder is.
gebrand koper.
Dit wordt door een groot Vuur tot Kalk gebrand: Om dit te doen, waar door de
grofste Zwavel van ’t Koper weggenomen wordt, snydt men het in kleine vierkantte
stukken, legt het laag om laag in een Smelt-kroes, met Zwavel en Zee-zout.
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Dit gebrand Koper wordt onder Smeersels en Pleisters gedaan. ’t Is afvegende, en
eet het bolle vlees weg. Men moet het in vierkante stukken kiezen; die plat, bros,
zwart, van buiten rood, en blinkende van binnen zyn.

Om ’t Koper wit te maken.
Neem zo veel Rottekruid, als Salpeter; stamp het onder malkander, doe het in een
onverglaasde Pot, welke gy wel dekken moet met ene andere Pot, die daar wel op
vastgemaakt, en toegesmeerd is. Zet het den tyd van vyf, of zes uren op een klein
vuur, doende daar het vuur van twee, tot twee uren nader by, tot dat het in de laatste
twee uren de Pot raakt. Neem van deze Poeijer, en doe ze twee, of driemaal in ’t
gesmolten Koper, en werp dit daar na in Greinen in water, het zal zo wit als Zilver
wezen; en, om te maken, dat men in ’t vuur het niet verliest, moet men, voor dat de
Poeijer daar in wordt geworpen, een weinig Varkens-reuzel in de gesmolten Stof
doen.

Manier om Koper te Verzilveren.
Men moet in Sterk-water snippertjes Zilver laten smelten, naar de menigte van ’t
Mengsel ’t geen men maken wil, te weten een twaalfde van een lood voor ’t once;
maar men moet’er geen meer Sterk-water op gieten, dan vereist wordt, om het Zilver
te smelten. Om daar in te gelukken, moet men een kleine Kolf van Glas hebben, die
een wyde opening heeft, onder welke men een Toors laat branden, zo lang, tot dat
de Rook, welke uit de Phiool opgaat, een stuk Koper, dat daar over wordt gehouden,
niet meer bezwalkt. ’t Zilver dus gesmolten zynde, laat men het in een zuiver Vat
met water stryken, waar in men het vier en twintig uren lang laat staan, tot dat het
Sterk-water daar geheel uit vervliegt; en in dat Glas moet men een weinig Zouts
hebben gedaan, en dit laten smelten. Daar na werpt men alles op gedroogd, en tot
kalk toe gebrand Zout en gemene Wynsteen, nemende van ’t een zo veel, als van ’t
ander, naar de hoeveelheid van ’t Zilver; te weten, een once voor een Denier, gelyk
ik reeds gezegd hebt; zo dat men in drie oncen gecalcineerd Zout, en drie van
Wynsteen, een half lood Zilver moet doen, welke een once Sterk-water gemaklyk
zal doen smelten, als uwe Phiool maar klein genoeg is. Men moet het alles in de Zon,
of voor ’t vuur zetten, tot dat men ’t alles op een Marmersteen aan stuk kan vryven;
en als men ’t vryft, moet men ’t wel roeren, op dat’er zich ’t Zilver wel onder menge.
Men kan dit Mengzel zo lang bewaren, als men wil, als het maar in een glaze Fles
wel droog gehouden wordt.
Om’er zich van te bedienen, moet het Mengzel te helder, noch te dik zyn, maar
men vryft het met water zo fyn, dat het gelyk een nat is, en men vryft het’er met een
stuk Lywaat op.
koper-rood. Zie vitriool, in Hubners Kunst-Woordenboek.
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koppelen, wordt in de Jagt van Honden gezegd, die aan koppels zyn gebonden.
koppel wordt ook toegepast op Ossen, Koeijen, Paarden, Honden, die, of onder een
Jok, of Gespan lopen, of aan-een zyn vastgemaakt. Ook wordt het op sommig Wild,
of Pluimgedierte toegepast, ’t geen by paren veeltyds verkogt wordt.
koraal. Zie barbarye.
koraalkruid. Zie aspersie.
koraal-vissery. Zie barbarye.
korf noemt men een Mand, gebraaid van teen, met een Hangsel daar aan; dergelyken
naam geeft men ook aan getralyde hokjes, waar in een Vogel gezet wordt.
korhaan is een Pluimgediert, daar men jagt op maakt, en kleiner, als een Berghoen
is, maar beter van smaak. Hy ziet’er zo zwart uit, als een Raven. Op en onder de
Vlerken, en achter onder den Staart is’er echter zeer veel wit in, boven de ogen, gelyk
aan de Faizanten, zeer veel rood; de Bek is zwart, de Staart redelyk lang, en styf,
waar aan onder de Veders, aan beide de zyden, na buiten gekromd staan, en de Poten
van onder met Veders bewassen. Hy onthoudt zich gaarne in wilde, woeste vlakten,
met Hei bewassen, en treedt gaarne op plaatzen daar zulke verbrand worden. Zyne
Bronstyd is in ’t Voorjaar, als de Berken-knoppen opgaan, en zo hy voor dag begint
te tieren, maakt hy zyne Veders ruig; breidt zyne Staart uit, als een Kalkoen, en sleept
zyne Vlerken over den grond; maar als het dag wordt, begeeft hy zich met de Hoenders
op den Boom tot tegen acht uren, dan gaat het voort. Hy blyft zo in enen oort niet,
gelyk de Berg-haan, want hy gaat ’s jaars een langen tyd weg. Maar in den Broei-tyd
komt hy weder ter plaatze, daar hy gebroeid is. Als hy geil is, springt hy menigmaal
op de aarde in ene kring in de hoogte. ’s Winters zoekt hy meesten tyd zyne kost op
de Berkeboomen, welker jonge knoppen hy ongemeen gaarne eet, en de jonge Telgen
schilt, en dat hout zo klein als Stroo aan stuk byt, en daar van aast. Maar des Somers,
gelyk het ander Wildbraad, eet hy alderhande Beijen en Kruiden. Deze Vogel eist
een goed Schutter, alzo hy moeilyker, dan een Berg-haan te schieten valt, alzo hy
niet lang op ene plaats blyft, en of hy al eens op een plaats valt, hy blyft’er niet lang.
Op zyn best kan men ze in Geil-tyd binnen scheuts krygen, wanneer men al by
voorraad klaar moet staan, om de gelegenheid waar te nemen.

Het bereiden.
’t Vlees is hard en taai, en wordt in de Keuken, als dat van een Berg-haan gehandeld;
maar moet zo lang niet gebraden worden, en kan even als
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een Berg-haan, op velerlei wyzen klaar worden gemaakt. AEcon: Lex.
’t korhoen, waar van’er de Haan altyd veel te voorzien heeft, paart niet, gelyk andere
Vogels, is zo groot niet, als de Haan, ziet’er ook zo zwart niet uit, maar spiklig, en
is op den rug als een Snip; Midlerwyl gelykt het weinig na de Kor-haan, behalven
dat de Poten mede gevederd zyn. Het Kor-hoen brengt zyne jongen, als een Berg-hoen
op, zonder dat het veel by een schaart. Merendeels beschaart het Bloessem, of
dergelyke, en op de zelfde heuvel daar het zyn Nest op maakt, dewyl het kleine
Vleugels heeft, en een zwaar lyf, waar mede het niet al te hoog vliegen kan. ’t Getal
der Eijeren is gemeenlyk, acht, tien, tot twaalf, maar welke het niet alle uitbroeit.
Enige roemen, van zyn Vlees, als van een lekkerny; andere zeggen dat het hard
en taai zy; maar anderen, wit, als Hoendervlees.
kornel. Is een Meel ’t geen uit de Zemelen wordt gemalen, anders zwart Meel
genaamd. Men voert het aan de Hoenders; en ’t wordt by duren tyd wel eens het
voedzel van Mensen. Zie meel.
kornoeljeboom; Zie Kunst-Woordenboek. Schoon hy onder de hoogopgaande
Boomen niet kan geteld worden, echter is hy meer dan Heestergewas. Hy wordt van
Uitloopen geteeld. Het hout is een kwarlig gewas en hart, zonder stekels.
korpendu appel is taamlyk groot, graau aan de ene zyde, en roodachtig aan de
andere; Zy is lekker van vlees, aangenaam van zuur, en men eet ze van December
tot February. N. N. Ned: Hov.
korst is een Kunst-woord der Pastel-bakkers. ’t Is een stuk Deegs, dat men op een
vlakke Tafel met een Rol maakt, en daar men, of Vlees op, of in legt, naar dat men
een Pastei, of Taart wil maken. Men heeft ook fyne Korsten. De ene zyn voor Boven-,
de andere voor Onder-korsten dienstig; de ene voor Taarten, de andere voor Pasteijen.
Men noemt echter ook Korst, het buitenste van Brood en Gebak.
kortademigheid. Zie ook aamborstigheid. De Kortademigheid onstaat menigmaal
uit een taai slym, dat zich in de Long vergadert, of van een Zinking op de Long en
Borst; waar door veroorzaakt wordt, dat men menigmaal bezwaard adem haalt..
(Doch zy ontstaat wel eens uit enkele zwakheid van Vaten, gelyk in de Meysjes; die
bleke lippen hebben, en die met het Water gekweld zyn.) Men noemtze in de
Geneeskunst Duspnoeà: maar men heeft ook een Asthma, die zo groot kan zyn, dat
het een Orthopnoea wordt: Zie aamborstigheid.

Middel voor Kortademigheid.
I. Neem Razynen, twee oncen, twee Vygen van Marseilje, ene Dadel, Hysoop, Persik,
Vrouwenhaair, Zoethout, de Long van een Vos, Schurftkruid, van elks ene dragma,
Penynsuiker, Syroop van Zoethout, van elks twee oncen; Neem de karrels der Razynen
weg; en wasch de Long van de Vos wel in Wyn; neem de Neut der Dadel weg. Dit
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gedaan zynde, meng alles onder een; maak’er een deel van gereed, om ’t, ontrent
een uur na den eten, aan den Zieken te geven.
II. Neem witte Aandoorn, Vrouwenhaair, Hysoop, van elk een handvol; Zoethout,
Dadels, Vygen, Zaad van Eppe, Venkel, van elks een half once; Rivier-water een
pint; doe het in een Pot, of Ketel koken, tot op een derde verminderings. Zyg het
Afziedzel vervolgens door een doek; bewaar het in een Fles, om daar alle morgen,
twee uren voor den eten, een goede teug uit een glas den Zieken van te geven,
hebbende hem te voren, of daar na, de grootte van een Neutmuskaat, Conserf van
Rosen gegeven.
III. Neem Anys, Zaad van Bilsenkruid, van elks zo veel, als van twee vingeren
gevat kan worden; Ezelmelk, zo veel nodig is; meng het met den ander, en doe het
den Zieken, twee uren voor het eten nemen.
IV. Neem Piment, laat het enen nacht in Wyn weken, drink ’s morgens vroeg daar
nuchteren de helft van, en na de middag de andere helft, en herhaal het enige dagen
aan een.

Smeersel voor Kortademigheid.
Neem twee oncen Amandel-olie; een once ongezoutte Meidse Boter; voor een Stuiver
Saffraan, een weinig nieuw was. Doe het met malkander in een Pan over ’t vuur;
roer het, tot dat het alles is gesmolten; als dit gedaan is, zult gy ’t Smeersel in een
Potje gieten, en ’t bewaren om daar ’s morgens, en ’s avonds de Borst van den Zieken
heet mede te besmeren.

Levenswys der Kortborstigen.
Zy moeten in een droge plaats leven, ver van Water, Meren, Moerassen; niet blyven
in vogtige Kamers, ten zy men’er, zonder roken, sterk in stookte. Ongerezen brood,
of Koeken is ook kwaad; Pannekoeken, Pasteikorsten, en Taarten zyn ook niet goed;
zo wel als Erweten, Bonen, Kastanjen, Aard-appelen, en alle winderig goed. Beweging
voor en na den eten is zeer goed: maar zy moet matig wezen; men moet ook zorge
dragen, dat men niet toornig worde; en alles ontwyken, dat de geesten gaande konde
maken.
kost, in ’t Latyn, Costus hortensis, of Siliquastrum, anders Balsem genaamd, is een
Kruid, dat, eens geplant, geen andere bearbeiding van noden heeft, dan dat men het
alle jaren, op het einde van den Herfst, by den grond glad afsnydt, om’er in de
volgende Lente, vele jonge uitspruitsels van te krygen, die men, nevens andere
Toekruiden, by de Salade gebruikt, voor die ze garen kruidig eet. Men moetze, ten
minsten om de drie
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jaren, vernieuwen, en altoos in goede aarde planten. De takken schieten, daar ze met
aarde bedekt zyn, afzetsels, zo dat men van een dikke bos verscheiden kan maken,
die men ruim een voet van elkanderen plant. ’s Winters plant men ook dikke bossen
op Bedden, die met Klokken overdekt, in de eerste veertien dagen wel uitschieten,
en daar na vergaan.
De Bloem en Bladen op Wyn gezet, verdryven alle slymige Ziekten; herstellen
een verkoude Maag, doden de Wormen, verwekken de Maandstonden, en stillen het
Walgen en Braken. Zy is ook goed in Pappen, om de versterving van een Lidt voor
te komen. Het wordt mede in Warmoes en Struif-koeken gebruikt.
kroot. Zie Beetwortel onder beet.
koude. Geheim, om zich des Winters voor de koude, en des Zomers, zo voor de hitte,
als voor ’t ongedierte te bewaren, ’t geen de mensen plaagt, als Vloon, Luizen,
Weegluizen, enz.
Men moet maar een Wolfs-vel hebben, en dat voor zyn Dek, tussen Laken en
Deken, nemen; leggende des Winters het ruig na ’t lighaam, en des Zomers na buiten
toe.

Om te maken, dat Handen, of Voeten van de koude geen ongemak lyden.
Men moet handen en voeten met Vossen-vet smeren.
koude keuken hiet men zodanige bereidde Spys, welke men zonder meerder bereiding
op kan dissen. Deze kan zyn van gebakken en geroosterde Vis, gekookt en gebraden
Vlees; Vogels, of Pluimgediert; Worst, enz., Beschuit, Boter, Kaas. Kort-om, zy
bestaat uit allerlei Spys, die men bereid op Reis kan mede nemen, om dat men overal
juist gene welgediste Tafel vindt.
koude klieren. Zie kliergezwellen.
koude schaal noemt men Wyn, of Bier, of beide onder een met Suiker, Neutmuskaat,
Citroen, Beschuit, enz. ’t geen men, als een versnapering, inzonderheid des Somers,
opdist: wanneer men’er zelf Aardbeijen, Braambozen, Waldbessen, enz. onder doet
ter verkoeling.
koud-vuur. Is ene versterving van een deel, welke op een zware ontsteking volgt.
De versterving ontstaat, wanneer alle deurstraling, zo door inwendige, als
uitwendige oorzaken, aan enig deel wordt benomen. De inwendige zyn allerhande
verstoppingen, die de deurstraling der vochten beletten.
De uitwendige zyn allerleije kneuzingen, sterke bindingen, branden, ’t opleggen
van vette, scherpe, bytende en veretterende middelen, of vergiften, of beten van
beesten, of koude.
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De tekenen zyn bleekheid, blaauheid, zwartheid der deelen, die toeneemt naar
mate, dat de roodheid verdwynt, weinig, of geen gevoel, flaauten, ongelykheid der
Pols; en ’t voorafgaan van zulke oorzaken, die ze gewoon zyn voort te brengen.

Geneesmiddel voor ’t Koud-vuur.
I. Zo dra men de tekens gewaar wordt, moet men hartsterkende middelen aanwenden;
als Theriac, Mithridatium, Orvietaan, en die op het Hart leggen; Opiaten met Conserf
van Rosen, van Ossetong, van Nagelbomen, daar bereidde Paarlen, Koralen,
Armenisen Bolus, rood en geel Santalhout, gezegelde Aarde in komen, confectio
Alkermes en Hyacynthorum; Vleesnatten smaaklyk gemaakt met Ossetong, Bernasie,
bladen van Goudsbloemen, Latou, Postelein, Tamme Cichorei of Oranje-, of
Citroen-sap, of Verjuis, Zuring, Drieblad, Sap van Zuring, of Kappers. Men zal met
matigheid goede Wyn, Spaanse Wyn, of Rossolis, Water van Oranjebloessem in
Suiker ingeven, met Kaneel en gestote Coriander. Men moet het verstorven kerven,
met Zout-water betten, en met Lywaat, of Plukzel in Geest van Wyn, of Brandewyn
nat gemaakt, dekken; of men moet dit Afziedsel nemen.

Afziedzel voor het Koud-vuur.
Neem vyf oncen gemeen Zout; een half pint Wyn-azyn, vier oncen Rozen-honing,
doe het met malkander een weinig koken. Als gy het afneemt, doe’er een halfpint
goede Brandewyn by. Of men moet een Pap van dezen aart maken.

Pap voor het Koud Vuur.
Neem Bone-meel, Gerste-meel, Lynzaad, Linzen en Lupynen-meel, van elk een
halfpond, gemeen Zout, en Rozenhoning van elks vier oncen, ’t sap van Alsembladen,
kleine Santorie, Malrove Zedoaria, Aloë, Mastic, of Brandewyn, van elks een once
en een half, een pint Wyn-Azyn; en meer, zo ’t nodig is, om een Pap te maken.
Men kan nog dit Water gebruiken, niet alleen tot dit gebruik, maar ook voor
Wonden en Zweren.

Water voor het Koud Vuur.
I. Neem een pond Kalkwater, doe het in een grote Kolf; doe daar een dragma en een
half Sublimatum Corrosivum, wel gestoten, by; schommel het wel door een; dan zal
het Water roodagtig worden: maar als het stil staat, zal het zeer helder worden; dan
zal men het zonder schommelen in een ander glas gieten, werpende het bezinkzel
weg. Doe’er daar na een dragma goede Geest van Vitriool, of zyne Olie by, met veel
Zout van Lood. Schommel het wel met malkander, laat het daar na bezinken en door
een graau Papier lekken, waar na men’er zich van kan bedienen; men moet de Bottel
met was toestoppen.
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II. Het volgende middel is ook wonder goed voor een versterving uit koude
ontstaan. Neem ’t sap van de bladen van Tabak, de syroop van
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drooge Rozen, van elks twee oncen, Brandewyn een once, Aloë, Scordium, Myrrhe
in poejers van elks een dragma; meng het alles deur een, en leg het op het kwaad.
Men kan zich van ’t Water van Tabak bedienen, of van deszelfs afziedzel, om het
deel te betten.
Om het toevloeijen van vochten te beletten, zal men rondom het deel enige
onsteking-werende middelen leggen, als Water en Azyn, sap van Weegbree, Solanum,
of Sempervivum, ’t een en ’t ander, met fynen Bolus gemengd, en wit van een Ei.
Als het verstorven gans is weggenomen, zal men ’t niet verbinden, als met dit
Smeersel.

Smeersel voor ’t Koud Vuur.
Neem Olie van Rozen, ontrent vier oncen, vyf, of zes dojers van Eijeren, klutst het
met den ander, en stryk het met een veer op die Wonde, en dek ze met een blad vloei
Papier; maar zo menigmaal als men het Verband afneemt, moet men ze wassen met
Geest van Wyn, of Brandewyn.

Wonderwater tegen ’t Koud Vuur.
III. Neem ontrent twee kannen witte Wyn, een half pond Suiker, ronde Hoolwortel,
gestoten, zo zy vers is, of gesneden, zo zy droog is, gewasschen in vier oncen witte
Wyn. Doe alles in een verglaasde aarden Pot, sluit ze wel; laat het alles vyf, of zes
uren staan trekken, doe het daar na op zacht vuur koken, op de vermindering van een
derde. Zyg het deur, als ’t koud is geworden, en giet het in een aarden Fiool, die wel
gesloten is, en bewaar het ten gebruike. Dit is zeer bekwaam tegen Verzweringen en
Koud Vuur. Na dat al het dode Vlees is weggenomen; moet men hier mede wasschen,
en de Wieken’er in weken, die men’er op zal leggen. In pypige Wonden gebruikt
men dit ook tot een inspuitzel. Men gebruikt ook een Smeerzel in kwaadaardige
Verzweringen, met dit afziedzel.

Smeersel voor ’t Koud Vuur en kwaadaardige Zweren.
IV. Neem nieu Was, en Colophonia, van elks een pond, laat het met den ander
smelten, doende daar drie ponden ongezoutten Boter by, en een once poejer van
Spaans groen, meng dit met een. Men moet eerst ’t nieuwe Was doen smelten, daar
na de Colophonia in een Pan op matig vuur, en daar na’er de Boter bydoen, het
naaukeurig van alle schuim zuiveren, daar na het afnemen, en’er de groene Verw
gestootten onder doen, roerende het langen tyd met een Lepel. Als het wel onder een
gemengd is, zet men het weder op het Vuur, om het beter te verenigen, roerende het
gedurig, om zorg te dragen, dat het niet aanbrande. Neem het kort daar aan af, en
sluit het in een verglaasde Pot. ’t Is te styf voor een Smeersel en te zagt voor een
Pleister. Men Smeert het op Wieken en legt het op de Wonden. Maar alvorens wast
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men ze met het volgend afziedzel, en legt’er Lywaten over heen, die in dat afziedzel
zyn nat gemaakt geweest. Men moet ze van acht tot acht uren veranderen.

Uitnemend Water voor ’t Koud Vuur.
Neem vier oncen ronde Hoolwortel, in dunne schyfjes gesneden, na dat’er de Schors
is afgenomen. Was ze driemalen in witte Wyn, doe ze in een verglaasde Pot met acht
oncen fyne Suiker, en twee pinten witte Wyn, doe de Pot dicht toe, besmeer ze met
Klei, zo dat’er de lugt niet uit kan. Doe ze tot een derde verminderings verkoken.
Haal ze daar na van ’t Vuur, en koud geworden zynde, giet de vocht door een wit
Lywaat, en bewaar ze in een Fles, die wel gesloten is, ten gebruike.

Manier van ’t behandelen en genezen van ’t Koud Vuur.
Als gy de genezing van een verstorven deel onderneemt, neem dan een Schotel van
Aarde, of Tin; doe daar het gezegde Water in; als dat is warm geworden; doe daar
uw Kottoen, of zagt Lywaat in, en bet daar het zieke deel met ene lugte hand mede,
een vinger, of twee breed rondom de ontsteking henen; maak daar na een pleister op
linnen van de breedte der ontstekinge. Deze daar op gelegd zynde; dek ze met Lywaat,
vier dik, in dit Water natgemaakt, zo dat ’t een vinger, of drie verder komt, dan de
ontsteking. Herhaal dit verbinden om de zes uren; dan zult gy wel haast een ring zien
rondom het kwade. En, als gy dit begint te zien, zult gy ’t dode Vlees allengskens
trachten weg te nemen met het mes; en met het Geneesmiddel voortvaren tot de
genezing toe, zonder verandering, vermindering, noch vermeerdering. Zo de Wonden
inwendig zyn, moet men spuiten; zo zy te eng zyn, moet men ze ruimer maken, en
in weinig tyds zult gy wonderlyke en onverhoopte genezingen zien doen.

Buikzuivering, welke de Zieke onder ’t genezen nemen zal.
Doe in een half pintje witte Wyn, een once, Levantse Sennebladen, die wel uitgezocht
zyn: een half once Thym, of Kwendel; een lood Epithymus, laat het met malkander
veertig uren in een verglaasde Pot trekken; zyg het daar na deur een doek; en geef’er
driemaal ’s morgens van, en twee uren daar na een Vleesnat; en gy zult’er wonderbare
uitwerkingen van zien.
Deze is ook goed in Heupjicht, of Haairworm, of droog krausel. Zy zuivert de
zwarte Gal, de Hersenen, de Lever, de Milt en de Long; opent de Ingewanden; verlicht
het Gezicht; verbetert het Gehoor; neemt de Hoofdpyn, vallende Ziekte, ontstelde
Geesten, en verkeerde inbeeldingen weg, bevordert de genezing van inwendige en
uitwen[illustratie]
[Plaat 22. pag. 453. pag. 454. KRAAI. F. de Bakker fecit 1738.]
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dige Verzweringen, is gemaklyk, kost niet veel, en is voor alle tyden goed.
VI. Neem een pond Goudglit, twee oncen gemeen Zout, vier oncen Wierook, vyf
oncen Arabise Gom; stamp het alles onder een, doe het in een Pot met een pint witte
Wyn, en een pint Wyn-Azyn, en laat het koken tot dat alles is gesmolten, doop dan
daar uw Lywaat in, en leg het op de Wonde, vernieuw dit om de vier uren tot dat het
zwellen en ’t Koud Vuur weg is.

Uitnemend en beproefd Middel.
VII. Doe vyf pond Regen-, of Rivier-water in een grote Tinnen bak; werp daar in
vier pond levendige Kalk, die nog warm is, zo men ze krygen kan. Laatze zachtjes
en zonder roeren lessen, en als ’t koken over is, doe’er dan twee oncen Arsenicum
by, die fyn is, en een once goede Mastik fyn gestoten, roer het alles met een Spatel
van hout, den tyd van vier uren; dek het daar na toe, en laat het den tyd van zeven,
of acht uren stilletjes staan bezinken, tot dat het water helder is. Dit gedaan zynde,
laat het heldere water door een doek lopen, zonder het grondsap te roeren, ’t geen
men door een Papier moet laten lekken, en dan by ’t ander voegen. Laat het alles,
tien, of twaalf uren lang, rusten; giet het dan zachtjes af in een aarden Pot met een
grote buik, doe’er twee oncen fyn gestoten Sublimatum corrosivum by; Zes oncen
goede Geest van Wyn, en twee dragmen goede Geest van Vitriool. Dit Mengsel moet
men in Bottels doen, als het nog troubel is, en het bewaren om’er zich, op de volgende
wyze, van te bedienen.

Gebruik.
Als gy dit gebruiken wilt, moet gy ’t niet roeren, of onklaar maken, en dus zal men’er
zich van, tegen het Koud Vuur, en deszelfs toevallen, bedienen.
Voor oude vochtige Wonden te genezen, die kwaadaardig en verholen zyn, tegen
alle vreemde en pynlyke hitte, tegen de uitwendige ontstekingen, Roos en
Verbrandheid. Men legt het’er op met een Drukdoek met Wieken, Plukzel, of Lywaat.
Zo men ze al te geweldig oordeelt, matigt men ze door ’t bydoen van een grote
menigte van Brandewyn, of de Phlegma van Vitriool, of van Aluin. Zo men’er zich
voor de Ogen van bedienen wil, moet men het van te voren deur een Papier lekken,
op dat het zuiver zy, en zonder bezinksel; dan moet men het met Rose-, of Weegbree-,
of Granaat-, of Stinkendegouw-water matigen.

Beproefd Middel, om ’t voortlopen van het koud Vuur te beletten.
’t Gebeurt menemaal in lange kwaadaartige Ziekten, dat de Kranke ’t Koud-vuur
krygt, voor al onder aan ’t lyf. Om dit spoedig te stuiten, bedien u van de volgende
Middelen, die alle goed zyn.
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VIII. Neem Aardwurmen, zo veel als gy wilt; stampze met Brandewyn; smeer het
Mengzel op Lywaat; leg het’er warm op, en verander tweemalen daags.
IX. Neem twee oncen gemeen Zout, drie van Vitriool, en vier van gecalcineerde
Aluin; doe het koken, in twee pinten water, tot op een. Wasch met dit Water het
beledigde deel, en leg’er een Kools-blad boven over heen; maar zo het te veel prikkelt,
legt men’er een Lywaat, in Kool-water gedoopt, over heen, en neemt het’er zes uren
daar na weder af; en men gaat daar mede voort; leggende daar een ander Smeerzel,
en een Kools-blad, tot de volkomen genezing, over heen.
kovel maken om een Boom. Dus hiet men het maken van een hoogte, waar op men
een Boom zet, en die men over de wortel heen, boven de gemeene grond uit legt. Dit
doet men meest aan nieuw geplantte Boomen, welke door de wind, omver konden
waaijen; en op dat zy, op een bolle grond staande, altyd zinkende, wat hoger, of niet
in ’t Water, of lage gronden, zouden staan.
kraai, is een Vogel met zwarte Veren, die wat kleinder, als een Raaf is. Zy heeft een
grote, harde lange Bek; onthoudt zich meest aan Zee, ontrent Steden en in Bossen,
daar zy Roesten en Nesten boven in de grootste Boomen maken. Zy aast op Krengen,
Wurmen, Vruchten en Vissen.

Manier om Vele Ravens te vangen.
Deze Jagt in zonderling, en op vele plaatzen niet bekend; maar men zegt, dat men
in ’t Graafschap Lauragois, een Landschap van Languedoc, vele van die Vogels in
’t begin van November, tot het laatst van Maart toe vangt; en dat men ook gemeenlyk
daar onder Raven krygt. ’t Is een plaats Roumens geheten, twee grote uren van
Castelnaudart gelegen, daar men’er de beste Jagt van heeft.
De Heer van die Plaats, welken zeker Bos toehoort, dat daar gelegen is, Verhuurt
het voor twintig Pistolen. Voorheen was ’t’er hem wel dertig waart; schoon zy, die
deze Kraaijen vangen, maar een Franse stuiver voor ’t paar krygen, schoon zy ze
daar voor nog vier uren ver moeten brengen. Hier uit kan men afnemen, hoe vele
daar wel gevangen worden.
’t Is gewis, dat het overal, daar zich die Vogels des nachts, inzonderheid by
Wintertyd nederzetten, gemaklyk is,’er vele op de navolgende wys, in Print hier
achter te zien, te vangen.
Deze Jagt geschiedt gemeenlyk in ’t hout, na dat men gezien heeft, waar zich een
menigte van Vogels te roesten zetten, (want dit vermaak neemt men niet, dan by
nacht.) Men begeeft zich dan derwaart, en kiest tien, of twaalf Bomen uit, waar van
men de takken vyf, of zes voeten hoog afdoet, en zomtyts zelf tot acht toe, latende
van de takken, niet dan stompen over.
Daar na moet men in ’t zwart gekleed des nagts, als gezegd is, gaan op de plaats
daar Bomen zyn, daar op klimmen, terwyl twee anderen deur het Bos gaan, om een
weinig geraas te maken deur ’t
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schudden der Bomen, daar de meeste Kraaijen op zyn. Deze, door dat gerucht en
schudden ontsteld, gaan uit de Bomen daar zy op zitten te Roesten, en nemen hunne
toevlucht tot de Bomen, rondom die twee in ’t zwart gekleedde luiden, menende dat
het een menigte Kraaijen zyn, en zetten zich op, en rondom hen neder.
Daar vliegt ene zo grote menigte, dat’er nachten zyn, waar in men niet weet waar
men eerst zal lopen, om ze te doden. Men vangt ze met de hand, rukt ze met de
handen de kop af, en werpt ze neder.
De duisterste nachten zyn daar de dienstigste voor. Men kan, zo men wil, met
meer dan zyn vieren, op deze Jagt uit gaan; voor al zo het dof weer is; en moet maar
letten, dat de helft op de Bomen klimt, terwyl de anderen de Bomen slaan en schudden,
daar de Kraaijen op zitten te roesten.

Andere manier, om kraaijen te vangen in de Vorst.
Neem zo vele Peperhuizen van sterk Papier, als gy kunt, en u hebbende op ene plaats
begeven, daar gy weet, dat Kraaijen zyn welke in dat jaargety de kost moeten zoeken
op Mesthoopen; steek op de zelve uwe Peperhuizen, op welker grond klein gehakt
vlees is, maar bestryk de kanten van die Peperhuizen met Vogellym; zo dat, als de
Vogel komt eten ’t geen’er in is, deze om zyn hals blyft hangen.
Die Vogels dit om ’t hoofd hebbende, en niet kunnende zien, vliegen steil om
hoog, maar vallen terstond, op dezelfde plaats, weder neder. Zo dat men ze met de
hand kan grypen, of ze met een Stok dood slaan. Die zich op deze Jagt een weinig
verstaan, vangen’er veel, want men kan van deze Peperhuizen op verscheiden
Mesthopen stesten; en zelf op de Bomen, waar op men ze ziet roesten, en op nieu
opgemaakt Land.

Andere manier, om kraaijen en andere Vogels te vangen.
Men vermaakt zich ook met het Vogeljagen met den Uil, welke men aan den voet
van een Boom vast maakt, welke met Vogel-lym besmeert is. Anderen nemen een
Kat, welken ze gans met Honig stryken, en daar na deur Veren wentelen, welke daar
aan blyven kleven; daar na brengt men ze op de plaats tot de Jagt geschikt. Als men
daar gekomen is, neemt men de Kat, bindt ze om ’t lyf, als de Apen vry vast, om niet
te kunnen weg geraken; en maakt ze aan den Boom, met Lym bestreken, vast; en
men gaat op zy, maar zo, dat men de plaats zien kan: zo dra de Kat zich alleen ziet,
begint zy te huilen en maauwen. De Kraaijen, Ravens, Exters, Meerkolven, en andere
Vogels van dat soort, het geraas horende, komen zien wat het zy, en, gaande neder
zitten op den Boom, geraken aan de Lym vast. Op deze wys krygt men’er een grote
menigte. Zie ook Hubn: Kunst-Woordeboek.
kraakbezien. Zie Hubners Kunst-Woordenboek.
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kraam noemt men een soort van Tent, welke op de Markten, ter verkoping van
zekere Waren, op allerhande wyzen worden opgerecht, en naar de Waar, die daar in
verkocht wordt, byzonderen naam krygen.
kraam wordt ook, die Stoffe genaamd, welke de Vrouwen, by manier van zuivering,
na het Kinderbaren kwyt worden.
kraamverwaarsters, noemt men zulke Vrouwen, welke de verloste Vrouwen by
nacht en dag byblyven, oppassen, alle diensten doen, tot de Vrouw, ’t nieugeboren
Kind, en de Kraam-kamer, behorende; of, is’er gene andere dienst in ’t huis, voor ’t
overige, het huishouden, van de in de Kaamleggende Vrouw, behoorlyk waarnemen.
kraamvrouw noemt men een Vrouw, die van een Kind verlost zynde, daar van te
bed legt, of zo ver niet hersteld is, dat zy in staat is om weder hare zaken, als voren,
waar te nemen, of uit te gaan.
kraan, noemt men een koper, of houtten Werktuig, waar door men vogten laat lopen,
en welke men na zyne wil, al draaijende openen en sluiten kan.
Vet om de Kranen, te smeren. Zie vet.
kraan noemt men ook een Mechanies Werktuig, waar door men zware gewigten tilt;
en uit verscheiden stukken bestaat. Zy zyn van velerlei zoort, naar ’t werk, dat’er
mede gedaan moet worden, en ’t begrip van den uitvinder. Zie Desaguliers. Nat:
door onderv: opgemaakt.
kraan is ook een Vogel en een Gesternte. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
krakelingen is een soort van gebak, ’t geen de Broodbakkers van velerlei soorten,
in velerlei Landen, maken, en hard is.
kramers en Winkeliers, zullen hunne have by een houden en vermeerderen, als zy
hunnen plicht waarnemen, en getrou zyn in ’t waarnemen van ’t geen hier volgt.
I. Te onderzoeken, of zy, die Gild- en Eykmeesters zyn, alle waakzaamheid in ’t
werk gesteld hebben, die zy behoren, om een naaukeurig onderzoek aan de Huizen
te doen, ontrent het Gewicht, Maat, Ellen en Waaren; zynde zy verantwoordelyk
voor alle onrechtveerdigheden, die’er bedreven zyn, en welke zy hebben kunnen en
behoren te beletten.
II. Of zy aangenomen, ofte gegeven hebben eenigen Leerbrief, aan iemand, die
den tyd niet uitgeleert heeft, dewelke by de Reglementen der Gilden daar toe staat,
nogte zo lang by eenen Meester in huis gewoond heeft, en bekwaam bevonden is.
III. Of zy in ’t verkopen van hunne Waar, iemandt in de Maat, of Gewicht te kort
gedaan hebben; wordende zy dan gehouden, tot vergoe-
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ding van al, wat zy op deze onrechtveerdige wyze gewonnen hebben.
IV. Of zy voorts in alles de Wetten en Plakaten, hun Gild, of Nering rakende,
hebben in acht genomen?
kramp is een soort van Stuiptrekking, welke de Leden styf en onbeweeglyk maakt,
dikmaal een soort van Jicht is, en niet zonder zware pyn.

Middel tegen de kramp.
Neem een handvol Maagdepalm, en zo veel Rosmaryn-bladen; maak ze heet op een
Komfoort in een Tinne Schotel, en legt ’t zo heet, als te verdragen is, op het deel.
Men moet daar mede, tot de genezing, des Morgens en des Avonds aanhouden.
krankzinnigheid. Deze is niet alleen een Ziekte van ’t Verstand, maar ook van de
Reden, en ’t Geheugen. De Scheerling heeft ene byzondere hoedanigheid, waar door
zy deze Ziekte voortbrengt.
Om deze te genezen moet men het Hoofd scheren van zulke, die door deze Ziekte
worden aangetast, en daar een Duif, of Hoen levend op leggen, of het wassen, met
water op Rosmaryn en Flier, Hondstong, de Wortels van Ossetong gedesteleert, of
met Olie van Flierbloemen. Men zal hun ’t Hoofd en de Voeten met het Afziedzel
van Camillen, Meliloten, Melissen en Laurier vryven; hun doen opsnuiven het Sap
van Smeerwortel, met twee, of drie Lepels met Honig en Water, of van Vleesnat, of
Witte Wyn, daar men Alzem en Flier in heeft laten trekken; of men zal vyf en twintig
dagen lang in hun Vleesnat, ’s Morgens een half Dragma As van Schilpat mengen,
en in hunne Pot zal men doen Ossetong en Bernasie, Rosmaryn, zo veel men tussen
drie vingeren kan nemen, om het smaaklyk te maken.
Zy zullen gebrade Schapen, en Duiven, Patryzen, Kwakkels, Tortelduyven,
Kapoenen vlees met Mostard, Rapen, Starkkors, Artichokken en Aspersies eten.
Men zal ze afgang maken met een Dragma Aloë, en in alles, wat men hun doet
drinken, zal men Flier en Kaneel werpen, of men zal het volgende Poejer gebruiken.
Neem een half dragma Ambregrys, vyf dragma Zoethout, zo veel Nagelen, Gember,
en greinen van Cardamom, twee dragmen Kaneel, een dragma Aloës hout, een dragma
en een half Safraan, en drie dragmen lange Peper; maak alles tot een fyne Poejer, en
meng het met zo veel Suiker. Men moet’er anderhalf dragma van geven in wat
Spaanze Wyn, of andere vocht.

Wonderbaar Geneesmiddel voor hun, welke, by toeval, krankzinnig zyn
geworden.
I. Neem een nieuwe, aarden, wel verglaasde Pot, doe’er twee Pinten van de beste
Maagden Olie in, die men vinden kan. Meng daar een handvol acht, of tien bladen
van de Klimop onder, die langs de Muren opgroeit. De tederste en groenste Bladen
zyn de beste. Een Pint goede Wyn. Doe het alles zagtjes koken, tot dat de vocht
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verteerd is; en gebruik het op de volgende wyze. Men moet den Zieken ’t Hoofd
scheren, met dien Olie vryven; en van het dikke zal men een zakje op ’t voorhoofd
maken, ’t geen men daar af zal nemen, als de ziekte genezen is.
II. Deze Ziekte wordt ook door een Pleister van het Unguentum Divinum op de
slagen van en boven op het Hoofd gelegd, dat daar is, als de kruin van een Priester
geschoren.
De verouderde Krankzinnigheden zullen’er ook door genezen, of verminderd
worden; voor de opkomende zal ’t ons niet missen.
Als men ’t Unguentum Divinum niet heeft, stampt men Latu, Postelein, of
Comcommers, men legt ze in Zout en Azyn in, en maakt’er een kussentje van op ’t
Voorhoofd.
III. Neem drie handvol Klimop, dat over de Aarde kruypt, doe het in een nieuwe
Pot met de allerbeste witte Wyn. Doe het den tyd van vyf, of zes uren, op klein vuur
koken, roerende het tweemaal met een Lepel om; doe het gedurig koken tot op de
helft van een halfpintje, of iet meer. Stamp daar na langen tyd de Klimop in een
Mortier, en doe ze in een Pot met zes oncen Olie van Olyven, en meng het alles met
malkander; tot dat het alles wel verenigd is, om ’t volgende gebruik daar van te
maken.
Doe het haair van den Zieken, twee vingerenbreed rondom het voorhoofd afscheren;
vryf uwe vingeren rond om het Voorhoofd; doop ze daar na in het sap, dat in de Pot
is, en vryf daar, een quartier-uurs, het Voorhoofd van den Zieken memede. Neem
daar na het vyfdedeel van het dikke, dat in de Pot gebleven is, doe het tussen twee
Lywaatte doeken, en maak daar van een band, die het geschoren deel van het
Voorhoofd en de Slagen bedekt.
Vaar met dit vryven, smeren en opleggen, tot vyfmalen toe voort, beginnende ’s
avonds, daar na ’s morgens, en daar na den volgenden avond, en eindelyk nog des
avonds; tot dat de vyf deelen van het Geneesmiddel zyn gebruikt.
Men moet al dien tyd wel toezien, dat men den Zieken, noch moejelyk make, noch
tegenspreke, voedende hem met Hondere-, Kalfs-, of Schapennat.
kranskruid Zie mariolain.
kraprood. Zie meekrap.
kreeft is een Schelp-vis, welke in twee soorten, van Rivier- en Zee-kreeften
onderscheiden wordt. Zie Hubners Kunst-Woordenb.

Kragten der Rivierkreeften.
Men gebruikt ze met vrucht in de Tering en Aamborstigheid. Zy zyn goed om de
verzwakte
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krachten te herstellen, en de Steen der Nieren, of Blaas, zo men voorgeeft, te breken,
het bloed te zuiveren, de verzweringen der mond te genezen; men eet ze in nat, en
op zich zelven. Het braken houdt op, met Melk en gestampte Kreeften; men moet’er
drie, of vier op een dag, een tyd lang eten.
Men heeft den naam van Kreefts-ogen aan twee Steentjes een tyd lang gegeven;
welke men vindt onmidelyk beneden ’t Hoofd, na de Maag toe. Men haalt die Steentjes
ook uit Oost- en West-Indiën; maar onze Europise zyn zo goed, dat men ze zo ver
niet behoeft te halen. Men laat ze in de Zon drogen, en daar na stampt men ze ten
gebruike. Alle andere bereiding is onnut, ja zelf schadelyk. Zy temperen het Zuur,
dat zich in de eerste wegen bevindt. Zy zyn voorts samentrekkend en Opdrogend;
verzachten de Vogten, zuiveren het Bloed, doen Wateren, stoppen den Afgang, het
Braken, en Bloeden.

Hoe men de Rivier-kreeften vist.
Men vindt ze niet, dan in Beken, die nimmer uitdrogen, en daar men lopend water
heeft. By dag schuilen zy, gemeenlyk, in hollen en onderaardse gaten, of onder grote
Steenen en Wortels van Bomen. Men vangt ze op twederhande wyzen.
Voor eerst met de hand, zonder Net, of enig Vistuig. Men gaat langs de plaats,
daar men gelooft, dat men ze zoude kunnen hebben; en hebbende de Mouw van den
Hemdrok en het Hemde, tot de Schouder toe opgestroopt, steekt men zyne armen in
’t water, zoekende langs den kant, of men gene holletjes vindt, daar zy zich zouden
kunnen verschuilen. Als men ze gevonden heeft, moet men de hand tot het einde van
het gat steken, en men voelt met de vingers, of ze’er zyn. Zo dra men Kreeften in ’t
midden vat, moet men ze’er terstond uit halen, en op ’t Land gojen; en aanstonds de
hand weder in ’t zelfde gat steken, om de andere daar uit te vangen. En als gy ze alle
daar uit hebt, weder na andere Hollen zoeken.
Op deze wys vangt men menihmaal, in korten tyd, vele Kreeften; maar gelyk
men’er menigmaal Waterslangen bejegent, welker beet zeer gevaarlyk is; zo is ’t
raadzamer de Kreefjes op die wys niet, maar met Aas, en Net te vangen, gelyk hier
achter uitgelegd wordt.
Neem vyf, of zes Netjes van een voet lang, maak aan elke een klein rondgebogen
rysje, of hoep vast; neem ook zo vele Stokjes van een voet lang, en maak aan dezelve
die Hoep en met het Net, op drie byzondere plaatzen, even ver van malkander vast.
Zo dat de een aan de andere wel vast gemaakt, en ’t Net plat op de aarde gelegd, de
Stok die’er aan wordt gebonden, zich van zelf recht houde, als, of zy in de grond
gestoken waren; en als de Netten bekwaam zyn, om dienst te doen; sny dan een dozyn
houtjes van vyf voeten lang, en spou ze aan ’t dunne eind, om daar een doode Kikvors
tussen te doen; of enig ingewand Van Beesten, of Vlees, neem dan die houtjes by
het dikke eind, en leg ze voor de gaten in ’t water, of op andere plaatzen daar gy
vermoedt dat Kreeftjes zyn; altoos zo zy’er zyn, zullen zy wel haast aan ’t Aas zyn.
Gy moet met een Netje in uwe handen gaan, en na alle de houtjes zien, de ene, na
de andere, af’er niets aan is. Haal dan u houtje zagjes uit ’t Water; en steek’er uw
Netje onder, zonder raken, ligt daar na ’t Aas en ’t Net te gelyk op. Zo dra de Vis de
lugt gewaar wordt, zal zy het Aas verlaten en in het Net vallen.
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Om te eer gedaan te hebben, neemt men, in de plaats van dit Net, een Hordetje,
aan welks eind een houtje vast is, en men gebruikt het, als het Net.
Deze Vissery is voordelig en vermaaklyk; hier kunnen zig velen op ene plaats te
gelyk mede vermaken, hebbende elk een Netje, in de hand en veel Aas, daar zy van
tyd tot tyd na moeten gaan kyken. ’t Is wonderbaarlyk zo groot een getal van Kreefjes
vangt men op die wys, zo zy’er maar zyn. Men vindt’er zomtyds aan een Aas, een
vyf en twintig zitten, welke men in ’t Net uit het Water haalt. Zo men aan een Boom
een Kreeftje ophangt, zegt men dat het de kragt heeft van de Rupzen en hunne eijeren
te doden.

Gestoofd van Rivier-kreefjes, op de wys van een Bisque.
NeemVis-nat, of helder Erret-nat, dat nog beter is; doe daar van in een Pot, zo veel,
als nodig is; doe daar een bosje Thym, en Mariolein by, twee, of drie Uijen, Zout en
Boter; men kan’er enige Kamperfoeljen by doen.
Doe ook in een Pot een half honderd, of drie vyf en twintigen Kreefjes, wel gekookt,
gepeld, met Zout, Boter, Nagelen, Muskaat, een scheut Azyn, fyne kruiden, by een
gebonden en Chalotten. Doe dit alles met nat, ontrent een uur lang, daar in stoven.
Daar na moet gy in een Schotel Korst van Brood doen, en gieten daar op het dikke
Erret-nat, smaaklyk gemaakt, en wel gekookt; voegende daar een deel Nat, dat op
de Kreeften is, by.
Men kan het Nat rood maken, deur de Poten van de Kreeft, na dat zy gekookt zyn,
te stampen, en ook het Lyf, na dat’er het bitter is uitgenomen, dat kort aan ’t Hoofd
is. Na dat men daar ander Erret-nat, of mager Nat heeft by gedaan; moet men het
door een Teems laten lopen, daar na het in een Schotel over Korsten Brood gieten;
het een kwartier-uurs lang, of daar ontrent, laten weeken; en daar na de Rivier-kreefjes,
als een Gestoofd, met het overschot van de Saus daar op doen. Om de Pottasie gereed
te hebben, en verheven te maken, kan men daar wat Citroen-sap, of Verjuis op doen,
en ’t nog wat op ’t vuur houden, eer men ’t gebruikt.
Zo het Moes-nat is, kan men’er twee, of drie Dojers van Eijeren by doen, met een
stuk Brood
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over ’t vuur gedroogd, voorts moet men het met het Lyf der Kreefjes stampen, het
alles daar na deurkleinsen, en op geroost Brood gieten.
kreupelbos, noemt men een Bos, waar in lage Bomen staan, die zonder Stam, op
Stoven digt in een wassen, en veeltyds, om enige weinige jaren, gehakt worden.
krib is een Slaap-plaats, die gebruikt wordt, in de plaats van een Bedstede, en die
weggenomen kan worden en geplaatst zynde, niet overdekt is; ook draagt een
Slaapplaats voor een kind, in een Bedstede, of Ledikant toegesteld, ten einde zy digt
by de Ouders zouden kunnen zyn, den naam van een Krib; deze staan vast, of worden
gemaakt, dat zy op een Spil drajen kunnen.
krib is ook een Bak, waar uit den Paarden te eten gegeven wordt, en die, of tilbaar,
of vast is in de Stallen. De laatste worden van Hout en van Steen, en ook wel van
beide te gelyk gemaakt.
kribben worden ook zekere Hoofden genaamd; die van Hout, Rys, Aarde, enz. in
de Rivieren, om de Stromen te leiden, leiden, gemaakt worden.
kriek is een Vrugt met een zagt vlees, als een Kers: maar langwerpig van vrugt en
van steen, en van langer en dunner steel. Men heeft ze van velerlei soort, zwarte,
rode, bonte, grote, en kleine, zoete en wrange. De zwarte zyn deurgaans zoet, de rode
zuur, of zo zoet niet.
kriekenboom; die gelykt zeer wel na een Kersenboom, wordt taamlyk groot, is
glad-bastiger, dan de Kersenboom, en zeer draagzaam.
De velerleije soorten zyn uit Zaad voortgekomen; en het behouden en vermeerderen
van ider soort, geschiedt deur Zogen, of Enten op Krieke-stammen: want op Kers is
’t zo goed niet. De Verentte Kriekenbomen worden zo groot, als de Onverentte. Zy
zyn van langer leeftyd, dan de Kersen; waarom hunne stammen tot het Enten van
Kersen gebruikt worden.
Krieken hebben zo wel, als Kersen en Moerellen, grote oplettenheid ontrent de
gesteldheid der gronden en wyze van Planten, Enten en Snoeijen nodig; ja meer als
enig ander soort van Vruchtboomen.

De Grond.
De Bomen worden in hoge en goede Kleigronden groot en gaaf, leven lang, en geven
grote Vruchten: maar Boom en Vrucht is kleinder in Zaudgronden, daar ze echter
niet onsmaaklyker zyn. Maar in lage zwavelige darygronden mogen zy schielyk
wassen, doch sterven licht, kankeren weg, en worden zo oud niet. Zy willen in een
plaats niet verplant zyn, daar te voren een andere Boom gestaan heeft.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Hoedanigheid der goede Bomen.
Jong geplantte Bomen, die Gommen, zullen nooit goed en groot worden: maar worden
best ten eersten uitgeroeid.
Zo men Geëntte Bomen neemt, verkiest men om te verplanten, die van jarig, of
twejarig opperhout-gewas voorzien zyn. Maar de Gezoogde moeten maar eenjarig
hout hebben. De Stam moet jong, doch naar mate dik zyn, ’t gewas krachtig, de
schuine snede gezoomd, en de bast met het Ent wel verenigd wezen; en niet
dood-bekkig.

’t Planten.
Men moet ze in ’t vroege Voorjaar zo wel, als de Kersen planten; dan zyn de wortels
de schimmel min onderhevig; en worden van de Vorst niet aangedaan.
Men moet de wortels in het planten niet te zeer met aarden dekken. Dit benadeelt
den groei. Men moet ze hoog planten; maar eer zy aan den groei zyn, met
Sloot-slabben en oude Run, de wortels dekken.

Soorten.
De voornaamste soorten zyn, de zwarte Kriek: deze is de grootste der Onver-entte
Krieken, en de kleinste der Ver-entte; ook de dunste en min vleesigste; maar vol zoet
sap. Dit soort geeft de grootste en grofste Bomen.
De Kriek van den Broek is de grootste en dikste: maar zy is niet zwart, maar
zwart-bruin; vol zoet en geurig sap, en gaat daar in de Natuur-kriek te boven. De
Boom wordt taamlyk groot: maar is in ’t begin niet draagbaar; doch wordt het met
den ouderdom, en de takken worden zo rechtscheutig niet, als de wilde: maar is
dikker van hout.
Men heeft nog Kersen, die den aart der Krieken, in de gedaante der Vrugten hebben;
van zodanig een aart zyn de Prins Maurits Kers, de dubbelde Rouaanse Kers, de
Meykers; waar van onder het woord Kersen gesproken is.
Zy worden van Stenen gezaaid, daar na verplant en afgesneden, gelyk Peren en
Appelen; ’t volgende Jaar op der zelver scheuten Geënt; en men ondervindt, dat hoe
dunder de Stammetjes zyn; als zy maar bekwaam zyn, om te Enten, hoe ze zekerder
groei vatten. Dikker Stammen is men gewoon te Zogen; Maar eer men ze Ent, moeten
de Enten drie, vier weken zyn gespeend geweest.

Behandeling.
De Stammen, die des Somers in ’t Oculeren niet vatten, worden in ’t Voorjaar
Gegriffeld. Die Bomen, welker Oculatie vat, moeten in het begin van Maart, ontrent
zes duimen boven de Oculatie geknot worden. En heeft de Oculatie ’s somers
geschoten, en vreest gy dat ze afwajen mogt, moet de Scheut zachtjes aan de Stam
worden gebonden.
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Moeten de Bomen ’t zy Kersen, of Morellen, op Kriek Geënt, Gezoogd, of
Geoculeerd aan een Heining staan, moet men Laag- tussen Hoog-stammen zetten,
zo dat, terwyl de Hoogstammen boven den Heining vullen, de Laagstamde het onder
vol maken; maar kan men met de Laagstammen,
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naderhand, den gantschen Heining vullen, moeten de Hoogstammen worden
weggesneden.
In ’t Snoeijen van dit soort van Vrugten, moet men niet Toppen, om dat men dan
de Vrugt weg snydt. Maar men moet de Takken, op zyn langst in Mei, waterpas
leggen, en letten waar ledige plaats is, en die met een jonge Tak vullen. Men moet
zorg dragen dat men gene Sporen wegsnyd. Men Snoeit ze best in den Zomer; in den
Winter willen zy ’t minder velen, en men kan ze minder in orde krygen; en Snoeit
men in den Zomer, dan groeijen de Scheuten die men houdt te sterker. Aanm. op
Lusth.
kroes; is een klein Vat van Yzer, of gewassen reine Aarde, die niet smelt, noch loopt
in ’t Vuur; gemeenlyk van boven driekant is, en gebruikt wordt, om Metalen te
smelten, en iets in het Vuur te laten beproeven. Zie destillering Pag: 169. en aldaar
Fig: S. T.
` De Zilversmeden gebruiken Yzeren Kroezen, om dat zy hun voordeeliger zyn.
Maar deze kunnen niet gebruikt worden, dan daar de Stof lichter, dan ’t Yzer smelt,
en ’t Vuur zo zwaar niet hoeft te zyn, dat’er Yzer van smelten kan.
kroes noemt men ook een Vat van Tin, of Zilveren, waar uit men drinkt, en die veel
placht in gebruik te wezen.
kromhals noemt men in de Scheikunst een Retort. ’t Is een Vat van Glas, of zuivere
Aarde, met een lange, doch kromme hals, ’t geen tot Destillering dient, en aan welker
Mond gemeenlyk vaftgemaakt wordt een ander Vat, waar in men ontfangt ’t geen
door de hitte van ’t Vuur wordt uitgedreven, of ten minste wordt het met de Mond
in Water gestoken; gelyk men doet als men de Kwik van ’t Zilver scheidt. Zie
destillering Pag: 166.
kroonbomen. Zie stambomen.
kroost, anders Endegroen, of Waterlinzen, by de Latynen Lenticula Aquatica, of
Palustris geheten, is een groen Mos op het water, wiens Bladeren rond en zeer klein
zyn. Het heeft de gedaante van Linzen, waarom het ook zo hiet, aan deze Bladers
hangen vele kleine vezelen, of hairen die voor wortels dienen,en zy dryven op een
stilstaand water. Als het water komt te vloeijen, volgen ze den stroom, en zo dra ze
de wal raken schieten ze wortel, en wassen zo groot als de Waterkers.
Men vindt deze Plant in de Grachten en stilstaande Wateren. Zy bloeit in Mei en
Juny.

Eigenschap van ’t kroost.
Het water uit de blaren der Waterlinzen, is in achting voor de ontstekingen van alle
Edele delen, en voor de besmettelyke Koorsen. Het zelfde water van buiten gebruikt,
geneest de rodigheid der Ogen, en verdryft de ontsteking der Wynbrauwen, Ballen
en Borsten.
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krop-gezwel, is een Gezwel onder de Kin aan den Hals, dat niet wankleurig, maar
zagt en zonder pyn is. De Inwoonders van enige, inzonderheid bergagtige Landen,
zyn daar zeer aan onderhevig; inzonderheid vaste en vollyvige luiden, die Sneeuwater,
of kil- en Ys-koud water, in zeer grote hitte, of na enige zware oefening, drinken.

Middelen voor krop-gezwellen.
I. Men moet de Krop-gezwellen ten eerste genezen, anders vatten zy zodanig wortel,
dat zy altyd duren. Men moet den Buik zuiveren met Manna, of Rozenstroop, gemengd
met Agaricum, of Tabletjes de Citro; Daar na moet men de Gom Bdellium met Spog
mengen, en daar een Pleister van maken, om ze om den Hals te leggen.
II. Neem twee oncen Rots-aluin, Zee-schuim, zandige Spons, van elks een once.
Calcineer het in een aarden Pot, die verglaasd is, in een Oven, na dat’er het Brood
uit is, van den avond tot den morgen. Van deze Poejer moet men ’s avonds zo veel,
als men naaulyks tussen twee vingeren vatten kan, op de Tong leggen, en den Hals
van boven, na onderen des morgens vryven; en op die Poejer nemen een Lepel vol
goede en sterke Brandewyn, en dus den tyd van twaalf, of vyftien dagen voortgaan.
III. Neem de kleine Darmen van een Schaap, leg ze om den hals tot dat zy
koud-zyn; leg’er daar na weder warme om, als’er nog een Schaap gedood wordt. En
doe dit zo menigmalen, als u behaagt.
IV. Neem de Poejer van een Addershoofd, naaize in een band, welke gy om den
hals zult leggen.
kruid noemt men, in ’t Nederduits, ’t geen anders den naam draagt van Speceryen,
en uit enige geurige Gewassen bestaat, die, uit Indiën komende, onder de Spys gedaan
wordt, om ze een aangename geur by te zetten. Zy bestaan in Kruidnagelen,
Muskaatnoten, Foelie, Peper, Kaneel, Kaneel-hout, Gember.

Een gemengd kruid, of Specery voor Pot-spys.
Neem twee oncen Gember, een once Peper, onder een gestoten; doe daar gestote
Nagelen by; of geraste Muskaatnoot, gestote Kaneel, van elks een once voor een
pond Peper, of daar ontrent, naar behagen; doe het in een Doos.

Anders.
Neem droog klein Zout, en zo veel Speceryen, en bewaar het droog, om ’t gereed te
hebben ten gebruike.
kruid; Buskruid; ’t geen men in den Oorlog, om te schieten gebruikt, is een mengzel
van een vierde Zwavel en Houtskool, en drie vierde Zalpeter. De Kolen geven’er ’t
lyf aan, en maaken, dat de levendigheid der Salpeter de Zwavel niet doof maakt,
terwyl de Zwavel het doet vuur vatten.
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Men gebruikt, tot het maken daar van, Kruid-
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molens, waar van de Vyzels en Stampers van Yzer zyn. ’t Geen maakt, dat dit werk
gevaarlyk is, om dat deze Stampers op ledige plaatzen rakende, ligt een vonk maken.
Als men, de stof op de Molen bereid zynde, tot Graan gemaakt heeft, wordt het gezift,
en de verscheidenheid, van de grootte der Zeven, maakt het verschil in ’t zoort van
Kruid.
kruiddoos noemt men in ’t Huishouden ene zodanige Doos van Koper, Zilver, Blik,
Tin, of Hout, waar in men het Kruid in gereedheid, in verscheiden huisjes afgezonderd,
of gemengd, bewaart.
kruiden noemt men allerleije Gewassen, welke niet houtachtig, en niet groot zyn.
Zy duren alleen een, of meer Jaren.
Men onderscheidt ze in ’t algemeen in Moeskruiden, Wilde Kruiden, Onkruid;
Veldvruchten, Geneeskruiden; welke laatste by uitstekenheid wel Kruiden worden
geheten. Die alle de soorten, naar de kunst, wil leeren kennen, moet tot de Boeken
der Kruidkenneren; voor al Raai, Tournefort, Morison, Boerhaven, en anderen, van
later Eeuw, zyn toevlucht nemen, of anders tot Dodonoeus, Lobel, Dioscorides,
Theophrastus, enz.
Hoe in de Geneeskunst ’t ene voor ’t andere Kruid genomen wordt. Zie
geneesmiddelen.
kruidmuts, is zodanig een Muts, welke, met Kruidige en geurige Gewassen deurstikt,
en op ’t Hooft gezet wordt, voor Hoofdkwalen.
kruidnagel is een droge, onrype Vrugt, van de Molukkise Eilanden, of thans van
Ambon alleen; zynde de Nagelbomen op de Molukkos geheel uitgeroeid. Zie Hed.
Hist. Om de gedaante welke zy naar een Spyker, of liever Nagel heeft, en zy zwart
tot ons komt, heeft zy daar den naam van gekregen. Die grof, gevoed, droog,
gemakklyk te breken, geurig, scherp zyn, zyn de beste.
kruidnagel-boom is een Boom, die glad van stam, niet dik van bast, van grootte, en
gestalte naar een Pereboom gelykt. De bladen zyn fraai, als die van de Peer, maar
geurig. Hier aan groejen de Vrugten by trosjes, die kort na haar uitbloeijen, van den
Wyn- tot de Wintermaand toe, ten gebruike geplukt worden. Zie Hed. Hist.
Eigenschappen. Het water van de Nagelen nieulings getrokken, ruikt uitnemend,
en is in toevallen van flaauten uitnemend goed; enige doen met Nagelen,
Neutemuscaat, lange en zwarte Peper, in de Spaanse-pokken zweten. De Nagelen
zyn voor de Lever, Maag, en ’t Hart goed, versterken die delen, zy bevorderen de
Koking, en stoppen den Buik.
kruid-toren; Kruidhuis wordt een Gebouw genaamd, daar ’t Kruid in bewaard wordt.
kruikebladen, ook Plompen; Water-rozen; of in ’t Latyn, Nymphea Nenuphar, Zie
Hubners Kunst-Woordenb.
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Eigenschappen der Witte kruikebladen.
Men gebruikt in de Geneeskunde de Witte, waar van de Bloem verfrissende en
bevogtigende is, zo wel, als de Wortel. Men neemt het Afziedzel daar van, wel voor
de Jicht en brandende Koorsen. Zy is ook goed voor de scherpheid van ’t Water, en
om ’t Bloet zacht te maken. Eindlyk gebruikt men ze uitwendig, om het vel te reinigen,
en verzagten.
’t kruis van een Hert, is een Been, ’t geen in zyn hart gevonden, de gedaante van
een Kruis heeft.
kruisbessen; Zie doornbessen. ’t Zyn de vrugten van een Boomtje, dat met Doornen
bezet is, die in ’t kruis de takken, als zy nog jong zyn, aan de knoppen omringen, en
daar van daan den naam ook van Kruisdoornen dragen.
Beschryving. Dit Heester-gewas groeit op zyn meest tot de hoogte van zes, of
zeven voeten, is bezet in ’t kruis met harde en scherpe Doornen. De bladen zyn byna
rond, maar gehoekt. De bloemen hebben vyf bladen, die in ’t ronde staan. Daar op
volgen de Vrugten, die in Holland witte; gele en paarsen zyn, en waar van de eerste
meest ryp in gebruik zyn, als zynde de grootste, en zoetste in smaak.
Plaats. Op enige Plaatsen teelt men ze wel voor Hagen, of vindt ze in ’t wild: maar
in Holland teelt men ze in de Tuinen.
Eigenschappen. Als de Doornbessen nog onryp zyn, dienenze op driederhande
wyzen. Vooreerst, om dat men ze in de plaats van Verjuis in Saus gebruikt, voor al
in Saus voor verze Makrelen. Ten twede, om dat men ze op velerhande wyzen, kookt
en stooft, en eet met Suiker zoet gemaakt. Ten derde, om dat men ze inlegt, om ’s
Winters te gebruiken, en eindlyk gebruikt men ze ryp en uit de hand. Wanneer zy
aangenaam zoet zyn.
Men wil, dat zy versterken, als zy in, of met Vlees gegeten worden, en den Galligen
goed zyn, de Eetlust opwekken, den Dorst lessen, en de Vrouwen dienstig zyn, die
Zwanger zyn. Als zy ryp zyn, dienen ze voor goed Nagerecht, dog niet voor Spys:
maar onryp zyn zy goed voor de ontstelde Maag, voor Bloedloop en Bloed spuwen.
De bladen zyn voor ontstekingen dienstig.
kruisdistel. Zie endeloos. Zy wordt in ’t Frans ook Chardon Roland, of Chardon a
cent têtes geheten. Men zal’er twee soorten van onderscheiden. Het gemene Endeloos,
en Zee-endeloos.

Beschryving van het gemene Endeloos.
’t Is ene Doornachtige Plant met grote bladen, die ruw op de kant zyn, en kruidig
van smaak. Als zy eerst voor den dag komen, zyn zy zacht; maar in ’t wassen worden
zy zeer stekelig boven op de stam, op welker topeind verscheiden ronde hoofden,
als klootjes, met Doornen omringd, zyn; die hard, sterk, en als Sterren zyn, waar van
de ene groen, de andere wit, en somtyds blaau zyn.
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Plaats. Deze Plant groeit op ruwe en zandige plaatzen. Men vindt ze ontrent Trenten
en elders, en zy bloeit in Juni en Juli.
Engenschappen. Deszelfs Wortel verhit, en bevordert het Watermaken en de
Stonden, verdryft de winderigheid. Als zy gedronken wordt in Wyn, dient zy tegen
vergif, en Slangenbeten, en de ziekten der Lever. Men neemt daar een vierendeel-loods
in eens van. De bladen zyn goed om te eten, en men legt ze met Zout in.

Beschryving der zee-kruisdistel.
De bladen zyn groter, dan die der eerste, en met Stekels en Doorns omringd. Doch
de wortels zyn langer, tederder, en beter om in te leggen, dan die der gemene
Kruisdistel, rondom groenachtig geschilderd, de Stam is vleessiger, grover, gladder,
met blaauwe hoofden.
Plaats. Zy groeit aan de Zéékanten, inzonderheid by Venetien en Jerols, en bloeit
in Juni en Juli.
Eigenschappen. Het Afziedzel van derzelver Wortels opent de Lever, en is zeer
goed voor Geluw- en Water-zucht. De Wortel in een kookzel van Ossetong, of
Melissen genomen, is goed voor kwalykheid, en een gezwollen keel; voor de
verstopping der Nieren, en Lyf-moer. Voor den eten genomen, belet zy het
dronkenmaken; en maakt loslyvig.
kruis-wortel. Senecio.
Beschryving. ’t Is een Plant, welker steng een elleboog, op zyn meest, hoog groeit
en rosachtig is. Deszelfs bladen zyn lang en gesneden, als die van Raket; alhoewel
zy kleinder en ruiger om de bloemen zyn. De bloemen zyn geel: maar worden wit,
als een grys man, waar van daan zy den naam van Erigeron en Senecio gekregen
hebben.
Plaats. Deze Plant wast in alle Tuinen, ja zelf op oude Muren; zy bloeit alle maand;
en is het gantse jaar deur groen.
Eigenschappen. De Kruis-wortel is verkoelend, en een weinig ontbindende. De
bloemen gedronken, wringen de keel toe: maar de Stam met Wyn gekookt en
gedronken, geneest de Maagpypen, welke door de Gal veroorzaakt worden. Het Sap
der bladen zo wel, als der zelver Afziedzel en Water, verwekt de Stonden. De bladen
en bloemen Verkoelen, en zyn goed in een Pap, op de ontstoken Borsten der zogende
gelegd.
kruissen, is een Kunstwoord in de Snoei-kunst; dat gebruikt wordt, als de takken
aan een Heining, of Hek, zo zyn aangebonden, dat zy dwers over den ander leggen.
Dit is een fout in ’t Werk, die Liefhebbers der Snoei-kunst zo veel mooglyk vermyden
zullen; schoon zy ’t somtyds doen zullen, om ene ledige plaats te vullen.
kruize munt. Een kruid, waar van twee soorten zyn, de Tamme, en de Wilde, die
wederom vyf byzondere soorten heeft, by de Kruid-beschryvers te zien. Zie Hubners
Kunstwoordenb.
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Beschryving. De grote Kruize-munt is welriekende; zy heeft de bladeren van de
Salie, maar kleiner, en gekerft, is voorzien met ene menigte van takjens, aan ’t einde
van dewelke de bloemen airswyze voortkomen, en rood en fluweelachtig zyn. Zy is
moeijelyk om te verzetten; en daarom, als ze eens ergens geplant is, kan men ze niet
weder uitroeijen.
Plaats. Men vindt ze in alle Tuinen: Zy bloeit in Oogstmaand.
Eigenschappen. Zy heeft enen scherpachtigen smaak, is ook een weinig bitter, en
heeft fyne déélen; zy verwarmt, stopt en droogt op; in ’t algemeen is zy goed voor
de Maag; hare reuk versterkt de Herssenen. Het sap met Azyn gedronken, stuit den
Bloed-loop, beneemt de walging van de Maag, en dood de Wormen.

Beschryving van de Wilde Munte.
Hare bladen zyn veel groter, dan die van de Tamme, meer met Dons bezet, en
witachtiger; hare takken zyn een elleboog hoog; hare bloemen airs-gewyze, van ene
purpere koleur, en enen sterken reuk.
Plaats. Zy groeit op waterachtige plaatzen, en bloeit mede in Oogstmaand.
Eigenschappen. Haar Sap zuivert de Vrouwen na de Kraam, en ’t Afkookzel daar
van, is zeer dienstig voor de Engborstigen en Kortademigen, als zy die inwendig
innemen, als mede dien ’t Zaad in den slaap licht ontschiet, insgelyks voor de geluwe.
De rook daar van, door ’t branden verwekt, zo wel als het Kruid, verjaagt Slangen
en Vlojen, het Sap is goed voor de klier- en krop-gezwellen; te weten, als men het
warm maakt, en de beledigde plaats daar mede stooft. In ’t algemeen heeft deze wilde
Munt, alle de hoedanigheden van de Tamme, en wel in groter kracht.
De Munt gestoten en met Zout gemengd, is goed voor de beten van dulle honden;
gestoten, en als een pleister toegemaakt, versterkt zy de zwakke Maag. Twee, of drie
Spruitjens van Munte gedronken, met Sap van zure Granaat, stilt den Hik, Braking
en Gal-buikloop; zy is uitstekend om hun den Reuk te herstellen, die hem verloren
hebben, als men haar dikwils onder de Neus houdt; haar blad gedroogd en tot een
Poeijer gemaakt, met witten Wyn gedronken, doet de Wormen by kinderen sterven.
Die veel van Melk houden, en ze echter niet kunnen verdragen, moeten aanstonds,
na dat zy de zelve gegeten hebben, enige bladeren van Munte knauwen, om te beletten
dat de Melk in de Maag niet schifte; want de Munte heeft die kracht, om te maken
dat de Melk niet tot een loopt; zelfs om de Kaas voor het bederf en verrotting te
bewaren, als men ze met het Sap, of Afkookzel van Munte besproeit. Eindelyk stilt
de Munte ook de koude Hoofdpyn, als men ze op het Voorhoofd bindt. Siroop van
Kruize Munt. Zie siroop.
krygsraad houden is een Kunstwoord der Jageren, waar mede zy betekenen, dat de
Brakken, het Spoor hebbende opgedaan, de lugt daar van zo sterk vinden, dat zy by
een loopen, de neuzen by den anderen steken en snuffelen.
kuddeboter; is een woord van de keuken, en betekent het vet van Varkens-reuzel
gesmolten.
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Om dit lang te bewaren, moet men’er, als men het gesmolten heeft, op drie pond
ontrent een half pond Verjuis onder smelten, en laten koken.
Als men de Pomade dus bereidt, kan men ze lang bewaren. Zie varken.
kug, is een geweld, welke Long en Borst, door middel van schielyke uitwerping der
lucht doet, om zich van’t gene te ontlasten, dat in ’t Strotten-Hoofd- en Longe-pypen,
moeilyk en ongemaklyk is.
Deze wordt, naar dat zy vogt en fluimen opbrengt, of niet, in een droge en vochtige
kuch onderscheiden; Wy zullen van droge Kug spreken, na dat we van de vogtige,
of liever de Verkoudheid gesproken hebben.

Van de Kug der Verkoudheid.
Naar dat de vogt scherper, of min scherp, gebondener, of min gebonden is, gekookter,
of min gekookt, beter, of minder schiet, wordt zy gevaarlyk, of min gevaarlyk, van
korter, of langer duur gehouden.
En zy doen niet ongegrond, die vaststellen, dat zy niet zonder Ontsteking, of Roos
van ’t Strottenhoofd en Longepypen, voorvalt.

Middelen daar tegen.
I. De Ryken kunnen zich daar van genezen, door Koffy, Thee, Chocolaat, Spaanse
Wyn, Mede te drinken; mits dat zy zich van ’t geen kruiderig is onthouden.
II. Het gemeen kan ’s avonds, na bed gaande, en ’s morgens opstaande, wat
uitgebrande Brandewyn met Suiker drinken; wat op Wyn zetten Salie, Rosmaryn en
Suiker, en ’t zelve ’s morgens en ’s avonds met een kelkje innemen.
III. Neem een half pint Sap van Malrow, en zo veel Sap van Venkel; laat het koken
met anderhalf pond Honig tot een Stroop, en gebruik daar ’smorgens en ’s avonds;
by dag en nagt van. Dit dient zeer wel voor luiden, die wat Jaren krygen. Men moet
ondertussen Hoofd, Voeten en Borst warm houden.
IV. Die willen, of kunnen roken, zullen weldoen, dat zy Salie, of Mariolein, of
Beteuni roken; en zo ’t nodig is, den Buik zuiveren met twee oncen Manna, in een
Aftreksel van een vierendeel-loots Rabarber gesmolten.
Een Verkoudheid, die van hitte komt, is aan een rood Aangezicht, diepgezonken
Ogen, een gedurig lopen van Neus en Mond, een water, dat het vel open byt, aan Pis
die hoog gekleurd is, en een klein koorsje te kennen. Alle deze tekenen beduiden
wel eens in jonge luiden, dat’er een ontsteking der Borst op handen is, en in manlyke
jaren een Zyd-wee, of ontsteking der Long, of van een bederving, of aanwassing der
Long.
V. Men moet het voorkomen door Middelen in de Tering voorgeschreven, zonder
over ’t Aderlaten in ’t begin te twyffelen, en zich den Buik te zuiveren met Cassia
in Wei gesmolten, en dikmaal met verkoelende Clysteren de Darm te spoelen. De

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Stroop van witte Heemst is goed, waar in een weinig Maankop is gekookt, onder
anderen een op deze wyze gemaakt.

Stroop van den Hoest.
Neem twee handvollen Zemelen, een dozyn witte Maankops-bollen, een handvol
bladen van witte Heemst en van Bingelkruid. Doe het alles in vyf pinten water op
de helft koken; Zyg het dan deur; doe in het deurzygen twee pond Suiker; en laat het
tot een Syroop verkoken, welke gy nu en dan met een Eijerlepel, en voor al, als gy
slapen gaat, zult gebruiken.
VI. Als’er geen grote hitte by de Verkoudheid is, en alleen maar een huivering, is
zy niet gevaarlyk; en men kan gebruiken, ’t geen te voren is voorgeschreven in
Verkoudheid. Wy zullen alleen aanmerken, dat’er een Drank met de Wortels van
Aardbeijen, Aspersies en Zoethout moet gedronken worden, en men kan ’s morgens
een Nat gebruiken, waar in een handvol, Kaasjes- en Violen-bladen is gekookt.

De droge Kug.
Deze gebeurd wanneer de Longepypen droog zyn, of een dunne vocht opgeven, of
dat de vocht te dik is, of somwyl, dat’er iet in de Long, of Longepyp vast zit. Somwyl
heeft men ze van geboorte, en van zwakheid der borst.

Natuurlyk Middel voor de droge Kug.
Men heeft niet anders, dan het voorbeeld van de Moeders en Minnen, zo in ’t Voedzel,
als Opvoeding te volgen, welke zy gebruiken, om eem kindt wel op te brengen tot
zyn jaren.
Men krygt ze somwyl van te veel Wyns, en Brandewyns te drinken; ook krygen
ze jonge Dochters, die de Stonden niet geregeld hebben, en Vrouwen na hun
Kraambedden, of ’t ophouden der Stonden, of na een lange koors; ook krygt men ze
wel eens van Honger en Dorst lyden.
Om’er zich van te redden, moet men naar den eis der omstandigheden op den Arm,
of Voet Ader-laten. Daar by moet men middelen gebruiken, dienstig voor de Stonden;
zo’er geen verstoppingen in den Buik, noch Hoofdpynen by zyn, zal men Ezelinnen-,
of Koeijen-melk gebruiken. Zo dit niet is, zal men met het onderlyf baden, en dat
alleen ’s morgens; en ’s avonds, zal men een kommetje gepelde Gerst, met een weinig
Suikers, en somwyl een Amandel-melk, nemen.
Somwyl gebeurt het wel, dat deze Kug ons eens van een hete-gematigheid
voorkomt; welke somwyl niet veel kwaad in zich heeft: maar somwyl evenwel
moeilyk is, of kwaad dreigt.
In zulk een geval zyn verkloelende Clisteren en Buikzuiveringen in den beginne
goed, met Cassia, Catholicum duplex, gesmolten in een Afziedzel van Kaasjesbladen,
Bingelkruid en Violen; of men zal zyne maaltyd met gestoofde Spanasie beginnen,
of Pruimen gekookt, in ’t nat van Bingelkruid,
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Kaasjes-, of Violenbladen. Zo men zich door deze Kuch zag afnemen; en enige
Hoofdpyn en ontstekingen op de borst, en een afgebroken slaap gewaar wierd, moet
men zich zonder schreum doen aderlaten, en de Middelen gebruiken, die, in een
Verkoudheid uit hitte, zyn voorgeschreven, en voor al moet men het Slikbrokje en
Opiaat ’s morgens en ’s avonds nemen; ’t geen onder ’t Woord hoest is
voorgeschreven.
kuisboom, Zie Agnus Castus.
kuisheid, Zie, Agnus Castus. Smeersel van Jupiter, Stroop van Kruikebladen, of
slikbrokje der kuisheid.
Neem twéé oncen Kamfer, vryfze zo goed, als gy kunt, in een Marmore Mortier;
doe ze allengskens smelten in acht oncen Conserf van Bloemen van Kruidebladen,
of Nenuphar. Meng’er daar na onder een once zaad van Kwartelbeijen, van
Bilsenkruid, en een en een vierde once en twee scrupels Zoethout, alles gestoten.
Doe hier zo veel Stroop van Plompen, of Nenuphar by, als voor een Slikbrok nodig
is, welke men in een welgesloten Pot moet bewaren. Men moe’er ’s avonds en ’s
morgens twee, of drie Dragmen van nemen, en daar op een glas Wei drinken, waar
in men een stuk gloeijend Yzer heeft gekoeld. Men moet ook de schamele deelen
met geperste Olie van Bilsen smeren.
kurkboom. in ’t Latyn, Suber.
Beschryving. ’t Is een Boom, die een soort van groene Eike is. Maar zyne bast, is
ligt, sponsig, en van gryze koleur, trekkende wat na den gele. Zy laat zich van de
stam scheiden, als’er ene andere bast onder komt. Deszelf, bladen, buitenbast, en
derzelver Eikels, gelyken na die van de groene Eik.
Plaats. Dees Boom wast in Italien, Provence, Gascogne, Spanje en andere hete
landen.
Eigenschappen. De Poeijer van de bast der Kurkboom, gedronken, met het water,
stolt het bloed, van wat plaats van ’t lighaam het zy. Deszelfs Afziedsel geneest de
Zaadloop. De eikel tot een Meel gemaakt, en tot het gewigt van een vierde-loods, in
het Sap van Weegbre gegeven, geneest be Buikloop en de Vloed.
kurk noemt men den bast van den Kurkboom. Elk weet, dat men van deze bast de
Stopzels van Bottels maakt; en het gene waar op sommige Netten dryven, Dobbers
geheten.
De beste Kurk is de ligste, de effenste, die een matige dikte, zonder scheuren, met
weinige kwasten heeft, en gemaklyk te snyden is.

Hoe men de Kurk Oogst.
Om de Bast gemaklyk af te halen, geeft men ene snede overlangs op den Boom, daar
na legt men dezen Bast, door de onderbast afgestoten, in ’t water, en legt’er steenen
op om ze plat te maken. Daar na doet men ze drogen, en eindlyk gebruikt men ze,
om’er Stopsels op Bottels, Dobbers van Netten, enz. van te maken.
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kwalykte. Als men kwalyk is, gevoelt men een grote zwakte en slapheid van het
lighaam; men wordt bleek, zonder echter pyn, of ongemak, dan voor ’t hart, gewaar
te worden; en de Pols is, of klein, of traag, of gans weg.
De oorzaken zyn zo veelvuldige, en uit- en inwendige van den geest, en ’t lighaam,
dat het kwalyk mooglyk zoude wezen, ze alle op te tellen. En de oorzaken zyn zo
strydig, dat het naau mooglyk is in allerlei omstandigheden raad te geven; Dewyl de
genezing daar na gericht moet wezen. Zie hart. alwaar’er verscheide Middelen voor,
aan de hand worden gegeven.
kwartel is een kleine Vogel, wat groter, als een Lyster. Zy vertrekt alle jaren, en
onthoudt zich in de Koornlanden, en Velden. Men hoort ze in April slaan. Haar slaan
is aangenaam; zy maken hunne Nesten op den grond, en Broeijen in Mei. Men moet
ze in dien tyd niet vangen; om dat dan hunne jongen omhals zouden raken.
De Wyfjes kent men aan een gespikkelde hals, en dat het onder de kin niet zwart
is, maar aardkleurig tot aan ’t hoofd toe. De borst en buik is byna wit; rug en vlerken
zyn tot aan de keel toe geel. Maar het Mannetje is aan ’t hoofd, den hals, de rug, de
vleugels byna zwart, met witte strepen na buiten toe. Deszelf bek is zwart, en de
poten zyn glinsterend witachtig. Die Vogel komt niet, dan in ’t Voorjaar over, en
gaat weer heen op ’t laatst van den Zomer. Het Vet is goet, om vlekken uit de ogen
te doen; deszelf Mist wordt goed gehouden, voor de Vallende Ziekte, als zy droog
en gestoten is.

Hoe men de Kwartels met het Steekgaren vangt.
De tyd, om Kwartels met het Steek-garen te vangen, is van den maand April, tot
Augustus, wanneer hunne Geiltyd uit is. Men vangt niet dan Mannetjes, om dat zy
op den Man aankomen, die het gefluit van ’t Wyfje, op een Wagtel-beentje, of
Kwartel-fluitje, dat op een van de afgebeelde Figuren hier achter vertoond wordt,
nabootst.
Het eerste A. bestaat uit een klein leder Zakje, dat twee vingers wyd en vier lang
is, op een punt eindigt, en half met Paardshaair gevuld is; en uit een klein Fluitje C.
op ’t eind vastgemaakt. Dit is gemaakt van het been van een Katte-, of Haze-poot,
of, ’t geen nog beter is, van het Vleugel-been van een oude Reiger, ’t welke men drie
vingers breed lang snyt. Men maakt het eind C. op de wyze van een Fluitje, met een
weinig zagt Was. Men steekt ook een klein stukje Was in ’t eind B. om ’t zelve te
sluiten; maar men steekt daar met een naald een gaatje in. Als men het helderder wil
doen blazen, nypt men dit Fluitje aan ’t Zakje vaster.
Om’er mede te spelen, legt men het op zyn lang in de linker hand; en, houdende
ene der vingeren van de hand, op het bovenste van het Zakje slaat men op de plaats,
door A. getekend, met het
[illustratie]
[Plaat 23. pag. 462. Fig. 1. Fig. 2. pag. 463. pag. 463. KWARTEL. F. de
Bakker fecit 1738.]
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achterste van den duim der rechterhand, om het geluit van ’t Wyfje na te bootzen.
Het twede soort van Wagtelfluitje, in de twede Figuur verbeeld, is vier vingeren
breed lang, en dikker, als een duim. Het is gemaakt aan een Yzerdraad in ’t rond
gebogen, 1. als of het een ronde Veer moest wezen. Dit wordt met een leder overtogen,
’t welk op ’t eind een plat stukje hout moet hebben, getekend door 2., ’t geen in ’t
midden een handvatje van Tou, of Leder heeft, getekend met 7. Dit houdt men met
ene hand, om het te doen spelen; en aan de andere kant maakt men aan ’t eind van
’t Leder 3. een klein Fluitje 4. 4. vast; even, als aan ’t Wagtelfluitje, door ’t eerste
Figuur verbeeld.
Om het te doen spelen, neemt men ’t stukje Tou, of Leder 7. in de linker hand,
byna tegen ’t stukje hout 2. aan; en de rechter hand slaat men aen ’t Wagtelfluitje,
ter plaatze daar het aan ’t Leder is vast gebonden 3, en men doet het geluit geven,
gelyk een Wyfje, dat het Mannetje roept.
De Savojards, of Marskramers, hebben somwyl Wagtelfluitjes, op de laatste wys
gemaakt. Wat de Steek-garens belangt; hoe deze gemaakt worden, kan men in dat
Artikel zien. Men draagt ze in de zak, of een klein zakje met de Wagtelfluit.
Als gy in ’t vangen van die Vogels tydverdryf zoekt, moet gy met Zons opgang,
ten negenen, ’s middags, ten drie uren, en met Zons ondergang langs de met koorn
gedekte Velden, met uw Kwartelfluit in de hand, wandelen: en, zo haast, als gy een
Kwartel hoort; tweemaal op het Fluitje slaan. Zo hy geen Wyfje heeft, zal zy aanstonds
twintig schreden van u afvliegen, voor al des morgens en ’s avonds; daar uit zult gy
zien, of het een Mannetje alleen is: want zo het zyn Wyfje heeft, al slaat het, en hoort
het uw Fluitje, het zal u echter niet naderen.
Zo gy weet, dat het een Mannetje alleen is, moet gy ’t op vyftien schreden naderen;
en uw Steekgaren zetten; onderstel, dat de Lynen die gestipt staan, en getekend door
de Letters A. B. C. D. E. F. G. H. de vorens van ’t koorn zyn, en dat de Wagtel op
de letter P. zy. Span uw Net op het hoogste van de voren, rakend aan het koorn, zo
dat de Vogel, die dwers deur ’t koorn loopt, daar in loopt zonder merken. Gaat dan
daar van daan, op ’t eind van de derde, of vierde voren. O. op welke plaats gy u laag
moet houden, en schuilen over ’t midden van ’t Net, om de Wagtel te roepen.
Zo dra de Wagtel slaat, en niet eerder; antwoord hem, en, als hy ophoudt, hou dan
ook op, dan zal hy aanstonds, na u toekomen, menende, dat het Wyfje hem roept, en
hy zal in het Steek-garen lopen.
Gy moet u niet haasten, om’er na toe te lopen: want somwyl gebeurt het, dat’er
twee, of drie in ’t zelfde stuk koorn zyn; die geen Wyfje hebben, en niet slaan, als
zy u horen, het Mannetje roepen, dat u antwoordt: maar het Wyfje lopen zoeken,
daar zy het menen te horen zingen: doch als zy dicht by ’t Net komen, en’er zullen
in lopen, u zien, en als gy den gevangen uit ’t Net wilt halen, weg vliegen, en niet
weder komen.
Zo ’t kwam te gebeuren, dat de Kwartel deur een van de einden van ’t Net was
deurgeraakt, zoude hy ten eerste by u zyn; dan moet gy u niet bewegen, maar hem
tyd gunnen, om weder van u te gaan; en als hy ver genoeg is, om u niet te zien, noch
te horen, moet gy aan de andere kant van ’t Net zoetjes lopen, om hem weder in ’t
Net te doen komen. ’s Morgens voor Zons opgang, of ’s avonds, na Zons ondergang,
als’er Dauw op ’t Veld is, of, over dag, als ’t geregent heeft, willen de Kwartels niet
lopen, om zich niet nat te maken: maar zy vliegen in eens voor uwe voeten. In zo
een geval moet gy u kort by den bodem van ’t net plaatzen, op dat de eerste Kwartel
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die vliegt, en zich dicht by u neerzet, niet ver hoeft te lopen, om’er in te komen: want
zy zal liever willen lopen, merkende, dat gy ze te naby zyt, als zy zich in de hoogte
zal willen begeven.
Ik heb gooordeeld, dat het dienstig was, u een Kooi af te beelden, waar in men de
Kwartels voedt.
Neem twee droge Planken Q. Q. van vier voeten lang, enen voet breed, en een
duim dik; maak aan de zelve met spykers stukjes hout vast, die plat, een vinger breed,
en aan weerskanten van de Kooi, zo wyd van een, gespykert worden, dat zy zo veel
open plaats laten, als zy dik zyn, S. O. en dat’er van binnen vier duim hoogte tussen
de Planken zy van T. tot V. Aan wedereinden moet men een plankje maken van een
voet lang, en vier duimen breed; R. R. dat als een Deurtje open gaat, om de Kwartels
daar door in de Kooi te zetten, en’er uit te halen. Men moet ook twee kleine Bakken
maken Z. Y. X., die zo lang, als de Kooi, zyn; en een afscheiding in ’t midden Y.
hebben, om ’t Eten en Drinken van een te scheiden; en men zal’er aan wéérskanten
van de Kooi enen zetten. Deze Bakken moeten maar twee duimen diep zyn.

Hoe men de Kwartels met een Sleep-net, en een staanden Hond vangt.
De tyd van Kwartels met een Sleep-net, en een staanden Hond te vangen, is, na dat
zy in de Meimaand in het veld zyn gekomen, tot in den maand September, dat zy
vertrekken. Deze vangst is moeilyker, als de voorgaande, maar zy is vermaaklyker,
en voordeliger.
Om deze te verrichten, moet men een staanden Hond, die ’t Wild tegen houdt, en
een Sleep-net hebben. Twee gaan’er te samen, en terwyl de een het Net in orde
opgeschoten op de Arm draagt, om’er zich schielyk van te kunnen bedienen, draagt
de ander een Zak, om’er de gevangen Wagtels in te steken. Als men op de plaats der
Jagt gekomen is, moet men den Hond voor uit doen lopen; en zo veel doen Jagen,
met den neus in de wind op, als mooglyk is; en, zo dra hy stil staat, zult gy een schreed
vyftien, of twintig boven den Hond, lopen, en uw Net los maken, houdende elk het
eind van een Touw van ’t Net in de hand; en slepen het voort, tot dat het voor den
Hond heen gehaald is.
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Zo het Wild niet te voorschyn komt, sla uw Hoed op ’t Net, om het op te doen vliegen;
en, als ’t gevangen is, schiet uw Net weder op, en gaat weder Jagen, gelyk de eerste
reis. De volgende Figuur toont, hoe de Hond stal houd voor een Kwartel, en hoe het
Net, over ’t Wild heen, tot den Neus van den Hond getrokken wordt.

Hoe men de Kwartels zonder Hond vangt.
De Boeren, die hun werk maken van Leeuwerken en Pluvieren te vangen, gaan ook
in ’t Veld op de Kwartelvangst. Gelyk zy geen middel hebben, om een staanden
Hond te krygen, of ze niet weten te leeren, zo vergenoegen zy zich, met een
Kwartel-flurtje, of een Kwartel te horen slaan. Deze Jagt moet geschieden, als de
Kwartels geil zyn. Men gaet met zyn tween, en een heeft het Sleep-net, en de ander
het Kwartel-fluitje, dat hy somwyl eens laat horen. Elk luistert scharp toe. Zo dra
men een Kwartel hoort slaan, loopt men’er na toe. Als men ter plaatse is gekomen,
daar men de Kwartels gehoord heeft, gaat men stil op den Buik leggen, tot dat men
de Kwartel weder hoort slaan; als men net de plaats weet, maakt men ’t Net los, en
gaat het slepen tot zy opgevlogen is, en zo zy menen over ’r hoofd gesleept te hebben,
gaan zy te rug, en de einden van het Sleep-net weder gehouden hebbende, slaan zy’er
met haar hoed op, en slepen het vervolgens verder; en doen het menigmaal, tot dat
de Kwartel opvliegt, of gevangen is. Als’er een Mannetje is, dat geen Wyfje heeft,
antwoordt het op ’t Fluitje: waarom men het, terwyl het slaat, byna op ’t lyf loopt.
Men vangt’er vele van, een uur voor Zons ondergang, om dat het Wyfje dan loopt
door de kruiden; en zo dra het Mannetje zyn Wyfje uit het gezicht verliest, loopt het
’t zelve, al schreeuwende, na, daarom zyn ze van naby gemaklyk te volgen, en met
haar beiden te gelyk te vangen. Maar, als de Zon onder, en de Douw gevallen is,
lopen de Kwartels niet meer, en houden zich gedoken op ene plaats. Dan moet men
de list gebruiken, die in een Figuur hier achter afgebeeld wordt.
Als men een Kwartel heeft gehoord, die geen Wyfje heeft; zoek dan een plaats,
daar ’t kruid hoog staat, en maak uw Net los; span het daar zo, dat het Tou A. D. na
de Wagtel toe is, die met de letter R. wordt afgebeeld. Men moet letten, dat het kruid
voor uit niet vertreden zy; loop dan aan de staart van ’t Net G. en als gy op uw Buik
legt, zo lok de Kwartel; zo dra hy slaat, antwoord hem, maar met enen slag van ’t
Kwartel-fluitje, om hem te doen voortgaan, dan zal hy onder ’t Net lopen, en als gy
ziet, dat hy daar is; sla op uw Hoet om hem op te doen vliegen, en vang hem.

Om Kwartels zonder Makker, met een Sleep-net en Hond te vangen, door
een Persoon.
Somwyl wil men het vermaak wel hebben van de Kwartel-vangst: maar by gebrek
van gezelschap, moet men ’t laten. Ik wil u leren, hoe men ’t doet, dat u niet veel
kosten zal. Zie de Figuur hier achter:
Neem een Stok S. Q. R. zo dik als de steel van een Vork, en drie, of vier voeten
lang, aan ’t ene ne eind dikker, als aan ’t ander. Doe aan ’t dunne eind R. een yzere
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Punt maken, die een half voet lang is, en gelyk het yzer van een Piek, om’er ’t hout
in te steken, om dezen Prikker in den grond te pennen, en hem de Reep wel vast te
doen houdeu, die daar om laag, negen duim van de plaats daar de punt aan vast
gemaakt wordt, Welke plaats door Q. wordt aangewezen. Hou uw Net opgeschoten
op uw linker arm, en die Stok in uwe hand; doe den Hond T. jagen, en zo dra hy
staat, gae aan zyne kant een roe, of twee van hem af, en steek daar uw Stok in R., in
de aarde neder, gaat dan te rug na V., als of gy van den Hond af wilde lopen, laat uw
Net omlaag zakken, en trekkende heel sterk aan de knoop, op ’t eind van de Reep,
loop voor de neus van den Hond om, tot dat het Net hem rake. Door dit middel zullen
de twee Kwartels M. N. gedekt wezen; laat dan uw’ Net om laag vallen, en sla met
uw Hoed daar op, om ze te doen ryzen. Gy kunt deze moeite sparen, zo gy, uw
Sleep-net gelegt hebbende, ten eersten uwen Hoed in ’t midden O. legt. Want terwyl
gy draait, zal hy by het Wild komen, dat daar van schrikkende, zal willen opvliegen.

Om de Kwartels te Mesten.
Gebruik een Kooi, gelyk te voren beschreven is. Maar die laag en met Lywaat gedekt
is, op dat zy zich het hoofd niet aan stuk zouden springen. Tweemalen daags geeft
men ze schoon water met Geers, of zuiver Koorn. Als zy vet zyn, maakt men ze op
velerleije wyzen gereed, gelyk men zeggen zal.

Gebraden Kwartels.
Men plukt ze, en haalt’er het ingewant uit, men lardeert ze, of men belegt ze met
Spek, men steekt ze daar na aan ’t Spit om te braden; en, zo dra zy gebraden zyn,
dist men ze met Oranje-sap op, of met Verjuis, Zout en witte Peper.

Gestoofde Kwartels.
Neem Kwartels, spou ze, en laat de stukken aan een; snerk ze met gebraden Spek
eens op; maak ze smaaklyk met Zout, Peper en Neutmuskaat; doe’er Kampernoeljen,
een weinig Meel, en Schapen-nat by, en dis daar na heet op.

Kwartels (a la Braise.)
Maak een Vulsel van Kalfs-schyfjes, van Ossemerg, Spek, Zout, Peper, Pieterselie;
vul daar de Quartels mede. Leg daar na op den grond van de Stoofpan reepen Spek,
Kalfs-, of Ossen-lappen, leg daar de Kwartels op, wel met Zout, Peper en fyne kruiden
smaaklyk gemaakt; Leg daar nog reepen
[illustratie]
[Plaat 24. pag. 464. pag. 464. KWARTEL. F. de Bakker fecit 1738.]
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en sneden Spek, en leg’er het deksel dan over heen. Doe het daar na zachtjes met
kolen stoven. Gaar zynde, doe’er een Ragout over van Kalfszwezerik, wit gestoofd
met Aard-appelen, Hane-kammen Kampernoeljen; waar in, een weinig voor het
opdissen, een Dojer van een Ei met Room, moet geweld zyn.
kwartels. (Jonge) worden geschoten, en bereid, gelyk de oude Kwartels.
kwartel-koning, is een Vogel wat groter, als een Marel. De hals en de bek zyn lang;
de staart en poten kort, en echter loopt zy ras. Men heeft’er twe soorten van, waar
van de ene op de Kapper aast; en de ander zich in’t water onthoudt.
De Kwartel-Koning is geen kwaad eten, alzo zy de voorgaande zeer na komt in
goede hoedanigheden. Maar, als zy mager, oud is, of Poelachtig ruikt, is ‘t een slecht
eten, dat lang in de Maag blyft. Zie de manier van ze te vangen in ’t Hoofdpunt
waterhoen.
kweeboom, is die Boom, welke Kwe-Appelen en Peren draagt, een gele vrucht heeft,
die hard en wrang is, en niet goed, dan om te stoven, Confyten, Marmeladen en
Taarten van te maken.
Men heeft, uit onkunde, den naam van Kwe-appelen, ook aan de Kwe-peren
gegeven. De Kwe-peer is lang en peerachtiger, dan de appel, doorgaans groter, eerder
ryp en smaaklyker.
Men heeft vroege en laat rype vruchten: maar de laatste zyn niet waard te planten.
De vroegen worden meest tot het Oculeren van onze gemene Peervrugten voortgeteeld,
van uitlopen; maar meest van inleggers, en brengen, zonder verenten, goede vrugten
voort, die echter, door verenten, op doorn, verbeterd worden.
De Portugaalse Kwe-peren zyn de beste, en zyn door hare bruine, byna zwarte
schors, van de wilde ligt te onderscheiden; welker laaste houtgrau en witachtig van
schors is.
In het snoeijen moet men het dikste, ronde, jonge hout bewaren, en het magere
uitsnyden. Men mag ook niet veel inkorten, om dat hy boven draagbaarst is.

Geconfytte Kween.
Als men ze Confyten wil, moet men rype kiezen, ze wel schillen, in vieren snyden,
en in schoon water leggen, na dat men’er de klokhuizen heeft uitgenomen. Dit gedaan
zynde, laat men ze in schoon water, tot gaar zyn toe, koken. Daar na neemt men ze
uit, om ze te laten afdruppen; en ze daar na in een geklaarde Suiker in te leggen, die
men wat meer dan laau gemaakt heeft. Men laat ze zo tot den volgenden dag staan,
wanneer men de zelfde Stroop laat koken; daar men de Vrugt nog eens in legt. Zo
men vreest, dat zy nog niet rood genoeg zyn, houdt men ze gedekt, en mengt daar
Conchenille, of Rozen-wyn onder; en eindlyk, als over de Kween een reis dertig-,
of veertig-malen een walm opgegaan is, en men oordeelt, dat de Siroop genoeg
gekookt is, laat men ze daar in tot den volgenden dag, dat men ze weder over ’t vuur
zet, om ze nog eens enige walmen te laten opkoken, tot dat zy gaar zyn.
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Kween ingelegd op een andere wys.
Neem goede gladde, niet stenige, Kween, sny ze in vieren; zo als gy wilt; schil ze,
en haal’er de klokhuizen uit, met het stenige, en werp ze in schoon water. Bewaar
de schillen en klokhuizen met enige kwade Kween, welke gy in stukjes zult snyden,
na dat gy ze van ’t rottige gezuiverd hebt; kook dit samen in een ketel, en laat het tot
Moes koken. Dit Afkookzel moet door een doek gezygt zyn, in een aarden, of andere
pot. Daar na moet gy dit in uwe Confyt-pan doen, die gy weder op ’t vuur zult zetten,
en daar uwe vierdeparten in laten koken. Als zy op zyn pas gekookt zyn, zult gy daar
in Suiker, pond voor pond, of drievierendeels voor een pond doen. Dan zult gy ’t
weder aan een zachte kook brengen, over een klein vuur; waar over zy schoon, en
zo rood, als bloed zullen worden. Als zy na behoren zyn, zult gy ze afnemen, en
leggen ze in potten: maar dekken ze niet voor een dag, of twee daar aan.
Zo gy wilt, dat zy wit zyn, is ’t niet nodig een Afziedzel te maken. Na dat zy zyn
geschilt, kunt gy ze koken in ziedend water, en als zy gekookt zyn, geklaarde Suiker
nemen, en ze laten koken, werpende uwe Kween daar in, na dat gy ze uit het schoon
water genomen hebt, en laten uitdruipen. Na dat zy tien, of twaalf walmen opgekookt
zyn, zult gy ze laten rusten, en daar op de helft van het sap van ene Citroen gieten,
om ze wit te maken, daar na op ’t vuur zetten, en ten eerste daar een eind van maken.
Zie daar de rechte manier, om Witte en Rode Kween te maken.

Om KWEE-VLEES te maken.
Neem een dozyn geschilde Kween, in kleine stukjes gesneden, en zonder klokhuis,
tot vyf, of zes pinten waters; en kook het tot een goed Afziedzel op twe Pinten. Doe
daar in vier ponden Suiker, om dat een pond vruchten, een half pint Parysse maat
uitmaakt. Doe het daar na tot een Selei verkoken; en doe het in Dozen, of Potten, als
het wat gerust heeft, dat is, dat het nog niet koud is. Zo zult gy het Kwe-vlees maken,
dat men gemeenlyk bewaart om het in de Rode-loop te gebruiken, en om, van
gezonden, gegeten te worden.

Gestoofde Kween.
Neem Kween in een nat Papier gerolt, doe ze onder heete As met klein vuur braden.
Dit gedaan zynde, sny ze aan vierdeparten; neem’er de klokhuizen uit, en schilze;
doe ze in een Stoofpan met Suiker, en weinig waters, om ze zoetigheid te doen
begrypen, en als de Syroop taai en van goede dikte wordt; neem ze af, en dis ze op,
zo ’t u belieft.
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kwendel. Serpillum in ’t Latyn.
Beschryving. ’t Is een Plant, die vier zaadjes in een Zaadhuisje draagt, en zyne
Bloemen, om den steel aan ringen, zy heeft kleine smalle harde blaadjes; houtige
opgaande takjes; en de Bloem heeft een in tween gespleten Helm, en een Baard in
drien gekloofd. De Bloemen staan aan knopjes, terwyl het onderste ringetje verder
van ‘'t hoofdje af staat.
Plaats. Men vindt ze in Tuinen, op Bergachtige, zandige, onbeboude plaatsen. Zy
bloeit in Mei, tot den Zomer.
De Kwendel verteert en opent magtig. Zyne Afziedzel in Wyn, doet wateren; en
bevordert de Stonden; zuivert de Slymen van de Nieren; breekt winden, neemt de
pynen der ingewanden weg; geneest inwendige breuken; opent Lever en Mild. Zy
is goed voor de Maag. Daarom gebruikt men ze in Sausen. Derzelver reuk versterkt
de hersenen.
De Kwendel, in Wyn-azyn en Rozen-olie gekookt, stilt de Hoofdpyn, zo men de
Slagen daar mede bestrykt. Met Honing gebruikt, zuivert zy de Long en verligt de
Vallende-ziekte. Het Afziedzel is goed voor Winderigheid, Opgeblazenheid, en een
hardheid der Mild. Het Reukwerk van Kwendel doet Slangen en andere venynige
beesten sterven, en verdryft de Vlojen. De zwaarte van ene Ryksdaalder van de Poejer
van gedroogde Kwendel met water gedronken, neemt de krimpingen weg, en de
moeijelykheid van watermaken.
kwikzilver. Is ook wel met den Latynsen naam van Mercurius bekent, en wordt by
de Chimisten met het Teken even als de Planeet van dien naam, betekent.
De Kwik is ene minerale stoffe, vloeibaar, zeer zwaar, ja ’t zwaarst van alle
Metalen, heeft de kouleur van Zilver; en verenigt en vermengt zich zeer licht met
Goud en Zilver. Het wordt uit de Bergen gegraven, en tot ons overgebracht uit
Hongaryen, Spanjen, en verscheide andere gewesten van Europa. De Planten, die
op de Bergen wassen, daar Kwikzilver gevonden wordt, zyn veel groter en groener,
dan op andere plaatsen; maar de Bomen, welke daar ontrent staan, dragen zelden
Vruchten, of Bloessem; zelfs komen hunne bladeren traag aan.
Dit Metaal of, halve Metaal heeft, behalven de bovengenoemde, ook nog andere
namen by de Chimisten, als, Argentum vivum, dat is, levendig Zilver. Die van zilver
wordt hun gegeven, wegens zyne witte kleur; de bynaam levendig, om zyne
beweeglykheid en rasheid in ’t lopen. Hydrargirum wordt het ook genaamt, om zyne
vloeibaarheid; Merkuur wegens de fynheid; fugitivum, om dat het den Chimisten
ontloopt, of ontvliegt; want op het vuur waassemt het weg, al ware de Smeltkroes
nog zo wel gesloten. Nog wordt de Kwik genaamd minerale, metallicum, even als
de antimonium, om dat het ene zo wel, als ’t ander zodanig ene overeenkomst met
de Metalen heeft, dat zy zich met hun zeer lichtelyk verenigen en zamen laten smelten,
ja zelfs in dezelve veranderen, gelyk men ziet in de gefixeerde Merkurius, en de
regulus antimonii, zonder dat de Merkurius echter enige hoedanigheid van Metaal
heeft; dus behoort men het, ten opzicht van zyne vloeibaarheid eerder te tellen onder
de natuurlyke minerale Vochten, dan onder de Metalen. De Heer Renou maakt gewag
van twe soorten; het ene natuurlyk, het andere door kunst gemaakt; welke van
elkanderen niet verschillen, dan toevalliger wyze, doordien de ene door de natuur,
de andere door de Kunst voortkomt.
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Het natuurlyke Kwikzilver wordt gevonden in Duitslund, Polen, en zelfs in
Vrankryk en elders, in sommige Mynen. Zyne Ader is een roodachtige Steen, die
zeer broos en zwaar is, en op welke de Mynwerkers menigmaal met hunne Houweelen
zo zware slagen doen, dat’er opstaande voet veel Kwik uitloopt. En op deze wyze
mag men ’t met waarheid natuurlyk noemen.
Men scheidt ze ook af, met ze in een aarden Pot te doen, die op een anderen Pot
gelegd wordt, invoegen, dat de monden derzelver tegens elkanderen staande, het
vuur by wederomkaatzing gebracht wordt, in de Pot daar de Stoffe in legt; dus zondert
zich de Kwik af, door de hitte, en loopt uit den bovensten Pot, in den ondersten.
Het door de konst gemaakte Kwikzilver, wordt door de Chimisten gehaald uit het
Loot, en uit Vermilioen, het welk niet anders is, dan de Ader van de Kwik. Het zy
men neme het natuurlyke Vermilioen, of Menie, (anders minium genaamd) het zy
het konstige, ’t welk men maakt van Zwavel en Kwik zamen gesublimeert, ofte van
Sublimaat zelf, of van andere diergelyke Merkuriale stoffe.
Avicenna verzekert, dat de Kwik van Aart, koud en vochtig zy; maar Fracastorius
en Tomitanus, schryven ze ene bytende, scherpe hoedanigheid toe, en beweren, dat
zy heet van aart zy. Maar Renou, benevens Trajanus en meer anderen, zeggen, dat
zy gemengde, zeer fyne, doordringende, en verwarmende hoedanigheden heeft; en
daar en boven nog vele andere fraje werkingen bezit; want zy verdunt, doorsnydt,
en doordringt, ontbindt en ontlast den Buik, en, ’t welk het verwonderlykste is, dat
zy de Vochten van den omtrek na ’t Middelpunt trekt, dat is, na de Maag, en ze na
beneden toe uitzuiverd. En wederom van ’t Middelpunt na den Omtrek jaagt, en door
de Kwyling uitwerpt. Dus zuivert zy de Zappen des Lighaams, en reinigt ze van al
het vergift, voornamelyk van de Venus-kwaal, waar van zy het voornaamste tegengift
is. Behalven dit, doodt en verdryft zy de Wormen, en bevordert de verlossing der
Kraamvrouwen. Eindelyk geneest zy uitwendig de Schurftheid, verdryft de Luizen,
en maakt alle soorten van gezwellen zagt, hoe hard die ook mogen zyn. Doch, het
zy men ze inwendig, het zy uitwendig wil gebruiken, men moet met omzichtigheid
te werk gaan, dewyl zy anders niet veilig is; maar op zyn pas moet gegeven worden,
en behoorlyk bereid zyn.
Men bereid de Kwik op twederhande manieren, of naar de gemene wyze van de
Apothekers, ofte
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naar de vuurwysheid (Spagyrische manier genaamt) dat is, volgens het gebruik der
Chimisten: volgens de eerste drukt men hem door een linnen doek, of beter door een
lederen lap, om ze alle loodachtige onreinigheid t’ontnemen. Daar na doodt men
hem met nuchteren Speeksel van een gezond mensch, of met Limoen-sap, of met
zap van Bilzenkruid, om ze in de Napelsche zalf te gebruiken. Maar Du Renou de
eerste doding voor beter keurende dan de laatste, laat ze eerst, om ze te gebruiken,
in de Merkuriale Pillen (anders genaamt, pilule de hydrargyro) in Limoen-sap
uitblussen, daar na eens in Sap van Salie geheel doden: maar de ondervinding doet
ons zien, dat wanneer deze verscheiden Stoffen in een onderwerp vermengt, door de
Chimische toebereidzelen afgescheiden worden, zy tot een wisser oogmerk kunnen
worden gebracht.
By voorbeeld, wanneer men den Merurius wil tot een waar Buikzuiverend middel
maken, dat is, om de vochten na boven, of na beneden uit te gieten; zo moet men
hem deze kracht zoeken te doen behouden, zo veel als mogelyk is, met hem te breken,
of aan te zetten, door ’t byvoegen van enig ander middel, voor de toebereiding, (gelyk
geschiedt als men’er een Braak-poeder van maakt) door het byvoegen van Antimonie;
of na de bereiding, en by het gebruiken, gelyk by de zoete kwik, (Murcurius dulcis)
geschiedt, door het toevoegen van een ander Purgerend middel. Wat de
Zweetdryvende kracht betreft, deze is daar van onafscheidelyk, als zy niet verbeterd,
en ingetoomd wordt.
De verscheide Chymische bereidingen, die men van het Kwikzilver, tot gebruik
der Geneeskunde, maakt, zyn, de overgehaalde, of Mercurius sublimatus; verder de
praecipitatus, of nedergedaalde: de Boter van Antimonie en van Kwik; de Mercurius
vitae; dat is, Merkuur des levens: Bezoar mineraal, de vloeijende, en eindelyk de
zoete Merkurius.

Zuivering van ’t Kwikzilver.
De Kwik wordt gezuiverd door ene Loog van levende Kalk, of van Pot-as, ten minsten
zes-, of zeven-maal. Dit gedaan zynde wast men ze met Azyn en Tafel-zout, tot dat
ze ene hemelsblauwe koleur krygt r en dan is zy in staat, om gesublimeert te worden.
Imand begerig zynde, om meer te weten, aangaande de overige toebereidingen van
den Merkuur, en derzelver deugden, zie de genen na, die daar over in ’t byzonder
geschreven hebben.

Andere Zuivering.
Als men de levende Kwik verscheidemalen door een Doek, of Leder heeft gewrongen,
en’er echter t’elkens veel onreinigheid in den Doek overblyft, of men bemerkt, dat’er
een soort van huid boven op het Kwikzilver dryft, is het een teken, dat’er Lood, of
andere minerale stoffe mede vermengd is. Men moet ze dan in een Distileer-kolf
doen, met evenveel gewicht vylsel van Yzer, of met driemaal zo veel levende Kalk:
dan een recipient (Glas, om ’t overgehaalde te vangen) daar aan vast maken; waar
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in schoon water gedaan is. Draag zorg, dat het derdedeel van de Kolf, die van Glas,
of Aarde moet zyn, ledig blyve. Alles wel toegesmeerd, en vier en twintig uren stil
gelaten zynde, zal men de Overhaling op de volgende wyze doen.
Geef ze vuur by trappen, en vergroot het vuur tegens het einde op zyn allersterkst,
zo zal de Kwik, druppelswyze, in de Recipient vallen, onderhoud het vuur zo lang,
tot’er niets meer over komt: het welk in ’t gemeen binnen 6. of 7. uren tyds afloopt.
Giet het water uit het Recipient dan weg, en, als gy de Kwik gewasschen hebt, om
ze van enige weinige Aarde, die daar by blyft, te zuiveren, moet gy ze doen drogen
met linne doeken, ofte ook wel met kruim van Wittebrood.

Andere Schoonmaking van Kwik.
De Heer Paliniere verwittigt ons in het 99. zyner Proefstukken van de Natuurkunde,
dat hy velerhande manieren beproefd heeft, om de Kwik schoon te maken en te
ontlasten van een soort van Vet, ’t welk daar somtyts aan zit. Maar die manier, die
hem ’t best voorgekomen is, zegt hy te zyn, dat men op dat Kwikzilver een weinig
Sterkwater, en een weinig gemeen water giete; en alles wel door een gehutst, en een
tydlang geschud hebbende, men tot verscheide reizen weder schoon gemeen water
op giete, om ze schoon te wasschen, al geduriglyk schuddende, tot dat ze zwartachtig
wordt. Daar na laat men het Kwikzilver enige malen door enen Doek lopen, om ze
wel te drogen.

Mercurius sublimatus, of overgehaalde Kwik.
Daar van zyn twee soorten: De bytende, of vretende (Corrosief) en de zoete.
Om de Sublimaat corrosief te maken, neemt men een gelyk gewicht van heel
zuiver Kwik en Geest van Salpeter, in een glaze, of aarde Vat. Na dat de Kwik
gesmolten, en het nat klaar geworden is, moet men ’t in ene Pan van Kroes-aarde,
op heet zand zetten, om al de vocht te doen uitwaassemen. Vervolgens moet men uit
deze Aarden-pan de witte stof halen, en die op den grond is blyven zitten; dezelve
in een glazen Vyzel, tot een Poejer, stampen, en met een gelyk gewicht, van, tot
wittigheid toe, uitgebrande Vitriool, vermengen; als mede met zo veel Zéé-zout,
alvorens ook in een aarden Pot uitgebrand. Dan moet alles te zamen in een zeer grote
aarde Kolf gedaan, invoegen daar wel ruim twe derdendeel van ledig blyve, (want
anders zoude hy aan stukken springen.) Deze Kolf moet men in het zand zetten, zo
diep als de Stoffe van binnen hoog is, en gedurende enige uren, met een klein vuur
warm maken, daar na het vuur zeer sterk vergroten, gedurende zes uren lang. Ten
laatsten moet men deze Kolf aan stukken slaan, dan vindt men het corrosief, zynde
een witte klomp, die zich van boven rontom aan de Kolf heeft vastgezet.
Men moet zich wel wachten, dat men’er niets van in den mond steke, om te
proeven; alzo het een zeer gevaarlyk vergift is.
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De zoete Kwik, ofte het Sublimatum dulce, of Mercurius dulcis.
Is anders niet dan het zelfde Sublimatum corrosivum verbeterd en zoet gemaakt, door
de volgende toebereiding. Men geeft ze inwendig in, en zy doet zeer goede
uitwerkingen in verscheide Ziektens. Zy wordt gemaakt, met zes oncen van ’t
Bovengemelde Corrosief in een Marmeren Mortier te stampen, daar by doende vier
oncen wel gezuiverde Kwik; dan vryft men dit zamen tot de Kwik heel gedood is,
en men zet het in ene glaze Fiool, of Kolf, op warm zand, daar onder stokende by
trappen, tien uren lang, tot dat het Kwik gesublimeerd zy, en zich boven in de Kolf
aangezet hebbe. Dan breekt men ’t Glas aan stukken; en men haalt’er den
gesublimeerden Mercurius uit, die zo klaar als een kristal is. Men stampt ze weder
van nieuws; en sublimeert ze voor de tweedemaal; daar na weder op dezelve wys
voor de derdemaal; (dan mag men ze gerust proeven, en zo’er gene de minste
scherpheid meer op de Tong gevoeld wordt, is zy goed: maar zo lang zy op de Tong
byt, deugt zy niet, en zal, ingenomen, krimpingen in den buik veroorzaken.) Het
gewicht dat men daar van mag ingeven is, aan kinderen van vier grein, tot zeven, of
acht; maar aan volwasse menschen van vyftien tot vier en twintig, in enig vocht,
Conserf, of in ’t merg van enen gebraden Appel.
NB. Als men ze den Kinderen ingeeft voor de Wormen, daar het een Hoofdmiddel
voor is, boven de meeste andere, moet men ze nooit enige dagen achter een ingeven,
maar t’elkens enen dag overslaan, anders zoude daar uit, ene kwyling, in de plaats
van een Buikzuivering kunnen ontstaan.

Panacea Mercurialis, dat is: Algemeen middel uit de Kwik.
Neem zo veel Mercurius dulcis, als het u belieft, maak ze in een kleine glaze Vyzel
tot een Poejer, en doe ze in een Kolf, waar van drie vierde deelen ledig blyven, en
waar van gy den hals op het midden van zyne hoogte afgesneden hebt: stel deze Kolf
dan op een Fornuis in warm zand, en stook daar een uur lang een klein vuur onder,
om de stoffe zachtjes te verwarmen. Vergroot het vuur daar na allengskens tot den
derden graad toe, en houd daar mede aan ontrent vyf uren lang, zo zal de stoffe zich
in dien tyd sublimeren. Laat dan het Glas koud worden, en sla het aan stukken: smyt
weg, als ondienstig, een klein overblyfsel van ene lichte aarde, roodachtig van koeleur,
en op den bodem zittende, en schrap de opgeklommene Merkuur van het Glas af;
maak die wederom tot een Poeder, en sublimeer ze in een anderen Kolf, als te voren;
hervat deze werking tot zevenmaal toe, t’elkens van Kolf veranderende, den ouden
aan stukken slaande, en de aardachtige stoffe weg smytende.
Maak dan uw laatste Sublimaat tot een Poejer, zo fyn, dat men ’t tussen de vingeren
niet kan voelen, met het op een Marmersteen te vryven, en doe het in een glaze Kolf.
Giet daar op overgehaalde Geest van Brandewyn, ter hoogte van vier vingeren boven
de stoffe: Dek de Kolf met zynen Helm, en laat het staan trekken, den tyd van 14.
dagen, van tyd tot tyd, haar met een Yvore Spadel omroerende, Plaats dan uwen Kolf
in een Bad van Marie; maak een recipient aan den hals van den Helm vast: sluit de
voegen, met natgemaakte blazen, dicht toe, en doe al de Brandewyn, door middel
van een gematigd vuur, overgaan. Laat dan uw Tuig koud worden, en maak de Kolf
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los. Dan zult gy uwe Panacea op den grond van den Kolf vinden, en zo die niet heel
droog is, moet gy ze op een klein vuur van zand, doen drogen, terwyl gy ’t vast met
een Yvore Spadel in de Kolf zelf omroert, tot dat het in een Poejer veranderd is. Men
moet het in een aarde Vat bewaren.
Het is een byzonder goed Middel van alle Venus-ziekten, Verstoppingen,
Blauwe-schuit, Krop-gezwellen, Klier-gezwellen, Schurft, Douworm, Pieren,
Lintworm, verouderde Zweren, Sjankers, enz. De gift is van zes grein, tot veertig
toe, met wat Conserf van Rozen ingenomen.
geprecipiteerde mercurius. Of by verkorting enkelyk Precipitaat. Daar van zyn
twee soorten, te weten het rode (dat ook het Turbith minerale der Chimisten is) en
het witte.
Het rode Precipitaat wordt gemaakt, met een Once rauwe Kwik te smelten in twee
oncen Sterkwater. Als de oplossing geschied is, giet men door overhelling het nat in
een kleine Destileer-kolf, en laat het uitwaassemen, tot dat het droog wordt, op een
vuur van Zand van den zachtsten graad; ’t welk zo zacht moet zyn, dat zich op den
bodem van de Kolf ene vaste stof vertone; vurig rood, als Vermilioen, en om hoog
uwe vlugge stof die geel van koleur is. Dan neemt men de Kolf weg en slaat ze aan
stukken, en men haalt de vastste stoffe van den bodem af, dezelve afscheidende van
de minder vaste; De roodste bewaard men tot gebruik van de Geneeskunde, de andere
die daar boven is, sublimeert men van nieuws, en men vermengt ze met de Poejer,
of Massa tot sublimering van den Mercurius bereid.
Om dit Poeder nog bekwamer tot de Artseny te maken, moet men ze in een
Marmere Mortier doen, en overgehaalde Brandewyn daar over gieten, in voegen dat
die enigzins daar boven op dryve, dan steekt men ze in brandt; en roert ze met een
stokje om, tot dat al de vocht van de Brandewyn verteerd is; dit gedaan zynde neemt
men ’t af, en bewaart het in een glas, tot zyn gebruik. Of deze bereiding wel gedaan
zy, zal men weten, als men daar mede een stuk goud vryft, en het daar van niet wit
wordt.
Dit Precipitaat purgeert door den Stoelgank en Braking, en somwylen door ’t
Zweet en Wateren; het is dienstig tot genezing van de Spaanse pokken, Schurft,
Derden- en Vierden-daagse Koorsen, en van alle Ziektens, daar veel bederf in de
vochten is. Het gewicht is van drie grein tot vyf, vermengt met enig ander
Purgeermiddel. Men gebruikt het ook uitwendig met veel nut, in vuile Kankerachtige
Gezwellen.
Om het witte Precipitaat te maken, neemt men
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een Ons raauwe Kwik, ’t welk men ontbindt in twee oncen Sterkwater, waar na men
het nat door overhelling laat aflopen, en men doet het door middel van Pekel in een
Precipiteer pot bezinken; Terstond zal men op den bodem een wit Poejer zien vallen;
en als die bezinking geschied is, hutst men de stoffe om, dewelke men door een
Vloeipapier laat loopen, en afzoet, om ze tot zyn gebruik te bewaren.
Het onderscheid, dat’er is tussen ’t rode en witte Precipitaat, bestaat hier in, dat
de laatste met zo veel hevigheid niet werkt, als de eerste, en zonderling dienstig is
voor de Pokken, zo wel inwendig, als uitwendig.

Om het Kwikzilver vast te maken, en deszelfs deugd, of, Om den Mercurius
te fixeren.
Neem raauwe Kwik naar believen, doe ze in enig Vat van Marmer, of Glas, (om dat
de Mortieren van Metaal ze de purgerende kracht benemen, of verminderen) meng
dan al langzamerhand wat goede Terpentyn onder den Mercurius, vervolg dus met
het door een mengen vyf, of zes uren, tot dat men de Kwik niet meer ziet, dan blyft
zy nog voor altoos vast.

Ander.
Stamp wat Zwavel, heel fyn, en leg ze op ene Dakpan, breng deze Pan in enen Tuin,
of opene plaats, meng de Kwik met deze Zwavel, en steek den brand daar in. Als de
Zwavel zal verteert zyn, zult gy de Kwik tot een vast lighaam gemaakt vinden; blyft’er
ietwes over; dat nog niet geheel vast geworden is, doe daar wederom wat Zwavel
by, en het vuur zal ze vorder vast maken. Waar na gy ze moogt opnemen en wegsluiten
om ze te bewaren tot uw gebruik.
Met dezen Merkuur kan men de Pokken genezen, zonder dat men zyn Kamer
behoeft te bewaren, mits de Lyder weinig, of geen Wyn drinke.

Anders.
Meng de Kwik met oud Vet, tot men geen Kwik meer ziet, dan wordt het Vet heel
blaau: men vryft’er de plaatzen mede, daat het ongedierte ’t meest is, en ’s anderen
morgens is het dood, het zy op het Hoofd, of andere plaatsen van ’t lighaam onder
de Oksels, of in de plojen van ’t Linnen en Klederen.

Ander.
Neem voor drie, of vier stuivers Kwik, vermengze met het Wit en Geel van een Ei,
tot dat men geen Kwik meer ziet; doe dit dan samen in een toegevouwen stuk Stof,
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of in Leder; en dit genaait zynde in gedaante van enen Gordel, laat een Schurfte
dezen Gordel om de lendenen dragen, hy zal genezen. (Dezelve Gordel bewaart ook
voor Luizen en Ongedierte, als men op een Schip is daar slechte maats zyn, welke
u dat Gedierte anders overzetten.)

Kwik als Goud gefixeert.
Neem Spaans groen, tot Poejer gemaakt, heel droog gemeen Zout, van ider zes oncen,
Kwikzilver vier oncen. Doe dan wat Smidts-water (daar zy het Yzer in blussen) in
ene yzere Pan, of Pot; laat het Zout daar in op ’t vuur smelten; doe daar na het Spaans
groen daar in; roer het gedurig om met een yzer Staafje; laat het al zachtjens koken,
en doe daar na de Kwik daar by, en ga nog een half uur met koken voort; giet daar
na het water daar af, het welke rood zal zyn, wasch dan uwe Kwik, en doe ze
verscheide reizen in schoon koud water bervriezen, (dat is te zeggen, koud en dik
worden) giet ze dan op een houten Bord, of Schotel, en zet ze in de koude lucht om
hard te worden.
Neem dan dezen hardgeworden Mercurius, van de Wortel van Curcuma en
Alexandrynse Tutia; elks evenveel; maak ene laag van ider dezer Stoffen, en legze
de ene op de andere in een Smeltkroes: zet ze in den Oven, in ’t eerst met een zacht
vuur; mits de Kroes wel gesloten en toegesmeerd zy, geef vervolgens een sterk vuur
met den Blaasbalg gedurende een uur tyds, tot dat alles wel aan ’t vloejen is, laat het
dan koud worden; deze vergulde stoffe dient tot verscheide gebruiken. Men maakt’er
ook Pleisters van, welke men op Zweren en Gezwellen legt.

Kragten van de Kwik.
Men mag hier alle de goede uitwerkingen van de Kwik by een halen; welke een der
beste middelen is, die de Geneeskunde heeft, om de taaiste vochten te verdunnen.
(1.) Neemt zy uit den grond weg de Spaanse Pokken en andere Venus Ziektens, door
de kwyl-vloejing, welke zy in den mond verwekt. De Mercurius dien men in ’t
lighaam brengt; het zy door den mond, of met van buiten te stryken met ene
Merkuriale zalf, die zich door alle deelen verspreidt, doordringt het Venerise vergift;
De omloop der levenszappen brengt dit Mengsel van vergift en Merkuur na het hoofd,
het welke opzwelt; het Tandvlees, Tong, en Verhemelte zwellen en zweren, en de
kwyl-vaten zich openen doet; deze toevallen, worden verzeld van ene overvloedige,
en tegens des Lyders wil voortgaande kwyl-vloejing, uit den mond, welke zo lang
duurt, tot dat al de vergiftige vocht, benevens de Kwik, uit het lighaam is. (2.) De
Kwik dood de Vlojen, Luizen, en ander ongedierte van ’t lighaam. (3.) Men geeft
het water, daar rauwe levende Kwik in afgekookt is, in, om de Pieren in de
ingewanden te doden: En hoewel het water, hoe lang men de Kwik daar ook in laat
koken, maar een heel kleinen indruk, of kracht van de Kwik ontfangt, zo is het
evenwel van ene goede uitwerking. Het Vat, of de Pot waar in men dit water met de
Kwik laat koken, moet men van Aarde, of Glas, en immers niet van Metaal nemen.
(4.) Men vult ook enige
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kleine Pypjes van Riet, of Glas, met Kwik, en hangt ze den Kinderen om den hals
voor de kwade lucht. (Dit mag in Vrankryk geschieden, ik zoude juist niet raden van
het na te volgen.) (5.) De Kwik is, gelyk te voren gezegd is, mede goed voor ’t lopende
Zeer, voor Schurftheid en Venus-kwalen. (6.) Het zy men ze in, of uitwendig gebruikt,
zy doet allerhande Gezwellen, en Verstoppingen verdwynen. (7.) Zy wordt gebezigt
in verscheide Zalven en Pleisters. (8.) Eindelyk geeft men ze ook in, in het Miserere,
of de Darmkronkeling, nemende een heel pond rauwe Kwik, dat men t’effens laat
doorslikken; want door zyne zwaarte rekt het de Darmen uit, welke in deze Ziekte
verdraaid, of in malkander geplooid zyn; het gaat door den Stoelgank af, zo als het
ingenomen is, zonder verandering. (9.) Nog dient de Kwik, om’er Weerglazen, of
Barometers van te maken, welke door hare ryzing en daling de zwaarte van de lucht
aanwyzen. Om deze Weerglazen te maken, neem ene lange glaze Pyp, vul die met
Kwik, die wel gereinigd is, dat is, eens, en andermaal door een Ledere lap gewrongen
is. Als de Pyp vol is, zie toe, of’er ook gene holtens en blaasjes in zyn, keer dezelve
dan t’ondersten boven, de opening met den vinger toestoppende; zo zullen de blaasjes
na omhoog klimmen; herhaal deze omkeering, tot dat alle blazen verdwenen zyn.
Neem dan een rond glaze Bakje, mede met Kwik gevuld, zet de gevulde Pyp daar
in, zodanig, dat de opening na beneden kome, zo zal een gedeelte van de Kwik weder
uit de Pyp lopen, doch niet meer dan’er nodig is; namelyk drie, of vingers diep, en
dan is ’t Weerglas klaar. NB. Merk wel, dat de Pyp, eer gy ze omkeert, zo vol moet
zyn, dat ze dreigt over te loopen, en dat’er nog een heuveltje van Kwik boven op sta;
als gy ze dan wilt omkeeren, om ze in ’t Bakje te zetten, zo houd’er den vinger heel
vast op, en laat denzelven niet eerder los, voor dat het Pypje met zyn mond al onder
de Kwik gedompelt is, die in het onderste glas is. Zo lang’er lucht, of blazen in zyn,
deugt het niet; maar zo dra die daar uit zyn, zal het van zelf op zyne behoorlyke
hoogte zakken, en dan schryft men de veranderingen van ’t weer, van tyd tot tyd daar
by, naar de waarnemingen, die men dien aangaande maakt; Of om korter te gaan,
neemt men de maat en afschrift van een Barometer, en plakt het op dezelve hoogte
daar by.
Mercurius is ook een Planeet, gelyk we in den beginne van ’t Woord kwik gezegd
hebben. Hubners Kunstwoordboek.
kwintaal, is een Gewicht van 100 ponden. Het is overal niet even groot. Een
Marseiljes Kwintaal is niet groter, dan van een en tachtig Parysse ponden. Het Parysse
is van honderd drie en twintig Marseiljise ponden. Dit onderscheid komt van de
ponden, welke zestien oncen Markgewigt te Parys halen; en maar dertien te Marseilje,
schoon daar een pond ook zestien oncen heeft, Tafelgewigt. Men kan van ’t
onderscheid der Kwintalen, uit de menigte van ponden, die daar in gaan, oordelen.
’t Konstantinopelse Kwintaal, is ’t zwaarste van allen, en weegt honderd twaalf
en drie vierde Amsterdamse ponden.
’t Engelse Kwintaal, maakt honderd twaalf aver du poids ponden.
’t Mexikose is van honderd en negendertig ponden, Parys gewigt.
Te Livorno verschilt het na de Waar, welke daar by verkogt wordt.
kykers is een Kunstwoord der Jagt, waar mede men de ogen van een Haas beduidt.
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labberdaan. Is een ingezoute Kabbeljaau, of andere Vis van dien aart, welke
gevangen en gezouten wordt. Zy wordt gemeenlyk in de Noord-zéé, ontrent, Ysland,
Canada, en Terreneuve gevangen,
In Holland zendt men daar op gemeenlyk Hoekers uit, die, voor enige weken in
Zéé gaande, de zelfde in de Nóórdzee vangen, te Scheep snyden, zouten, en in Tonnen
in kuipen. Deze wordt deurgaans voor de beste gehouden, en is aan hare blankheid
te kennen, waar in zy de Yslandse overtreft, die deurgaans meer na den zwarte trekt.
Die van Canada en Terreneuve wordt deurgaans groene Labberdaan (Morue verte)
geheten. Men vangt ze in de Baai van Canada, op de grote Bank van Terreneuf, en
op de kleine Banken daar ontrent, om en by het Eiland St, Pieter en ’t Zand Eiland.
Die elders gevangen wordt is van gering belang.
Men zendt daar op in Vrankryk uit, Twéédekkers van honderd en vyftig vat, om
vyf en dertig duizend Labberdanen mede te brengen, niet, om dat zy niet méér zouden
kunnen laden: maar, om dat zy ze niet goed zouden overbrengen. Zy varen derwaard
alleen met Zout, Bróód, Wyn en andere Mondkost, ook Lynen, Lood, Haken, en
andere noodwendigheden tot de Vissery. De Schepen van honderd Vat hebben
deurgaans 20; van 150, 25 man op, met de Kapitein en jongens. De Reis duurt
gemeenlyk vier en zes weken.
’t Voornaamste van deze Vissery is, dat de Kapitein ze wel weet te snyden, en die
ze ’t Hoofd af hakt, zyn werk wel verstaat, en dat de Zouter zyn dingen wel doet:
want van dezen laatsten hangt het bewaren van de Vis af.
De Hollanders zouten ze in Vaten: maar de Fransen op het Dek neder; Zy pakken
ze hoofd aan staart, in vierkantte hoopen, en vermengen de Vangst van den enen,
met die van den anderen dag niet. Als zy een Laag van enen arm dik met Zout
bestrooid, en dus met de vangst van dien dag vervolgd hebben, laten zy ze twéé dagen
uitzakken, en verleggenze dan op ene andere plaats, en bestrooijenze op nieu met
Zout, Laag om Laag.
lak, Dees naam wordt aan vele Drogeryen gegeven, welke den Schilderen, Afzetteren,
Verweren, Apothekeren dienstig zyn. Men gebruikt ook een soort van Lak om ’t
Spaanse Brieflak te maken.
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De Schilders gebruiken drie soorten van Lak, het eerste is genaamd fyn Lak, of
Venetiaans; Men heeft tans in Vrankryk en elders het geheim van dit zo fyn te maken,
als de Italianen.

Hoe men Lak maakt.
Men moet Zéé-schuim tot Poeijer maken, en ’t met het Aftrekzel van Conchenille
van Fernambuks-Brasiel-hout in een Loog van Engelse uitgebrande Aluin van
Arsenicum, Witte Souda, of Souda van Alikante kleuren. Hier van maakt men daarna
een soort van Deeg, en daar van Koekjes. Om het roder te maken, doet men daar
Citroensap, en om het bruinder te maken, doet men’er Olie van Wynsteen by. Het
goede Lak moet bros en ligt aan stuk te vryven zyn.
Voor het twede Lak, waar van de Schilders gebruik maken, laat men de Scheer-wol
van Schaarlaken in de Loog, zo even genoemd, koken, en werp dit afziedzel, na ze
doorzygd te hebben, op de Poeijer van wit Kryt en Engelse Aluin. Daar na maakt
men een Deeg, welke men tot vierkante koekjes van een vinger, of daar ontrent, dik
maakt. Het Colombine Lak van Venetien gaat boven ’t geen in Vrankryk en Holland
gemaakt wordt, om dat het witte, ’t geen men te Venetien maakt, beter is, om kleur
te ontfangen en bewaren.
Het derde soort van Lak, ’t geen de Schilders gebruiken, is niet anders, dan een
Aftrekzel van Fernambuks-hout, ’t geen men door middel van Zuurheden daar uit
haalt.
De Lak der Afzetteren, is Aftrekzel van Bloemen, door middel van Brandewyn,
of een Loog van Aluin en Souda. De rode Lak trekt men uit rode Slaapbollen, of
Klaprozen; De blaauwe uit de Iris, of Viole. De gele uit de Bloemen van de Kapper,
of van de Gouds-bloemen.
De Lak der Verweren is een soort van Was, of rode Gom, die hard en doorschynend
is. Zy komt uit Indiën, en voornamentlyk uit de Ryken van Pegu en Bengale. ’t Is
het werk van zekere Vliegen, of Mieren van dat Land. De beste is de helderste zonder
mengzel van zwarte Gom, of vuiligheden, die wel smelt, en welke het speegsel rood
verwt, als men ’t kaaut.
Deze Lak heeft verscheiden namen. Men noemt ze Gomme-lak op Stokjes, als zy
nog aan de houtjes vast is, daar ze Vliegen aan hebben vastgemaakt. Gomme-lak,
als zy gesmolten en aan koekjes gemaakt is; Lak in Oren, als zy op de wys van Oren
is. Deze laatste is de volmaakste, maar zy is zeer zeldzaam.
Deze Lak is in de Medicynen in gebruik, en een soort van Cancamum, welke een
Gom is, uit een middelmatige Boom voortgebragt, en waar van de bladen zeer wel
na Myrthe gelyken. Zy groeit in Africa, voor al in Brasil, en op ’t Eiland St.
Christoffel. De Cancamum schynt uit vier soorten van Gommen te bestaan, die elke
op zich zelve en aan een zyn gekleefd. De eerste is een soort van Amber, of Barnsteen.
De twede is als Grieks Pik: De derde heeft een horen-kleur, en de vierde is wit, als
de Gom Anime. Men gebruikt ze voor Wonden en Tandpyn. Deze Cancamum is
zeldzaam. De Lak zelve, is kleinmakend, doordringend, openend, afvagend; zuivert
het bloed; doet zweeten; en brengt de Stonden voort; zy bevordert de deurwaasseming;
versterkt Tandvlees.
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Fraje Venetiaanse Lak.
Men doet een pond As van Mompeljier, in een Ketel, en men giet daar op vyf en
twintig pinten, Parysse maat, helder Fontein-, of Wel-water; of Rivier-water. Daar
na laat men het den tyd van vyf en twintig uren staan trekken. En deze Loog een
kwartier uurs hebbende laten koken, laat men ze door een Zak lekken in een aarden
pot. Zo zy in’t eerst niet helder voor den dag komt; moet men ze zo lang laten
deurlopen, tot dat zy’er helder uit komt, en dan zet men een schone pot in de plaats
van de eerste daar onder, en men giet de trouble Loog weder in de Zak. Als alles
helder voor den dag komt, giet men het weder in de Ketel; en, de Loog een walm
opgekookt hebbende, doet men daar in twéé pond Scheerzel van Schaarlaken, ’t welk
men kookt tot dat het wit is. Daar na laat gy ’t weder door een Lek-zak lopen;
gebruikende, om het uit de Ketel te scheppen, een aarden Pannetje; Men moet de
Wol wel uitpersen, om’er alle Verw wel uit te halen. Als alle de Verw wel doogezygd
is, moet de loog weder in de Ketel, na dat zy wel schoon is gemaakt, voor de derde
reis, gedaan worden. Daar na moet een half pond Roomse Aluin gesmolten worden
in een pint Welwater, of Rivierwater, dat helder is. Dit smelten geschiedt over ’t
vuur, in een koperen, of verglaasde Pot. Dan moet men het terstond weder laten
doorzygen, en het onder het Aftrekzel gieten, wel zorgdragende, dat men het zeer
wel met een houtje omroere, tot dat het schuimen over is. Hebbende daar na dit
Mengsel ontrent een klein kwartier laten koken, zygt men het door de zelfde Lek-zak,
gelyk te voren, en giet’er ter zelver tyd een pint Wel-, of Rivier-water onder, waar
in men een pond Fermambuks-hout, in stukken gesneden en gekneusd, heeft laten
koken, en ’t geen doorgezygd is. Alles door de Zak gelekt zynde, zal men daar nog
een half pintje Fontein-water in doen; daar na zal men’er de Lak met een houtte Lepel
uithalen, en spreijen ze over koekjes van Pleister, die drie vingeren breed dik zyn,
en een half voet in ’t vierkant; voorzien van stukjes Lywaat, van hunne grootte, om
te beletten, dat de Lak zich niet aan de Pleister vast zette.
Let wel. Men moet de Loog zo lang deurzygen, dat’er geen rood meer aan is.

Fraaije Columbine Lak.
Doe in een nieuwe verglaasde Pot, een half pond van ’t beste Fernambuks-hout, in
stukjes gesneden, en in een yzere Mortier gestampt, giet’er twe pinten van de sterkste
Wyn-azyn van rode Wyn op, en
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laat ze daar veertig uren koud op trekken. Hebbende daar na dit een half uur laten
koken, doe’er een once beste gestoten Roomse Aluin op; en laat ’t nog drie
kwartier-uur koken, of tot dat de Aluin is gesmolten. Neem daar na de Pot van ’t
vuur, en doe’er twaalf stukken geraspte Zéé-schuim in; zet daar na de Pot weder te
vuur, en roer ze wel met een Riet, tot dat zy met een schuim boven dat Aftrekzel
komt; Neem de Pot daar na van ’t vuur, en’er haar Dekzel hebbende opgelegd, laat
ze den tyd van acht dagen staan, dragende zorg, dat gy de Stoffe met de boven
verhaal-Stok, viermaal daags geroerd hebt. Na dien tyd zult gy een Pot met wit Zand,
drie vingeren beneden den rand vullen. Daar na, uwe Pot daar in tot de helft toe
hebbende begraven, zult gy ’t alles op ’t Fornuis zetten, tot dat de Stof gereed is om
te koken. Naderhand de zelfde van ’t vuur gehaald hebbende, en de vogt, door een
wit Lywaat, hebbende laten lopen, zult gy ze in twee Kolven van Lotharings Glas
van een Pint, of daar ontrent, doen, welke gy in een aarde Pot zult doen, die half vol
koud zand is, en zult deze aarden Pot op een Fornuis zetten, latende ze daar op, tot
dat deze vogt begint te razen. Dan moet men ze afnemen en laten kouden. Daar na
zult gu uwe Lak, den tyd van twaalf uren laten rusten, na welke gy u daar van bedienen
kunt. Zie kleur.

Florentyns Lak.
Wordt gemaakt van de Conchenille, waar van men de Verw, door middel van Azyn
en Aluin, laat uittrekken en’er daar na Kryt onder mengt, en ’t tot kogeltjes, of
vierkante stukjes hebbende gemaakt, de zelfde laat uitdampen. Zie Kabinet der
Verfstoffen.

Haarlemse Lak.
Wordt van ’t onzuiverst, of overschot van de Florentynse gemaakt, waarom men wel
ziet dat ze op ver na zo goed niet zyn kan.
lak, Brieven Lak, om Brieven te Zegelen. Men noemt het Spaans Lak, niet, om dat
de Spanjaards het maken, of gebruiken; maar ’t wordt in Vrankryk en elders gemaakt.

Om Spaans Brieven-Lak te maken.
Om Spaans Lak te maken moet men ontrent een half lood Cinnaber nemen, wit van
Troies, een once; Lac in Grein, een once; Drakenbloed, een half lood; Benjuin een
half vierendeel-loods, en ontrent een half vierendeel Harpuis. Eerst moet men de
Hars in een aarden Pot laten smelten, en’er daar na het wit van Troies in doen, ’t
geen gy door een Temes zift. Daar na moet men het Drakenbloed daar in doen, dat
ook moet gezift worden, en eindelyk het Lak in Greinen, zonder deurzygen. Alles
moet op een Fornuis worden gemengd, en daar na moet’er de Cinnaber in Poeijer
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by gedaan worden, en gemengd. Daar na moet het op glad hout gegoten worden, en
daar na gemengd, en glad gemaakt worden; als het aan Stukjes wordt gerold, moet
het ondertussen heet gemaakt, en dan weder gerold worden.
Om het aan stukjes te maken, moet men de Tafel met Olyven Olie besmeren, en
daar op moet het gesmolten Mengzel gegoten worden, ’t welke men met de hand
rolt. Maak eerst de Stukjes en polyst ze daar na, houdende ze dicht by ’t vuur, en
handelende ze zo, dat de holletjes vol raken, en leg ze dan weder op de Tafel, op dat
zy hunne rondheid houden.
Als de holten vol zyn, vernis dan de Stukjes op de volgende wyze. Men maakt een
Vernis van een vierendeel-loods Cinnaber, en een once Harpuis, ’t geen men laat
smelten, en men steekt een vuur in dat Fornuis, om daar de stukjes mede te vernissen,
dit vult de holten, die’er zyn.
Men vindt’er die het gesmolten Mengsel in Vormen van glad Yzer gieten, die zo
groot zyn, als zy ze willen hebben, en gemaakt en glad zyn.
Als men ze op een Tafel met een gladde plank polyst, met een Polyster van een
Was-kaarzemaker, maakt men de Stukjes heet over een Konfoort.

Merk wel.
De Cinnaber moet zo wel, als het wit van Troies, op een steen gevreven worden; de
Gomme Lak laat zich met de Harpuis smelten, gelyk ook de Benjoin; het Drakenbloet
wordt gestoten. Andere nemen de Gomme Lak in stukken, om dat zy minder dan de
andere kost: maar zy is zo goed niet.

Andere manier om Spaans Brief-lak te maken.
Neem een half pond Gomme Adragant, een vierendeel Mastic, elk byzonder gestoten,
neem daar na ene verglaasde aarden Schotel; zet ze op een Confoort, neem daar na
vier oncen Hars in Poeijer, doe dat eerst in de Schotel. Vervolgens twee oncen
Terebintyn, doet dit in de Schotel by de Hars; neem daar na de twee Gommen en
meng ze daar onder, makende ze nat met Olie van Aspic; neem daar na een half pond
wit van Spanjen wel gestoten; doe het alles in de Schotel, en roer het met een houtje
over ’t vuur om; neem het daar na van ’t vuur, en voeg’er welgestoten Cinnaber by,
roerende het alles wel onder een. Vervolgens zult gy een Stuk nemen en maken het
gereed, en wilt gy’er reuk by hebben, doe’er wat gestoten Benjoin by.

Anders.
Gy zult ze op ene andere wys maken, als gy’er een once Mastic; Cinnaber, drie
dragmen by doet; of iet anders. Wilt gy ’t van een andere koleur, welke u behaagt.
Maar smelt eerst de Mastic; en, doe’er uwe Cinnaber in, en terstond zult gy ’t op een
Marmersteen uitgieten, welke met zoete Amandel-olie is bestreken, en maken’er
Stukjes van.
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Om uitnemend Spaans Brief-lak te maken.
Neem gemene Lak twéé oncen, Mastic een once, Sandrac, Gomme Elemi van elks
een once en een half, Harpuis, anderhalf vierendeel loods, Ve-
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needse Terebintyn een once, Cinnaber zo veel nodig is, om rood te maken. Maak
het alles tot een fyne Poeijer, welke gy met Hars van Terebintyn zult mengen, welke
gy wel vryven zult, om’er een Deeg van te maken, en zult rollen, om’er Stukjes van
te doen worden.

Anders.
Neem Grieks Pik, dat glinstert; doe het smelten, voeg’er zo veel Cinnaber by, als gy
wilt, om het koleur aan te geven. Gy zult’er enige goede reuk by doen, om het lekker
te doen ruiken.
lak om Bottels te verzegelen. Neem Was, Terebintyn en Reuzel, van elks evenveel,
smelt het door een, en doop’er de Bottels in.
laken is een Wollen stof, die genoeg bekend is; om derzelver kleur te verfrissen,
moet men een pint water op een pond gebrande Potas doen, twaalf uren daar na haalt
men ’t water van ’t vuur, en doet’er een hand vol Wollekruid met twee Gallen van
Ossen by. Men laat het koken tot dat de bladen op den grond van de Pot zyn gezonken;
daar na neemt men ’t af, en laat het enige dagen in de Zon staan. Daar na doet men’er
een welgepaste kleur in, en ze met het Laken opkoken, latende het daar in nog
veertien, of vyftien dagen staan trekken.
laken wordt voor de Mot zeer wel door de Botrys, of ’t Druiven-kruid bewaard.
Hoe men Vlekken uit doet. Zie vlekken.
Hoe men ’t zwart verwt, enz. Zie verwen.
laken wordt ook somtyds, Lywaat van Linnen genaamd.
lakey is een Huisknegt van geringen staat, welken men, in zynen dienst neemt, en
Livrei doet dragen.
De plichten van een Lakey van een groot heer zyn, den dienst van zynen Heer te
leren en zich daar op toe te leggen; hem getrou te wezen, horen en zien en niet zeggen,
’t geen hem kan benadelen. Schoon zyne Staat gering is, dit belet hem niet deugdzaam
te wezen; en duizenden, die in zaken opgevoed zyn, geven daar goede getuignis van.
Om te zoeken hen na te volgen, en hun geluk, zo na als mogelyk is, in te halen, moet
een Lakei vaardig, eerlyk en beleefd wezen jegens alle. Hy moet noch zweerder,
noch dronkaart, nog ligtmis wezen, noch vleijer, noch aanbrenger, noch logenaar,
en zyn Heer niet verlaten, waar hy hem ook heen mogt geleiden. Hy moet zich wel
wagten van met imand, daar hy kennis aan heeft, van zyne geheimen te spreken. Hy
moet zo veel, als zyn staat toelaat, voor zyne belangens zorgen; zyne Schoenen,
Laarsen, op zynen tyd schoonmaken; de Flambouw wel dragen; en zich tot een
grondles nemen, zynen Heer in alles te gehoorzamen, wat zyns Heers dienst is; en
ten tyde van de Maaltyd, naaukeurig op de order van den Hofmeester letten, om de
Spys op de Tafel te brengen. Hy moet ook zorg dragen, dat hy, ’t geen hem bevolen
wordt, wel waarneemt, en zich daar in vaardig kwyten, en een naaukeurig en getrou
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antwoord over brengen, en vooral het geheim wel bewaren. Daar door komt een
Lakei tot groter staat, en verplicht zynen Heer om hem voort te helpen en zyn Patroon
te wezen.
lamheid, is ene kragteloosheid in die deelen, die, tot beweging van enig lid dienstig
zynde, nu het gebied der wille niet meer gehoorzamen. Somtyds is’er ook gebrek
van gevoel, doofheid, en dofheid by, en somwyl een kleine prikkeling.
De oorzaak is altyd een belette deurstraling van de zenuvocht uit de hersenen, in
het verlamde deel, of van het Slagaderbloed in ’t zelfde.
’t Kan dierhalven van alle oorzaken voortkomen, die de Apoplexie voortbrengen.
2. Of maken, dat een zenuw tot het deurlaten van de zenuw-vogt, onbekwaam is. 3.
Of het bloed belet in een Spier te komen.

Middel voor de Lamheid.
I. Als een Lamheid een Jaar geduurd heeft, is zy moeilyk te genezen. Om oude luiden
te genezen, moet men ze menigmaal den Buik zuiveren met Pillen van Agaricum,
en Aloë. De gift is een vierendeel-loods, en voor de sterkste anderhalf dragma; men
moet ze een Schroei-yzer op den Arm zetten, of op ’t Been, en alle morgens geven
een gift Theriac, of Orvietaan.
II. Men moet ze de Rug-graat met een Balsem smeren, die op deze wyze gemaakt
wordt. Neem anderhalf pond Olie van Neuten, een pinte zware Wyn, een handvol
Wynruit, een handvol Alsem; Alles met den andere gekookt hebbende, tot dat de
Wyn verkookt is, zal men het deurgieten, en ter zelver tyd daar drie oncen Veneedze
Terebintyn onder doen, met drie gestooten Neutmuskaten.
III. In de plaats van dezen Balzem kan men, zo men wil, een Smeersel gebruiken,
dat wat duur valt; maar grote kragt heeft. Neem Vossenvet twe oncen; Olie van
Eijeren, Olie van Neutmuskaat, Merg van een Hert, Olie van Terbintyn, van elks een
once. Smelt het alles over een zagt vuur onder een, roerende het gedurig. Als het van
’t vuur is, doe’er vier oncen Olie van Neut, zonder vuur geperst by. Neem twe potten
Schapenvet van een goed Schaap; doe het tot op de helft verkoken, voeg’er nog een
pot Rozen-olie by, doe het weder koken tot op helft, en vryf’er het ongestelde deel
mede.
IV. Men moet het Lamme deel met Vossen- Laurier- en Kastoor-olie vryven, na
dat daar Brandewyn is by gedaan. Gebruik menigmaal Kaneelwater, of St. Jans-kruid,
of Conserf van Salie, Rosmaryn, of aqua Arthritica, Melisse, Mithridaat, maak droge
Baden met een Afziedzel van Lavendel, Bakkruid, de wilde Flier, Salie, Mariolein.
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En schoon men die Toevallen heeft ontgaan, moet men ze altyd niet verzuimen; want
veertig dagen hebbende voorby laten lopen, zoude de Lamheid ongeneeslyk wezen,
inzonderheid in oude luiden.
V. Neem een handvol wit van Prei met derzelver wortels, in stukken gesneden;
werp ze in Melk, en kook ze tot moes. Doe van die Pap op wieken, en leg ze zo heet,
als gy ’t verdragen kunt, op het Zieke deel.
VI. Na dat gy een vet Eend met Nagelen gevuld hebt, doe het aan ’t Spit braden,
vergader het Vet ’t geen’er van druipt, en bewaar het, om ’t Lamme deel daar mede
te vryven; een Geitje zoude beter dan een Eend wezen.
lam. Is een bekend viervoetig Dier, geteelt door den Ram, of Weer en het Schaap.
Het behoudt den naam van Lam vyf, of zes maanden lang. Daar na wordt het een
Schaap, zo ’t een Wyfje is; of een Weer, of Ram, zo ’t een Mannetje is, ofte een
Hamel, als het gesneden wordt. Alle die Liefhebbery in Schapen stellen, verzuimen
gene zorge en oppassing, welke deze Dieren van noden hebben, voor al wanneer ze
haast staan om Jongen te werpen. Want daar komen weinige Lammeren voor den
dag, of men zet’er volk by, of woont de geboorte zelf by, ten zy ze in de nacht geboren
worden.
Een Schaap dat een Lam werpt, heeft al zo veel moeite, als een Vroew, die een
Kind ter wereld brengt.
Het Lam komt dikwils over dwars, of met de poten voor, en dan heeft de Moeder
hulp van noden, lopende de Vrucht anders gevaar van te sterven, en het Schaap valt
in een flaaute, die het zelfde gevaar na zich sleept.
Daarom, als de natuur van zelf niet sterk genoeg, of niet wys genoeg is, om de
pligt van Vroedvrouw te vervullen, zo moet de Schaap-herder, of Opziender, daar
toe gesteld, de Moeder helpen verlossen; en zo hun dat werk verveelde, mag men te
recht zeggen, dat zyne Kudde hem weinig ter herte gaat.

Wat men doen moet, als ’t Lam geboren is.
Al het Lam geboren is, moet men ’t terstondt opnemen en op zyne beenen leeren
staan; maar eer men ’t tot de Moeder brengt, om het te leeren zuigen, melkt men de
eerste Melk van de Moeder af, als zynde zeer schadelyk voor het Lam; Die dit niet
in acht nemen, weten niet wat het in heeft, Schapen op te voeden. Vervolgens moet
men het Schaap met zyn Lam twe dagen opsluiten, om het warm te houden, en het
Lam zyne Moeder ter deeg te leeren kennen.
Alle Schapen, die gelamd hebben, moeten vier dagen opgesloten blyven, moet
goed Hooi en Zemelen, en te drinken krygen goed Water, dat met een weinig
gerste-meel wit gemaakt is.
Een goed Strooizel, of Legging moet haar ook niet onthouden worden; deze
koestering moet waargenomen worden, in ene plaats van het Schape-stal, die daar
toe afgeschoten is, om’er de Lammeren afgezonderd van hare Moeders in te zetten.
Zo dra het Lam zyne Moeder begint te kennen, zal men de Moeder met de andere
Schapen in’t Veld laten gaan, terwyl haar jong warmtjes in de Stal gehouden wordt,
tot dat het aldaar de nodige sterkte gekregen hebbende, begint te stoten en te springen,
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en daar door als van zelf te eischen, dat men ’t meer vryheid geve, welke men hem
kan toestaan, met het ’s morgens en ’s avonds uit het Hok te laten, om zyne Moeder
te zuigen, eer zy ter weide gaat, om het te bevredigen, en het geblaat te beletten.
Alle de Lammers moeten in een Hok van ’t Stal by een opgesloten worden, zonder
hare Moeders; doch deze plaats mag wel wat donker zyn: maar dikwils van vers
stroisel voorzien worden.
Na dat de Huisvader, of Moeder zelf alle de Lammeren onderzocht heeft, zullen
zy de zwakste aan de Slagers verkopen, en de sterkste, tot vermeerdering van hunne
kudde, houden.
Men mag de Lammeren niet eerder in ’t Veld laten lopen, dan tegens het einde
van Maart, gevolglyk moeten ze tot dien tyd toe, in het Stal opgesloten blyven.
Als de April gekomen is, behoeft men niet te schromen om de Lammeren, met
hunne Moeders, in ’t Veld te laten lopen; Het eind van deze maand is de tyd om ze
te speenen.
Men mag zyne Lammeren niet laten lubben, eer ze vyf, of zes maanden oud zyn;
en als dit gedaan is, moet men hun gekorven Hooi met Zemelen, tot hunne genezing
toe, te eten geven; omze weder aan ’t eten te helpen, alzo de lust om te eten door de
pyn van de wonde vergaat. Deze snyding is noodzakelyk; want zo men ’t niet dede,
zo zouden ze alle Rammen worden, waar uit ene grote verwarring onder de Kudde
ontstaat, doordien ze elkander altydt stoten, en vernielen, voor al wanneer de Schapen
tochtig zyn, en ze dus ook maar zeer middelmatig groeijen.
Daar en boven is het Vlees van enen Weer nooit zo lekker, noch zo vet, als dat
van enen Hamel, om dat de liefde, die zy voor de Schapen hebben, hen niet verlatende,
hun het beste voedend sap, dat ze van het Voeder trekken, weder onthaalt, en een
zeer onaangenaam Vlees om te eten maakt; dus ziet men ook dagelyks, dat, wanneer
men zich van enen Weer wil ontdoen, men hem drie maanden te voren, voor dat men
hem verkoopt, laat snyden.
Om de eerste Zuig-lammeren Vet te maken, en ze eens zo duur te verkopen, als
die niet vet zyn gemest; laat wat Erweten in Melk koken, en doet het Lam een weinig
vasten. Terwyl zyne Moeder op het Veld is, doe het Lam dan den mond open, en
geef het een weinig van deze Erweten en Melk te eten. Na dat ze geknaaut en
deurgeslikt zyn, steekt hem de onderste lip in deze Melk met Erreten, die in een
aarden Bak, of grote houte Tob-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

475
be zyn, dan zal het alleen daar van beginnen te eten. Als de Moeders in de Stal komen,
moet gy dit Voeder weg nemen, om dat zy het ras zouden opeten. Het zal u naaulyks
vyf stuivers kosten, om een Lam op deze wyze vet te maken, en evenwel zult gy’er
dubbeld geld van trekken.
Om vroege Lammeren te hebben, die meestentyd een derde, of de helft meer mogen
gelden, dan de late; moet men den Weer en het Schaap, op den behoorlyken tyd
tochtig maken, en ze dan laten springen. Het middel hier toe is, dat men dit Schaap
dagelyks wat Brood geve, met een half pond Haver, en wat Kennip-zaad.
De Lammeren hebben, in hunnen tederen ouderdom hunne byzondere Ziektens,
maar die zyn weinigen in getal.
De Koors. Zo dra men bemerkt, dat ze enig ongemak hebben, moet men ze terstont
van de Moeder wegnemen. De kentekens van hunne Ziekten verschillen niet van de
tekens, die de Schapen geven, als zy Ziek worden. Het onderscheid bestaat alleen in
de verscheidenheid der Geneesmiddelen, die men dient te gebruiken; Dus wanneer
de Koors den Lammeren overkomt, neemt men van hare Moeder-melk, mengt ze
met een gelyk gedeelte Regenwater, en geeft het hun te drinken.
Schurft. Heel dikwils krygen de Lammeren, als ze Gras eten, daar de Daauw nog
niet af is, Schurft aan de Kin. Om ze daar van te genezen, neem zo veel Zout, als
Ysop, wryft daar mede het Verhemelte, de Tong en de Snuit van’t Lam; daar na was
het Schurft met Azyn, en vryft het dan weder over met ongezouten Varkens Reusel
en teer onder een gesmolten. Deze Zal hare deugd tonen. Zie schaap en vee.
Men gebruikt de Long van Lammeren in Longe-ziekten, en de Gal daar van in de
Vallende-ziekte; men geeft ze van twe tot tien druppels. Het stremsel, dat men in
hunne maag vind, wordt als een tegengift gebruikt. En dit is het Stremsel, waar van
men zich bedient, om de Melk te doen stremmen.

Bereiding van de deelen des Lams, om te eten.
Het Hoofd met den Hals is goed, om in nat te koken en te eten, zo wel als de Voeten.
Om ze wel te bereiden, doe aldus. Men verbluistere ze eerst wel: Men doe ze daar
na in een Pot met klein gesneden Spek, om ze te laten snerken met Zout, Peper,
Kruid-nagels en fyne kruiden; dit gedaan zynde, doet men de Patagie Stoven met
ander goed nat; daar na dist men de Lams-hoofden daar op, na dat men de Herssens
daar uit heeft genomen, om ze te roosten, of fruiten, mits dat ze wakker met gestote
Beschuit, of Brood-kruimen bestrooid zyn. Als ze gefruit zyn, legt men ze mede om
den rand van de Schotel, met de Poten en ’t Spek, en zo op Tafel.
Al wat van ’t Lam eetbaar is, is altyd heel lekker: De afval daar van kookt men in
een pot, of maakt’er een Frikassé van, na dat men ze aan stukken heeft gesneden: ’t
welk gedaan zynde, zet men ze in een Pan, om ze een weinig in Boter te braden.
Daar na kookt men men ze in nat, met Peper Zout en Kruidnagels; men vergete ook
niet, als ze haast beginnen door te koken, wat Eijerdojers te nemen, die in weinig
Azyn, of met een weinig Limoen-sap geweld zyn, en dezelve terstont daar in te doen:
Anders bedient men zich in de Azyn, ook wel van zoeten Room, om de Saus daar
mede dik te krygen.
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De Borst van ’t Lam.
Men dist de Lams-borsten meest gefruit op. Om dit te doen: Sny ene zulke Borst in
grove stukken, laat ze staan trekken in Wyn-azyn, Zout, Peper, Kruid-nagels, Prei,
of Laurier. Laat ze daar vier uren lang in staan. Daar na wentel ze in een dunne deeg,
gemaakt van Bloem, witte Wyn, en Dojers van Eijeren: Dan doet men ze in ene Pan
met Boter fruiten, of met ongezouten Verkens-reusel, en genoeg zynde, zal men ze
met smaak eten.

De Niertjes van ’t Lam.
Deze maakt men klaar als de Kalfs-borstjens. Zie het Woord kalf.
lammeren, is een Harders woord. Het wordt van een Schaap gezegd, dat jongen
heeft gekregen. Men zegt, een Schaap staat op ’t Lammeren, of heeft Gelamd.
lammeren oor. Dit Kruid heeft vele takken; De bladen gelyken vry wel naar die van
Spanasie. Het is zo wel als dat, verzachtend en afvagend. Van buiten opgelegd, is ’t
goed voor Wonden en afvagende, bewarende de Wonden voor Wurmen en verrotting.
Het ontbindt, bedaart de pyn, en die der Voet-euvel, als men de Pap tot een Pleister
gekookt, op het zieke deel legt. Of men neemt drie handvollen van dat kruid, eer dat
het gebloeid heeft, twe handen vol Kamillen, of Fleerbloemen. Men hakt het alles
onder malkander en laat het in genoegsame menigte van Fleerwater koken, tot dat
het een Moes is; men doet’er een once Gomme Caragne by, een half scrupel Kamfer;
en men maakt een pleister, welke men op de Wonde legt.
lamp is een Huisraad, waar in men Olie doet, om ze door middel van een Pit te
branden, en ligt te geven. De Lampen zyn van velerlei gedaante, en hebben vele
gebruiken. Men heeft ze die tot Illuminatien, en om ligt te houden in de Kerken en
andere plaatsen gebruikt worden.
De Lamp, van Cardanus uitgevonden, is zeer gemakkelyk voor hun, die gedurig
een gelyk ligt onderhouden moeten. Zy geeft Olie van zich zelven. ’t Is een koper
Vat, of een Glas, dat van alle kanten gesloten is, uitgenomen van onderen, daar een
klein gat in ’t midden van een klein halsje is, waar in men de Pit steekt. De Olie
kan’er niet uit, dan naar gelang, dat zy verteert.
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Wy zullen ene beschryving van een Lamp geven, welke zeer gemeen is in de Roomse
Kerken. Zy is zuinig in den Olie. Men gebruikt’er niet toe, dan Noten-olie, waar van
een pond genoeg is, om’er een gantse week, nacht en dag, van te branden. Men heeft
daar toe een Wasligje nodig; Zie daar hoe men het maakt

Hoe men Wasligtjes voor de Lamp maakt.
Men moet het Kottoen ontrent twe uren in Brandewyn weken; en als het droog is,
het pit vier, vyf, zes dik maken naar believen, en de dikte van ’t gaatje; dan moet de
Was gesmolten worden, op een half pond zult gy een ons Zwavel doen, naar de
menigte van uwe Was. Als deze wel heet is zult gy’er uw pit een reis twe driemaal
deur halen, ’t geen men ter lengte van een El kan maken, daar na moet men het rollen
met een plankje om het gladder te maken, en gelyker, gelyk de Waskaarsen. Men
kan ze zo lang, en zo kort maken, als men wil, naar de diepte en grootte van de
Lampen, daar men ze in wil doen. Men moet bedenken, dat, hoe zy langer zyn
gemaakt geweest, hoe zy van beter gebruik zyn.

Beschryving van een Lamp die van groot nut is, zo in Roomse Kerken, als
in Gangen.
A. A. A. A. Is het grote glas van een Lamp.
B. Is het dragertje van het Pit, op de wyze van een Eikel gemaakt, plat van boven,
en doorboort ter dikte, van een vierde van een duim, om daar een Pit in te steken.
C. Is het Lemmet, dat van zes, of zeven draden van ’t fynste Kottoen is gemaakt,
en door wit Was ligtjes zo gehaald is, om een lyf aan dit Lemmet te geven; gelyk
men boven gezegd heeft.
D. D. Is een Koperdraad, dat door het Pit-dragertje van ’t een tot het ander eind
gaat, en dient, om ’t hoger, of lager te doen, naar de mate dat het pit verbrand, of
dat’er Olie in is. Maar het Koperdraad moet in ’t vuur week zyn gemaakt, om ’t te
kunnen openen, en sluiten zonder breken.
E. E. Is de Olie, die altyd van de oudste en minst dikke, moet zyn. Deze zal in die
Lamp, wel gehandeld zynde, niet meer verbranden, dan een pond in een week, al
brande het nacht en dag.

Let wel.
Om Olie, op de gezegde wys, te sparen, moet men een groot Lamp-glas hebben; om
dat, hoe’er meer Olie in is, hoe zy min heet wordt; en min vervliegt.
F. F. Is het Water ’t geen men op den bodem giet, om de Olie fris te houden, en
te beletten, dat zy niet heet wordt, en om te maken dat zy langer in overvloed is, om
dat, de Olie niet verterende, dan door warmte, minder verteert hoe zy minder hitte
krygt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Let wel.
Het Lemmet moet zeer dun wezen om geen grote vlam te maken, en om dat het, om
redenen, te voren gezegd, Olie spaart.
Deze manier van Lamp te branden tot een kleine koste, is door de Figuur, hier
achter by gevoegd, uitgelegd.
Maar men heeft ze enigermate verbeterd tot gemak. Men neemt, in de plaats van
’t Koperdraad, waar mede men het Lemmet opligt, een dun kruisje van Koper, of
Yzer, in welker midde een dergelyk Pypje is, om het pit deur te steken, en aan welker
einden, die by na den boord van ’t glas zo reiken, dat zy niet beletten, vry op en neder
te ryzen, vier Ringetjes zyn, waar in vier Kurkjes gestoken worden, om dit Kruis en
Lemmet in den olie op te houden.
De Figuur daar van is by de Lamp gesneden, alwaar C. het Pypje H. H. H. H. de
Ringetjes met de Kurkjes verbeeld, die ’t Lemmet en ’t koper Kruis op houden, of
doen dryven in de olie.

Andere manier om Lamp-olie te sparen.
Zo men by nagt licht wil hebben, neemt men een klein stukje papiers van een Schelling
grootte, waar van men een stukje van ’t midde met de vinger draait, dat het zo puntig,
als mogelyk is, zy. ’t Ander deel van ’t papier moet plat gemaakt worden. Men legt
het zo op een Bord, dat het puntje voor een pitje kan dienen, voor het deel dat plat
is gemaakt. Men snydt eigentlyk het platte zo groot, als een nagel van de hand. Men
maakt het puntje een weinig olieachtig, met de olie, die op het Bort, of Schoteltje,
of in een klein plat stukje Vaatwerk is gegoten. De olie moet oud zyn, om lang te
duren. Op deze wys zal’er in een nagt naaulyks een duit aan olie gebruikt worden.
lamprei noemt men een jong Konyn, of Haas.
lampsana is een Plant, die van elke blatbladige bloem een zaadje geeft, een Kelk
van een blad heeft, dat in velen is gesneden, en een Zaadhuisje, dat gestreept is, vol
van dunne spitze zaden; ’t geeft een bitter Melkachtig sap. Men wil, dat het voor
droge melige Schurft goed is, wanneer men het Deel met het Sap daar van menigmalen
bet.
landbouw is een konst, om den grond zo te handelen, dat zy overvloedig vruchten
van allerlei soort geeft. Onder dezen naam begrypt men alles, wat dienstig is te doen,
om ’t Land in ’t algemeen in acht te nemen, tot de beste winst.
De Landbouw word in Thuin- en Akker-bouw verdeeld.
De grond word met Spaden en Schoppen en Ploegen omgehaald, die gedaante
hebben naar den aart des Lands, de gewoonte, en ’t begrip des Landbouwers.

Grondregels voor omspitten en omhalen van den grond, daar Bomen zyn.
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I. Men moet het Land niet omhalen, voor dat de vrugt gezet is. Dees arbeid zoude
nog beter
[illustratie]
[Plaat 25. pag. 476. LAMP. Fig.1. Fig. 2. pag. 492. deeze behoort op
plaat 29. LEEUWERK. F. de Bakker fecit, 1742.]
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zyn, zo men ze eerst tot de grootte van een duim liet komen.
II. Men moet aan een drogen grond niet geven, dan drie roeringen, na een kleine
Regen, of als de lugt donker is.
III. Maar zo de grond vogt en vet is, moet men ze by heet en droog weder ten
minste viermalen omhalen.
IV. Het bearbeiden begint in de maand van April, en blyft van maand tot maand
aanhouden.

Grondregels voor het bebouwen van den Akkergrond.
I. Een Akkerman, die zyn werk wel verstaat, zal nooit den tyd van zyn Land te
bebouwen laten voorby gaan, men moet zich echter nooit daar toe te veel persen. De
twe uitersten zyn gevaarlyk; maar als men den tyd wel waarneemt, heeft men het
vermaak, dat alles wel gelukt.
II. Hy moet dit tot zyn Grondregel houden, nooit in te drogen, of te natten tyd
grond te roeren. Dit doet nooit dan kwaad aan ’t veld. Want, wat beurt’er in? De vogt
van ’t Land vervliegt, ten deele, welke anders de Vrugtbaarheid medebrengende, van
’t zelve behouden wordt. En in ’t twede geval, wat gebeurt’er anders, dan dat het
land een hardigheid en korst krygt, die in een gans Jaar niet zacht wordt. Zo dat men,
met al zo veel vrugt, onder de keijen mogt zajen, als op zo een Land.
III. Van geen meer voordeel is het Ploegen in de Winter; daar is niet dan slecht
gevolg van te wagten.
IV. Zo een Landman in zyn werk wil gelukken, moet hy den aart der grond kennen,
dien hy bebout, om daar zyn arbeid, Mest, en Zaad, naar te schikken. Een Grond,
die goed is, moet dieper als ene andere beboud worden, die zo goed niet is, en wil
meerder zaad velen, dan een magerer grond.
V. Men moet onderscheid maken tussen gronden, welke men driemaal moet
om-arbeiden. Vette, sterke, en nieuwe grond zal daar by in ’t begin te beter wezen;
daar ’t ligte gronden, daar veel zand en steenen in zyn, bederft. Hoe deze meer geroerd
worden, inzonderheid in grote hitte, hoe dat zy meer van hunne vogt verliezen. Dit
maakt hen onbekwaam om veel Graan voort te brengen.
VI. Een Bouman moet weten, dat het eerste om-arbeiden van den Grond, nooit zo
diep als een twede wezen moet, en het twede nooit zo diep, als het derde, en zo voorts
zo men daar voordeel aan wil doen.
VII. Men moet nooit tweemaal aan een Graan, Rogge, Gerst, Kool-zaat, enz. in
enen akker zajen. Of de grond moest al nieu, of zeer goed zyn. Maar daar moet altyd
weder nieuwe vrugt in gezaaid worden.

’t Bearbeiden van ’t Land, en de tyd, wanneer het geschieden moet.
Eer dan men het Land bezaait, arbeidt men het gemeenlyk driemalen om, of somtyds
viermaal; als de grond zeer vruchtbaar is. Ik heb zelf Landen gezien, daar men ze
vyfmalen zag omarbeiden.
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Eerste Arbeid. Men begint dit omhalen van den grond terstond na dat Haver en
Gerst in den grond is. Dit geschiedt gemeenlyk tussen Paassen en St. Jan. Men moet
aanmerken, dat het Land dan zo diep niet moet geploegd worden, niet alleen tot
verlichting der Ploeg-beesten, als om de grond naderhand te beter te roeren.
’t Twede Ploegen. Men ploegt voor de twedemaal, als men ziet dat het kwade kruit
begint voor den dag te komen. Dit bepaald allerbest den tyd van ’t Twede ploegen.
Want hoe men meer werk maakt om het onkruid weg te krygen, hoe men beter doet.
Daar men het verzuimende eerder te doen, zien moet, dat zy het voedzel voor ’t goede
kruid weghalen. Dit ploegen moet dieper, als ’t eerste geschieden.
Derde Ploeging. Na de Twede ploeging moet men aan de derde komen. De tyd
daar wordt, door ’t opkomen van ’t Twede bepaald. Dit maakt, dat men niet vast
zeggen kan, in wat maand deze arbeid geschieden moet. Goede en vette grond brengt
eerder onkruid, dan slechte, voort; en vereist dierhalven meerder omploegen. De
goede kennis en ervarenheid eens Akkermans zal den tyd van ’t Ploegen best kennen,
en hoe de ene tyd den anderen volgd.

Regels voor het Ploegen.
Men kan gene zekere regels geven over ’t geen de manier van het bearbeiden van
den grond belangt. Elke Landstreek doet het byna op zyne wys, naar den aart der
grond. De een ploegt met grote Vorens, de ander met kleinder; de ene leggen hoger,
de andere lager.
De brede Vorens, welker gruppen byna even hoog zyn; worden op plaatzen
gemaakt, waar van de grond zo ligt geen water na zich trekt. Daar men diepe Vorens
en hoge ruggen maakt, daar de grond het water, dat van den Hemel valt, lang behoudt.
Dit onderscheid van grond maakt ook, dat men op verscheiden plaatsen voor de
derdemaal anders ploegt, als men op de andere tyden doet: want in droge landen,
daar het water schielyk weg zakt; in de plaats van daar op zyn lang de Veur te leggen,
doet men het overdwers. Deze Ploeging is de beste, die men daar aan geven kan;
want daar blyf dan niets ongeploegd over, en alles is daar gelyklyk omgeploegd.
Maar daar ’t water lang op den grond staat, bedriegt deze manier van Ploegen,
menigmaal zynen Meester: want, zo de Jaren niet droog zyn, is’er niet goeds van te
wagten; en valt’er wat veel Regen, is ’t gedurig zo nat, dat men’er geen zaad
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in den grond kan krygen. Men moet om deze reden zyn hoofd niet volgen; maar ene
goede redenering, overeenkomende met de ondervinding, en de oude gewoonte van
’t Land, moeten ons lessen geven. Onze Voorouders zyn ten minste zo oplettend, als
wy, geweest in ’t geen den Akker-bouw betreft; hebben somtyds, voor ons, al een
proef op alle manieren daar van genomen; en den aart van ’t land al te wel gekend,
om door fyne redeneringen hen te overtreffen, welke menigmaal, in ’t stuk van
ondervinding, onze onkunde aantonen. Daarom raad ik hen, die Akkerlieden willen
worden, om zich liever aan de gewoonte des lands over te geven, dan aan dit
zogenaamde ligt, door welks behulp men veeltyds waant wonderen te doen.
Wat de ruggen der Vorens belangt, zy behoren in gronden die aan ’t doordringen
zeer onderworpen zyn, hoog te wezen, om te ligter het water te verliezen; en noch
wyd noch diep, maar zeer gelyk in droge gronden, om zo veel meer gruppen te
hebben, waar door dit water lopen kan.

’t Ploegen voor grove Granen.
’t Is niet genoeg de manier en tyd van ’t Ploegen van landen, voor Koorn, te hebben
aangewezen; men moet ook spreken, om niets te vergeten, hoemen de Akkers moet
handelen, om Gerst, Haver en andere granen en Peulvruchten te telen.
Eerste Beploeging. Zo men van alle deze soorten van Granen, in overvloed wil
hebben, moet men, zo haast men het Koorn zaait, de Akkers ploegen, die gemaaid
zyn, en daar de Stoppels nog op staan. Deze Stoppels, met de aarde gemengd, doen
groot nut, en geven een bolheid en vettigheid aan den grond, waar door het land veel
voortbrengt. Zy, die door het Eerste ploegen, hunne Akkers tot het ontfangen van
zaad bereiden; hebben veel reden daar toe. Andere, die daar geen werk van maken,
halen niet, dan weinig vrugt van ’t zaad, ’t geen zy in de aarde werpen, welke men
dan zeggen mag verwaarloosd te zyn.
My gedenkt luiden gezien te hebben, die zo weinig kennis hadden, dat zy het
tegenspraken met redenen, die met ’t algemeen begrip der mensen strydig waren, en
welke zy nogtans meenden méér gegrond te wezen; en dat niet, dan door hun hoofd
te volgen, en gedurig in onkunde te blyven; waar uit de ondervinding hen brengen
zoude, zo zy daar maar acht op wilden geven.
Twede Ploeging. Om te zeggen in wat maand deze gedaan moet worden, zal ik
zeggen, dat de tyd in elk land, waar ’t ook mag wezen, die is, waar op men Haver
zaait, ’t geen in ’t laatst van February, en ’t begin van Maart is.

Raad.
I. Wat het Land aangaat, dat nog vol van zyne stoppelen is; en ’t geen wy gezegd
hebben, dat aanstonds, na het zajen van ’t Koorn moet geploegd worden. Wy zyn
wel in onzen schik, te mogen raden, dat men die stoppels, na dat het Koorn gemaaid
is, kan breken, en den Akker, zo geploegd, aanstonds na een Twede ploeging, tot
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Koorn schikken; ’t geen men half October daar in gooit, Welke de tyd is, wanneer
men oordeelt, dat dit Stroo verteerd is.
II. Men Raad ook wegens dat stuk voorzorge te gebruiken, te weten, geen Akker
twe Jaren achter een de zelfde vruchten te doen dragen, of zy moesten in een goeden
grond gelegen zyn, of zy moest gans nieuw zyn, dat is, een land wezen, daar men de
Wyngaarden uitgeroeid heeft, of, dat tot andere diensten gebruikt is geweest, dan
om’er Koorn in te telen; want deze manier zonder onderscheid te gebruiken, zoude
arbeid en zaad doen verliezen.
landbouw. Zie aarde.
landhuizen zyn zodanige aanzienly- Gebouwen van voorname Luiden, welke op
het Land gemaakt worden met zodanige omstandigheden, en in zulk een grond en
landstreek, dat zy den Bezitter in een aangename rust, en een vermaaklyke en
tydkortend verblyf kunnen verschaffen, die hem van zyn arbeid en hoofdbreken
kunnen doen uitrusten.
Zy dienen dierhalven in enen aangenamen gezonden oort, noch te ver, noch te
naby grote Steden op plaatzen te leggen, daar het komen en brengen van alles, met
Ry- en Vaar-tuig gemaklyk is. Ook dienen zy niet te ver van de gewone Verblyfplaats
te leggen; om dat de reis anders te moeilyk, en te lang is. Ten zy de omstandigheden
van den Eigenaar, een lang van huis blyven konde velen.
De grond moet zodanig zyn, dat men, om alles aangenaam te doen voortkomen,
tot de groeizaamheid gene te grote onkosten moet doen. Deze doen met der tyd het
vermaak lastig worden; Zy moet zyn goed, vet, vrugtbaar, ontrent ene sachtvlietende
Rivier van zoet water, en binnens Dyks, om van overstromingen bevryd te wezen.
Zy dient voor schadelyke en hardwajende winden meest bevryd te wezen, zonder
echter een aangenaam gezicht te verliezen. Zuid- en Noord-lyk geplaatst zynde, heeft
het Huis de koelste gelegenheid in Zomer-hitte. De grond dient vlak te wezen, zo
om ’t water niet te veel te verliezen, als om niet te veel gronds, met minder voordeels,
te onderhouden te hebben.
Het Landhuis en zyne Plantasie dienen ook, naar des Eigenaars omstandigheden,
niet te groot van omslag te zyn, om tot genen laste te strekken.
Regt vierkant is wel ene geregelde: maar gene verkieslyke gedaante, om, dat het
meer gronds beslaat, als ’t voor ’t oog schynt. Lang-vierkant
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doet beter schynen, en geeft beter verdéélingen. Maar, om op kleinen grond, groot
te doen schynen, is een gelyk-benige driehoek de beste. Zie een Afbeelding in de
Aanmerk: op Lusthuizen.
De Lusthuizen moeten op een verheven grond staan, om dat van daar Parterren,
en andere cieraadjen op den grond, zich in haar geheel vertonen.
Best schikt men voor ’t Huis een Plein van Bomen, en kort achter ’t huis Parterren
en Vyvers, de Lanen aan de zyde, de Moes-thuinen en Oranjerien by de hand, en
daar zy minst vervelen. Zo moeten ook Lanen en Dreven en Berceaux by de hand
wezen, om zich niet verhit te maken, eer men men ze bereikt.
land kennen is een Zeemans woord, waar mede zy te kennen willen geven, dat zy
Land opdoen, en ’t Land, dat zy opdoen, kennen.
land kenning hebben, is zo veel als na een Reis, waar in men geen land gezien heeft,
’t land in ’t gezicht krygen, en aan deszelfs hoedanigheid, het kennen.
landmeetkunst. Zie geometrie.
landmeetkunde, in ’t Grieks Geodaesia, Latyn Agrimensura, Frans Arpentage, is
een gedeelte van de algemene Meetkunde, of Geometrie, en leert de lengte, den
omtrek en den inhoud van Landeryn, Bossen, of Wateren behoorlyk afmeten en
uitcyferen.
Een Landmeter moet voor af de verscheiden Maat en verdeeling van een Roede
weten, waar van beide deze Artykels dienen nagezien te worden, en dan ten minsten
met drie dingen voorzien wezen: Voor eerst met een Touw, dat vier, of vyf Roeden
lang, en in zyne Roeden en voeten verdeeld is, ’t zy door knopen, of andere merken.
Doch een yzere, of kopere Ketting is veel beter; dewyl het Touw dikwils krimpt, en
langer, of korter valt, naar mate dat het wordt getrokken, en nat, of droog is. Een
Ketting moet uit Schakels bestaan, ieder enen, of een halven voet lang, met Ringen
tussen beiden, die om den tienden voet en aan beide einden wat groter zyn, om de
Roeden te beteikenen. Ten Tweden, met ronde en regte pennen, of stokjes, ontrent
twe voet lang en spits toelopende, en zo men wil met yzer beslagen, om ze
gemakkelyk in den grond te kunnen steken. Ten Derden moet hy by zig hebben een
Winkel-kruis, van deze gedaante. Een Winkel-kruis bestaat uit een vollen yzeren
Kring A. B, verdeeld in vier gelyke deelen, door de twe brede en onbeweeglyke
Lynen, kruisselings door elkander lopende. Aan de vier uitersten van deze Lynen
zyn de Visieren C. D. E. F. om een rechten hoek af te meten, of op het veld te maken.
Het heeft in ’t midden een ront hol Yzer G. zonder gewricht, om’er een houte Piek
in te steken van 5, of 6 voet lengte, als men’er zig van wil bedienen. Men zou’er ten
Vierden by kunnen voegen een Maatstokje van een, of twe voeten, om, als’t nodig
is, de duimen af te meten.
Wy zullen nu van het gebruik dezer Werktuigen spreken, dog niets op een
Wiskundige wyze betogen, dewyl het hier de plaats niet is, de Meetkunde te leeren.
I. Als een Landmeter enige vlakte wil weten, dient hy daar en boven by zig te
hebben, twederlei Tafeltjes, een van Lei-steen, redelyk dik met een Leije Griffel,
om’er op te cyferen, en wat kwalyk, of onnodig is, weer uit te wissen; en een van
Bus-, of Palm-hout, of diergelyke stof, gelyk men ze uit Dutisland krygt; met een
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koper Grifje, dienende om de Grenzen en den Inhoud van de vlakte op te schryven.
Nog dient hy twe Mannen by hem te hebben, waar van hem de een de Grenssen van
de Landeryen aantoont, die hy moet meten, en hoe ze genaamt zyn, en wien de
tusschen-in-, of aan-leggende Landen behoren. De ander draagt het ene einde van
de Ketting en ettelyke Pennen, om ze ter nodiger plaatse in de aarde te steken, als
nu verder zal geleerd worden. De Landmeter op het stuk zynde, en onderrecht van
de maat, daar ter plaatse gebruikelyk, stelt op alle hoeken, zo’er geen Bomen zyn,
Staken, en gaat op enen hoek staan, daar hy zyn houtten Piek plant, en het
Winkel-kruis daar boven op, zodanig, dat hy door twe Visieren de lengte kan overzien,
en den Staak aan ’t ander einde in ’t gezicht krygen. Hier op door de andere Visieren
kykende, ontdekt hy, of het stuk rechthoekig is. Dit zo zynde, heeft hy het
Winkel-kruis niet meer van noden, maar zyne Ketting en de Pennen, die hy aan zyn
helper over geeft. Deze neemt het ene eind der Ketting, en gaat zo ver in een rechte
lyn voort, als ze toereikt, waar op zy de Ketting op den grond néér leggen, en de
Helper steekt daar een Pen door den uitersten kring; Dan gaan ze voort, tot dat de
Landmeter by dat stokje komt, daar hy de Ketting weder néér legt, terwyl de ander
een twede stokje in den grond steekt, en de Landmeter het eerste opnemende, gaan
ze dus voort tot aan ’t einde van die Lyn, daar een van de voorgezette Staken staat.
De Landmeter dan natellende, hoe vele Pennen hy heeft opgenomen, weet met enen,
hoe lang die Lyn is, by voorbeeld de Ketting zy eens van vyf Roeden, zo hy nu 12
Pennen heeft, maakt het 5 maal 12, of 60 Roeden; komt het met de Roeden, of zelfs
met de Voeten juist niet uit, dan meet hy de rest met den kleinen Maatstok in duimen.
Hier op gaan ze beide op dezelve wyze de breette meten; en dewyl wy boven gesteld
hebben, dat het stuk vierkant en rechthoekig is, heeft hy niet nodig de andere zyden
te meten. Om nu voorts den Inhoud van dit stuk te weten, moet hy alleenlyk de lengte
met de breette vermenigvuldigen; het geen’er uit komt zyn vierkante voeten, of
Roeden; by voorbeeld, de lengte en de breedte ider 10 Roe zynde, is de inhoud 100
vierkante Roeden, of een Hond.
Dog hoe men zig te gedragen heeft, als men met Roe, Voeten, en zelfs Duimen
moet rekenen,
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daar van iet onder ’t Woord tiende rekening.
II. Als het Stuk niet rechthoekig is, moet zich de Landmeter van zyn Winkel-kruis
bedienen, en het in ettelyke deelen met Staken verdeelen; daar op ontrent de Figuur
van dat stuk afteikenen, en by ider Lyn schryven, hoe lang ze is. Dan wordt ider deel
op zig zelven uitgecyfert, waar van naderhand.
III. Is het een Bos, of enig Water, daar men niet regt toe regt aan kan gaan, zo is’er
meer kunst en wetenschap toe nodig, dan hier kan geleerd worden, en in zulken geval
moet men zich van een Gezworen Landmeter bedienen.
Als het Stuk driehoekig is, of ene onregelmatige gedaante heeft, is’er anders niet
op, dan het tot een vierkant te brengen; waar toe men nootzakelyk een, of meer Lynen
moet trekken en meten; en hier van zullen we in ’t vervolg spreken.
IV. Als men van A. tot B. op een vlakte een regte Lyn A. B. moet hebben, stel in
A. en B. twe stokjes, juist naar ’t loot, gaat dan een weinig achter uit van A. af, en
vestig uw oog zodanig, dat gy B. niet zien kund wegens ’t stokje in A, of gelyk het
anders genoemd wordt, dat B. gedekt zy door A. Daar op laat door uw Makker hier
en daar ettelyke pennen in C. D. E. F. G. steken, terwyl gy hem waarschout, of hy
ze meer ter rechter-, of slinker-hand moet zetten, om van het stokje in A. gedekt te
worden. Hebt gy maar een punt als in C. van node, laat dan daar alleenlyk een stokje
zetten. Als de Stokken A. B. al te ver van een staan, dan bind men’er boven een wit
papier aan, om ze van verre te zien en te onderscheiden.
V. Op het Land gebruikt met een Touw, in de plaats van een Passer, en wat men
op het papier, of anders met een Passer doet, dat geschied hier door hulpe van een
Touw. Dus om een Kring, of rond te trekken, stel in het middelpunt, of Centrum een
stokje C. Dan neem een Touw ruim eens zo lang als de straal A. C. moet wezen,
vouw het in tween, en ’t toegeknoopt hebbende, dat het de juiste lengte behoudt; sla
het om C; steek’er dan een stok in, en dien heel in ’t rond drajende, beschryft den
begeerden Kring, A. D. A.
VI. Om een in ’t Lood hangende, of perpendiculare Lyn, uit een gegeven punt D.
op A. B. te trekken; handel dus, ’t zy D. binnen, of buiten de Lyn A. B. is. Fig. 1. en
2.
Neem een Touw enige voeten lang, maak het in D. vast, en trekt aan weerskanten,
als of ’t een Passer was, met een stokje de boogjes in A. en B, of a. en b. Neem dan
het Touw in Fig. 1. wat langer, in Fig. 2. wat korter, en trekt uit B. de boog c, boven,
of onder de Lyn a. b., en uit A. de boog E. daar zich deze boogjes snyden, steek een
Penne, en trek de in ’t lood hangende, d f.; of in Fig. 2. neem de lengte a. b. met een
Touw, vou het in tween, trek uit f de boogjes a, of b. en steek daar ook stokjes. Neem
dan vervolgens een touwtje met een stokje tot een langte na believen, en trek uit b,
’t boogje g, en uit a, ’t boogje h. en steek een houtje in d, trek dan de Lyn uit d in f:
maar zo daar gene ruimte is zo groot, zo neem een kort toutje, en trek in de punten
i. en k. de boogjes e. en c. aan weerskanten van de Lyn a. b. uit de punten a. en b.
en trek de Lyn van i. k; deze zullen in den Winkel de Lyn a. b. snyden.
VII. Als het punt D. al te ver buiten de Lyn A. B. is, moet men zig van ’t
Winkel-kruis bedienen. Breng het op de Lyn A. B. zodanig, dat gy door de twe
Visieren beide stokjes in A. en B. kunt zien, en door de andere den Stok in D, waar
toe men het Winkel-kruis dan eens na de rechter-, dan weer na de slinker-hand moet
stellen, tot dat het wel staat. Dan laat een stokje in f. steken, wat dichter by de Lyn
A. B, en trekt de lyn f f. tot aan den voet van uw Winkel-kruis.
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VIII. Om door het gegeven punt C. een Lyn A. B. te trekken, die evenwydig loopt
met D. G. maakt het dus. Uit C. trekt de hangende C. D. Dan verkiest enig ander
punt in A. B, by voorb. E, en trek daar uit een twede Lyn E. F. regt in ’t
perpendiculaar. Meet D. C. af, en maak E. F. evenlang, dan trek de Lyn D. G, deze
loopt met A. B. evenwydig.
IX. Als het stuk Lands, dat men wil meten, en zyn inhoud uitcyfferen, driehoekig
is, doch enen rechten hoek heeft, als A, dan meet beiden de Lynen, van den rechten
hoek A. B. en A C, vermenigvuldig ze met elkanderen, de helft van de uitkomst is
de vierkante inhoud. By voorbeeld: In Fig. 1. vermenigvuldig 13. met 10. komt 130.
de helft is 65. vierkante Roeden. In Fig. 2. vermenigende 5.3. met 8.4. komt 44.52,
de helft is 22. Roeden, 26. voeten vierkant.
X. Zo de Driehoek genen rechten hoek heeft, laat dan uit enen hoek C. de Lood-lyn
C. D. vallen, en de zyde A. B. daar ze op valt, vermenigt met de lengte van die
hangendd Lyn, de helft is de begeerde Inhoud; By voorbeeld: In de 1. Fig. 20. A. B.
is 25.4 en de perp. Cd. 12.5 dan is het vermenigvuldigde 317.50. En de helft 158.75.
vierkante de Inhoud. In de 2 Fig. zy A. B. 19.2. En de perp. Cd. 7.5 het
vermenigvuldigde is 144.00. en by gevolg de helft 72. vierkante Roeden.
Of zo gy uit den stompen hoek A. de perpend. A. E. laat vallen, meet dan de Lyn
C. B. die 25. Roe en A. E. 5.76. vermenigt komt 144.00 als boven.
XI. Somwylen is het moeilyk de hangende Lyn op het Veld te trekken, dog om
delzelve te weten, zyn’er verscheide wegen toe: Wy zullen de gemakkelykste kiezen.
Meet uwe drie Lynen A. B, B. C, C. A. naaukeurig; en brengt ze dan met een Passer
in kleine maat op Papier; en maakt’er een driehoek van a b c, trek dan met een
Winkelhaak de perpend. c d, en meet ze juist op uw kleine Maatstok af; en
[illustratie]
[Plaat 26. pag.479. pag.480. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 1. Fig. 2.
LANTMEETKUNDE. F. de Bakker fecit, 1742.]
[illustratie]
[Plaat 27. pag. 480. tot 82. LANTMEETKUNDE. pag. 526. LYSTERS.
F. de Bakker fecit, 1742.]
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cyfert voorts als boven; De Inhoud is 339. vierkante Roeden.
XII. Men kan ook uit de enkele drie zyden den Inhoud met Cyferen dus vinden:
Vergaar de drie zyden, en neemt de helft van de Som; daar van trek ider zyde in ’t
byzonder af, en de drie resten vermenigvuldig in elkanderen, en dan nog met de
vorige helft. Het vierkante Voorstel van de uitkomst geeft het begeerde. By voorbeeld:
de drie zyden zyn eens 13.20.21.

XIII. De veelhoeken worden in verscheiden driehoeken gedeeld, en zo het een
regelmatige Veelhoek is, by voorb: a b c d e f, dewyl alle Driehoeken even groot
zyn, zo meet ene zyde e d, en de hangende og uit het Middelpunt: dan vermenigvuldig
og met de helft van den helen omtrek a b c d e f, als e d zy 3.5 o g 3.03, dan is de
hele omtrek 6 maal 3.5, of 21.0, de helft 10.5 met de hangende vermenigvuldigd,
maakt 31.8255, of 31 vierkante Roeden, 82 vierkante Voeten, 55 vierkante duimen,
voor alle de zes Drie-hoeken, of den ganschen Inhoud.
XIV. Het Rond, of de Cirkel word op dezelve wyze gemeten, namentlyk men
vermenigvuldigt den straal a b, met de helft van den omtrek b c d, of den helen omtrek
b c d e, met de hele Middel-lyn b d, mits van de uitkomst een vierde nemende. Zo
men den omtrek niet weet, vind men hem, door de Regel van drien, dus; gelyk 7 is
tot 22. zo is de Diameter tot de Middel-lyn; of zo de Middel-lyn onbekend is, gelyk
22 is tot 7, zo is de Omtrek tot de Middel-lyn; de Middel-lyn b d gegeven zynde, by
voorbeeld 7.91. Als de Middel-lyn is 7, is de Omtrek 22, wat nu de Middel-lyn is
7.91,
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dan is de Omtrek 24 R. 8 V. 6. d. Dog wanneer het Rond, of heel groot is, of
naaukeurig; moet uitgecyfert worden, is de proportie van 113 tegens 355. veel nader
en beter, aldus:

dat enen duim scheelt.
Of zo men den Omtrek weet, vindt men de Middellyn, met de termen anders-om
te zetten, 355 geeft 113. want 24.8.5 komt 7.9.1. De inhoud van dat Rond wordt dus
gecyferd:

XV. De onregelmatige Figuren worden in zo vele Driehoeken verdeeld, als ’t wezen
kan, en ider Inhoud byzonder uitgerekent: Laat A B C D E F een Zeshoek wezen;
trek uit enen hoek, by voorbeeld C, Lynen tot alle andere hoeken, C A, C F, C E. zo
is het stuk verdeeld in vier Driehoeken, A B C A, A C F A, C F E C en C E D C.
Laat in ider Driehoek ene hangende vallen, als B H, F G, D J. In de Driehoek A C
F, is het niet van node, dewyl C A F een rechte hoek, en bygevolg C A en A F reets
perpendiculare Lynen zyn. Meet daar op de nodige Lynen en perpendic. af, als de
Figuur aanwyst, en cyfert den Inhoud dus:

Zo dat de hele Inhoud van dezen Zeshoek is 1523 vierkante Roeden, 36 vierkante
Voeten, of 2 Mergen 3 Hond 23 Roeden 36 Voeten vierkant.
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Men kon de uitcyfering ook korter maken op verfcheiden wyzen, by voorbeeld
aldus:

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

482

Of men kan eerst het juiste Vierkant A C G F rekenen, en daar na de Driehoeken A
B C, D C E en E G F.
XVI. Als de zyden niet heel recht zyn, maar wat krom lopen, moet men ze echter
in de Praktyk daar voor nemen, ten ware het verschil al te groot zou wezen, wanneer
men wat moet geven en nemen, alzo’er geen vaste regels op zyn.
XVII. Indien binnen uw Stuk een ander mans Land legt, moet gy het wel samen
meten en uitcyferen, doch naderhand dat vremde in ’t bezondere rekenen, en van ’t
geheel aftrekken. Het verfchil geeft den Inhoud van dat u toebehoord.
XVIII. Indien gy niet wel binnen uw Stuk A. kunt meten, ’t zy dat het Koorn,
Boonen of iet anders u belemmerd, maak dan rondom een vierhoekige Figuur, en
vermenigvuldig de langte E B, of D C. door de breette B C. Daar op meet de
buitenvallende Driehoeken B, C, D, E, en trek ze van ’t vorige af, zo blyft zekerlyk
de Inhoud van A alleen over.
lanen noemt men in den Tuin-bouw ene, of meer ryen Bomen:, aan weers-kanten
van een Pad in rechte Lyn geplant, of voor, of achter een Huis, of Slot, of aan
weerskanten van Lusthoven, of elders anders geplant. Zy worden van Eiken-, Ypen-,
Linden-, Neute-, Denne-, en andere Bomen, op zich zelven staande, of dicht aan een
geplant tot Scheer-heggen; of de kronen lopen in een, en worden gelyk gehouden.
De trage groei der eerste maakt, dat zy zelden worden gebruikt: maar Linden- en
Ype-bomen, zyn meer in de manier.
Om naar de kunst te zyn, moeten zy ene breedte, naar de langte, hebben; maar op
ene breedte van vier Roeden mag men de langste wel maken. Maar worden zy twe
drie honderd Roeden lang, mogen zy wel vyf, of zes Roeden wyd zyn, op dat de
Laan geen lange goot schyne, die voor ’t gezicht onaangenaam is. Echter moet’er
altyd op de grootte der Bomen gelet worden, en of het Schering, of Stambomen zullen
wezen, daar zy uit bestaan zullen.
Alle Beplantingen van Scheringen en Bomen, die te gelyk gezien worden, moeten
van het zelfde Plantzoen en van gelyk groen wezen, om een fraai gezicht te maken:
want, als het een langscheutig, ’t ander Heesterachtig groeit, geeft het ene grote
ongelykheid in ’t gezicht.
Zo imand echter gezet is, om allerlei soorten van Heggen en groente te hebben:
moeten zy elk op zich zelve ene Laan uitmaken. De Scheerheggen, welker bladen
smal zyn, zyn de besten.
langorig wordt een Patrys-hond geheten, wanneer hy kort van muil is, en hem de
Oren vier vingeren breed voor den muil uit hangen.
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larderen is een Keuken-woord, ’t geen Doorspekken betekent. Men neemt, namelyk
Spek, ’t geen in een Priem, daar toe bequaam gemaakt, wordt gestoken en deur het
Vlees gehaald. Men Lardeert het geen gebraden zal worden. Om wel te Larderen,
moeten de riemtjes Spek dun, en van ene bekwame langte zyn, en maken, dat zy aan
de ene zyde niet langer, dan aan de andere zyn.
larix. Zie lorkenboom.
laten (ader.) Dit is een handgreep der Heelkunst, welke bestaat in een vaardige
opening eens aders, om bloed te verminderen, of van ene plaats af te trekken, of
beide.

Noodzaaklykheid.
Zy wordt vereist, wanneer’er te veel bloeds is, of het Hart van de vochten te veel
tegenstand ontmoet, en de beweging, door de te grote gespannenheid der Vaten, belet
wordt; wanneer het bloed te dik, en te stollende, of verdikt, of ‘er verstopping is van
ontsteking, en deze groot; is, ’t welk de pyn, de zwelling, roodheid, hitte, benaaudheid,
opstopping van Zweet, Spog, Pis, te kennen geven. Wanneer de beweging der vochten
te groot is, of door veelheid te klein, of de hitte te veel, of het bloed te veel na ene
kant gedreven wordt; of wanneer de bekende natuur der Ziekte het te kennen geeft,
of de ouderdom, kunne, levenswys, gematigheid, of de kwade gesteldheid der vochten,
of om plaats voor Geneesmiddelen te maken; op dat men veilig in grote kwalen,
grote beweging zoude kunnen maken.
Als’er ontsteking aan Hersenen, Long, Keel, Zyde, of enig ander Deel, of ingewand,
van belang is, moet men ’t Aderlaten niet ontzien, al was ’t drie, vier malen op enen
dag, en al waren de Latingen alvry groot; Best doet men ze met een ruim gat.

Schadelykheid.
Zy schaadt in vele slepende Ziekten, inzonderheid, die door Verstoppingen
veroorzaakt worden, in Oude luiden, in zwakke gesteldheden, in Ziekten, die door
uitwaasseming best genezen worden, wanneer de Ziekte begint te scheiden; en’er
zwakte is. In Kraamvrouwen, schaadt het Laten ook; ten minste in deze Landen; hoe
zeer de Fransen in de laatste het toelaten mogen.

Waar men Laten moet.
Men Laat in vele Deelen van ’t Lighaam, naar
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de Ziekte is, waar in Gelaten wordt. Meest Laat men op den Arm. Men houdt het
nuttigst in alle inwendige Ziekten, daar Laten in vereist wordt, als die der Borst, der
Zyde, der Onderbuik, en in alle heete en gedurige Koortzen; ook in Ontstekingen
der Ogen, Beenbreken, zware Wonden aan ’t hoofd, Neus-bloeden en Bloed-spouwen.
In Opstyging doet men ’t op den Voet, gelyk ook in alle geweldige Hoofd-kwalen,
waar in men ook wel een Ader aan ’t Hoofd opent.
Gelyk men in een Ontsteking der Lever, en kwalen der Melankolyken, best kenrt
een Speen-ader te openen.

Tyd van Laten.
Best is de Morgenstond: maar de Kwaal lydt menigmaal geen uitstel, en dan moet
men het ten allen tyde doen.

Hoe voel Bloed men aftappen moet.
De veelheid van ’t Bloed, dat men aflaat, wordt van den ouderdom, krachten en staat
van den Zieken bepaald. Men moet een Kind en Zwakken zo veel bloeds niet
ontnemen, als enen Volwassen en sterken. De ene Ziekte vereist ook zwaarder Laten
dan de andere; maar tien oncen begint een styve Lating te worden.

Voorzorgen, welke een Heelmeester nemen moet, om te Laten.
Om de Toevallen voor te komen, welke somwyl in ’t Laten gebeuren, zal de
Heelmeester letten. 1. Dat hy den Zieken plaatst op ene wyze, hem gemakkelyk. 2.
Dat hy maakt, dat hy ’t Ader wel voelen kan, ’t geen hy zal openen. 3. Dat hy het
van Slag-aders en Trekkers wel onderscheide, inzonderheid in magere luiden. 4. Of
heeft hy een vleessigen voor, moet hy den Arm met heet Lywaat vryven, om het
gemaklyker te voelen. 5. Leggen de Vaten diep, zo moet hy den Band wat ver van
de geleding des Arms leggen, om ze zo veel hoger te doen opspringen. 6. Maar, zyn
zy wat rollende, moet’er de Band dicht by leggen, om ze vast te zetten. 7. Zo heet
Lywaat niet genoeg was, om de Vaten te doen voor den dag komen; moet men den
Arm enigen tyd in warm water houden. 8. ’t Zelfde moet ook geschieden, zo men
op de Hand, of Duim wil Laten; en men moet twe Banden leggen, enen boven den
Elleboog, en enen een vinger breed, of vier boven de hand; en alzo de laatste niet
dient, dan om het Bloedvat vast te houden, hoeft ze zo vast niet te leggen als de
eerste. 9. Een Heelmeester moet het vaardig doen, en met een vaste hand, die wel
rust, iet stekende, maar snydende. ’t Gat moet naar ’t Ader wezen. 10. Zo dra de
Lating geschied is, moet hy den band een weinig los maken, op dat de Slag-ader niet
belet worde nieuw Bloed te verschaffen. 11. Maar in luiden welke vleessig zyn, en
rollende Aders hebben moet men zich wagten, dat het vel, door losmaken en ’t drajen
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des arms, of ’t verfchuiven van ’t vel onder ’t Laten, niet voor ’t gaatje geschoven
worde.

Toevallen, welke somwyl in het Laten gebeuren.
De Toevallen, welke somwyl in het Laten gebeuren, worden, of door het bewegen
van den Zieken, of de ongelukkige omstandigheden veroorzaakt, welke niet wel te
voorzien zyn, of door ene kwade behandeling van den Heelmeester.
Zo de Zieke onvoorzichtig zynen Arm met uitsteken, of buigen beweegt, eer de
Wonde toe is, zal’er somwyl bloed, of water onder ’t vel zetten, ’t geen daar bederven,
en een Verzwering veroorzaken zal; die min, of meer pynlyk is; maar die, met het
opleggen van een Pap, en ’t deurbreken van den etter, of ’t deursnyden van het
Gezwel, ligt te genezen is.
De Toevallen, die van den Heelmeester komen, waren dikmaal voor te komen,
als’er een was, die nuchteren, verstandig, tot zyne jaren is, een goet gezicht, een vaste
hand en fyn gevoel heeft, stout is zonder rukeloosheid, en ondervinding heeft.
Maar ’t gebeurt somwyl, zo by gebrek daar van, als door enig toeval, dat de
Slag-ader word geopend, en de Trekker, of het vleessige deel van de tweehoofdige
Spier wordt gekwetst. Om ’t eerste toeval voor te komen, moet men, als men in de
Lever-ader Laat, zich verzekeren, waar de Slag-ader legt; daar na den Band leggen,
en ze styf toehalen, om de Slag-ader neder te drukken, en de Ader te doen opkomen;
welke men zo ver van de binnenste knokkel van ’t Armbeen zal openen, als mooglyk
is.
Men ontgaat het Slag-ader openen, gemakkelyk met in de Hoofd-ader te laten, ten
zy door een spel der nature de verdeeling der Slag-ader in imand hoger, dan naar
gewoonte geschiedde. Dan zoude ene van derzelver takken, die Ader verzellende,
gevaar kunnen lopen van te worden gekwetst.
Dat men een Slag-ader heeft gekwetst, is gemaklyk daar aan te zien, dat’er een
helder rood bloed, met geweld en ongelyke horten voor den dag komt, en in de Kom
een rood, Oranjeschuim maakt, dat stolt, of een ogenblik na dat het’er is uitgekomen,
in klonten zet.
By een gekwetste Slag-ader kan men niet te schielyk zyn, om het gevaar der
gevolgen. Daarom moet een Heelmeester terstond na de gemaakte opening zien; zo
zy naar gelang des Slag-aders zy, en het bloed daar wel uit wil, zal’er geen
Slagader-spat van komen; en hy zal meer bloed, dan men gewoon is, aftappen, ja tot
bezwymens toe. Dit zal hem het bloed gemaklyker doen stoppen, en de Slag-ader
doen verenigen. Ondertussen moet hy op de geschiktheid, en den aart van den Zieken
letten: want zo het imand van een tedere gesteldheid is, of die door langdurige Ziekte
verzwakt is, moet men ’t bloed ontzien, en voor al, zo het een zwangere Vrou is. Zo
de Aderlating daar in te overvloedig was, zoude het de Vrugt, schaden, ja doen
sterven.
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Zo de opening te klein was, of die van ’t vel niet recht tegen over die van de Slag-ader;
moet men aanstonds zyn werk maken, van het bloed te stempen, en de Slag-ader te
verenigen, om dat het bloed onder ’t vel zoude kunnen raken, en een Aderspat
veroorzaken. Als het bloeden gestelpt is, moet men den Arm buigen, en in zo een
houding stellen, waar in ze naderhand blyven moet; en de Ader in ’t middel- en
binnenste deel van den Arm door een sterk en handig man doen drukken, die de
vingeren sterk, of den Tronk van ’t Vat zal drukken, of daar op een Tourniket zetten:
maar op ene andere wys, als in ’t afzetten van een Lid. De Wonde daar na gezuiverd
hebbende, moet men daar Papier, door een gezonden gekaaud, en naderhand
uitgedrukt, ter grote ener Neut, op leggen. Zo men Stelp-water had, zoude het dienstig
wezen het Papier, voor ’t opleggen, daar in nat te maken. Dit Papier zal men door
middel van een groot getal van Drukdoeken, van kleinder groter wordende, doen
houden, en daar een lang Windzel overheen doen, dat de zydlingse deelen niet drukt,
maar alleen de vouw van den arm. Als men den Druk-doek en ’t Windzel daar op
legt, moet men maken, dat de voorste en middelste vinger malkander by beurten op
de opening ondersteunen, op dat zy nooit zonder drukking zy. Als het Verband legt,
zal’er altyd imand de vinger op de plaats houden, die over de opening komt, tot dat
de Heelmeester een langer Drukdoek op den binnen-arm legt, welke hy met enige
omgangen van Windsels styf aangehaald, zal vasthouden. De zelfdt man en enige
anderen zullen by beurten den arm, den tyd van tweemaal vier en twintig uren, met
gezegde vingers, op het Verband rustende, ter plaatse der Slagaderwond, vasthouden,
terwyl de duim op de achter-arm legt, en de arm gebogen en in een Sjarp ondersteund
wordt.
Na dat die twemaal vier en twintig uren om zyn, moet men’er het Windzel af
nemen; de Drukdoeken veranderen, welke van zelf zullen afvallen, wagtende zich
wel van die af te halen, die nog vaft leggen, en veel minder nog het gekaud Papier,
’t geen van zelf los moet worden. Men moet’er dan andere Drukdoeken, in de plaats
der afgevallen, opleggen, en ze met het zelfde Verband vast maken, en laten dit
Verband ook tweemaal vier en twintig uren leggen. Die tyd om zynde, zo de Slag-ader
geen bloed meer geeft, is ’t een goed teken; dan zal men dat twede Verband nog eens
veranderen, en leggen’er een derde om, en dat twe, of drie dagen laten leggen. En
schynt dan de Slag-ader volkomen vereend, zal men geen werk maken van een vierde.
Zo, na het twede Verband, de Slag-ader nog bloed gaf, is’er van een Verband niet
te hopen, en men moet tot de Operatie komen, die door een wakker, ervaren
Wond-heler moet gedaan worden.
Men moet hier aanmerken, dat het Verband, waar van wy daar spreken, op grote
Wonden meerder dienst doet, dan op kleine, om dat’er dan ander bloed tussen vel
en vlees gaat zitten. Men moet ook aanmerken, dat dit zelfde Verband in openingen
van Aders gebruikt moet worden, die digt by een Slag-ader leggen, om dat het zoude
kunnen gebeuren, dat de Heelmeester door de Ader heen stekende, de buitenste rok
der Slag-ader, in ’t Laten zoude kunnen gekwetst hebben, en dus daar van een ware
Ader-spat zoude kunnen komen. Men moet zich dan van een Verband bedienen te
voren beschreven, daar de vingers op zetten, na dat het gelegd is, het’er drie vier
dagen op laten leggen, zonder afnemen.
Zo in wederwil van alle de genomen maatregels het Verband geen dienst doet,
en’er een Ader-spat komt, moet men tot de Operatie komen: Maar men moet
aanmerken, dat’er twe soorten van Aderspatten zyn. De ware, die door uitzetting van
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een Vat geschiedt en de onware, die door lekking van een Vat veroorzaakt wordt.
De eerste wordt door ’t kwetzen van een Slagader-rok veroorzaakt. Dus blyft het
bloed wel in zyn ader, maar de ader zet uit, en maakt een zagt Gezwel, waar in men
ene beweging, als in de Pols voelt, geen vel veranderd ziet, en het Gezwel ook van
ons drukken weggaat. Men geneest zulk zoort van Ader-spatten, deur een
ondersteunend Windsel met een Kussen. Dit tuig vindt men in de Winkels der
Breuk-meesteren. De onware Ader-spat wordt door bloed uit een ader tussen het vel
en vlees gelopen, veroorzaakt. Als zich dit in overvloed uitstort, komt’er een zwaar
Gezwel, dat zich menigmaal tot den Okzel toe uitstrekt. Dit soort van Ader-spat
wordt niet dan door de Operatie genezen, welke een bekwaam Meester vereist.
Eveneens is het met alle Ader-spatten, waar ook door veroorzaakt, gelegen.

Kwetzuur van een Trekker.
Het kwetzen van een Trekker is van gevaarlyke gevolgen. Een Heelmeester wordt
dit ligt door de wederstand gewaar, welke hy vindt dat zyn Lancet bejegent; en de
Zieke voelt het nog beter door de stekende pyn, welke hy gewaar wordt. Men vindt
daar na een geklop met Roosachtigheid, ontstekiug, een hevige Koors met trekkingen,
die den dood doen vrezen.
Om dit te helpen, moet men verscheidenmalen op den anderen arm Laten, zo de
Ontsteking groot is; dit beneemt de kragt van ’t bloed, de Ontsteking, en de pyn.
Maar in ’t begin kan ’t dikmaal alleen door een Pap geholpen worden; die na het
Aderlaten echter moet aangewend worden, en waar mede men moet voortgaan, zo’er
een Verzwering komt. De verzagtende zyn hier de beste.
Gebeurde het dat’er verstikking by kwam, die de versterving dreigde, moet men
’t handelen, gelyk ’t Koud-vuur.

Kwetzing van het vliesachtig deel der twe-hoofdige Spier.
Het kwetzen van het vliesachtig deel der twee-
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hoofdige Spier, wordt door een pyn ontdekt, welke de Zieken aanstonds in den gansen
voor-arm, tot aan de vingers toe gewaar wordt, en door een spanning, van Ontsteking
verzeld, en van een Zwering gevolgd, die deur het Laatgat uitkomt.
Dit voorval is gemeenlyk van geen groot gevolg: maar, om het voor te komen zyn
verzagtende Medicamenten, inzonderheid van buiten opgelegd, en het gaatje door
vettigheden te bewaren, van groot nut. Hoe dit te handelen zy; zie Cowper Myotomia
Reformata.
Maar is de Ontsteking groot, moet men niet ontzien eens en meermalen te Laten,
en ’t als ene zware ontsteking te handelen; Van andere kwaadaardige, hier
toeschietende, vochten te dromen, kan onnozele alleen bedriegen.
De Wondheler kan het kwetzen van den Trekker ontgaan, die gemeenlyk onder
de Mediana legt, door den arm een weinig te buigen; hier door wykt de ader wat van
dezelve af; en hy moet ze zo na by de Binnen-knok van den Elleboog openen, als
hem mooglyk is.

Toevallen, die kwalyk te voorzien zyn.
Onder de ligte toevallen van het Aderlaten, en welke naaulyks te voorzien zyn, rekent
men in ’t byzonder de Flaauten daar een Zieke in ’t lopen van ’t bloed in vallen kan;
het geronne bloed ’t geen onder het vel kan komen en ’t gaatje kan verstoppen ’t
geen te klein in de ader gemaakt is; het blaasje ’t geen aan de opening deur een
gekwetst waterblaasje op komt; de verzwering die door de sne, of kwade hoedanigheid
van het Lancet komt. De strammigheid in den gantsen Voor-arm door een zenuwtakje
te kwetzen, of ’t half af te snyden, en de spanning van den arm.
Men geneest de Flaauten, met den Zieken enige druppen waters in ’t aangezicht
te werpen, of hem den Neus en slapen van ’t hoofd met Wynazyn, of eau de la Reine,
of andere Geest te vryven. Zo de flaaute bleef aanhouden, moet men het gaatje met
den vinger stoppen, om het bloeden op te houden, den Zieken met het hoofd laag
nederleggen, hem by de Neus en Oren trekken, of hem wat hard in de handen slaan.
Om het zetten van geronnen bloed voor te komen: moet men de ader zeer wel
sluiten, welker opening niet groot genoeg is; en, kan men daar door ’t komen van
bloed tussen vel en vlees niet voorkomen, moet men het ten eersten deursteken, en
leggen daar terstond, tussen de twee eerste vousels van den Drukdoek, gemeen Zout
op.
Om een Zwering te genezen, moet men een zagt rypmakend middel gebruiken.
Een klein blaartje komt van zelf voor den dag, en verdwynt gemeenlyk: maar
geviel het anders, legt men’er een Diapalm-pleister op, of een Druk-doek, in eau de
la Reine nat gemaakt; of in een Wondwater, met Brandewyn gedestilleerd.
Een Verzwerinkje moet als zodanig gehandeld worden, zo ’t van zelf niet heen
gaat.
Om een Styfheid te genezen moet men een weinig Brandewyns met Rozen-olie,
of Olie van zoete Amandelen mengen, en daar dikmaal den Arm mede smeren.
De verzachtende en ontbindende Pappen, maken de spanningen zacht. Zie wegens
dit stuk, boven, over ’t Kwetzen der Trekker.
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Aderlaten op den Voet.
Buiten de oplettenheden, welkewe aangetekend hebben om zich van de Ader te
verzekeren, en den Band te leggen, moet de Heelmeester den Zieken nog op ene
gemaklyke wyze, of op de Bedsponde, of op een Stoel met zynen Voet in warm
Water zetten. Hier in moet hy een langen tyd voor ’t Aderlaten zitten; de Voet en ’t
Been moeten zachtlyk gevreven worden; en de Band moet zeer naauw aangehaald
worden; zo om ’t ader vast te zetten, als, om het ader te doen opbulten. Zo, des niet
tegenstaande, ’t ader niet genoeg voor den dag komt, moet men den Zieken voor ’t
aderlaten, wat laten gaen; op dat die beweging ze des te beter zichtbaar make.
De Aders, welke men op den Voet laat, zyn de binnenste Moeder ader, en somtyds
de buitenste. Zo de eerste genoeg voor den dag komt, moet men de ader in ’t lang
snyden, op zyde van den Binnen-enkel: maar zo men ’t zonder gevaar niet doen kan,
moet men ene andere ader aan de buitenkant van den Voet, of tussen den groten Toon
zoeken, mydend altyd den Trekker.
Zo dra de opening gedaan is, moet men de voet weder in water zetten. Men zal
den Band allengskens, en als Trapswyze losmaken; schoon’er zyn die ze terstond
losmaken.
Men moet maken, dat het bloed boogswyze springt. Om dat te doen moet de
Heelmeester zyne hand onder de Voetzool zetten, om de aders op te ligten en te
drukken. Zo men daar niet op let beurt het wel, dat het bloed, wat dik zynde, in ’t
gaatje stolt, en ’t bloeden aanstonds ophoud.

Toevallen die in ’t Laten op den voet voorvallen.
Zelden komen’er toevallen na het Laten op den Voet; echter kan de ongedurigheid,
en onbescheidenheid van den Zieken, en de onbedrevenheid, of onoplettenheid van
den Wondheler maken, dat’er verscheiden toevallen komen, welke gemaklyk te
helpen zyn.
Zo de Zieke opstaat en te vroeg gaat, kan hy ontstekingen maken, en kleine
Verzweringen ter plaatze der Aderlatinge. Zo de Wondheler het Been-vlies in ’t
openen raakt, zal’er ene lichte ontsteking, en vervolgens een kleine Verzwering zich
opdoen. Zo hy een Zenutakje geheel afsnykt, ’t geen ’t ader verzelt, zal’er een styfheid
komen, maar zo hy het alleen kwetst, zal’er een pyn deur ’t gantse been komen, ja
somwyl deur de Dye, zo dat men daar niet raken kan, zonder den Zieken
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een soort van trekking te veroorzaken, die na het sluiten der Kwetzure overblyft; ’t
kan ook gebeuren, dat’er ene spanning en een zware pyn zy, die den Zieken de slaap
belet.

Geneesmiddelen voor de toevallen van ’t Aderlaten op den Voet.
Zo’er na ’t Aderlaten op den Voet ene ontsteking, met ene pynlyke spanning komt,
moet men op de Wonde de Waspleistcr van Galeen, of een Drukdoek, in warme
Brandewyn nat gemaakt,’er op leggen. Zo de pyn, en de spanning met meer geweld
aankomen, moet men niet ontzien verscheiden reizen, is ’t nodig, op den Arm ader
te laten, en’er Pappen op te leggen; of een Pleister van het unguentum divinum, of
de bruine Pleister, of iet dergelyks: maar de Wonde wil deurgaans geen vet velen.
Als de Verzwering geëindigd is, zal men de Wonde opdrogen, of met het witte van
Rhases, of met de Pompholyx, of met gebrande Ceruis.
Wat de Ontsteking en de Verzwering belangt, die na het kwetzen van ’t Beenvlies
voorvalt, men moet pynstillende en afvegende reedsgewaagde middelen daar voor
gebruiken. Wordt de kleine Zenu gans afgesneden, dan komen’er geen grote toevallen:
maar daar blyft ene doofheid; Maar is zy gekwetst en komen’er toevallen, moet niet
alleen het Been, maar ook de Dye, met de Geest van Lavendel met Brandewyn, of
andere geestige vogt gesmeerd worden: maar best is een verzagtende grote Pap.

Van het Aderlaten op verscheiden plaatzen van het Hoofd.
Wanneer men aan ’t Hoofd ader laat, is ’t gemeenlyk aan de Hals-ader, of in de twee
takken welke men in ’t voorste van den hals voelt, en menigmaal groter zyn, als de
tak zelve, gevende bloeds genoeg om ze met vrugt, en immer zo veilig te openen.
Men Laat ook in de Slaap-ader, op ’t Voorhoofd, in den groten hoek van ’t Oog en
onder de Tong.
Als men de Hals-ader laat, of in hare takken, maakt men van een doek een beuling,
om den Band te leggen. 1. Legt men hem op ’t midden van den nek, en de twe einden
kruistmen van voren boven op ’t Borstbeen, gevende die aan imand te houden, om
ze zo naau, als nodig is toe te halen, om de Vaten zonder ongemak van den Zieken
zichtbaar te maken. 2. Of men kan ’t midden van den Band aan de kant van den hals
leggen, daar men het openen van ’t ader voorheeft, kruissende de twe einden onder
den Oxel van de andere zyde, en halende hem zo naau toe als nodig is. 3. Men kan
den Band omlaag aan den hals leggen, met ze twemaal om te winden, en den knoop
in den nek te leggen: maar men moet zorg dragen, dat men een smalle Drukdoek
tussen den Band en de Aders legt, op dat de Aders eerder dan de Longepyp gedrukt
worde. Of men kan de twe einden van den Band imand in de hand geven; dus maakt
men, dat hy adem kan halen. Dit te beletten zoude een groot ongemak zyn, ’t geen
men altyd, in ’t laten aan den hals moet trachten voor te komen, hoe men den band
ook leggen mag.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Als de Band legt, ’t Ader voor den dag is gekomen, zal’er de Wondheler overlangs
een vry groot gat in maken, belasten den Zieken de Tong en ’t Kakebeen wakker te
roeren, en ’t Hoofd achter- en voor-over te bewegen, om het bloed in de buitenste
aders meer te doen komen. Hy kan hem ook een klein stukje Zoet-hout te kaauwen
geven. Zo het bloed daar met geen geweld genoeg uitliep, om in een Bekken gevangen
te worden, moet men het door een kaart, die gevouwen is, als een gootje, daar in
leiden; en als men ’t genoeg heeft uitgehaald, moet men op de opening een Drukdoek
leggen, die men met een band vast maakt, die niet te naau is toegehaald om het
ademhalen niet te beletten.
Men gebruikt de zelfde manieren van Banden te leggen: waar men ook aen ’t
Hoofd laten mag, ja zelf als men het onder de Tong doet; om dat het alle takken van
de Hals-ader zyn. Maar zo’er een Slag-ader in de slaap van ’t hoofd geopend moet
worden, moet men den band, een weinig boven de plaats leggen, welke men openen
moet; dragende zorg, dat men daar een Drukdoek, tussen de takken der Slag-ader en
den Band legt. Zo men ze aan den hals lag, of beneden de plaats, daar men Laten
wilde, zoude men het bloed ophouden, ’t geen van beneden na omhoog gaat, en ’t
noodzaken elders heen te gaan; daar ’t minder tegenstand bejegende.
Eer wy dit Hoofdpunt eindigen moeten wy aanmerken, dat, zo het Aderlaten aan
imand niet te doen is, men hem een halfdozyn Bloedzuigers aan den rand van zyn
fondament kan zetten; na dat men het enigen tyd met laauwe Zoetemelk gestoofd
heeft. Als’er de Bloedzuigers afgevallen zyn, moet men den Zieken op een Stoof
met een gat zetten, daar men een Pot met kokend water in gezet heeft. De waassem
van dit water zal het bloed uitlokken, om zo veel te krygen, als nodig is. Maar dat
bloed aftappen wordt meest in ziekten van de Ingewanden des Buiks gebruikt.

Aanmerking op de Lancetten.
Om zorg te dragen, dat men, de ader deurstekende, gene Trekkers, of ondergelegen
Delen kwetze, heeft Louwer een Lancet verzonnen, dat aan de ene kant geheel een
snelle snede heeft, en aan de andere kant maar aan de punt, en zo ver maar, als in
staat is, om’er mede deur ’t ader te komen, terwyl de rest stomp is- Zo dra het Lancet
deur ’t ader is, wil hy ’t al snyende na boven en van zich af gebruikt hebben, wanneer
men geen gevaar zal lopen ’t ader deur te stoten. Doch hy staat toe, dat dit goed voor
Leerlingen is: maar zy, die in de Kunst ervaren zyn, hebben zulke niet nodig.
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lathyrus, of platte Erweten is een Plant, waar van’er verscheiden soorten zyn: zie
de zelfde in Hubners Kunstwoordb: onder de zelve steken niet alleen die uit, welke
in de Tuinen om de Bloempjes geteeld worden: maar ook de Chamaebalanus, of
Aard-noot.

Beschryving der Tamme Lathyrus.
Zy is hoekig en plat van steel, heeft lange, smalle, scherpe bladen, die twe aan twe
aan ene steel hangen, in welker midde een klaautje is, waar mede zy zich over al aan
vast houdt. De bloepjes zyn wit gelyk die van Erweten; de aartjes zyn breed, plat en
rondagtig, als een Rolstok, waar in men witte, brede, platte zaden heeft met ongelyke
hoekjes.
Plaats. Deze Plant groeit in de Hoven, alwaar men ze teelt; zy bloeit in de maand
van Juni, en is ryp in Juli en Augustus.
Eigenschappen. Het sap van de gantse Plant gedronken is in ’t Bloedspuwen goed;
en om dat zy verkoelt, geneest zy de hitzigheden der Maag, het Bloedvloejen der
Vrouwen, en stopt het Bloeden uit den Neus.
latoen is een zeer dun geslagen geel Koper; ’t geen tot vele lichte werken in gebruik
is.
Maar den naam van Latoen geeft men ook in ’t geheel aan geel Koper: dat uit
Zweeds, of Hongaars Koper met Kalamintsteen gesmolten en gemengd, te
Neurenburg, ontrent Aken en andere plaatzen gemaakt wordt.
latou is een soort van Salade, gelyk de Kropsalade, maar zy sluit niet. Zy is van
twederhande soort, gemene en gekronkelde, welke den naam van Kornetten draagt.
Zy kan beter tegen koude, dan de Kropsalade, daarom zaait men ze tot stiksalade
vroeg in ’t Voorjaar op Paardemest, of zonder deze onder Glazen, of ook zonder de
laatste, op wel ter Zon gelegen Rabatten: maar de zelve is zo mals van kaau niet, als
jeugdige Kropsalade.
Om de Latouw zuiver te stikken, overstrooit men de bezaaide grond dun met zuiver
zand, ’t welke met ’t vlakke der beslagen Schop even gelyk wordt nedergeplakt:
maar men kiemt ’t zaad eer men ’t zaait.
De gekronkelde Latouw, en de Kornetten, welke laatste met vier blaadjes
voortkomen, en met de laatste in grootte niet veel verschillen, zyn harder van blad
dan de gemene Latouw, en dierhalven onsmakelyker: maar zy kunnen beter tegen
de koude, en daarom zajen ze de Warmoesiers voor de eerste Stiksaladen, zonder
glazen. Zie Aanmerk: op Lusthof.
lavaswater. Om dit te stoken, neem tot een Anker overgehaalde Brandewyn 7 pond
Lavas.

Ryns Lavaswater.
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Neem tot een Aams Ketel 120 mengelen Franse Brandewyn, 28 pond Lavaszaad, ’t
geen gekeusd is. Week dit’er 24 uren. Doe’er by een kop Zout, destilleer zo lang het
op de Ketel proef houdt, en zoet daar na met 20 pond Suiker.

Anders.
Men neemt ook wel maar 18 pond Lavaszaad, en doet als boven.

Anders.
Men neemt ook wel maar 12 pond Lavaszaad, doet als boven, en zoet met 4 pond
Honig en 4 pond Suiker; men doet het ook wel met 8 en 4 ponden zaad.

Anders.
Ook neemt men wel 3 pond Lavaszaad, en 5 a 6 sneden Roggenbrood, en destilleert,
en doet al het overige als boven: maar zoet met 24 pond Honig in water gekookt en
geschuimd.

Anders.
Ook neemt men tot de zelfde Ketel en kwantiteit wel 6 pond gekneusd Lavaszaad;
destilleer zo lang op de Ketel proef houdt; zoet daar na met 32 pond witte
Poeijersuiker in hete Kelestin, of Naloop gesmolten.

Anders.
Men neemt ook wel Koren-Brandewyn en geen water, twe pond gekneusd Lavaszaad;
dit geweekt zynde 24 uren, doe daar by een kop Zout, en 5 a 6 sneden Roggenbrood
en een handvol Hop gedaan hebbende, destilleert men zo lang’er proef op de Ketel
is; en zoet daar na met 18 ponden Honig in water gekookt en geschuimd.
lavendelwater. Neem een Aams Ketel, doe ze vol Lavendel-bloemen, giet’er zes
mengelen zuiver Kelestin op, laat ze een nagt weken. Destilleer’er drie mengelen af,
zo lang het proef houdt.
laudanum is de naam, welke de Genees-kunstenaars aan een Aftreksel van Eulsap,
met enige andere Geneesmiddelen gemengd, om zyne goede hoedanigheden, gegeven
hebben, als of het om zyne deugd te pryzen zyndc, van Laudare, pryzen, zynen naam
verdiende te ontlenen. Men heeft’er meer dan een soort van, welker bereiding in de
Apotheken te vinden is.
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Hoedanigheden der Laudanum.
Zy doet slapen, stilt de pyn, het bloedspuwen, de Maandstonden, ’t bloeden der
Spenen, en sterken Afgang.
laureola. Zie kellerhals.
laurier, in ’t Latyn Laurus. ’t Is een Boom, wiens stam, die effen en zonder noesten
is, redelyk hoog groeit in gematigde landen. De blaren zyn een handbreed lang, en
twe vingers breed, altoos groen, amper, kruidachtig en een siertje bitter van smaak,
en hebben korte stelen.
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Het zaad is langachtig en opgesloten in een ronde Besie, van grootte als een kleine
Kers, die men anders Bakelaar noemt. Zie dit Woord. Zy zyn’er die bloemen en
geene vrugten; en vrugten maar gene bloemen dragen, dat is, Mannetje en Wyfje;
De Bakelaar hoort tot de Moes-tuin, en is de hardste.
Deze Boom wast licht en welig in hete landen, en wordt in Tuinen geplant.

Eigenschap daar van.
De blaren en beijen van den Laurier zyn insnydende en oplossende. Zy verdryven
de Winden, verwekken de Stonden der Vrouwen, en het Wateren; ook versterkenze
de Zenuwen zo wel, als de Hersenen.

Aankweking van den Laurier.
De Laurier wordt voortgeplant uit het zaad, dat men in Potten, of Bakken zaait, half
vol ouden Mist, en half vol zuivere Aarde.
Men kan ook de takken in de aarde poten, zo men maar zorg draagt, dat men’er
een spleet in maakt op de plaats, daar ze met aarde bedekt worden.
Rechtscheutige Laurieren worden dus geteeld. De oude, of Moer-boom dicht by
den grond afgesneden zynde, geeft in dat Jaar met weinig behulp, dan door alle de
byscheuten weg te nemen, enen rechten scheut van bekwame hoogte. Van deze scheut
wordt de bast dicht aan den grond een stroo breedte afgeschild. Deze afgeschilde
plaats wordt aanstonds met ene Muskovise Mat omgewonden, en het boven den band
met aarde aangevuld, waar in zy zeer haastig wortel maakt. In ’t volgende Jaar wordt
dit aflegzel van de Moer af genomen, wanneer de Moer-boom weder een scheut
geeft, als te voren.
De Laurier was voor dezen hier zeer raar, hoewel’er in Langedok en Provence
hele heggen van wiessen; dog tegenwoordig is hy gemeen genoeg. Al bevriezen de
takken, nochtans houd zig de wortel gaaf. Hy schiet zeer vele uitspruitsels, mits dat
men hem boven knotte; Maar om de takken hoog en dik te doen worden, moet men
de afzetzels wegnemen, behalven de zwaarste, die men laat opwassen.
Men moet ze tegens ’t einde van den Zomer niet snoejen, als ze nog jong zyn,
dewyl ’t geen ze uitschieten voor den Winter, bevriest. De rechte tyd daar toe is de
Lente: men kan ze ook in den Herfst snoejen, zo het maar de voornaamste takken
niet zyn.
laurocerocerasus. Laurierkers. Zie Hubners Kundst-woordenb. Wy zouden’er hier
niet van gewagen; zo ons de Philosophical Transactions van de Koninklyke Societeit
van Londen, gene ondervindingen had aan de hand gegeven, waar uit blykt, dat ’t
Water van hare bladen alleen gedestilleerd, een doodlyk en zeer gevaarlyk vergif
waren. Zie Numero 418.
Zy heeft zelden by ons bloemen, echter kan zy strenge Winters wederstaan, en
wordt van Uitlopen geteeld.
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lazary, of Leprozy, ene Huid-ziekte welke veel in ’t Oosten in zwang gaat: Avicenna
noemt ze een algemene ziekte, een algemene Kanker. De Grieken noemden ze
Elephantiasis, of Olifants ziekte, om dat de huid, zeer hard, gerimpeld en gescheurd
is. Zy is reeds van binnen, als zy zich uiterlyk niet vertoont. In de tiende en elfde
Eeuw was zy in Europa zeer gemeen, daar zy [er nu naaulyks te zien is.

Tekenen der Lazary.
Men had voorheen veel moeite om de Lazary te kennen. Maar zie daar de Kentekens.
Zy maakt de stem schor, als die van een Hond, die lang geblaft heeft, en die gaat
den Zieken veel eer door den Neus, als door den mond; de Pols is klein, zwaar, traag;
zyn bloed is vol witachtige en schitterende stoffen, als Gersten-koorn, welke zich
daar van afscheiden en op het wit blyven staan, na dat het gewassen en deurgezygd
is; het is niet dan schurftachtige weiachtigheid, van zyne natuurlyke vogt beroofd.
Zo dat het zout, dat men daar in doet,’er niet in kan smelten. ’t Is zo droog, dat de
Azyn, die men daar op giet’er mede kookt, en zo sterk aan een gebonden door
onzichtbare draadjes, dat tot kalk gebrand lood, ’t geen daar op word geworpen, daar
gemaklyk op dryft. De Pis van een Lazarus is raau, dun, Asverwig, troubel; het
bezinkzel is, gelyk Meel met Zemelen. Het aanzicht ziet’er wit uit, als een
halfgevonkte dovekool; het is vettig, glinsterig, opgeblazen, en bezaaid met harde
dikke knobbels, waar van de grond groen is, en de punt wit. In ’t algemeen is hy
vreeslyk om aanzien. Het haair is kort, gekroest en yl; en men kan het met het verrotte
vlees uittrekken, ’t geen ’t gevoed heeft. Zo het op ’t hoofd en aan de kin weder
komt, is het altyd blond. Het voorhoofd maakt verscheiden kreuken, die van d’ ene
tot de andere slag van ’t hoofd reiken. De ogen zyn rood, ontstoken en glinsteren,
als die van een Kat. Zy puilen na buiten uit, maar zyn na linker, noch rechterhand te
bewegen. De Oren zyn opgezwollen, rood, gegeten, en aan den voet geëtterd, en met
kleine klieren omringd. De Neus valt in, omdat het Kraakbeen wordt opgegeten, de
Neusgaten staan open; en het binnenste der zelve is verstopt door de zweertjes, die
op den grond zyn. De Tong is droog, zwart, gezwollen, etterig, koud, als aan riempjes
gesneden, en met witte koorntjes belegd. Het gantse vel is open, of met zweertjes,
die afvallen en weder opkomen, of witte vlekken en schilfers, of schubben gelyk
Vissen. Het is ongelyk, en, in de plaats van bloed, geeft het niet, dan een etterige
vogt, en somwyl bet men het met water, zonder het te kunnen nat maken. De Melaatze
komt tot die trap van ongevoeligheid, dat men met een Naald door de hand en voet,
ja door
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een grote Trekker, die de gevoeligste is, kan steken zonder pyn te gevoelen. Eindelyk
de Neus, de Tonen van de voeten, de Vingers van de handen en andere leden kunnen
gans afvallen, en dat door ene versterving, die aan elke der zelve gans zonderling is,
terwyl zy die van den Zieken voorkomen.
Men zegt dat de Lazarussen zo een vreemde hitte in ’t Lyf gewaar worden, dat zy
maar een raauwe Appel in de hand gehouden hebbende, deze zo droog en gerimpeld
wordt, als had zy acht dagen in de Zon gelegen.

Middel voor de Lazary.
Men moet een gantse maand lang voor zyn voedzel Adderen-vlees gebruiken.

Ander voor de Lazary en Wang-gezwel.
Laat anderhalf pintje Melk koken, en doe daar, terwyl zy kookt een half pintje Verjuis
onder; en een pintje Sap van Huislook; laat daar na dit Mengsel zygen door een
schonen doek; doe het den Zieken drinken, hy zal in korten tyd genezen zyn.

Ander voor de Lazary in ’t aangezigt.
Doe in een glaze Fles, die ontrent een half pintje houdt, Verjuis van witte onrype
Druiven, doe daar Borax en Kamfer, van elks een vierendeel-loods in; na dat het
alles gestampt is; een half lood Pluim-aluin; anderhalf once Kandyzuiker;
Spaans-groen een half denier, alles gestampt. De Bottel wel gestopt hebbende, begraaf
ze in een tuin gans onder de aarde; en laat ze daar een maand leggen. Daar na zult
gy ze’er uithalen, de vogt deurzygen, om daar mede ’t aangezicht te betten; dragende
zorg, dat zy het verfrissen met water van Koorn-zemelen gekookt.
leder. Zie van dezen Handel onder barbaryen.
leder is de Huid van gedierte op allerhande wys bereid, zo ten dienste van ’t
Huishouden, als van de Kleding, en in ’t byzonder, Laarzen, Schoenen, Muilen,
Boeken, Stoelen, Paarde-tuigen, Wagens, enz. Zy komen van verscheiden Beesten,
uit verscheide Landen, worden op verlerleije wyzen bereid, en naar die bereiding
dragen ze hunnen naam. Zie de Beschryving daar van in ’t brede Dict: de Comm:,
en Hubners Kunst Woordenboek.
leeraar wordt in ’t algemeen alle zodanige geheten, die imand, die tot zyne jaren
gekomen is, door voorzeggen, of lezen in enige Wetenschap, of Kunst onderwyst.
Maar in ’t byzonder wordt dit Woord in ’t Nederduits op zulken in ’t byzonder
toegepast, die voor de byzondere Gemeentens der Christenheid geschikt worden, om
de gewyde Boeken van ’t Oud en Nieu Verbond, enz., de grondwaarheden van den
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Godsdienst van Jesus, uit die Boeken uit te leggen; allen de pligten van allerley
deugden te onderwyzen, de Leden van hunne Gemeenten daar toe met kragt van
reden en eigen voorbeeld aan te moedigen, door Goddelyke beloften en dreigementen
tot het betragten aan te moedigen; met Raad, Troost, Gebeden by te staan, om haar
in staat te stellen van ’t genot der eeuwige Zaligheid.
Hier uit is af te nemen, dat hem vreze en liefde voor God, als den Bron van alle
voorleden, tegenwoordig en toekomend goed en gelukzaligheid, waarheid en deugd,
boven alles moet ter harte gaan.
Dat hy van de Grondwaarheden van den Godsdienst, van de noodzaaklykheid der
Deugd en Waarheid dient overtuigd te zyn.
En dewyl God ons daar van openbaring alleen in de Boeken des Nieuwen
Testaments gedaan heeft, en men op deze, als de enige toets der waarheid, staat kan
maken.
Dat hy zich ook niemands gezag buiten deze bekreune, alle zyne gevoelens daar
aan toetsen, gene onderstellingen in den Godsdienst voor gronden zyner redeneringen
toelaten moet, die hy daar aan niet getoetst heeft.
Maar, om dit te doen, moet hy zich in staat stellen, om nimands gezag nodig te
hebben, in ’t onderzoeken van Gods Woord.
Hy moet derhalven, de Grondtalen kennen, van alle wetenschappen kundig wezen,
die vereist worden, om een goed begrip van de Heilige Bladeren te geven, wel hebben
leren Redeneren, op de gronden van een zekere Redeneerkunde.
Om God en Jesus Christus, de Waarheid en Deugd aan zyne Gemeenten, zo wel
als alle mensen te openbaren en te leren, moet hy zich nog arbeid, nog haat, noch
laster ontzien; schoon ’t echter hem geraden zy, den aart zo wel der Slang als de
Duive na te volgen.
En zal zyne arbeid in zyne Gemeente van nut zyn, moet hy mer zyne
Godvruchtigheid tonen, dat hy overtuigd is van de waarheden daar hy anderen van
zoekt te overtuigen, en kent de deugden, die hy andere wil doen betrachten.
Nedrigheid past hem niet alleen naar ’t uiterlyke, maar voor al nedrigheid, naar
den geest, zynde niet hoog-gevoelig, en achtende een ander beter dan zich zelf.
Rechtveerdigheid, Liefde en Vrede moet hy niet alleen zoeken; maar ook
behulpzaam zyn met woorden en met daden.
Matigheid en Kuisheid moeten hem door ’t gantse gedrag deursteken; op dat men
zeggen mag, doet naar myne woorden en werken; want het is schandelyk voor een
Leraar, als hem fouten kunnen te last’ gelegd worden. Turpe est Doctori, cum culpa
redarguit ipsum.
Hy moet, zo veel in hem is, zorg dragen, dat in de Jongelingen de gronden van
den Godsdienst worden gezaaid, welke naderhand tot ene Godvruchtige Gemeente
moeten aangroeijen. Zie predikanten.
leermeester. De Ouders moeten
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tot Leermeesters hunner kinderen luiden kiezen, die zo door Verstand en deugd
pryswaardig zyn, als door wetenschap. De deugdzame en verstandige gaat den
veelwetigen, die geen eerlyk man is, te boven.

Plichten van een Leermeester ontrent zynen leerling.
I. Hy moet zynen Leerling zyn gevoelen over alles doen zeggen, wat hem voorkomt,
en zynen geest dus opwekken door menigvuldig vragen. Door dit middel zal hy hem
niet alleen vryheid geven, om zyn verstand met alles op te helderen, waar mede men
wil: maar ook weetlust in hem opwekken. Zo men een Leerling niet doet spreken,
of hem zyn gevoelen niet vraagt; weet hy niet dan van te luisteren naar ’t geen hem
gezegd wordt. Hy maakt geen werk van het te begrypen, om dat hy niet meent schuldig
te wezen, daar rekenschap te geven. ’t Is niet genoeg hem zyne gedagten te hebben
doen zeggen: men moet hem’er ook reden van zoeken te doen geven, op dat hy lette
op ’t geen hy zeggen moet. Hy moet ook, om hem tot weldoen aan te moedigen, zyn
oordeel goed keuren, of ten minste het proefje pryzen, dat hy van zyn oordeel heeft
gegeven.
By voorbeeld; ’t Is niet genoeg dat een Kind den dood van Cato, die zich te Utica
omhalsbragt, om Caesar niet in handen te vallen, als ene Historie leest, of opzegt.
Het moet dezen Romein ook zyn Proces maken, en onderzoeken, of hy wel, of kwalyk
hebbe gedaan.
II. Hy moet hem ook tot ene eerlyke nieusgierigheid opwekken, om alles te weten,
op dat hy van alles nut hebbe; maar hy moet wel zorg dragen dat hy hem niet alleen
laat suffen, want gelyk een kind niet in staat is, om iet groots te denken, zullen zy
zich met beuzelingen ophouden.
III. Men moet zyne kennisse zo algemeen maken, als mooglyk is; doende hem de
velerleije gevoelens begrypen, die de verstanden over allerleije stoffen verdeelen,
waar over men spreekt. Hier uit zal hy zich leren over niets verwonderen; en wat’er
gebeurt, dat’er niets nieus geschiedt, en dat de staat der mensen tot verhevener zaken
in staat is, als hy ziet.
IV. Hy moet hem leren, niets op louter gezag aannemen; maar alles naar de reden
onderzoeken, daar de Godlyke openbaring zich niet duidelyk verklaard heeft.
V. Hy moet hem het liegen en kwaad worden verbieden; als ook hoofdig te wezen.
Om deze reden, moet hy zo te werk gaan, dat het kind niets winne door kwaadheid,
door tranen, of gebeden, op dat het lere, dat kunstjes niet dienen, om te verkrygen,
’t geen het verlangt.
VI. Hy moet hem de algemene Gronden der natuurlyke Burgerlyke en Christelyke
Zedekunde leren, en hem den grond van alle plichten leren kennen, op dat hy ze
betrachten mag, niet uit vrees voor straf: maar uit beginselen van eerlykheid.
VII. Eindelyk, hy moet leeren God te vrezen en eren, en van hem niet dan met
Eerbied en onderwerping van zyne Magt, Eeuwigheid, Wysheid, Voozienigheyd,
Wil en Eigenschappen leren spreken. Maar voor al, nooit van dingen leren spreken,
daar ’s mensen verstand niet toe kan doordringen, en welke God niet geopenbaard
heeft, en in eenvoudigheid des harten leeren geloven, het geen duidlyk geopenbaard
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is, schoon wy’er de wyze of het hoe, of de reden niet van kunnen begrypen. Zie
opvoedings voogd.
leeuwenblad. Leontopetalon, is een Plant met grote ronde bladen, als de Soldanella,
maar die gescheurd met aderen en blaauwende aan lange stengels hangen. Uit deze
komt een stengel ontrent een voet lang, met bleek purpere strepen, die, zich in vele
takjes verdeeld hebbende, kleine blaadjes geeft, die minder ingesneden zyn, dan de
onderste. De Bloemen wassen op de Takken, zyn onder de langwerpige bladen
vermengd en aan een staart; en zo groot als een Ranunkel. Zy bestaan uit vyf
bloemblaadjes, die langwerpig en geel, of roodachtig zynde, Starswys staan. Na de
bloem komt een huisje daar grote zwarte zaden in steken. De wortel is dik, rond,
ongelyk, knobbelig, van buiten graauw en van een groen geel, bitter. Zy wast in heete
Landen.
Eigenschappen. De Wortel met Wyn gedronken geneest Slangebeten, beneemt’er
terstond de pyn van, men doet ze in Klysteren die men voor de Heup-jicht zet.
leeuwenvoet. Leonto podium Alchimilla. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
’t Is ene van die Planten, die bloemen zonder bloemblaadjes, en bladen Zaagswys
getand dragen. De Kelk is in agten, of vieren van boven gedeeld, maar van onder
aan een. Zy is wyd genoeg, heeft vier groter en vier kleiner deelen, als een Ster zich
openende. De bloemen staan boven aan de stam, en hebben vier vezeltjes. Het
zaad-nestje is op den grond der Kelk, en steekt ene Styl uit, welke aan zyne top rond
is. De Kelk wordt het Zaadhuisje, daar gemeenlyk twee zaadjes in zyn.
Plaats. Deze Plant groeit op vochtige plaatzen in Valleijen en Weiden. Evenwel
ook op Bergen: want men vindt ze op den Berg Baldo in Italien. Zy bloeidt in Mei
en Juni.
Eigenschappen. Zy is goed voor Wonden, helende, afvagende, en samentrekkende.
Men stelpt’er bloed mede. Het Afziedzel wordt gedronken voor Verzweringen der
Longe, en in Tering. Het kruid gestampt is goed voor zogende Vrouwen. Men gebruikt
dit kruid ook uitwendig voor Verzweringen.
leeuwerk is een kleine graauwe Vogel, die ’s morgens, by goed weder, zingt. Zy is
genoeg bekend, zy broeit in Mei, July en Augustus. Derzelver Jongen zyn in tien, of
twaalf dagen in staat om te lopen.
Men heeft ze van twe soorten, de ene is gekuifd, de andere niet. Deze vliegt by
troppen; ’t Is de eerste Bode der Zomer. De gekuifde komt meer op de aarde, dan de
andere. Beide deze Vogels
[illustratie]
[Plaat 28. pag. 491. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. pag. 491. LEEUWERK. F. de
Bakker fecit, 1740.]
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leven van Wurmen, Granen en Mieren. Men zet ze in Kojen. Zy zyn een goed eten,
als zy jong zyn: als men ze maar teder en vet heeft. Haar vlees is vast, bruin, van
goed sap en licht te verteren.
Men heeft nog een soort van grote Leeuwerken zonder kuif, met een kraag van
zwarte veren, de Fransen noemen ze Calandre. Zy is moeilyk op te brengen, zo men
ze niet uit het Nest heeft. Men laat ze daar weinig in, uit vreese van zich te verminken.
Men brengtze op, gelyk de gemene Leeuwerk. Men geeft ze ’t hart van een Schaap.
Als zy Ruien werpt men Koorn op het zand. Men geeft ze Kennip en Spelt, met een
stuk Tufsteen, of beslagen Kalk, om’er hunnen bek in te drukken.
Men gebruikt het Hart en ’t Bloed der Leeuwerk in een windrig Kolyk, en in het
Graveel. Men gebruikt ze ook, om het Zand en Slym uit de Nieren en Blaas te dryven.

Om de Leeuwerken met het Spiegel-net te vangen.
Men vangt ze op velerlei wyzen met het Leeuwerks-net, ’t geen men spant, gelyk
men doet, om Ortolans te vangen, uitgenomen dat men een Spiegel gebruikt, en dat
de Roepers op de aarde zyn, daar men de Ortolans zet, op kleine vorkjes.
De Spiegel, die men gebruikt om Leeuwerken te vangen, bestaat uit verscheiden
stukjes, die verbeeld worden Fig. 1. 2. en 3. Neem een stuk hout A. C. van
onderhalven duim dik, en ontrent negen duimen lang. Men moet het snyden dat het
zo krom zy als een boog, gelyk gy in A, B. C. ziet, en het moet zes kanten in de
langte hebben.
De Figuur 1. 2. 3. 4. 5. 6. verbeeldt, hoe het gesneden is. De kant, die van onderen
6 is, moet een duim breed zyn, de andere kanten moeten op zo een wys verkleinen,
dat de bovenste 3. niet meer dan een duim dikte hebbe.
De vyf kanten 1. 2. 3. 4. 5. moeten alle als een goot uitgehold zyn, om’er kleine
stukjes van Spiegel-glas in te zetten. In ’t midden van den benedensten hoek, getekent
6., of B. in de eerste Figuur, moet men een gat maken, om’er ene pen in te steken
die yan zes duim lang, en ontrent enen vinger dik, van onderen wat spits is, en in ’t
midden een klein gat I. heeft, om’er een toutje aan te binden.
Neem vervolgens een ander stuk hout N. Q. ter dikte van twee duim, en eenen
voet lang, ’t welk van onderen aan ’t eind Q. spits toe moet gesneden worden om ’t
in de aarde te steken. Kerf daar een vierkante opening in, M. O. wiens hoogte M. O.
van twee duim is, in de diepte, en in de dikte van ’t hout anderhalvenduim is.
Doorboor dit hout aan zyn bovenste gedeelte N. en laat het gat doorgaan tot onder
in de opening M.O. ter diepte van een duim; Dit is het gat daar de Pen L. B. ingestoken
moet worden, dewelke vast is aan het krom hout, gelyk gy ziet Fig. 3.
Ten laatsten moet gy een toutje steken door ’t gat, dat in het midden van de Pen
gemaakt is, en dat toutje daar rontom winden, dan zal uw Spiegel gereed zyn. Men
moet dat in de grond steken midden tussen twe garens, en een weinig van de
Vinkenhuisjes, zo dat als de persoon, die zich in die Hut bevindt het toutje trekt, de
Spiegel zich heen en weder draait, gelyk de kleine Molens, die de kinderen door ene
Neut doen drajen, en een Hespel noemen. Deze uitvinding dient, om ze, als de Zon
schynt, te laten drajen; dan glinsteren de Spiegeltjes in de lucht, waar door de Vogels
gelokt worden, om daar na toe te schieten, en te zien wat het is; en wanneer ze op
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een behoorlyke hoogte zyn, worden ze gevangen. De rechte tyd van deze Jacht is in
de maand September, en voornamelyk ’s morgens als’er witte ryp valt. Zie het Woord
Ortolan, Regen-Vogel, daar zult gy de gedaante der twe Garens vinden, waar van
hier gesproken is.

Om de Leeuwerken met het Net, of Vinketou, te vangen.
De Landlieden vangen de Leeuwerken ook met Netten, die ze aan de einden zamen
hechten. In den Winter, als ’t heel hard vriest, trekken deze Vogels met grote troepen,
en vliegen van ’t ene Veld op ’t ander om de kost te vinden. Als men ze opjaagt,
vliegen ze laag, scheren langs den grond, zetten zich neder daar ze enige andere
vinden, en daar door vangt men ze lichtelyk, en in grote menigte. De Netten waar
van men zich bedient, zyn niet anders dan de twe Garens, waar mede men de
Leeuwerken vangt met den Spiegel, en die men aan de einden aan een voegt. Men
moet drie stokken hebben, zo als die hier met D. E. F. getekent is, vyf, of zes voet
lang, heel recht en sterk, met een kerf aan ieder eind, aan een van dewelke aan ene
kant moet vast gemaakt worden ene Pen E. anderhalf voet lang, en aan de andere
kant van ’t zelve eind het stokje D. van twee, of drie duim lang. Een van deze drie
stokken moet twee Pennen hebben, aan ’t einde vast gemaakt, de een tegen over de
andere, en daar moeten ook twe stokjes, of aangehechte Pennen zyn ter zyde van
ieder stok, zo als de Figuur G. L. X. I. H. aanwyst. De Stok K. X. moet twee kerven
aan zyne eindens hebben, de ene in X. de ander in I., om daar het Net in te doen,
waar aan de twe Stokken G. H. vast zyn, en aan de zyden van ider Stok de Pinnen
L. I.; En als men Leeuwerken wil vangen, moet men in geselschap van drie, of vier
mensen op een Veld gaan, dat niet berg-achtig, maar heel vlak is; en daar de Netten
ontvouwen, en in de lengte uitstrekken; daar na de drie Stokken aan de twee eindens
en in ’t midden vast maken, en den Stok, waar aan de twee Pinnen zyn in ’t midden
zetten, op dat het Garen te gemakkelyker en rasser kan omslaan, als het door dezen
Stok gestuurd wordt, dewelke tussen die twe Pennen omslaat, die men in de aarde
steekt, en de twe andere einden tegens elkanderen over; zo dat de vier Pennen in ene
regte lyn komen te staan, en de
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koord van onderen aan de Netten zeer styf aangehaald zy. Heb dan een dik tou 3, 5,
twaalf voeten lang, ’t geen gy moet vast binden aan ’t ene eind aan den Stok 3, en
met het andere eind aan ene Pen 5, dewelke men vast in de aarde steekt, regt tegen
over de pennen 4, 1, 6. Insgelyks dient ene andere koorde, ter lengte van tien voet
aan ’t eind van den Stok 7. gedaan, met ene Pen 8. aan ’t andere einde, welke men
in de aarde moet steken, in ene regte linie met de andere, en zo vast aanhalen als
immers doenlyk is, op dat de bovenste koorde al zo styf gespannen sta, als de onderste,
Dan moet men nog een ander Tou hebben, tien, of twalef Roeden lang, dat over ene
Katrol moet gelegd, en met het ene einde aan den Stok 7. en met het andere, aan ene
Pin gebonden worden, die achter de Hut komt, welke Hut van Riet moet gemaakt
zyn, en by enig geboomte, of struiken geplaatst worden. De Katrol wordt omtrent
vyftien voeten ver van ’t Net af, vastgemaakt, ter plaatze getekent 10., met een Tou
dat aan een paaltje 11. gebonden is, zo dat de tussenwydte tussen de Katrol en haar
paaltje, de lengte van anderhalf voet hebbe, en dat de Katrol twe voeten binnen ’t
Net inspringe, om het te rasser te doen omslaan. Alles dus klaar zynde, gaat imand
in het huisje zitten, om de Reep te trekken, en het Gaarn te doen omslaan, zo dra, als
de eerste Vogels van den Troep, boven het onderste van ’t Gaarn zyn. Terwyl hy
daar op past, moeten de andere gaan om de Leeuwerken op te jagen, en ze te dryven
na de kant, daar de Netten gespannen leggen, om ze te noodzaken daar in te komen.
De personen moeten zich in dier voegen plaatsen, dat het Gevogelte 19. 20. als tussen
de drie personen in zy, die ik onderstel, dat d’een komt van de plaats gemerkt A, de
twede van B, en de derde van C; Maar de twe, die van A. C. komen, moeten rasser
voortgaan dan de middelste; Dus zullen de Leeuwerken zich, als van drie kanten
ingesloten zien, en genootzaakt zyn; om regt uit te vliegen tot onder het Gaarn: maar,
om ze noch eerder derwaart te doen komen; neem een dun toutje, dat lang is, bind
dat met een eind aan de punt van een stokje 9. ’t welk anderhalve, of twe voet lang
is, en twe voet van het Gaarn in de aarde steekt, en laat van daar het toutje lopen over
ene kleine Vork 14. van de zelve hoogte als ’t andere stokje, en insgelyks in de aarde
gestoken, het andere einde van ’t toutje brengt men in de Hut. Bind dan aan het zelve
drie, of vier Vogels 15. 16. 17. 18, die men’er met draatjes van anderhalve voet lang,
aan de voeten, aan vast maakt, en zo dra de persoon, die in het Huisje zit, den rroep
Leeuwerken ziet vliegen, moet hy de vastgebonden Vogels doen op en neder vliegen,
met ze een weinig te trekken; zo wanneer de andere deze zien, zullen zy regelregt
daar heen vliegen; als de Wachter ze dan ziet naderen, zal hy beide de handen aan
’t tou slaan, om gereed te zyn tot het trekken, als het tyd is, op dat het wand, door
zynen fellen trek, zeer vaardig omsla.

Andere manier om Leeuwerken met Strikken te vangen.
De Boeren, die geen Netten, of Vinke-tou hebben, bedienen zich van Strikken, om
de Leeuwerken te vangen. Als het sterk vriest, nemen ze de plaatzen waar, daar zy
graag zyn, en zich het meest ophouden, en om ze nog meer derwaart te lokken, strojen
ze daar wat Haver, en die de Vogels wil vangen, legt’er verscheide Soden, of Plaggen
van aarde, de een digt by de andere, en daar op toutjes van vier, of vyf Roeden lang,
welke aan elk einde aan een paaltje vast gebonden zyn, dan bindt hy aan deze toutjes
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verscheide strikken, van Paarde-hair gemaakt, in ene dubbelde ry, vier vingers van
malkanderen af. Daar na strooid hy de Haver in de lengte langs deze toutjes; en op
dat een ander hem de Vogels niet ontneme, die zich van tyd tot tyd in zyne
afwezenheid vangen, gaat hy van verre zoeken, waar een Troep legt, en doet ze na
dien kant vliegen daar zyne Strikken leggen, daar zetten zy zich neder, en zo dra zy
het Zaad ontdekken en daar op vallen, vangt men ene ongelooflyke menigte. Men
vangt ook wel andere Vogels behalven Leeuwerken, welke alle aan de voeten blyven
vast zitten, om dat ze langs de aarde lopende om het Zaad te zoeken, by geval de
voeten in een van de Strikken steken, die zeer dun zyn, en den Strik met zich slepen,
tot dat hy geheel toegehaald is, en haar vast houdt.

Om ene vlucht Leeuwerken onder een Net te vangen.
Zie hier ene andere manier om een helen troep Leeuwerken te vangen. Men behoeft’er
geen byzonder Net toe, nademaal alle soorten van Netten tot deze Jacht kunnen
dienstig zyn; mits de gaten niet al te wyd zyn, en het Net groot genoeg zy, of zo
groot, als een Sleep-net, daar men de Kwartels mede vangt. Des moet men voor eerst
hebben drie, of vier dozyn kleine Vorken van een voet hoog en zeer dun, dezelve in
een pakje in ’t Net doen, van ’t welke men zich wil bedienen, en men onder den arm
draagt, en daar mede op het Veld gaat wandelen, tot dat men ene troep Leeuwerken
ontmoet, welke men ontmoet hebbende, op de volgende wyze vast doet blyven (of
verzekert, dat ze die plaats niet licht verlaten.) Men gaat enige reizen rontom haar,
tot drie, of vier malen, haar echter voor eerst niet nader komende, dan tot ontrent
hondert passen; maar daar na naderd men met den Kring allengs nauwer te maken
tot op dertig, of veertig schreden. Die dus rond gaat moet niet stil blyven staan, als
hy’er na by is, anders zouden de Vogels weg vliegen: maar dan, moet hy gedurig en
zachtjes van de ene kant na de andere wandelen in een kromgeboge postuur, als of
hy ene Koe, die gaat weiden, wilde naarbootsen; en als hy ziet dat ze buiten vrees
zyn, zal hy het Net ontwinden, en dwars over de Voren van ’t staande Koorn, of
Zaai-land, heel in ’t rond
[illustratie]
[Plaat 29. pag. 492. zie Plaat 25. LEEUWERK Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. B.
Picart del. pag. 493. Leeuwerk. pag. 630. Net. pag. 765. Patrys. F. de
Bakker fecit, 1740.]
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spannen; in dier voegen, dat het Tou aan de kant van de Vogels kome, en het Net
daar open zy door ’t op de Vork-stokjes te laten rusten, die twe voeten ver van een,
regt over-end in den grond steken, en op welke de Reep D. D., of koord van ’t Net
moet rusten; latende de twee Sydlingse einden E. E. op de aarde komen, en insgelyks
ook het achterste A, waar na men de overige Vorkjes insteekt, voor het gehele
middelste gedeelte van ’t Net, tussen A. B. E. E. Als het Net dus gespannen is, gaat
men in ’t rond op de Leeuwerken aan; en van de ene kant na de andere wandelende,
naderd men ze van langzamer hand, om ze aan ’t lopen te krygen, ’t welk zy doen
als men op haar aandringt; En zo ze te verre verspreid waren, moet men ze doen
derwaards keeren, om ze op enen hoop te dringen, en tot onder ’t Net te dryven, daar
ze ligtelyk in gaan, en daar in zynde, gooit men enen Hoed in de hoogte, en loopt
recht op haar in, om ze te beletten, dat ze wederom keeren langs den Weg daar ze in
gekomen zyn; en zo dra men by ’t Net komt, moet men de eerste ry Vorkjes uittrekken,
en het Net in ’t rond toesluiten als een Kooi, om het Gevogelte op zyn gemak daar
uit te ligten.

Andere manier om Leeuwerken by Nacht met een Net te vangen.
Men kan ene grote menigte Leeuwerken ’s nachts met een Net vangen, waar toe
sommigen zich van vuur bedienen. Om dit te doen, moet men een Sleep-net hebben,
’t welk op dezelve wys toegesteld en gemaakt wordt, behalven dat de gaten, of
Schakels niet wyder zyn dan een duim, en dat’er een sleep, van een voet van achteren
over blyft, op dat de Leeuwerken het niet over haar heen laten gaan, zonder op te
ryzen. Om ze met minder moeite te vangen, is het dienstig, dat men ’s avonds ga
wandelen langs het vers Gezaaide, of ongeploegde Braak-land, dat’er kort by ligt,
of ter plaatse daar onlangs Haver is gemaait, of Stoppelen staan, die kort by den
grond zyn afgemaait, daar zal men ze in den schemer-avond by hoopen zien vliegen,
en zich op een van zulke plaatsen nederzetten, om te slapen, welke plaats men dient
te onthouden, om’er ’s nachts met het Sleep-net weder na toe te gaan, ’t welk aan
twe Staken gebonden is en door twe sterke Mannen gedragen wordt, die sterk gaan
over het gemerkte Land; en wanneer ze iets horen met de vlerken ruisen, moeten ze
de Staken laten vallen en na ’t Net lopen, om te krygen ’t geen’er gevangen is. Die
de tyd niet hebben, om ’s avonds de Leeuwerken te gaan opzoeken, die gaan met het
Net slepen, op het geval ter plaatse, daar zy gissen dat zich enig Gevogelte onthoud.
Hier by dient men te weten, dat men by wylen ook Patryzen en Snippen onder het
Net krygt, als het Sleep-net geen geraas maakt, by voorbeeld in het groene koorn.
Deze Jagt is veel zo te beter, als de nacht heel donker en koud is: maar, als de Maan
schynt, is het de moeite niet waardig, om ze te ondernemen.

Manier om Leeuwerken met een Patrys-net (Tonelle) te vangen.
Neem een Patrys-net (Tonelle,) dat ten minste aan zyn inkomen tien voeten hoog is.
Steek een sterke Stok op den grond van ene Voren, die getekent staat door de gepuntte
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lynen. Maak, aan deze Staak, de staart van uw Net A. vast, span het Net, en steek de
twe Staken a. c. aan den Hoepel, in de aarde, welke aan het inkomen vast gemaakt
is. Span daar na aan weerskanten Netten met Stokken, of Paaltjes, die dat Net
ophouden, een Roe, of zes, of acht, of zo veel verder, als uw Net reiken kan; en zo
deze Vleugels niet ver genoeg reiken kunnen, kan men aan de laatste Paaltjes, toutjes
met veren langs de aarde vast maken, om te beletten dat de Leeuwerken buiten de
Vleugels niet raken. Deze toutjes maakt men ook met Stokken vast. ’t Is goed een
Roeper twe drie aan den ingang van het Net te plaatzen; en daar na, om’er de
Leeuwerken in te doen gaan, gebruikt men de middelen, welke wy geven om daar
de Patryzen te doen intrekken. Zie patrys.
Om de Leeuwerken naar behoren klaar te maken, begint men met ze droog te
plukken, en daar na het vel van ’t hooft af te stropen; maar het Ingewand niet uit te
nemen; dit gedaan zynde, lardeert men ze met Spek, en uwe Pen, of Spitje dwars
daar door gesteken hebbende, rygt men ze zamen aan ’t grote Spit om ze te braden,
en als ze genoeg zyn, strooit men wat kruimels Brood en Zout daar over, en legt’er
wat geharst Brood onder, en maakt ene Saus als van de Snippen.

Leeuwerken in Ragout.
Neem Leeuwerken, pluk ze, en doet’er het Ingewand uit; laat ze in ene Braad-pan
opsnerken met gesmolte Spek en wat Blom, doet ze dan in een aarde Pot met Vlees-nat
en witte Wyn, strooit’er dan wat Peper, Zout, en Kaneel over; Laat ze dus zo lang
stoven, tot dat de Saus kort wordt, doet’er Sap van een Oranje-appel in, en dis ze
dan op.
leeuwerks net. Zie leeuwerk.
leger is een Kunstwoord van de jagt, waar mede men het Nest, of de plaats daar ’t
Wild rust, of legt, betekenen wil.
leger-ziekte is ene besmettelyke Ziekte, die in Legers heerst, en gemeenlyk, uit
Vermoeidheid en kwaad Voedzel ontstaat.
leidekker. Verplichtingen des zelfs.
Zo zy in ’t volgende getrou zyn, zullen zy hunne Bezittingen vermeerderen: Want
Profeet Ezechiel verzekerd van Gods wegen; dat die zyn wille doet, hebben zal, waar
van hy zal leven.
I. Zo zy gene Leijen dekken, daar ’t niet, of niet meer dan, nodig is, en nemen de
oude Leijen niet met zich.
II. Zo zy gene Voeten meer rekenen, dan hun toekomt.
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III. Zo zy, of hunne Knecht geen Lood van de Daken tot hun voordeel, of met kennis
van hunnen Meester mede nemen.
In alle deze gevallen moeten zy de schade boeten, die zy imand toegebragt hebben.
lely, in ’t Latyn Lilium, is een Bolgewas, waar van’er verscheiden soorten zyn. Wy
zullen’er enige beschryven, en van de anderen, in het Hoofd-punt harer behandeling,
spreken.

Beschryving van de gemene witte Lely..
De Wortel is een Bol uit schelpen bestaande, de Stam is rond en recht, een voet, of
drie hoog; de bladen zyn breed en lang, en zonder steel aan de stam. De bloemen
dragen zes witte bladen, en groeijen aan een tros, boven op den stam.
Plaats. Dees Plant wast in de Tuinen.
Eigenschappen. De Lelybloem is zeer dienstig; men maakt’er een Smeersel van,
dat goed is, om Zenuwen, en de hardigheden der Lyfmoer te verzachten. De bladen,
met Honig, tot een Pleister gemaakt, genezen Slangebeten; en als zy gestampt zyn,
stillenze de pyn. Zo men ze in Azyn en op de Wonde legt, bevorderen zy de genezing.
Het sap, het geen men’er van laat koken in een Koperen pot met Honig, is een
uitnemend Middel, om oude en verse Wonden te genezen.
De Wortel gebraden, en onder Rozen-olie gestampt, geneest het gebrande; stampt
men ze met Honig, is zy in Zenu-kwetzuren en Ontledigingen van groten dienst. Zy
zuivert de Wonden, geneest de Schurft. Zy maakt een fraai aangezicht, neemt’er de
rimpels uit weg, en maakt een glad vel: zo dat de Vrouwen zich daar van boven alles
bedienen kunnen; om dat, gelyk ze haar in hare jonkheid een schoon vel kan geven,
alzo haar in ouderdom niet schaden zullen. Gestoten met een kruid Varkens-gras in
’t Frans geheten, en Meel van koren, in Wyn-azyn gemengd; neemt zy ontsteking
weg.
Zo men ’t Zaad met Wyn in neemt, of met iet anders, is ’t goed voor Slangebeten.
De Bladen en Zaden in Pleister, genezen het Wild vuur.

Beschryving der WILDE LELY, of LELY van CALVARIEN..
De Wortel is geel, gelyk die der witte Lely, als ook de steel. De bladen gelyken zeer
na het gemene Zeepkruid, zynde lang, breed, spits, en staande aan Ringen rondom
de Stam, op verscheiden plaatzen; zo dat zy een Star verbeelden, daar de Stam het
middelpunt van is. De Bloemen staan op ’t eind der Stam, gelyk die der Lely: maar
zy zyn kleinder, na buiten omgekruld, purperachtig, gevlakt, met rode stippen, van
reuk voorzien, en niet lelyk in ’t gezicht.
Plaats. Deze Plant wast op de Bergen, en in de Bossen. Zy bloeit in Mei en Juny.
Eigenschappen. Enige willen, dat zy in de Genees-kunst in geen gebruik is; anderen
willen, dat zy in kracht met de witte Lely overeenkomt; maar andere, dat zy gans
andere krachten heeft.
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Beschryving der gele wilde Lely, of Berg-lely, Martagon geheten.
Zy verschild van de andere weinig, zo in gedaante van Bloem als Bol: Maar de Stam
is geheel met bladen bewassen.
Plaats. Zy wast in gans Italien, en in ’t byzonder op den berg Carlo, en de
Pireneesse bergen. Zy bloeit in Mei en Juni.
Eigenschappen. Met deze is ’t gelegen, gelyk met de voorgaande.
Beschryving van verscheiden der Leliën. De Leliën en Martagon gelyken malkander
in Wortelen. Men heeft ze van velerleije koleuren. Men ziet meer en min purpere en
van witte kleur, zonder reuk, en met stinkende reuken, en van de zelfde kleur, flaau,
hoog-rood, oranje, wit, enz.
De purpere, welke men noemt Berg-Martagon, geeft boven op de Stam verscheiden
stelen, waar aan zomtyds donkerder, helderder, lichter en witter bloemen komen.
Als de Bloem-bladen zich openen, krullenze buitenwaards, zo dat’er in ’t midden
enige kleine steeltjes met hunne kleine kapjes uitkomen, en de middelste, het trompje,
steekt voor alle uit.
Die een rode kleur hebben doen uit de Stam zekere rode stelen groejen, waar van
de Meni-rode bloemen af hangen; en om dat zy gekruld zyn, noemt men ze Biche
Madame. Men heeft ze ook in ’t geel.
Die van Pomponius gelykt wel naar de voorgaande: maar zy stinkt zeer
onaangenaam.
De ligtrode is van twe soorten. De grote is zo vrugtbaar in bloemen, dat zy’er
somtyds zestig van een Bleek-rood, of Oranje voortbrengt. De kleine bloeit zo
overvloedig niet, maar is aangenaam van kleur.
De Vermillioen-rode is vruchtbaarder in Bollen, dan Bloemen; want zy brengt ze
in zo groten overvloed voort, dat zy niet alleen tussen de bladen der takken zich
zetten: maar tussen de bloemen. Zy is aangenaam wegens hare schitterende kleur.
De Oranje Lely, welke enige de Hyancynth der Poëten noemen, brengt een grote
menigte van Bloemen, met bruine strepen deur het Oranje, voort.
De Witte, welke men ook de Lieve-Vrouwe-Lely noemt, of die van St. Anthony
de Padua, om dat zy op die Feesten bloeit, is door zyne gedaante en kleur elk bekent.
Men heeft’er dubbelde van: maar die kwalyk zyn aan ’t bloeijen te krygen.

Behandeling der Lelien.
De Leliën willen matige Zon, goede en ligte aarde, een span diep, en zo wyd hebben.
Men neemt ze uit den grond na het bloeijen, om ze van den aanwas te ontheffen, en
plant ze terstond weder.
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Geheim, om de kleur der Lelien te doen veranderen.
Zo gy Purpere Lelien voor den dag wilt doen komen, als zy bloeijen, neem dan tien,
of twaalf stammen; bind ze wel by een; en hang ze in den rook: want zy geven aan
hunne takken ook bollen.
Of laat die stammen, als de tyd van Verplanten aankomt, in de Moer van rode
Wyn weeken, tot dat zy zich deurverwd toonen. Plant ze daar na, en giet’er een grote
menigte Moer van rode Wyn over; en zy zullen Purper voor den dag komen.
Florentyn zegt, dat, om rode Lelien te maken, men tussen de schors Cinnaber
moet doen: maar men moet de knop niet kwetzen, die de stam moet voortbrengen.
En strykt gy ze met een andere kleur, zullen zy ook Lelien van die kleur voortbrengen.

Om te maken, dat de Lelien het gantse jaar schoon en gaaf blyven.
Men moet ze met hare kleine takjes wegnemen, als zy nog niet open zyn, maar
gesloten; en steken ze in een Nieuwe pot, die niet verglaasd is. Begraaf dan die Pot
wel digt; en deur dat middel blyven ze een gants jaar goed. Zo imand’er zich van
bedienen wil, moet hy ze maar in de Zon leggen; dan gaan ze van de warmte open.

Om te maken, dat de Lelyen op alle tyden van ’t jaar Vruchten dragen.
Als gy ze plant, moet ge zorge dragen, dat gy de ene Bol twaalf, de andere acht, de
andere vier duimen diep plant, en dus zult gy ze een langen tyd aan een hebben. ’t
Zelfde kan men ook aan andere bloemen doen.
lely van Dalen. Zie in Hubners Kunst-woordenboek Lilium Convallium.
lenge. Is ene vis van de Noord-zee, die de grootte van een Kabbelaau hebbende, by
na van der zelver gedaante is, uitgenomen dat zy smalder en zo aangenaam van kleur
niet is, twee vinnen op den rug, een gekrulde bek, en het boven-kaakbeen langer
heeft.
Zy wordt met de Hoekers veel gevangen, en om vers te eten, en om te drogen
wordt zy veel gebruikt, en, onder de Stokvis geteld, behoudt zy den naam van Lenge,
en wordt voor de beste gehouden. Zy is wat zachter van vis, dan Kabbelaau; maar
heeft een grote en lekkere Lever. In welk laatste zy de Kabbelaau te boven gaat.
lentemaand, de derde maand van ’t Jaar, gemeenlyk by den naam van Martius, door
de Latynen daar aan gegeven, of Maart by ons bekend. Zie ’t Woord maart.
leontopetalon. Zie leeuwenblad.
lepel is een stuk werks, dat, behalven het holle deel, waar in men de Stoffe houdt,
ook een lang en dun gedeelte heeft, ’t geen men de Steel noemt. Zy is in velerlei
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Handwerken en Konsten, als ook in de Huishouding, van veel dienst. Zy zyn van
velerleye stof, als van Yzer, Koper, Metaal, Tin, Zilver, Goud, en van velerley soorten
van Hout en Steen. Zy zyn ook van velerlei grootte en gedaante naar de gebruiken,
welke zy hebben.
De Tinne- en Lood-gieters, de Metaal- en Letter-gieters, Flambau-makers,
Steen-zagers, en de Rafinadeurs hebben ze elke in hun gebruik van velerlei grootte
en gedaante.
lepels is ook een Kunstwoord van de Jagt: waar mede men de Oren van een Haas,
of Konyn betekenen wil.
lepelblad, Cochlearia in ’t Latyn. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
lepidium. Zie peper-kruid.
letter, is een Figuur op enige stof getekend, waar mede men zekere klank, met den
mond gemaakt, of zekere zetting van Spraak-deelen beduiden wil. Zy maken in ’t
Nederduits een getal van vier-en-twintig uit; en in enige andere Talen, doch in andere
twe- eu drie-en-twintig. Zy zyn in Klinkende en klankbesturende, of Klinkers en
Medeklinkers verdeeld.

Geheim om Verzilverde letters te maken.
Neem een once goed Tin, twee oncen Kwikzilver, meng het en laat het smelten,
vryf’er daarna Gom-water onder; en maak’er uwe Letters mede, als ’t u behaagt.

Geheim, om letters op een Ei te drukken.
Vryf Aluin heel fyn met Wyn-azyn, en schryf daar mede op de Schaal van ’t Ei: ’t
geen u behaagt; doet het daar na in de Zon drogen, en steek het in Pekel, of sterke
Wyn-azyn; waar in gy het zult laten weken den tyd van drie, of vier uren, doet het
daar na drogen, en als het droog is kook het; en als het gekookt is, neem’er de Schaal
af, en gy zult de Letters op ’t Ei vinden, dat dan hard zal wezen.
II. Zie daar nog ene andere manier; gy zult uw Ei met Was bestryken, en met een
fyn tuigje zult ge uwe Letters beschryven, en de schrasjes zult gy met die vogt vullen,
en het een dag lang in Wyn-azyn laten weken, en, na dat gy’er de Was hebt afgedaan,
zult gy de Schaal’er afnemen, en de Figuur der Letteren op ’t Ei geschreven vinden.

Geheim om de Letters op steen te drukken.
Zo gy op een Keisteen iet in ’t lang wilt schryven zonder te bekorten. Bestryk ze met
was, schryf’er dan op ’t geen u goed dunkt, na dat gy eerst, ter plaatze, daar de Letters
zyn, het Was daar zeer wel hebt afgeschrapt, zo dat’er de steen gans zuiver is. Steek
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daar na den steen in sterke Wyn-azyn, den tyd van zeven uren lang; neem ze’er daar
na uit, en
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zo gy ze’er langer in laat, zal’er de korst eer afvallen; want ’t gaat’er by na mede,
als met de lighamen der mensen, als men’er bladertrekkende middelen op legt. De
lange tyd, welke ze in de Azyn blyven, vervult het gebrek van een sterker middel, ’t
Zelfde kan men aan andere stenen doen, die niet harder zyn.
leucojum. Zie violetten.
lentiscus. Zie mastikboom.
levenswys, Diaeta, Regimen, in ’t Latyn, en by de Geneesheren geheten, is een
bestuur in eten, drinken, slapen, waken en bewegen, geschikt om de gezondheid te
bewaren, en de krachten weder te krygen; zy verandert naar den staat, aart, gewoonte
en luchtstreek, daar de mensen zich in bevinden.
Men houdt een goede levenswys, als men voedsel naar zynen aart en staat, en niet
meer, dan nodig is, gebruikt; om zich te onderhouden en de krachten te herstellen.
De eerste oplettenheid, en die van het grootste gewigt is, om een goede gezondheid
te bewaren, en een verzwakte, of bedorven te herstellen, is, zyn levenswys wel te
schikken. Hierom hebben wy geoordeeld, dat men wel in zyn schik zoude zyn, hier
de verscheiden manieren van leven te vinden, die men in byzondere staten van
gezondheid gebruiken moet, naar den ouderdom en aart der luiden.

Levenswys der Zieken.
De manier van leven der Zieken moet naar hunnen staat en vermogen geschikt zyn.
Die zware Ziekten hebben moeten zich van te voedzamen eten onthouden. Die aan
ontstekingen, of Koorzen gaan, in Mazelen, Pokken, kwaadaardige Koorzen, afgang,
bloedloop, enz. waar in bedorven vogten zyn, en bruin beslagen tongen, mogen zich,
in ’t midden van hunne ziekten, de Zieken wel in ’t geheel, van vlees en vleesnatten
onthouden; zy moeten dunnen en niet verhittenden drank naar gelang gebruiken. De
spyzen daar en tegen, welke gebruikt worden, moeten van melk en Aard-, of
Veld-gewassen zyn; en de drank, of ’t zelfde, of afziedzels daar van en melken; en
dat wel naar elk ziekte. Daar men gene beslagen tongen heeft, is het met de zaak
gans anders gelegen.
Kort voor, of in het begin der afgaande koorzen, moet men niets te eten geven,
maar wel op ’t eind der koorzen, of een uur, of vier ten minste, voor dezelven; en
hoe de spys lichter is, hoe zy beter is.
Men moet de Zieken met spys niet te zeer opvullen.
Als de Zieke begint te herstellen, en hy trek tot eten krygt, moet hy matig zyn, en
ver beneden zynen lust eten, en naar mate, dat hy meer in krachten toeneemt, moet
hy ook in meerder en vaster spyze zich toegeven, zo naar zyne lust, als naar den staat,
welken hy in de wereld bekleed; en naar zyne gewoonte.

Levenswys, voor een herstellende.
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Die eerst Herstellen zullen ontbyten van een Pasteikorst, of met een Ei, of met een
stuk brood, in een week gekookt Ei gedoopt. Voor ’t middagmaal zal men geven een
eenvoudige potspys, met Rys, of wel gekookte Uijen met een boutje, of een vleugeltje
van een Hoen, of dit gebraden. Zy zullen een Marmelade en welgestoofde, of ingeleide
Vruchten eten, die zoet zyn, zonder te veel gesuikerd te wezen. Zo zy meer liefhebbers
van Sjelei van Appelen, of zoete Confituren zyn, kan men ze hun zonder gevaar
geven. Men konde hun ook een gebrade Appel, of Peer schaffen, die eerst in
Suiker-water wat geweekt is, doende daar een vierde, of derde goede Bourgonje-wyn
by, of ene nog van beter hoedanigheid. Hy konde ook nog wel een Beschuit a la
Reine eten, in Water en Wyn gedoopt. Voor zyn avondmaal zal hy zich met ene
enkele Pot-spys vergenoegen, of met een vleugeltje van een gebrade Haen; en zyn
desert zal wezen van een gebraden Appel met wat Suiker, of een Moes, of een
Marmelade, of enige vogtige Confituren, zo ’t hun gevalt.
De gezondwordende mag ook wel Wyn over ’t maal drinken, om de maag te
versterken, maar het moet goede rype Wyn wezen, die in heter landen met Water
gemengd moet zyn.

Levenswys voor een, die herstellende, van ziekte uitgeput is..
Men zal hen met voedzame kragtige Natten, in een Marie-bad gekookt, met oude
Patryzen, oude Hanen, het Hart van een Kalf, of Schaap, of Dyhars, versterken. Men
zal enige lepels van deze styve Natten, in die hartsterkende Sappen doen, en enige
lepels zuivere voedzame Natten, in de plaats van Sjleijen, in den tussentyd van de
Vleesnatten, geven.
Zo de Herstellende tegen Vleesnatten is, kan men in de Natten enige stukken van
een Pottagie doen, waar van de Bereiding hier nevens gaat. Neem een Patrys, of jong
Hoen, of wel een Dyhars, besteek ze met Nagelen; steek ze aan ’t Spit. Als het
gebraden is, laat het koud worden, en neem’er daar na het Vet van weg, en het Vel,
en sny het Vlees aan kleine stukjes, om het in een marmoren, of houtten Mortier te
stampen, gietende daar van tyd tot tyd wat Vlees-nat op, om’er een fyne Pot-pastei
van te maken, welke gy in een Delfze aarden Pot, of in een verglaasde Pan zult doen.
Zo de Herstellende in gebraden Vlees geen lust heeft, zoude men het op den Rooster
kunnen braden, welke men op een Schuttel zal zetten, waar over men een
Taarten-dekzel zal leggen met gevonkte kolen. Als het Vlees aan ene kant gebraden
is, kan men het omkeren. Als het gebraden is,
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zal men het koleur geven, met daar een gloeijende Schup over heen te houden. Voor
dat men het doet braden; zal men’er gestoten Beschuit over henen doen. Men zet een
Schotel onder den Rooster, om’er het Sap in te ontfangen, ’t geen men, als Saus,
opdissen kan, doende daar een weinig Citroen-, of Oranje-sap over.

Levenswys buiten de Vaste, voor luiden, die gezond zyn.
Luiden, die zich wel bevinden, in ’t beste van hun leven zyn; en zulke, die veel
werken, moeten naar gelang ook eten, en zich met vaste Spys voeden, om dat dat
soort van luiden de Spys gemaklyk verteert. Maar oude luiden, die gemeenlyk zwak
zyn, en die op geleerdheid toeleggen, of die gemeenlyk in werken van geest zich
afsloven, moeten niet dan matig eten, en zich niet voeden dan met ligt Vlees.
Het eenvoudigste en minst gemengd Voedzel, is het beste. Het toegemaakte Vlees
en gestoofden zyn schaadlyk aan de gezondheid. De ondervinding doet zien, dat het
zwaar te verteren is; en dat men de eetlust opwekkende, gevaar loopt van de maag
te overladen. Dit maakt een kwaad sap, en een bloed ’t geen geensins goed is, om
de deelen van de zelfstandigheid die vervlogen zyn, te herstellen, om dat de vertering
niet dan onvolmaakt, of in ’t geheel niet geschiedt. De Maag zo wel, als Ingewanden,
vervullen zich met raauwe, slymige vogten, die zuur en galachtig opbreken, winderig
zyn, pyn voor ’t hart, braken, en een oneindige menigte van ziekten voortbrengen,
waar van de meesten gevaarlyk zyn.
Men moet ook op den Drank letten, welke men onder, en buiten het Maal gebruikt;
kiezende altyd de rypste, de lyvigste, en minst geestige Wyn, en ’t ligste en zuiverste
Water. Men moet den zelfden regel in Koffy, The, Chocolade en andere vreemde
Dranken gebruiken, onze Magen zyn daar niet na gesteld. De gezondheid wordt
menigmaal, door een te groot gebruik daar van, bedorven; in ’t kort, men moet met
zynen staat en zyne gesteldheid raadplegen, en zich naar zyne ondervinding regelen.

Levenswys in de Vasten.
Luiden, die mager zyn, zullen de gezondste Spyzen verkiezen, en werk maken, van
het te bereiden en toe te maken, gelyk het behoort: want, zonder dat, konden de
allerbeste uitnemend schaadlyk aan de gezondheid wezen.
De gezondste Potspyzen zyn zulke, die met Water, of met een Erretnat zyn gemaakt.
Men doet daar de kruiden by, die de tyd van ’t jaar geeft, en weinig Boter, maar de
beste. Men kan by het Erret-nat de Pinksternakels, de gele Wortelen en andere gezonde
Wortels voegen, de Kawoerde, de Pompoen en Komkommer, welke maken de magere
Potspys bondig en verfrissende.
Men kan een krachtig nat met de achterboutjes van een Kikvors, Rivier-kreeften,
en Mosselen maken. Maar men moet de laatste zelden gebruiken, om dat zy kwalyk
te verteren zyn; en om dat men’er menigmalen van braakt, Afgang, de Roos, Koors
en Hitzigheden van krygt, die in enige dagen genen rust toelaten. Wy moeten nochtans
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bekennen, dat de Mosselen enige luiden dienstig zyn, en dat, terwyl zy hun ’t bloed
zuiveren. Elk moet zynen aart en gesteldheden in acht nemen.
De Melk-spyzen zyn in Vastendagen zeer in gebruik: men kan ze met een stuk
goede Boter krachtiger en verhevener maken, als men’er nog wat Zout, Peper, of
Muskaat-noten, met wat bittere Amandelen by doet, of by gebrek van dien, een of
twe bladen van de Laurier-kers; of Spaanse Laurier. Water van Oranje-bloessem zet
ze ene aangename geur by. Zo Koeje-melk enige luiden, die een zwakke Maag
hebben, te zwaar mogt wezen, moet men’er een derde, of de helft water by doen, om
’t lichter en gemaklyker in ’t verteren te maken. Maar zo zy’er gans tegen mogten
wezen, moet men’er de Amandel-melk in de plaats geven.
Het Brood, ’t geen men in de Vis-natten doet, moet van zuiver Koorn wezen, en
van een vaste deeg, om dat’er te veel Gest in zynde, gelyk in het Wittebrood, dit de
Maag vergooren zoude en kwaad chyl veroorzaken.
Men moet de Rivier-vissen, en die van Vaarten, welker gronden zandig, en welker
waters lopende zyn; voor die stellen, welke men in staande vuile wateren, en op
moerige gronden vindt. De gezondste en meestgeachte Vissen vindt men in zoet
water; ende zyn Baars, Voren, Snoek, Carper, Grundel, Elft, Zalmen, Bermen, Blieken,
Steuren, Puit-alen, Kreeften.
De beste en zekerste wyzen van Vis voor de gezondheid gereed te maken, zyn,
koken in Water met Zout, en ze uit het water, of met zuren doop, of enkele Boter, of
ze op den Rooster, of in de Pan met Boter, of Olie gebraden, te eten. In Holland kookt
men ze in Water en Zout: met Pieterselie deurgaans alleen; maar men stooft ze met
Water, Zout, Peper, Pietersely, Uijen, verse Boter: maar zeer weinig; doch dit doet
men alle Vis niet. Het bekomt nooit kwalyk zoute Vis te eten, na dat ze wel gekookt
is. Die gaarne van wat hartigs houden, kunnen daar Citroen-sap, of Oranje-sap by
doen.
Om te maken, dat gebraden Vis minder droog en aangenamer is, moet men den
Rooster met een blad papier in den Olie, of verse Boter vet gemaakt, dekken, zonder’er
vuur onder te doen; Men zal de Vis op den Rooster leggen, en ze met een
Taarte-dekzel dekken, dat met gloeijende kolen wordt belegd. Als de Vis aan ene
zyde genoeg gebraden is. Moet men ze, op de gewone wys, omkeren.
Zo men de Vis in water doet koken, zal het goed zyn, op ’t ogenblik, dat zy begint
te koken,
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daar een vierendeel-loods, of twe Aluin in te doen, om zyne Olie te doen opwerpen,
en om ze harder te maken, zonder dat zy een buitengewone smaak krygt.
De gezondste en meest gewilde Zeevis, is de Tong, de Pieterman, Zee-haan,
Spiering, Schar, Weiting, Tarbot, Barbeel, Schelvis, Roch, Makreel, Sardiny, verse
Kabbelaau. Van deze Vis is de voedzaamste, de Tong, Pieterman, Zee-haan, Tarbot,
Barbeel, Schar, Sardinjen, Makkreel. Men moet alle de verse Vis zodanig kiezen,
dat zy matig van grootte is. De Tonyn, is een magtige Vis en kwalyk te verteren,
waarom men ze niet te veel gebruiken moet. Om de Zee-vis zo te bereiden, dat zy
der gezondheid dienstig zy, moet men de Regels in acht nemen, welke wy een weinig
te voren hebben gegeven, wegens Vis van Vers water.
De Rivier- en Zee-aal, de Prikken en Meerkoten, en alle gezoutte en ingeleide Vis,
is schadelyk aan de gezondheid, ten zy men ze doe weeken, en men’er niet te veel
werk van make, alhoewel zy daar en boven altyd ongezond zyn, of niet wel voeden.
De Zeelt en Braassem is een zeer goed voedsel, als zy groot zyn. Wat Aal, of
Paling belangt; deze moet men niet veel eten, maar men moet met zyn eigen maag
raadplegen, en de Vis best keuren, welke zy best verdragen kan.
De Oester, Garnalen en Steur-krabben zyn gezond: maar de Krabben zyn ongezond;
en men moet ze zo zelden, als de Zee-kreeften eten.
De Boterham is ’s morgens goet voor een onbyt, en na het eten van Pot-spys: maar
’s avonds moet men’er zich niet mede behelpen: want zy is zwaar om te verteren,
en zoude een raauwe Maag maken.
De Artisokken, of hare Boomtjes, de Spannasie, de witte Cichorei, en andere
dergelyke Warmoes-stof zyn nut: maar men moet ze gekookt eten, of met een witte
sous met weinig Boter en verjuis, of Azyn; doende daar altyd wat Neutemuskaat, of
Nagelen by.
De Rys, de Sop met Bloemen-meel, in den Oven droog gemaakt, Water-gruwel,
of Gort, met water gekookt, en’er een, of twee, of drie vierdedelen Zoetemelk, of
Amandelmelk by gedaan, geven een goed vedsel.
Men moet zich van Erreten, Boonen en alle soorten van Kool onthouden, om dat
die soorten van Spyzen zeer winderig is, en bekwaam, om vogten te maken; men
moet zich ook van raauwe Artesjokken onthouden, van Rapen en Salade om de
raauheid. Men kan Salade van Selery van Paardebloemen, wilde Cichorei en Uijen,
onder de as gebraden, met olie, een wenig gestoten Peper, en een weinig Azyn eten.
Men zal onder het dissert enige gedroogde, of natte Confituren eten, enige
Marmeladen, die niet zeer zuur-zyn, noch te zeer gesuikerd, van enige gekookte
Room, een weinig beschuit, of droge vrugten; maar in een kleine menigte.
Over ’t Maal zal men goede rype Wyn, die lyvig is drinken, en daar de helft, of
twe-derde Rivier-, of Regen-, of zuiver Fontein-waters, dat het ligtste is, in doen. Op
’t laast van ’t Maal zal men wat spaanse, of Alikantse Wyn, een weinig zoete Ratafia,
of een weinig Wyns met wat gestoten Kaneel, of geraspte Neutmusdaat, drinken.
Buiten de Maaltyd kan men een weinig afziedzel met de wortel van Elze-bomen,
of met Jenever-beijen, of Koriander-zaad gemaakt nemen.
Zo’er, niet tegenstaande deze Levenswys, nochtans scherp- en raauheden in de
Maag van slymerige, of waterige luiden komen; zullen zy in het eten met de eerste
lepels van Soepen, vyf, of zes hele witte Pepers deurzwelgen. Dit zal hen de Maag
doen teren; zonder enige pyn te veroorzaken.
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Levenswys voor Kinderen die eerst zyn Gespeend.
Men moet den Kinderen, die eerst gespeend zyn, niet geven, dan enkele eenvoudige
spyzen, die zacht, vochtig-makend, licht te verteren zyn, en enige overeenkomt met
de Melk hebben, waar mede zy eerst zyn gezoogd geworden. Zodanige zyn de natten,
Vleesnatten en Pottaties. Men moet ze viermalen daags te eten geven, en Nat en
Potspys om den anderen. Men moet noch te menigmaal, noch te veel Vleesnatten in
eens geven, (schoon de Kinderen, welke men de Borst ontnomen heeft, een heete
mond hebben, voor al wanneer haar de Tanden deur komen) uit vrees, dat deze de
fibertjes van de Maag te zwak, en hen te opgespannen en loslyvig zullen maken.
Gedurende het Maal, kan men ze zo menigmaal te drinken geven, als zy’er om vragen,
maar niet veel te gelyk.
Naar mate, dat zy groejen, kan men de Spys vermenigvuldigen en vermeerderen:
men kan ze wat Sjelei van Vlees, of van Hartshoorn geven, of een vers Ei, met een
stukje ligt brood, dat wat geroost is; somtyds een Spaanse Pap, of een Potspys van
een Kapoen, dat wel bereid is, zonder Specerijen, met een weinig Zout. Voor ’t
overige kan men tot hun voornaamste voedzel Brood-natten en Potspyzen schikken.
Tussen de Maaltyd zal men hun een klein stuk brood, met een weinig Potspys,
Marmelade, of natte Confituren geven, die niet te zeer gesuikerd zyn. Men kan ze
ook somtyds een weinig Beschuit geven, of geroost Brood in Wyn gedoopt, met half
water, en een weinig Suiker. Voor hunnen dagelyksen drank zullen ze hebben een
Gersten-drank, gemaakt met een handvol Koorn, Rog, of Gerst. Men kan’er nog wat
geraste Hartshoorn byvoegen, of een klein stokje Kaneel, of Zoet-hout. Dit zal men
in een pint Rivier-, of Fonteien-water koken, op een vierdepart. Over ’t Maal, zal
men in dezen drank enige druppen goede Bourgogne, of andere wel rype Vygen
doen, inzonderheid zo de Kinderen zwak van maag zyn. Maar men moet ze voor al
hun onthouden, die van een hevigen en haastigen aart zyn.
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Men moet zorg dragen, dat zy geen vast, noch grof Vlees eten, en wel zorg dragen,
dat zy dit zo min, als Salade, raauwe vruchten, of andere Spys, die niet wel te verteren
is, zien eten. Men moet hun niet meer droog brood geven, of’t moest wezen, na dat
ze hunne Potspys gegeten hebben. Dan kan men hun ene, of twe sopjes van brood,
in wat Vleesnat, of Gerstendrank, met wat Wyns gedoopt, geven.
Als zy drie Jaren geworden zyn, kan men hun minder natten geven, en hunne
krachtige Vleesnatten en Potspyzen vermeerderen. Men zal ze somwyl zelfs een stuk
Vlees, en een beentje te knabbelen geven.
Zo zy op ’t laatste van ’t derde Jaar, en in’t begin van ’t vierde van een goede
geschapenheid zyn, en een volmaakte gezondheid genieten, zal men hun het voedzel
vermeerderen, zonder zo naaukeurig de Levenswys, te voren voorgeschreven, te
regelen. Men zal ze Spaanse Pap geven, enige stukjes van een vleugel van een Hoen,
of van een gebraden Kieken, dat murw is: maar alleen over ’t Middag-maal, om dus
de maag allengskens aan vaster Spys te gewennen. Op ’t eind van ’t vyfde jaar, zullen
zy twemaal daags Vlees eten, maar matig, om de onverduwelykheid, de buikpyn, of
buikloop voor te komen, welke Koors, of een zware Ziekte zouden kunnen maken.
’t Voornaamste van de Levenswys, welke men de Kinderen doet houden, is dan
hunnen etens- en slapens-tyd op vaste tyden te schikken. Dus moet men ook met
hunnen tyd van spelen te werk gaan.

Vlees-nat voor Kinderen.
De Vlees-natten voor Kinderen worden van een lap Rund-vlees, een schyf Kalfvlees
en Gevogelte gemaakt. Men doet’er een witte Uijen by met een, of twe Nagelen.
Men laat het alles in een Marie-bad koken, of op een zacht vuur in ene genoegzame
menigte waters, tot dat’er een ligte Kalfs-lil van komt. Men moet het Nat alle dagen
vers koken, inzonderheid des Zomers. Men bewaart het in een verglaasde, of Delfs
aarden Pot, welke moet gewassen worden, eer men’er nieuw Nat in doet. Het Kieken,
of Kapoen, waarvan de helft tot het Nat genomen wordt, moet niet al te vet zyn, en
is’er op ’t Nat te veel vet, moet het’er met ene lepel worden afgenomen, eer men het
laat warmen.

Kragtig Vlees-nat met Brood voor Kinderen.
In het Nat, hier boven beschreven, zult gy een genoegzame menigte van gekruimd
Wittebrood doen: maar om’er meer smaak aan te geven, moet gy’er ’t dojer van een
vers Ei deur doen. Zo gy het Kind verfrissen wilt, en het ter zelver tyd loslyvig maken,
zult gy’er in de plaats van Ei, een lepel goede Olyf-olie by doen, of zoete Amandelolie.
Geklopte Rys met water gekookt kan ook in die Vlees-natten, in de plaats van Brood,
gedaan worden.

Gruwel voor Kinderen.
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Neem een once, of twe nieuwe Haver-gort, wasze in laau water, tot dat het Meel, op
de grond van de aarden Pot is. Laat het op klein vuur, in een aarden Pot, met drie
Kalkoentjes water, op de helft verkoken. Laat het daar na door een schoon Lywaat
lopen, druk het w eluit, en laat het daar na, door een weinig kokens, dik worden.
Voor dat gy ’t den Kinderen te eten geeft, zult gy daar een lepel witte Wyn met wat
Suikers by doen. Dit Nat is hun gezond, om dat het ligt is, en wel voedt.

Ander Voedzel voor Kinderen.
Welt twe dojers van Eijeren in een vierendeel-pints Vleesnat; doe ze in een Marie-bad
koken, gelyk Eijeren in Melk, zonder roeren, terwyl het kookt. Als het gekookt is,
doe’er wat Suiker in, en doe het den Kinderen eten met sopjes van Brood daar in
geweekt, zo zy in staat zyn om ’t te eten.

Levenswys voor de Kinderen van Arme luiden.
De Kinderen van Arme luiden, die om de zwakte hunner Moeder niet konnen gezoogd
worden, of welken, by gebrek van geld, gene Minnen mogen gebeuren; moeten de
eerste drie, of vier maanden met Koejen-, of Geiten-melk opgevoed worden; daar
een vierde, of derde Gersten-water onder is gedaan. Zo dit Mengsel hen niet genoeg
voedde, moest men hun de Melk zuiver geven.
Om ze hen te laten zuigen, moet men zich van een Tul bedienen. Men moet
derzelver Pyp met een fyn stukje Lywaat, of Zeem voorzien, en daar aan de grootte
van een Tepel geven. Men maakt dat dit’er een weinig los om zit, dat het voor uit
steekt, en men maakt het’er met een draad aan vast, en wast het menigmaal, om dat
het niet zoude goor worden. Door dit middel zuigt het Kind veel gemaklyker, en
loopt minder gevaar van zich te verslikken en te braken; ’t geen ’t over zoude komen,
als het door ’t gaatje zoog, om dat het te veel te gelyk zoude krygen.
Als de Binderen vier, of vyf maanden zyn oud geworden, moet men ze een Schaap,
of Geit laten zuigen, welke men de kost moet geven, en reinlyk houden, scherende
het de Wol of ’t Haair van den buik, of de dyen, en wassende het zelve menigmaal
’t Uijer, en gevende ’t menigmaal vers Stro. Men moet een Beest van goede
hoedanigheden kiezen. De zwarte moeten gemeenlyk voor anderen gaan. Als het
Kind zuigen wil, moet men het Geitje op een Tafel, of iet hoogs doen klimmen, om
’t met te meer gemak te laten geschieden.
De Armen, die geen Voedend Dier krygen kunnen, moeten een Tul in ’t gebruik
houden, en de menigte van de Melk, naar gelang van de behoefte des ouderdoms
vermeerderen. Men moet voor ’t overige toezien, dat men het Kind nooit Melk
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geeft, die niet een weinig warm is. Daarom moet men ’s nachts de Tul in warm water
houden, om ze het Kind te kunnen aanbieden, als het begint te huilen. Men moet ook
zorge dragen, dat men ze zo menigmalen uitbroeit, als men’er nieuwe Melk in zal
doen, uit vreze, dat zy mogt goor worden. Men moet de Melk heet maken, zonder
ze te laten koken.
Als het Kind zes Weken, of twe Maanden oud is geworden, moet men by ’t gebruik
van de Melk Vlees-nat voegen; maar alleen den tyd van zes Weken, of daar ontrent,
des Morgens; en naderhand ’s Morgens en ’s Avonds, den tyd van acht, of tien
Maanden.
Als het Kind tien Maanden, of een Jaar bereikt heeft, zal men buiten Melk en Nat
het zelve een Potspys van Meel geven, zonder het de Tul te onthouden; maar dan zal
men’er de Windzels afnemen, om ’t Kind allengskens matig te doen drinken. Men
moet ze dit voedzel beurtelings geven.

Pottasie met Meel voor de Kinderen van Armen.
Laat een vierendeel-loods verze Boter, in een klein Pannetje snerken; doe daar een
half lood Bloemen-meel by; doe dit koken, roerende gedurig met een houtten Lepel,
giet’er daar na een halfpintje Water op, en laat het een half kwartier, onder een gedurig
roeren, met een Lepel, gelyk te voren, koken. Uw Nat van ’t vuur genomen hebbende,
zult gy het heet gieten over dunne sneedjes Brood, en laten dit Sop een ogenblik
weken. Het Nat met Boter en Meel kan den zieken Kinderen der Armen dienstig
wezen, die ze hun van Vlees niet geven kunnen. Men moet ze hun van drie tot drie
uren geven; en men kan het voedzamer maken, met’er een dojer van een Ei deur te
roeren.

Een Potspys van Wyn.
Zo de Kinderen geen Potspys van Nat lusten, kan men’er met weinig kosten een van
Wyn klaar maken. Neem drie, of vier stukken Brood zonder korst. Haal daar de gest
uit, met ze een weinig in Water te laten koken. Werp dan dat Water weg, en doe’er
nieuw op, waar mede gy uw Brood nog wat zagtjes zult laten koken, tot dat het wel
gestoofd is. Dan zult gy’er een dojer van een Ei by doen, dat gy te voren geweld
hebt, met twe, of drie Lepels Witte Wyn; waar in gy een weinig Honig, of Suiker
zult doen, om de Pap wat aangenamer te maken.

Levenswys voor Arme Zieken.
Zo de Arme kranken in de uiterste elenden zyn; en’er alles ontbreekt, zal men ze om
de twe, of drie uren, naar dat het de gesteltenis, of de nood des zieken vereist, een
Nat met een dojer, of twe van een Ei, in een half pintje water gekookt, geven; en om
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’t te aangenamer te maken, zal men’er een lepel, of drie Wyn met wat Suiker, of
Honig by doen.
Zo de zieken’er nog wat beter by kunnen, kan men ze een Nat geven met drie
oncen gestote Rys, of een Gersten-nat van gepelde Gerst, of een Haver-nat van Havere
Gort, en ontrent een once gerast Herts-hoorn. Men zal het op drie pinten kokend
water doen, en het op klein vuur zetten, tot dat alles wel uitgedyd is. Daar na laat
men het door een Teems lopen, vringt het styf uit, doe daar een once goede Honig,
of anderhalf once Suiker by, met negen, of tien zoete, en zo veel bittere, van hare
schillen gezuiverde en gestoten Amandelen.
Het helderste van het Nat moet men in dubbele Koorsen geven, maar zo die niet
zwaar zyn, en de Ziek e voedsel nodig heeft, zal men ze dikker nat geven; en de Pot
roeren, eer men’er het Nat uit schept, om het warm te maken.
Als de zieke geen koors in ’t geheel meer heeft, en eetlust gewaar wordt, zal men
het dojer van een vers Ei by elk Nat doen, of enige dunne stukjes brood, en om ’t
nog aangenamer te maken, zal men’er een weinig Pepers, of geraste Neutmuskaat,
of poejer van fyne kruiden, en enige kleine witte Uijen by doen. Zie nat en potspys.
lever. Zie de beschryving in Hubners Woordenboek.
De ziekten, welker oorspronk men aan de Lever toeschryft, zyn de Waterzucht en
Geelzucht; andere worden door het medelyden der Maag en der Milt, of Darmen, of
Nieren, of Zaad-delen, of opstopping der Spenen, of ongesteldheid der Moer, of door
een Loop, of Kwetzuur geboren.

Om de hitte der Lever te matigen.
Neem een deel Leverkruid, dat in waterige plaatzen groeit.Stamp het in een Mortier,
pers’er het sap daar na uit. Maak het helder met wit van een Ei over ’t vuur, schuim
het wel, laat het daar na staan koud worden; giet het af, en laat het bezinkzel op den
grond leggen; laat op elk pond van dit water zes oncen fyne Suiker smelten, ’t zal
gemaakt zyn. De gift is een once in een glas water, of alleen zo gy wilt.

Ontsteking der lever..
Men kent de ontsteking der Lever aan een hevige hoest, en ene pyn aan Maag en
Middelschot, welke de Long na omlaag schynt te halen, een Tong, die in ’t begin
rood schynt: maar allengskens zwart wordt; aan een vreeslyke dorst, zwakheid der
Maag, ’t braken, somtyd van Gal, somtyds eenvoudig, somtyd als een dojer van een
Ei, en somtyd groen, en aan een hevige Koorts.
Zo op deze ontsteking een Nok komt, ’t is een slegt teken, zo wel, als wanneer zy
van ene Buikloop gevolgd wordt. Maar wanneer zich de Lever in de Milt begint te
ontlasten, is ’t een goed te-
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ken; maar als ’t anders omgaat, is ’t van ’t beste niet.
De koorsen die van de Lever komen, of van de Maag, zyn altyd hevig en menigmaal
oorzaak van de Tering: maar zo in een ontsteking der Lever ’t rechter Neusgat begint
te bloeden, en’er een groot zweet opkomt, of men veel waters maakt; it ’t een
voorteken der herstellinge.

Middelen tegen de ontsteking der lever.
Om deze ontsteking te genezen, zal men terstond op den Arm en Voet een reis, of
meermalen aderlaten, zo het de kragten maar toelaten. Hier zal men op letten; gelyk
ook, om twemalen daags, verfrissende Klisteren te geven, en van drie tot drie uren
Natten van Kalven, of Hoenderen. Hier in zal men de Koude zaden, en die van Salade
en Porcelein koken. Onder de Natten zal men de bladen van wilde Cichorei, Weegbre
en Nachtschade doen, met een weinig Suiker, zo ’t een tyd is, waar in men die kruiden
heeft. Men kan ook tot de Wortels zynen toevlucht nemen, of tot enige Stroop van
Appelen, Granaden, of Violen, of Aalbessen, of Doornbessen, gedaan deur
Gersten-water, met Paardebloemen gekookt.
Na den vierden dag zal men den buik met een once Cassie-moes zuiveren, welke
in twe glazen Wei is gesmolten; of in afziedzel van Klaverzuring, die in deze Ziekten
zeer goed is, om dat zy verfrist, de hitten matigt, de kladden gemaklyk doet opbrengen,
de Gal en ’t Zout slym temt, en den Dorst bedaart.
Des niet tegenstaande zal men de zyde, daar de Lever legt met Rosen-olie, of Olie
van Kween, met een weinig sap van Weegbre, of Nachtschade, en een weinig Kamfer,
vryven.

Ander onfeilbaar Middel voor een ontstoken lever.
Stamp onder vyf, of zes oncen Rozen-azyn de nog heette Lever van een zwarte Haan,
die levendig is geopend, en wring het sap door wit Lywaat heel styf, geef dit Middel
aan den Zieken. Zo gy geen Rozen-azyn hebt, zult gy gemenen Azyn, die goed is,
gebruiken. Zie lindewater en ’t Woord verkoudheid.

Leverloop, of zwakheid der lever.
De zwakheid der Lever wordt door een ongesteldheid veroorzaakt, waarvan de stof
somtyds in de Ingewanden, of de Ader en Slag-aders is, en die somwyl door de
zwakheid der deelen wordt veroorzaakt, welke de Chyl opslurpen, of in zich houden,
of dienen om ze te veranderen en te scheiden, zonder dat’er iet gebroken, of aan
stukken is. Zy is van twederhande aart, koud en heet, en die twee soorten worden
door het tegenovergestelde genezen.
Die heet is, wordt gekend aan een geel wezen, ene rasse pols, Hondshonger, grote
vermagering, algemeen verval, zwakheid van maag na het eten, vry felle koors, aan
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’t braken van groene gal, een gele en stinkende afgang, daar men somwyl stoffen
van de Lever in ziet, die zo scherp zyn, dat zy byten, als men ze kwyt wordt, en een
geel water.
De koude, die de Leverloop geheten wordt, schoon de eerste immer zo wel dien
naam verdient, kent men aan een kleine pols, die langzaam is, aan een bleke koleur,
aan waters, die somtyds dik, of helder, of wit zyn; aan zwarte afgang, somtyds dik
en zwart, somtyds vry wel na schuim van vlees dat eerst geslagen is gelykt, en geen
reuk heeft, ten zy men door te veel eten gemaakt had, dat het voedsel bedorven waar:
want in deze ziekte heeft men fomwyl honger, somwyl niet.
Men moet nog aanmerken, dat, zo het bloed uit ene open, afgebroken ader komt,
dat het’er ten eerste zuiver en zagt, daar na met geweld voor den dag zal komen: en
dat’er, zo het uit een aanstuk geknaagde ader komt, dan etter te gelyk mede zal komen.
De Leverloop maakt zwakheid en verstopping: Zy geneest wel, maar zo zy
verouderd is, dreigt zy ’t water zo wel, als ene verzwering in de Lever.
De loop, die uit een ader komt, die lang gebroken, open, of geknaagd is geweest,
is ongeneeslyk.

Middel tegen de zwakheid der lever.
Tegen de zwakheid der Lever, door verkoeling der Lever veroorzaakt, zal men doen
de Middelen en Spyzen gebruiken, die, terwyl zy zachtjes warmen, ook versterken,
gelyk een Kieken, een Duif, Patrys, Schaap, Harts-horen. Wat den drank belangt,
die moet goede oude Wyn zyn, welke voor en na den eten moet gebruikt worden.
Men zal een weinig Rabarber eten; en als men dit niet doet, kan men zich van deze
Poejer bedienen.
Neem een half dragma Nagelen, een dragma Auys, zo veel Venkel, rood
Sandelhout, Kaneel, Muskaat-noot, Florentynse Iris, Mastik. Stamp en meng het
alles met vier oncen Kandy-suiker. Men moet’er een Lepel vol van nemen, als men
van Tafel gaat. De Conserf van Provence-rozen, of die van Cynorrhodon, Sjelei van
Kween, Theriac, Orvitaan, Alsem-wyn, kunnen ook dienst doen.

Anders.
Neem koekjes de Spodio, van Rabarber, van elks een dragma; maak’er Pillen van
met Syroop van Cichorei, en geef’er alle morgen nuchteren een half dragma van.
Men zal bevelen, eenmaal ’s weeks, met zes dragmen dubbelde Catholicum in twe
oncen Rozenwater en zo veel Weegbre-water te smelten, of met een Slikbrokje van
drie dragmen Veneedse Terebintyn, en een dragma gestoten Rabarber den buik te
zuiveren. Of men zal deze Electuarium gebruiken. Neem twe oncen van den Poeder
van Di-
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arrhodon Abbatis, en anderhalf dragma Poejer van Rhabarber, Siroop van Cichoreit
zo veel nodig is, om deze te maken. Men moet’er twe en een half dragma nuchteren,
twe, of driemaal ’s weeks, van innemen.

Anders.
Indien ’t door hitte veroorzaakt word, behalven dat men Kalfsnatten, en Vleesnatten
van Kiekens, en Pluimgediert moet geven, welke met Zuring, Sla, Porcelein,
Comcommers, Verjuis en Oranjesap zyn smaaklyk gemaakt, moet de Drank wezen
Limonade, Citerdrank, Kleinbier, of Gerstendrank. In den tussentyd kan men
afziedzels van Agrimonie, wilde Cichorei, Scolopendria, wortels van Plompen, Zuring
en Drieblad nemen. Men moet Klisteren met Zemelen, Béét en Postelein, of Azyn
en Water. Men moet buik zuiveren met Cassia en Rhabarber. Men zal de Syropen
van Duive-kervel, Postelein en enkele Appelen, doen gebruiken, of in een weinig
Rozenwater- Men zal’er de poejer Diarrhadon, of de koekjes van Berberis, of van
Spodium, of van de drie Santalhouten, by doen
Het gebruik van Schapen-, Koejen-, of Geiten-melk is daar een uitnemend middel
voor, men moet ze laten koken, en’er den room afnemen. Men kan ze ’s morgens na
den eten, en ’s avonds geven, als men na bed gaat, houdende ondertussen een gepaste
Levenswys; dat is, men moet geen Vlees eten, dat de Maag kan beswaren. Men kan
ook enige dagen aan een, des morgens nuchteren, een dragma gestampte Gitte, in
witte Wyn met Water gemengd, nemen. Men zal letten, dat ze de zwakheid der Lever
uit het medelyden van enig ander deel ontstaat, als van ’t Hoofd, of Maag, of van de
Ingewanden, men tot deze eerste oorzaak zynen toevlucht zal nemen, welke men
voor af zal genezen.
Alle luiden, aan de zwakheid der Lever onderworpen, moeten gesuikerde dingen
eten.
Het voedzel van de Lever eens Wolfs, of het sap van Kapoenen, of van Slakken
zal de ene en de andere dezer zwakheden in korten tyd genezen, of in weinig tyds
hulpe toebrengen. Men zal niet nalaten op de plaats der Lever, een pleister van de
Meliloten te leggen, doende daar een weinig olie van Aspic by, of van Kamillen, of
wel dit Voorschrift.
Neem een pond Sap van tamme Cichorei, met twe oncen Sap van Pimpernel; geef
daar twe oncen van alle morgen, om den tyd van een maand lang, of meer, daar van
te drinken, zo het nodig is.
Als de Leverloop komt van een geopend ader, zal men doen Laten, zo niet, zal
men loze koppen op de Schouders, of onder de Borsten zetten. Men zal in de Natten
nu eens Geers doen, of Erweten, of Bonen, of Sla, en dan eens Postelein. Alle daag
zal men twintig greinen Rhabarber doen nemen in drie oncen Weegbre-water; en
daaglyks zal men nuchteren een gift van een Slikbrok geven, dat in ’t Bloedspuwen
is voorgeschreven. Zie bloedspuwing.
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Om de lever te verkoelen, de roodheid van ’t wezen weg te nemen, en drogen
hoeft te doen overgaan.
Men moet een uur, of anderhalf lang op hete as laten trekken, ontrent een ounce
Provencie-rozen, in twe pinten Welwater, en een halve lepel vol, geest van Zwavel.
Terwyl dit staat te trekken moet men van tyd tot tyd de Rozen met een houte lepel,
of spatel roeren. Zy zullen ’t water verwen, en men zal het Natdoor een schone doek
laten lopen; doende’er daar na een vierendeel Suiker by, zult gy’t voor een Nat doen
gebruiken.
Men moet’er ’s morgen nuchteren, een glas vol koud van geven, zo veel ook ’s
avonds, drie, of vier uren voor het avondmaal, en daar mede op die wys een dag, of
tien blyven aanhouden.

Van de koude der lever.
Deze ongesteldheid wordt door een koud Slym veroorzaakt, waar uit een Gezwel en
Verzwering is voortgekomen, die met veel moeite is ryp geworden. Zy vereist geen
aderlaten, of daar moest een grote overvloed van bloed by wezen, maar men zal veel
eer goede Buikspoelingen van Gerst, Zemelen, Kamillen, Meliloten gekookt, geven;
waar in men Rozen-honig en rode Suiker gesmolten heeft; men zal ze alle dag
herhalen.
Men zal ’s morgens nuchteren Siroop van Alsem in Kruis en Munt, of
Ossetong-water, met twe oncen Rozen-honig geven, als men slapen gaat.
Men zal de zyde met dit Smeersel vryven. Neem een once Olie van Mastic; zo
veel Olie van Kamillen, Olie van Alsem, met een half once Azyn. Laat daar na alles
met malkander heet worden, en het deel daar mede gesmeerd hebbende, zal men het
dekken met een blad Vloeipapier.
De Levenswys zal wezen, goeden Wyn te drinken te geven, gene kost die kwalyk
te verteren is, noch lymerig, noch raauwe vruchten, Salade, Vis, noch Erweten te
eten.
Men moet den Buik met twe oncen Manna zuiveren, welke in witte Wyn gesmolten
is, of in water van Ossetong, of in een half once de Diaprunis in een Slik-brokje,
latende daar een Vleesnat op nemen; of anders, neem twe vierendeel-loods
Sennebladen, een vierendeel-loods Rhabarber, laat het trekken in een Afziedzel van
twe oncen Tamarinden, van Weegbree, Agrimonie; en doe het nuchteren nemen.
Zo de Verzwering deurbrak, moet men letten, waar de etter heen loopt; zo het door
den Afgang is, zal men deze Darmspoeling gebruiken.
Neem Gerst, Zemelen, van elks een handvol, doe het koken tot dat de Gerst staat
om te splyten. Laat daar na dit afziedzel af koken, en doe op elke Darmspoeling een
once Suiker, met
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zo veel Olie van Rozen, om daar ’s morgens en ’s avonds van te geven.
Zo het door de Pis heen ging, neem een afziedzel van de wortels van Eppe, Venkel,
en Ciceryboontjes. Doe daar een once koude gestoten Zaden by. Laat het door een
Lywaat lopen, en doe daar van, tussen de Nattten in, met een weinig Suikers, vier
glazen daags drinken.

Een Knoestgezwel van de lever.
Wat een Knoest-gezwel zy: Zie knoestgezwel. Maar men heeft ze die onvolkomen
en volkomen zyn. De eerste zyn zulke, daar nog pynlykheid in is, en die eerst gemaakt
is.
De laatste zyn ongeneesbaar zonder snyden; de eerste geneesbaar.
De eerste soort is veeltyds van de andere te onderscheiden, om dat ’t wordt geboren,
zonder dat’er enige dikte te zien is. Het komt altyd van kwaad voedsel voort, of van
enige fout der Lever, of Milt, of van een opstopping der Stonden en Spenen.
Maar het twede is aan ene Ontsteking, of Roos haren oorsprong schuldig, wanneer
men de ontbinding verzuimd hebbende, de stoffe steen-hard is geworden.
Wat de Gezwellen en haren aart belangt, zie daar van ’t Woord gezwel.
Om een Koest-gezwel der Lever te genezen, moet men een Conzerf van de bloemen
van Malrove, met Honig gemaakt, den tyd van 40 dagen lang, nemen, en men maakt
ze dus.
Neem van de verse bloemen van Malrove twintig oncen, zo veel witten Honig.
Stamp het te zamen vry lang; doe ze in een aarden pot, en neem’er een once van des
morgens nuchteren, drinkende daar op vier oncen van dit water van Malrove.
Zo het Knoest-gezwel door de opstopping der Stonden geboren wordt, zal men
niet nalaten, op den Voet een ader te openen, Buik te zuiveren, de Stonden in Vrysters,
die hare jaren hebben, voort te brengen; en op de Speen-aders Bloedzuigers te zetten.

Verstopping der Lever. Zie ’t Woord verstopping.
Om de Lever weder te herstellen.
Neem de bladeren van Wynruit, Salie, Eppe, Hoef-blad, van elks ene hand vol.
Hebbende het in een zuiver vat gedaan, doe’er daar na een half pintje witte Wyn op;
en het met den ander gemend hebbende, laat het den tyd van twe uren trekken;
schommel het nog eens om; en laat het Nat’er door een doek aflopen. Neem het daar
na nuchteren, den tyd van drie dagen, en eet niet voor twe uren daar na.

Anders.
Neem nuchteren, den tyd van negen dagen aan een, ’t Sap van Bernasie.. Om deze
te maken, Stampt men de bladen en bloemen van die Plant, men drukt’er ’t sap uit;
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men doet het daar na koken; men past wel op schuimen; men moet by elke gift, een
weinig Suikers nemen.

Anders.
Meng een ons sap van Pimpernel, met een pond sap van Endivie, en neemt’er elken
morgen een half glas vol van.
lever van een Kalf. Men eet ze op twederhande wys, of en Sivé, of gebraden.
Zo men ze en Sivê wil klaar maken, Lardeert men ze grof, daar na zet men ze in
een aarden pan, daar men ze eens op reepjes Spek, of in Boter laat opsnerken. Daar
na niet dan middelmatig vuur op het Fornuis daar onder doende, laat men ze in zyn
sap gaar worden, zynde naar behoren gezout, gepeperd en gekruid. Als men daar na
oordeelt, dat men ze nog smaaklyker moet maken, doet men’er een glas Wyn by; en
na dat’er de Lever een weinig in gestooft is, en ze gaar is, doet men’er een scheut
Azyn by, om ’t wat verhevener te maken, en daar na dist men ze op.
De Lever op die wys gereed gemaakt, is koud een uitnemend eten, en wordt van
vele liever dus, als warm gegeten.
Zo men gebraden Lever wil eten, steekt men ze, na dat zy wel gelardeerd is, aan
’t Spit, en droopt ze daar aan menigmalen met Boter, die men in een pan gesmolten
heeft; men doet’er wat Azyn, Zout en Peper by; en als zy gaar is, dist men ze in de
Saus op, die in de Braadpan is.
levers van Dieren. Zie dieren.
leverkruid. Zie in ’t Kunst-woordenboek Hepatica.
leverkruid. Hepatica Nobilis.

Behandeling.
Het wordt van ’t zaad van enkele voortgeteeld, dat men ter degen ryp laten worden,
eer men ’t met een afgaande Maan en Zuiden wind plukt. Het zaad moet men tot in
Augustus weg leggen, wanneer men ’t zaaijen moet, acht, of tien dagen voor volle
Maan. Men moet de aarde vocht houden, tot dat zy opgekomen zyn. Dan moet men
onder ’t water een weinig Pis doen, om de Planten wat te jagen.
Men moet ze in Huis, of Kelder, voor ’t vriezen bergen, en dan om de week, of
zes, maar een weinig waters geven; en als men ze weder buiten zet, moet men ze
water met weinig Pis geven; maar niet te veel.
Men verplant ze met een Zuiden wind voor de vollen Maan in gruizige gemeste
aarde, om te beter dubbelde voort te brengen.
Maar de dubbelde worden wel door scheuren voortgeteeld; men begiet ze wel eens
met Pis, ja
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men pist’er wel eens rondom; dan groejen ze welig en sterk voort.
levisticum in ’t Latyn, of lavaswortel in ’t Nederduits, is een Middel tegen de Jigt.
Men kookt een Vierendeel-ponds van het zelve in een stoop Regenwater, tot dat het
Water, ontrent een derde verkookt is; vervolgens doet men’er een weinig Suiker voor
de smaak by; drink het heel heet, 3 a 4 maal op een dag; Dit Middel is beproeft tegen
de Jigt.
leurebeijen zyn een soort van Aartbeziën, die veel bloem, maar geen Vrucht geven.
Men moet de zelve uitroeijen, of die Aardbeijen, daar zy in zyn, op nemen; want
zy zetten zo sterk voort, dat, binnen korten, ’t gantse Bed Leurebeijen zullen wezen.
Men kent ze niet voor dat zy bloeijen, en ’t Vruchtje wordt zwart in de plaats van
zetten. De goede Aarbeijen ontaarden wel eens in dit soort.
ley is een Kunstwoord van de Jagt, waar mede men wil te kennen geven, waar aan
men de Honden koppelt en vast houdt.
ley it ook een Woord der Rykunst, waar mede men den Riem, of de Koord, of Tou
te kennen geeft, met welke men de Paarden ment: men noemt ze ook Toomen.
liguster wordt van Uitlopen geteeld, is, goed om lage Heggen van te maken. Zie
Aanmerkingen op Lusth:, en Hubners Kunstwoordenboek op Ligustrum.
likdorens, of Exterogen aan de Voeten.
I. Neem nieu Was, en Pik van elks evenveel, Spaansgroen gepulveriseerd naar
gelang. Laat het Was en Pik in een Pan door een smelten, en als ’t gesmolten is,
doe’er van het Spaans groen zo veel in, als vereist wordt, om ’t Mengzel groen te
maken, bewaar het tot dat het van noden is. Als men het gebruikt, moet men de
Likdorens tot op ’t leven toe snyden, en ze ontdekken zo veel als mooglyk is. Men
zal vervolgens een Pleister van dit Mengsel maken, en ze leggen op de Likdoren; en
dit een tyd lang herhalen.
II. Neem het aanzetzel, dat men binnen in de Waterpotten vindt; leg het op de
Likdorens, na dat zy wel gesneden zyn; bind daar een Lywaat om, en herhaal het
enige malen.
III. Neem graauwe Spaanse Seep, schrapze met een mes, leg ze op de Likdorens,
na ze wel gesneden te hebben, en herhaal het enige reizen. Als gy de Likdorens voor
dit Middel snyden wilt; moet gy ze eerst in warm water weken, waar in Semelen zyn
gekookt.
IV. Neem een stukje blank Yzer; maak dat het is gebogen als een Pleister; doe’er
in ’t midden een gaatje in zo groot, als de Exteroog, en leg het op de Likdoorn. Dit
gedaan zynde, neem een druppel brandende Olie, doe deze op ’t gaatje, daar de
Likdoren deur komt, en laat ze’er op uit gaan; Leg’er daar na een Ceroen op, en de
Likdoren zal weggaan zonder wederkomen.
V. Neem een Spyker, of een ander stuk Yzer, dat een weinig stomp en niet zeer
spits is; Maak het over een Kaars heet, en steek het op de Likdoren zo heet en lang,
als gy ’t verdragen kunt, na dat gy hem tot op ’t leven hebt gesneden. Herhaal het
verscheiden reizen, een dag, of vier lang, en de Likdoren zal afvallen.
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VI. Doe Wynazyn in een Distilleer-ketel destilleren; neem van die destillatie, en
doe’er van het schrapsel van ’t Perkement in, dat van de kant van ’t vlees gekomen
is. Vryf daar na de Likdorens met die Wyn-azyn, zo zullen zy weggaan: maar men
moet ze te voren snyden, gelyk boven gezegd is.
VII. Neem drie, of vier Huisjes-slakken, haal ze uithunnen huisjes, stampse in een
Mortier tot een Smeersel; maak’er een Pleister van op uwe Likdoren.
VIII. Neem het schrapsel van Perkement; week het in Azyn; maak’er een deeg
van: leg ze op de Likdoren; doe’er een doekje met Azyn om, en verander het ’s
morgens en ’s avonds.
IX. Neem Goudsbloemen stampze met Zout, leg dit op de Likdoren, na dat zy tot
op ’t leven is gesneden.
X. Neem Olyven-olie, nieu Was, wit Smeer, Pik, Veneedse Terebintyn, bloem van
Zwavel, van elks evenveel. Meng het over ’t vuur met malkander, en doe’er daar na
uwe bloem van Zwavel by. Deze Pleister geneest ook de zemelachtige Schurft.
XI. Leg’er een Smeersel van een bolletje Look en Zouts genoeg op, haal’er daar
na de Likdoren, als gy gaat slapen, uit, en leg’er een pleister op.
XII. Dek uwe Likdoren met de poejer van Rottekruid; en neem ze daar niet af,
voor dat zy tot de wortel toe afgegeten is, en leg’er een defensief van Diachilon
rondom.
limoen-boom is een Boom, die altyd groen is, gelyk de Citroen-boom, waar mede
zy in allen dele by na overeenkomt, behalven in de Vrucht, welke kleinder en fynder
van vlees is.
De bladen zyn hard en langwerpig, als die der Laurierboom, maar hebben geen
byvoegzel. De bloem is Roosachtig, uit een stuk bestaan de, dat in vele delen is
gespleten; de Kelk is dun, uit en vleessig beginsel voorspruitende, en in vyven
gescheurd. ’t Stampertje, of styltje van de Bloem heeft onder zich, of verandert zich
in een langwerpige grote Appel met dik karlig vlees, dat in verscheiden huisjes
verdeeld is. Terwyl de schors helder geelachtig is. Ferrarius telt’er vyf en vyftig
soorten van: maar Commelyn maar vyf.
Plaats. Dees Boom is in overvloet, voor al in de Zuiderdelen van Italien, in Spanje
en Portugal te vinden.
Behandeling. Men Oculeert ze in Italien op Oranje-stam; maar best is ’t op zyn
eigen soort. Men vindt gemeenlyk, dat het ene soort beter tegen ongestadig weder
en kwade behandeling kan, als ’t ander: Maar de Limoen Cederaat, kan best tegen
Herfst-regen. De Limoen is evenwel teerder als de Oranje. De Limoen-boom is vaster
van
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hout, als de Citroen. Zy kunnen echter van stek lichtelyk gestoken worden.
De soorten zyn aan hare takken vry wel te onderscheiden.
Limoenpitten zyn wasselyker, dan Oranjepitten, als kunnende veel eerder tot
bekwame hoogte in de Bakken opgebragt worden, die een reis, of twe door verse
Mest worden ververst. Op zo een wys worden ze in een Jaar ter hoogte van drie
voeten opgebragt, en bekwaam gemaakt om te Oculeren. Men moet ze ten dien einde
kort onder de Glazen houden, en naar de mate, dat zy in hoogte groejen, zodanig
laten zakken, dat’er maar een hand breette tussen het Glas en den Top blyft. Zo dra
de Pitten een duim breed boven de grond zyn, moeten ze verplant worden. Mits dat
men ’t worteltje een weinig afnype.
Maar wil men ze van Stek steken, men doet het in Maart, of in ’t begin van April;
en neemt daar toe een takje van krachtig eenjarig hout van vyf duim lang. Dit steekt
men ontrent drie duim in de aarde, latende daar de bladen aan, die boven de aarde
komen. Men neemt daar toe een potje, dat men onder glazen Ramen, maar nog beter
onder Hoorne, gelyk de Lantarens, zet: maar men moet het Stek in de eerste maand,
voor sterke Zon bedekken, en matig vogtig houden.
Men Entze, Zoogtze, Oculeertze, als andere Vrugtbomen.
De regels van ’t Snoejen van Limoen-bomen is, als die van onze Fruit-bomen. Als
zy genegen zyn zeer zware rechtopschietende takken te maken, moet men ze sterk
inkorten, en van binnen sprokkelhout laten, om te maken, dat de Boom met bladen
zy; dus wordt het misstaan van naakte armen weggenomen. De Regels die verder
waargenomen moeten worden, zyn een platronde rechte kroon, geen gekruiste takken,
of naakte armen te maken, of te teder hout te hebben; glad te snoejen zonder stompen.
Men zet de gantse kroon af tot op een handbreed na, en laat ze maar vier stompen
houden, snydende daar zelf het kleine hout af, als de Boom niet krachtig noch cierlyk
genoeg is, ’t zy by ongeluk, of door mishandeling in ’t Oppassen, Verplanten,
Begieten, of bewaren; ’t Snoejen en Afzetten geschiedt best half February; als men
ze maar in een Trek-kas kan plaatzen.
Limoenen kunnen aan meer koude wederstaan, zo dat zy, een Kas-warmte van 17
graden wederstaan kunnen, en de Dag-warmte in ’t midden van de Winter op 19, of
20 maar hoeft te komen. Men hoeft niet voor half Januari de Kas-warmte zagtelyk
te vermeerderen, zo dat zy op ’t eind van January, maar op het laagste 21½ graden
hoeft te zyn, en de hoogste 25 tot 26. Met het begin tot half February 22. tot 22½ op
’t laagste, en 27, of 28 op ’t hoogste. Na het laatste van February 23. en 29, of 30 op
’t hoogst. Maart 23½, of 24. en 31, of 32 op ’t hoogst; en dus mag ’t blyven tot de
gantse ontbloting toe, Aanm: op Lust.

Eigenschappen.
Zy zyn byna de zelfde, als de Citroenen. De Sap met Siroop vermengd, is in heete,
besmetlyke koorsen goed. Een once van dat Sap vers gedukt, doet de Wumen in de
ingewanden der Kinderen sterven, die ’t drinken. Limoen, tussen de klederen gelegd,
bewaart ze voor de Mot. ’t Sap en de Schil is goed in de Flaauten, en inzonderheid,
die met Opstyging zyn gekweld.
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lindeboom, zyne Beschryving en soorten. Zie Hubners Kunst-woordenboek.

Eigenschappen.
Wat de Eigenschappen van de Mannetjes Lindeboom betreft. Zy zyn opdrogende en
samentrekkende. ’t Afziedzel van de bladen in water gekookt, geneest pypige Wonden,
en kwade Zweren van de monden der Kinderen, zo men ze daar mede wast. De zelfde,
in water aan stuk gevreven, zyn goed tegen gezwollen Benen, als zy’er worden
opgelegd. De Schors, met Wyn-azyn gestampt, geneest de Vlekken van ’t vel.
Wat de Eigenschappen van de Wyfjes Lindeboom betreft: zy zyn de zelfde, als
die van ’t eerste soort. Men kan’er by voegen, dat de Middelschors, gekaaud, Wonden
geneest. De vocht die uit het Pit komt, als zy geknot is, doet het haair wassen, en
maakt dat het niet uitvalt, zo men’er ’t Hoofd mede wast. De Bloem is goed voor de
vallende ziekte.
Men vind Lusthoven en Wandelingen met Lindenbomen, zo om de fraaidheid
harer Stam, als Kroon. Maar ’t Hout is van geen groot gebruik. Van de Schors kan
men Touw maken. Men maakt van ’t hout Bakjes, Kleer-bakken, enz. om de witheid;
de Beeldhouwers gebruiken het om de sachtheid, als ook de Schoenmakers.

Kweking.
Men teelt ze van geen zaad, om dat zy veel slecht soort voortbrengen; maar van
uitloopen. Men hakt in ’t vroege voorjaar, ontrent een handbreed boven den grond,
een bejaarden weliggroejenden Boom af. Deze schiet voor Sint Jan vele uitlopen,
welke dan nog bekwaam zyn om in te leggen, en in dat Jaar nog wortel te schieten;
om in het volgende Jaar van den Moerboom te worden afgenomen, en op zich zelf
geplant te worden. Dit gedaan zynde, worden zy tot dicht by den grond afgesneden;
waar na zy enen enkelden rechten scheut zullen schieten; de zydscheuten moeten
niet voor ’t volgende Jaar weggenomen worden, of daar moest een dikke scheut uit
voortkomen, welke men een Zuiger noemt. Wanneer deze wat lengte bekomen
hebben, steekt men’er een regte stok by, waar aan men ze met een Muskovise Mat
bindt. In’t volgende Jaar snydt men ze weder tot op een voet na aan den grond af,
wanneer ze met meer kragt, en scheutig zullen opgroejen.
Hy moet niet laag met zyn wortel aan ’t Winter-
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water staan, kan gene sterke wind verdragen, groeit in luwte tot een grote en schone
kroon, moet om de 36 voeten geplant worden. Men moet ene Spil bewaren, waar uit
de andere takken moeten voortkomen, en ze dan nimmer snoejen.
linzen. In ’t Latyn, Lens, of Lenticula, is een Gewas, wiens blaren kleinder zyn, dan
die van graauwe Erweten. De Bloem gelykt’er zeer wel na, waar uit kleine Peulen
groejen, dicht gesloten en wat plat, waar in de Linzen zyn opgesloten, drie, of vier
ten hoogsten in ieder Peul. Zy zyn plat rond, en hebben een dun velletje, Enige zyn
wit, die de beste zyn; andere asgraau, welke een witte en rode bloem dragen; daar
die der eerste enkel wit is. Zy zyn grote vyanden van het Kleefkruid, of Klis.
Men zaait deze plant overal in de Velden, gelyk andere Peulvruchten. Zy bloeit
en wordt ryp in Juli en Augustus.

Eigenschap der Linzen.
Zy maken dik bloed, als men haar te veel eet, en onderhevig aan de Zwartgallige
ziekten, als aan de Kankers, Krauwagie, Zweren, en pyn in de Zenuwen. Zy doven
de Minnelust, veroorzaken schrikkelyke Dromen, en zyn schadelyk voor het Hoofd
en de Long.

Voorzorg om de Linzen te zuiveren.
Wanneer men ze wil koken, is het genoeg, dat men ze wanne, om’er het stof, en
kleine steentjes uit te krygen. Het geheim bestaat hier in, dat men schoon water in
een Pot opkookt, en haar in dat warme water smyt; wanneer ze terstont boven komen,
daar op schept men haar met een schuimspaan in een Pot, of Schotel op, en al het
vuil met de steentjes blyft op den grond zitten. Dan neemt men ander schoon water,
om ze’er naar de gewone trant in te koken.

Voortplanting van de Linzen.
Zo men de Linzen in overvloed wil hebben, moet men’er een Aarde toe nemen, die
noch te vet, noch te mager moet wezen. Want in een vette aarde groejen ze te welig,
en geven niet dan groen loof, daar ze in tegendeel in een middelmatigen grond
overvloedig zaad schieten, zo’er maar geen regen opkomt, terwyl ze in ’t bloejen
zyn. Want de vochtigheid is haar dan dodelyk, en laat ze geen Peulen krygen.
Begeert men, dat de Linzen schoon en spoedig uit den grond opschieten, dan mengt
men ze vier, of vyf dagen lang met droge Mest, en na dien tyd maakt men zig gereed
om ze te zajen.
Of zo men wil, dat de Linzen niet lang vertoeven met uit te komen, heeft men dit
maar waar te nemen, dat men zich van den Ploeg niet bediene, om ze te dekken, als
ze gezaaid zyn, maar van de Egge.
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(linzen)water. Zie kroost.
(linzen)lombaarse. Zie senysboom.
lippen noemt men eigentlyk, die deelen die den mond omringen, en den ingang daar
van uitmaken. Maar men past het ook op andere dingen oneigentlyk toe, die ene
opening omringen, ja zelf op Wonden.

Pomade voor de lippen.
Neem een once Amandel olie, zonder vuur geperst; een dragma, of wat meer van
Schapenvet, doe’er wat Alkanetwortel by, om kleur te geven. Doe het metden andere
koken, en bedien er u van.

Aanmerking.
In de plaats van zoete Amandel-olie kunt gy Jasmyn-olie nemen, of die van een
andere Bloem, om uw Smeersel reuk te geven.

Ander Smeersel voor gekloofde lippen.
Neem een half pond verse Boter, vier oncen nieu was, vier oncen zwarte gewassen
Krenten, een once Alkanetwortel. Zet het met malkander op ’t vuur tot dat de Boter
is gesmolten, laat het daar na deur een doek lopen; bewaar ’t tot nooddruft.

Gebruik.
Smeer het op gekloofde Lippen des avonds, voor al, als gy na bed gaat. ’t Is ook
goed voor harde handen en Likdoornen.

Voor gescheurde lippen.
Neem Tutia, en Olie van dojers van Eijeren; meng het te samen, smeer’er uwe lippen
mede, na dat gy ze met water van Gerst en Weegbre gewassen hebt.

Anders.
Neem een korst Roggebrood, laat het op kolen heet worden; leg het daar na zo warm,
als gy kunt op de Lippen, en doe het enige reizen aan een.
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Ander Middel voor lippen, die deur de koude en wind geborsten zyn.
Smelt onder Rozen-olie even zo veel Arabise Gom, en Gom Adragant, en smeer’er
uwe Lippen mede. Of neem Varkens-merg met Honig gemengd: maar warm het, eer
gy ’t smeert.
lisbloem; by den naam van Iris by de Liefhebbers van Bloemen bekend. De soorten
zyn in Hubners Kunst-woordenboek opgeteld; Wy zullen ons alleen met de
beschryving van die bemoejen, welke Iris Nostras heet; om hare beroemde
Eigenschappen.
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Beschryving.
’t Is ene Plant, waar van de bladen die uit de wortel voortkomen, zyn gegroefd en
puntig, gelyk een Degen; ontrent twe vingeren breed, en een voet, of anderhalf lang.
Rondom de Stengel, welke zy uitschiet, en in enige takjes verdeeld is, zyn aan de
knopen bladen, die ze omringen. De bloem, die graau en groen van buiten is, is violet,
of purperachtig van binnen, heeft verscheiden witte strepen, en wast op ’t eind van
elk takje. Het zaad is byna rond, en legt in een langwerpige vrugt, die driehoekig, en
in drie huisjes verdeeld is. De wortel is lang, vet, met draadjes en reuk voorzien, vol
van sap, en scherp van smaak.

Plaats.
Deze Plant wast overal, maar voor al op vochtige plaatzen.

Eigenschappen.
De Wortel der Iris heeft grote kracht, vooral om een aangenamen Adem te geven,
als men ze kaaut; Zy neems de Tandpyn weg. Zy doet slym lozen, en droogt de vocht
van ’t hoofd op.
De Wortel gekookt, en met Azyn gedronken, is uitnemend tegen alle soorten van
Vergif. Zo men ze laat koken, en’er ’t sap uitperst, zuitvert het sap, ’t geen’er uit
komt, als het gedronken wordt, de Gal, ’t Slym en waterig vogt van de
Waterzuchtigen. Legt men het op de Spenen, brengt het hulp toe; Plaatst men de
Wortels in Koffers daar Stoffen, of Lywaat in leggen, zet zy niet alleen daar aan
goede geur by, maar bewaart ze ook voor de Mot en ander ongediert. Als zy nog vers
en groen is, kan men ze voor allerlei soort van ongemakken gebruiken, om dat zy
altyd goed zal doen. Zie Matthiolus en anderere, die van de kracht der Iris handelen.

Van de Olie der Lisbloem.
Met de bloem van Lis maakt men goede Olie, welke men enige dagen in de Zon zet;
waar door zy volmaakt schoon wordt. Zy ontbindt, verzagt, maakt ryp, en vermindert
de koude pypen. Zy maakt de grove vochten fyn. Zy is uitnemend voor de Lever en
Milt. Zy is uitstekend voor zulke, die met de Jicht gekweld zyn, om dat zy de pyn
wegneemt, en de vliezen der gewrigten, en van alle deelen van ’t lighaam slap maakt.
Zy vermindert de pynen van de Lyfmoer, welke door koude vochten veroorzaakt
worden. Zy helpt de Lammen en doet ze by zich zelven komen, die bezwymen, en
geneest de Oor-pyn.
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Aanmerking.
Deze Olie is uitnemend in alle de bovengenoemde kwalen, als men’er ’t zieke deel
mede strykt. Maar men moet ze warm maken, om dat zy dan meerder kracht heeft,
en om dat zy schielyker werkt.

Behandeling der Iris.
Men heeft ze, die Bolgewassen en Klaaugewassen zyn. De eerste laten zich als Tulpen
behandelen, en om de laatste te vermeerderen, moet men ze scheuren. Zy zyn niet
vies in ’t behandelen.
Iris van Persen, die zeer vroeg bloeit, wordt opgenomen, als ’t lof geel is.
Opgenomen zynde, laat men ze ’t onderste boven tot den maand September leggen,
wanneer men ze weder plant.
De Iris Susiana is viezer in hare behandeling; zy eist warmte, goeden grond, en
vogt doet ze sterven. Om ze te vermenigvuldigen moet men ze kort na het bloejen
verplanten, en ze zo veel mooglyk scheiden, zonder ze met te veel geweld te scheuren
noch te breken; men moet ze een halfvoet van malkander zetten, de koude maakt ze
zo gevlekt, als het vel ener Slang.
Gelyk de Lisbloemen van Wortels en Bollen worden voortgeteeld; zo zaait men
ze ook op welgemeste bedden, die luchtig leggen en wel zuiver zyn. Die Wortelen,
of Klaauwen hebben, dragen genen bloem, dan na vier Jaren; drie Jaren na het zajen
plant men ze in Juli, en verplantze in September.
loenje. Longe in ’t Frans, is het beste stuk van ’t achtergedeelte van een Kalf; of ’t
Lendestuk.
lok-pyp. Is een Fluitje van enen Vogelaar, waar mede hy de Vogels, door hare stem
naar te bootsen, bedriegt. Dat van de Kwartelen noemt men en Kwakkelbeen, of
Wachtelbeen. Het Lokfluitje van de rode Patryzen is anders, als dat van de gryzen.
Daar men de Leeuwerken mede lokt, is in ’t gemeen een klein rond blikke Busje, of
doosje, aan beide zyden met een klein gaatje doorboord. Men maakt’er ook om de
Herten te lokken, zynde rieten, gelyk die van een Sjalimo, of Orgelpypen, welke een
verschillend geluit geven, naar de dozen zyn, daar ze ingedaan worden.
lok-vogel word een Vogel genaamd, welke de Vogelaar gebruikt, om de Vogels van
’t zelfde soort, door zyne stem te lokken. In ’t vangen van Schildvinkeu gebuikt men
ze die gemuit zyn, en in ’t Najaar nog zingen, en zulke, welke uit de zang, en
ongeblind zyn, en Kwinkers, naar haar geroep geheten worden. De Lok-vogel der
Patryzen is gemenlyk het Wyfje. Men plaatst ze op ’t einde der Vorens, daar men de
Netten gespannen heeft, op dat’er de Mannetjes in lopen. In de Eende-kojen worden
Roepertjes, of Kwakertjes, zynde een soort van Eendvogels, gebruikt.
longezieke, Pulmonique in ’t Frans. Een Longezieke, die verlaten was van de
Geneesheren, is in den tyd van drie maanden genezen geworden door ’t dragen van
een vierdubbeld Servet voor de Maag, dat van achteren vast gemaakt was. Dit
Geneesmiddel mist niet, en men ziet’er de winst van in weinig tyds; de Maag, die
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niet wel koken wil, wordt in weinig tyds herstelt. Als het Servet nat van zweet is,
moet het afgenomen, gedroogd en daar weder opgelegd worden.
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Geneesmiddel voor Longezieken.
Men moet zo lang, als men wil, koekjes gebruiken, van Bloem van Zwavel gemaakt.
Ander. Om de zelfde Kwaal te genezen, neem alle morgen vier, of vyf maanden
lang, het afziedsel van Wond-kruiden, die in Zwitzerland vergaard worden. Men
heeft maar zo veel, als men tussen twe vingers vatten kan, in een pint water nodig.

Voor de Opgeblazenheid, en zelf voor de Longe.
Neem levendige Kreeften, stampze in een Mortier, tot dat zy tot pap zyn; en zyg ze
daar na deur een doek. Doe’er daar na twe pinten witte Wyn over, om ’t te beter deur
te zygen; laat het den tyd van 24 uren trekken, en drink’er alle morgen een goede
teug nuchteren van, tot dat gy verlichting gewaar wordt.

Uitnemend Geneesmiddel voor de Long, den Hoest en korten Adem.
Neem Razynen van Damas, Jujuben, St. Antonies Pruimen zonder kern, of steen,
van elks twe oncen, drie Vygen, drie Dadels; Doe het alles in een aarden pot van twe
pinten water; doe het op de helft verkoken; doe er dan by de vyf (Capillare)
haair-kruiden, en bladen van Hoef-blad, van elk een hand vol; doende het nat op een
half pint verkoken; laat het dan alles deurzygen; doe’er dan Kandysuiker by, diafenic,
gemene Suiker, van elk vier oncen, en maak’er een ligt gekookte Siroop van. Men
geeft’er ’s avonds en ’s morgens een lepel vol van. Zo gy van den Hoest gekweld
zyt, laat’er een stukje Zoethout in trekken, en zuigt daar aan, om ze’er uit te halen.

Ander zeer goed en beproefd Middel.
Neem een Vaars, of zwarte Koe; meng door haar eten Hoef-blad, Pimpernel en
Scabiosa. Destilleer de drek, welke zy maakt, zo zult gy een zeer goed water hebben,
dat geen kwade geur heeft. Neem’er een goed half glas van, alle morgens nuchteren,
en zo veel twe uren voor den eten, blyf’er mede aanhouden drie weken lang, gy
zult’er u wel by bevinden.

Ander uitnemend Middel voor de Kuch en Borst.
Laat een pond van den besten Honig in een verglaasde pot smelten. Neem de pot van
’t vuur, als de Honig gesmolten is; en doe’er voor een stuiver, of twe bloem van
Zwavel in; zo veel gemalen Zoethout, en zo veel van Elzenhout, en zo veel Rozewater;
Roer het met een houtten Spatel om, op dat het zich wel menge. Bewaar dit Mengsel
daar na in een glas, of Delfs aardewerk ten gebruike. Men geeft’er van de grootte
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van een Neut, en laat het in den mond smelten. Men neemt het ’s morgens nuchteren,
en ’s avonds een weinig voor dat men na bed gaat; en zo menigmaal, als men van
de Kuch gekweld wordt.

Water, zeer heilzaam in ziekten van de Long.
Meng twaalf dojers van Eijeren, na dat zy wel geslagen zyn in anderhalf pint Melk,
en een pint rode Wyn, doe’er daar na zo veel Wittebrood in; als nodig is, om’er alle
de Wyn in te doen trekken. Doe daar in de bloempjes van Hof-bloemen, en Distilleer
het met een ketel; dan zult gy daar een uitnemend water van krygen, ’t geen gy een
maand lang gebruiken zult, ’s morgens nuchteren, en ’s avond voor dat gy na bed
gaat. Men geeft het een lepel vol in een Schapen-, of Hoender-nat, of Nat van ander
gevogelte.

Een Pleister voor de Long en de Maag, die tien dagen goed blyft.
Neem Aloë twe dragmen, Wynruit, dat een weinig aan stuk gedaan is, drie, of vier
handen vol; gemeen water, zeven, of acht kommetjes. Doe het alles in een verlooide
aarden pot koken, tot dat alles zo ver verteerd is, dat de vogt het Servet kan nat maken.
Perst het daar na door uw Lywaat; en ’t geen’er af komt, doop daar een Servet in,
dat het’er gants nat van is. Vouw het daar na in vieren, en laat het in schaduwe drogen.

Middel voor Longeziekte.
Neem een dragma geest van Terebintyn, twee dragma bloem van Zwavel, of Hars
in poejer. Doe het in een Destilleer-ketel met de blinde Kap, laat het circuleren tot
dat gy tranen aan de Kap ziet, en ’t zal genoeg zyn. Men geeft het van acht, tot tien
druppen in water. Dit geneest de Longeziekte, zo lang’er maar iet van de Long overig
is, de Verkoudheid en den Hoest.
lood, by de Chymisten Saturnus geheten, en met het teken de Planeet Saturnus ђ
getekend, om dat zy zich inbeelden, dat ’t van dat Hemellicht zynen invloed ontfangt,
is een Metaal, dat zwaar, glinsterend, zwart, smeedbaar is, en licht smelt. Men vindt
het in Vrankryk en Engeland in de Mynen, daar men het in Steen uit haalt, ’t geen
men Lood-ertz noemt. Deze is moeijelyk te smelten, maar licht te verbryzelen. Men
zet ze aan stukken in een Oven, daar toe met voordagt gemaakt, waar in een goot
gemaakt is, daar het deur wegloopt. En zo men enig mengsel van Keisteen, van Rots,
of van Zilver vindt, zal dit by de dovekolen te vinden zyn. Als het Lood gesmolten
is, doet men het in Vormen, en brengt het ons in Baren, welke men Schuiten noemt.

Eigenschappen.
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Men haalt’er een Zout uit ’t geen grote hoedanigheden heeft: want zes grein in een
glas witte Wyn genomen, geneest de Pest in vier en twintig uren. Drie grein vier
dagen genomen, baat den
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Waterzuchtige. Zes greinen met water van Duivekervel genomen, nemen het Kolyk
weg en genezen de Melaatsheid. Zo men het uitwendig onder de Bil-naat legt, geeft
het den Man de onthouding van Vrouwen. En mengt men het met water, of wat olie,
doet het grote deugd, of op boze en kankerachtige Zweren, of op de Wolf. ’ t Is ook
uitnemend in verrottingen van den mond, in schurft, puistjes, roodheid van aangezicht,
branden, verzweringen. Het doet het vlees groejen, neemt sprengt vuur weg, als men
het met Weegbre, of Morelle-water mengt. Men gebruikt het ook in derdendaagse
koorsen, of pynen van de Milt, of roodheid der Ogen, of in Koud-vuur. En mengende
het met een genoegzame menigte van Olyven olie, of Kamillen olie, of Roze-water,
ontbindt het dikten, hardigheden, Knoest-gezwellen.
Men legt op de Bil-naat plaatjes Lood om de hitte van onkuisheid weg te nemen.

Om Loodwit uitnemend fyn te maken.
Neem Loodwit aan schilfers en kies het mooiste; maak deze schilfers op een steen
met Edik fyn, dit zal dan zwart worden. Neem daar na een aarden pot met water, en
was uw Wit zeer wel. Laat het daar in wel bezinken, en giet’er ’t water zoetjes af.
Vryf het daar na nog eens met Azyn, en was het weder. Doe het zelfde nog een reis,
of vier, en gy zult een Wit hebben, dat uitnemend schoon, zo om af te zetten, als om
met olie te schilderen zal wezen.

Om het Lood, of blank Yzer, of andere dingen te vergulden; als men’er een
blaadje Tin op legt.
Neem zwart Pik, Terebintyn-olie, van elks twe oncen, en een weinig Hars. Doe het
op vuur smelten, en maak’er een Vernis van, ’t geen gy op uw Werk zult doen.

Om Goud van Lood te maken.
Men neme een pond Cypers Koper-rood, met een pond Fonteinwater. Daar na moet
gy het eerst door een Viit laten lopen. Bewaar het Water tot uw gebruik. Dit gedaan
zynde, zet een once Kwikzilver in een Kroes op ’t vuur, en als het begint te koken,
zult gy’er een once fyn blad-goud onder doen en het van ’t vuur halen. Dit gedaan
zynde neem een pond zeer zuiver Lood, en dit hebbende doen smelten, zult gy met
een stuk yzer over ’t vuur ’t Goud en Kwikzilver daar onder roeren; en als ’t alles
wel onder een gemengd is, doe’er een once Vitriool-water onder, en laat het koud
worden, en gy zult een fyn Goud hebben.

Zuivering van Lood.
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Men moet het over ’t vuur laten smelten, het uitgieten en koelen met goede sterke
Azyn; ’t nogmaal smelten, en in sap van Stinkende Gouwe uitdoven, daar na in zout
water; terstond daar aan weder in Wyn-azyn, waar in zout Ammoniac is. Daar na
moet men het in As laten smelten, na dat het eerst over vuur gesmolten is geweest;
en ’t zal zuiver zyn. Phallopius.

’t Verbranden van Lood tot Kalk.
Doe uwen Azyn op een Komfoort koken, en maak, dat de waassem van het Lood
ontfangen wordt; dan zal’er een wit roest opkomen, ’t geen men vergaderen moet,
en daar kleine broodjes van maken. Men kan allengskens Wyn-azyn op een Schup
in ’t vuur gloejend gemaakt, gieten. Zie loodwit.

Anders.
Doe uw Lood in een aarden pot smelten, die niet verglaasd is, en roer het gedurig
met een Spatel om, dan zal het Lood poejer worden. Om ’t nog opener te maken en
bekwamer, om door zurigheden te worden doorvreten, moet men een krachtiger vuur
geven, en zetten’er de poejer van Lood weder op, en roeren het met een Spatel een
uur of twe. Zo gy’er een rode koleur, om te verwen, aan wilt byzetten, en als een
Meny daar van maken, moet gy het een uur drie, of vier in een Reverbereer Oven
zetten.
Om een verbrand Lood, in ’t Latyn Plumbum Ustum te maken, doet men een deel
Zwavel op twe pond Lood. Men doet het alles in een kroes, of in een onverglaasde
pot. Men steekt’er den brand in, en daar blyft een zwarte poejer na.

Om Zout van Saturnus, of Lood te maken.
Doe in een groot glazen vat, drie, of vier ponden Lood-wit, of ander gecalcineerd
Lood, na dat het tot poejer gemaakt is. Giet’er gedestileerden Azyn op, dat zy’er drie
vingeren boven op staat, en zet het op heet zand een dag twe, of drie te trekken,
dragende zorg van het in dien tussentyd, nu en dan te roeren. Na dat het heeft staan
bezinken, moet’er de vogt afgegoten worden. Daar na zult gy’er nog eens
gedestileerden Azyn op gieten, en’er even, als te voren, mede te werk gaan; en
herhalen het, tot dat de Ceruis ontrent de helft verminderd is. Dan zult gy uw aftrekzel
in een glas doen, of Verglaasde pot, en laten het op klein vuur ontrent twe derde
uitdampen, of tot dat gy een klein vlies vindt op de vogt. Dan zult gy heel zachtjes
het Vat van ’t vuur nemen, en laten het bezinken. Dan zullen’er witte Kristallen
komen, welke gy’er uit moet halen; daar na moet gy ’t weder laten uitdruipen; en
eveneens te werk gaan; en gy moet dus aanhouden; tot dat gy’er al ’t zout uit hebt.
Gy moet het in de Zon laten drogen, en het in een glazige, of porceleinen pot bewaren.
Om ’t Zout van Saturnus te zuiveren, en het witter te maken, laat men het in
gedistilleerden Azyn smelten, daar even zo veel water in is; daar na laat men het deur
lekken, en weder Kristallen schieten.
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Dit zuiveren kan men verscheiden reizen herhalen. Buiten de andere krachten van
dit Zout, en welke aangemerkt zyn; wordt het in Keelgezwellen voor uitnemend
gehouden, als ook in overvloedige Stonden; de Spenen, en Bloedloop. Men neemt
het in met Weegbre-, Duizendknoop-, of enig ander water. Men geeft het van twe
tot vier grein. Men doet het ook in Gorgel-waters voor kwade kelen.

Andere manier op Lood tot Kalk te maken.
Laat Lood in een onverglaasde aarden pot smelten, en roer het gedurig met een Spatel.
Dit duurt wat lang; maar om dit werk te bekorten, moet men onder het Lood gestampte
Houtskolen brengen, en het Lood tot Kalk verbrand, daar na verscheiden reizen
afwassen.
Nota. Men maakt het verbrande Lood tot een zwart poejer volgens de manier, die
een weinig te voren aangetekend is. ’t Is samentrekkend, opdrogend, en ontbindend.

Om het lood klindend te maken.
Neem Salpeter, Spaans-groen, Wynsteen, Spiesglas, van elks evenveel. Stamp het
elk byzonder, meng het onder een. Doe in een Kroes viermalen zo veel lood smelten,
als de menigte van gedagte mengzel uitmaakt. Werp eindlyk allengskens dat gantse
poejer in de Kroes, ondekkende het weder telkens. Laat het nog een weinig op een
goed vuur; giet het daar na op ’t geen u behaagt. Dan zal ’t Lood hard, en breekachtig
wezen, en enigzins klinken, als men’er op slaat.

Manier om Boter van Lood te maken; anders, Boter van Saturnus geheten.
Laat Azyn in een rode koperen pan koken, gietze kokent op gestote goudglit, dat
zy’er een vinger, of zes in een verglaasde pot boven op staat; roer ze een tyd lang
met een houtten Spatel. Neem een once wit Was, smelt het in een kleine aarden
verglaasde pot: doe’er vier oncen Olyven-olie op. Meng het met een houtten Spatel,
en giet het terstond in een koperen Mortier; doe daar een glas van die Wyn-azyn op,
en stamp het met den stamper tot dat het de dikte van een Smeersel heeft, ’t geen gy
van zyne vocht zult scheiden.
lood wordt, zo in de Jagt, als in de Krygskunde geheten, ’t geen, van Lood gemaakt,
op Snaphanen, Pistolen, enz. gezet wordt, om ’t geen te kwetzen, daar men na schiet,
en den naam van Hagel, of Kogels draagt.
loodwit, is een Lood, dat door Azyn ontbonden is. Om het te maken, doet men het
Lood aan kleine platen gieten, welke men in sterken Azyn laat weken. Op deze Platen
zet zich een soort van Roest, ’t geen men’er afneemt, of’er alle tien dagen afschrapt;
blyvende daar mede aanhouden tot dat het Lood geheel is weggevreten, en in die
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witte Roest veranderd, welke het Loodwit uitmaakt; Dit moet vervolgens gemalen,
en in de lucht gedroogd worden. Men heeft’er die deze plaatjes rollen, maar zo, dat
zy zo los gerold zyn, dat het Lood malkander niet raakt. Daar na zetten zy die rollen
in een aarden pot, waar in uitnemende sterke Azyn is. Deze potten begraven ze in
enen Mest-berg, waar in zy ze den tyd van 30 dagen laten staan. Na dien tyd is ’t
Lood tot Kalk geworden, en in Loodwit veranderd.
Men breekt het dan in stukken, en laat het drogen gelyk boven is gezegd.
Die het Loodwit vryven, moeten goede zorge dragen, want het is een zeer fyn
vergif.
Men moet het beste afgeschilferde, witste en zachtste Loodwit nemen, dat men
kan vinden.
Hoe men Steen van Lood maakt, en Glas van Lood kleurd. Zie steen.
loog wordt van de As gemaakt, welke van de gedroogde droessem van de Wyn komt,
welke in een Reverbereer Oven gebrand is. Zy is wegbytend, en wordt van Verwers
en Blekers gebruikt. Zy wordt ook van Weed-as, enz. gemaakt, welke uit Muskovien,
enz. gebragt wordt.
loog is een Kunstwoord der Chymie.
Dit wordt een water genaamd, dat warm getrokken is, op de assen van Gewassen,
of Kalken van Mineraal, en zelf van enige aarden, daar Zout in vermengd is, dat’er
door ’t water uitsmelt, en in ’t water ontbonden wordt. Als dit water gekookt en
weggedampt is, vindt men op den grond een zout, waar van het zwanger gaat.

LOOG om Vruchtbaar te maken.
Men neemt, by voorbeeld, een pot, Lionse maat, Schapen-, Duiven-, Hoender-,
Koeijen-mest. Men doet daar op drie pinten regenwater trekken. Na dat alles den tyd
van 44 uren, of daar ontrent zal hebben staan trekken; zult gy daar een once, of twe
Zout van gewassen onder doen. Om ze nog vruchtbaarder te maken, zult gy’er nog
de horens van Schapenpoten, Ezelsvoeten en dergelyke onder doen, ontrent twe
potten vol in den tyd van negen, of tien dagen; roerende het daaglyks drie, of
viermalen om. Als alles wel uitgedropen is; kunt gy die horens op de wortels van
Bomen en Wyngaarden leggen, die naderhand wonderen zullen doen, dekkende ze
daar na met aarde.
look. Ene bekende Tuin-plant, met zeer lange bladeren, en verschillende daar in van
de Ajuin, dat ze niet hol zyn, maar tamelyk met het Gras over een komt. Uit het
midden van deze bladeren spruit een ronde en vastgeslote steel, tot anderhalf voet
hoogte, hare bloemen zyn, als een Boeket in ’t rond geschikt, hebbende elk bloemtje
zes witte bladeren. Deze bloemen komen niet te voorschyn, als na het besten van
een wit vlies, waar in ze, tot hare rypheid toe, besloten blyven, en het welke boven
op den top des steels enen ronden bol, of hoofd maakt. De vrucht, die op deze bloemen
volgt, is drie-kantig, en in drie celletjes, of huisjes verdeeld, vol van zaad, dat byna
rond is.
Hare wortel is een byna ronde bol, wiens witte
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vliezen, somtyds met purpre strepen doorweven, verscheide vlees-achtige, langwerpige
en spitze knobbels, van een zwaren reuk en zeer scherpen smaak insluiten. Deze
knobbels noemt men Look bollen, of pitten. De Spanjaards en Gasconjers etenze op
hun brood. Onder aan den bol hangen vele vezeltjes, of worteltjes die de Plant in de
aarde vast houden en voeden.
Deze Look word meest geplant in Spanje, Gasconje en andere warme landen. De
bolletjes worden geplant in ’t einde van Sprokkel-maand, men moetze drie, of vier
duim diep in den grond steken, die wel bewerkt is, en ze in ryen zetten, drie, of vier
vingers wyd van elkanderen af; men Harkt, of Egt den grond daar na weder toe. Ze
hebben van tyd tot tyd enigen arbeid van noden. Men haalt ze ontrent het einde van
Julius uit de aarde, en legt ze om te drogen, en bewaren op ene droge plaats, van ’t
een Jaar in ’t ander.
De LOOK verdund de Zappen, verdryft de Winden, en zet het Water af. Zy verdryft
de beginselen van Graveel en Steen in de Blaas. Zy verdeeld de Slym in de Maag,
verwekt de eetlust, en is goed voor de kwade lucht, als zy inwendig gebruikt wordt;
Maar gekneusd zynde, en buiten op de Pols van de hand gelegd wordende, is zy goed
voor de Koors. Men legt ze, gedurende dezelve, daar op; men doet het in
anderendaagse, of derdendaagse koorsen, kort voor het aankomen van dezelve. Men
gebruikt ze ook tegens de Exterogen op de voeten, met ze geschrapt daar op te leggen.
Als men een glas in ’t water zet, daar Look in gelegen heeft, zal het breken, gelyk
ook gebeurt aan een glas dat in ’t water gesteken wordt, daar Pieterseile in gewassen
is.
De LOOK, nuchteren gegeten, is de Theriakel der Boeren, ten tyde van de Pest,
of andere ontstekende ziektens, insgelyks tegens alle soorten van venyn; ’t Is waar,
dat zy dorstig maakt, het lighaam verhit, en pyn in ’t hoofd verwekt, als menze dikwils
gebruikt; Doch deze toevallen zyn lichtelyk voor te komen, indien men’er aanstonds
wat Eppe, of Pieterselie op eet. Vele mensen, voor al, die van Bearne, eten in het
Voorjaar, alle morgen Look met verse Boter, door welk Middel zy geloven, dat zy
het hele Jaar sterk en gezond blyven.
De LOOK als een Pap, (of Cataplasma) op een Slange-beet, of op die van een
dollen hond gelegd, is een onfeilbaar middel. Ene zalf gemaakt van Look, Zout, Gal
en Azyn, doet de Luizen en Neten sterven.
Het afkookzel van heele Look tot een Klisteer gebruikt, ofte als een warme pap
op den buik gelegt, stild de pyn van ’t Kolyk, verdryft de Winden, en is goed voor
de verouderde hoest, die van koude ontstaan is. Het is ook gezond, dat men de
Voetzolen, den Rug-graat en de Pols vryve met ene zalf gemaakt van drie Looken
wel gestoten, en met Verkens-reuzel gemengt.
Geen beter middel tegen Tandpyn, die van ene koude oorzaak ontstaan is, als azyn
in den mond genomen, of het afkookzel van Look; of drie bolletjes vau Look
genomen, die gestoten en met Azyn tegens de tanden gelegd, of in den mond
gehouden. Om de Wormen van de Kinderen te doden, moet men ze Look met verse
Boter doen eten, of Look in Melk gekookt doen drinken, ’t welk gemaklyker is, om
te nuttigen, ofte een pap daar van op de Maag leggen. Die zyn water bezwaarlyk kan
maken, zal grote verlichting in ’t eten van Look bevinden.
Om te beletten dat de Vogels geen kwaad doen aan de nieuwe vruchten der Bomen,
moet men enige bollen Look aan de takken hangen.
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Behalven alle deze hoedanigheden, heeft de Look noch enige byzondere, welke
zyn: dat ze den dorst en honger stild, die door een zout en scherp vocht veroorzaakt
worden: dat ze de winderige Kolyk geneest, en baat toebrengt aan die verward van
zinnen zyn. In Melk gekookt, ofte gestoten en met verse Kaas gemengd, zal zy de
Zinkingen genezen, en de Heesheid verdryvn. Men zegt ook, dat ze de Tandpyn
geneest, als men ze klopt, met een weinig Saffraan vermengd, en om den derden, (of
op een na den kleinsten) vinger windt. Die met de vallende-ziekte behebt zyn, zullen
verlichting bespeuren, alle morgen nuchteren een bolletje daar van gebruikende;
insgelyks ook die met het Voet-euvel gekweld zyn; mits het een geheel jaar achter
een doende. De Koors kan men genezen, als men een pit van Look gestoten in een
glas witte Wyn doet, met dertig grein poejer van Mirrhe, en op den kwaden dag, by
’t aankomen van de Koors, neemt.
look zonder look Alliaria. Zy draagt ook den naam van Hesperis Allinim Redolens.
Altoos ’t is een Plantgewas, dat een Aautje draagt, ’t geen volgt na een Bloemtje,
dat vier Blaadjes heeft. ’t Aautje is lang, dun, rond, splyt in tween, heeft twee
Zaadhuisjes, en ’t middelste vliesje ’t geen de holligheden scheidt, is uitgehold, om
de Zaadjes te ontfangen, die bolrond, of rond zyn. ’t Draagt den naam van Look
zonder Look, om dat het den schyn van Look niet hebbende, gegeten, of gevreven
zynde, reuk en smaak van Look heeft; ja, tot zo ver, dat het in menigte gegeten
wordende zelf het zweet na Look doet ruiken.
De kragten. Deze Plant doet zo wel deurwaassemen en zweten, als enige Plant,
waarom ze voor een tegengift tegen Venyn wordt gehouden. Zy is goed tegen
Scheurbuik, Engborstigheid, en trekkingen; uitwendig wordt zy tegen Ontsteking,
Kanker, ’t Koud-vuur, Pest-kolen goed gehouden en doet de laatste rypen. Als ’t met
Wyn tot een Pap gemaakt wordt, geneest het Koud-vuur.
loop wordt in de Genees-kunst genaamd ene onnatuurlyke te menigvuldige afgang,
die na de stoffen, welke men kwyt wordt, velerlei namen, Bloed-loop, Graauwe-loop,
Lever-loop, enz. draagt.
loze bloessem is een Woord van den Tuin-bouw, waar mede men zulke Bloessem
in Comcommer, Meloenen, en andere vruch-
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ten noemt, waar van nooit vruchten kunnen voortkomen; of onder welke gene vruchten
zyn.
longe is dat deel van Mens, of Dier, ’t geen tot de ademing geschikt, en besloten
tussen de Ribben, van onderen het Middelrift heeft, en door een middelschot van een
gedeeld, beide de holligheden der borst vervuld. Zy bestaat uit luchtvaatjes die de
einden van de luchtpyp uitmaken, en uit twederhande hart, en andere aders bestaat,
behalven de zenuwen. Zy schynt te dienen om de eerstgemaakte Chyl, en het
wedergekomen bloed tot den verderen omloop en voeding te bereiden. Zy is in vyf
delen, of wammen verdeeld, waar van de drie in de rechter-, en de andere twe in de
linker-holligheid der borst verborgen zyn. De naaukeuriger beschryving is by de
Ontleedkundigen te vinden.
Hare ziekten zyn Ontsteking, Bloedspuwen, Kortademigheid, Verettering, of
Tering; behalven andere zeldzamer voortkomende. Alle wonden der zelve zyn niet
doodlyk.
lorkenboom. Is een hoge Boom, wiens Schorsse van onderen dik, ruig, gespleten
en rood van binnen is, als die van de Genever-struik. Zyne Takken staan rond om
den Stam, die heel recht over eind in ’t midden staat, en hebben vele kleine buigzame
uitspruitsels, gelyk die der Wilge Bomen, geel van koeleur en sterk van reuk; hier
uit komen rontom dichte lange puntige Bladeren voort, byna als haairen, en noch
dichter in een staande, dan die van de Pyn-boom. Deze Bladeren verdorren by het
aankomen van den Winter, vallen af en verrotten op den grond; En dit is ook de
eenigste van alle de Bomen, die Hars voortbrengen, welke zyne Bladeren in den
Winter verliest. Zyne Bloessem is rood en wat vlees-kleurig.
Plaats. Hy groeit op ’t Alpische Gebergte in grote menigte, krygt zyne Bladeren
in ’t begin der Lente, en de Vrucht is ryp in September.
Eigenschappen. De Schors is opdrogende, gelyk die van den Pyn-boom, of
Zeven-boom, doch zyne Hars, of de Terebintyn is niet zo verwarmende, als een van
die beiden; al neemt men’er een vierdendeel-loods af, zo mag men ze, die de Teering
hebben, daar mede de Long zuiveren; en een stroopje daar van gelikt, doet de kwade
vochten en fluimen lozen.
Op dezen Boom vindt men de Lorkenzwam, Agaricus genaamt, waar van te zyner
plaatze gesproken is. En uit de grote Takken van dezen Lorkenboom, zweet een witte
en droge Manna, die men Manna van Briancon noemt, om dat ze in grote menigte
in die Landstreek, en in Dauphiné, groeit: zy is Buikzuiverende, even als die van
Kalabrie.
lot. Zie Hubners Kunst-woordenboek. Maar ’t is ook een Kunst-woord van den
Tuin-bouw; want ’t wordt ook gebruikt van ’t geen een Boom, of Wyngaart, of
Houtgewas in een Jaar schiet; of anders een dunne tak.
lotus. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
lotus-boom. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
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louteren wordt van Goud, of Zilver gezegd, wanneer ’t van alle andere Metalen
gezuiverd wordt.
Laat in een Kroes, over een groot vuur zo veel Goud gloejend worden, als u
behaagt, en als het begint te smelten, doe’er dan viermaal zo veel zwaarte aan gestoten
Spiesglas by, dan zal het terstond gesmolten wezen. Gaat voort met groot vuur maken,
tot dat’er vonken voor den dag komen, neem dan uwe Kroes van ’t vuur, en schud
ze, om de regulus, of koning van het Spiesglas te doen zinken op den grond. Sla de
Kroes aan stuk, als zy koud is geworden, en schei de regulus van zyne vuiligheden
die’er onder zyn. Doch, wilt gy uwe Kroes bewaren, moet gy de gesmolte stof aan
een klomp uitgieten, in een yzere Vyzel, te voren heet, en vet gemaakt met smeer;
en daar na met een staafje rondom tegen de Vyzel slaan, om te maken, dat de stof
op een hoopje gaat zitten.
Laat deze stof een weinig koud worden; en ze daar na’er uitgedaan hebbende, sla
met een de regulus van ’t Goud met de vuilnis. Weeg de regulus, en doe ze smelten
over groot vuur in een kroes, en gesmolten zynde, werp’er by pozen driemaal zo veel
Salpeter by. Hou een groot vuur aan, om de stof gesmolten te houden; en als de rook
ophoudt, zal zy klaar en zuiver voor den dag komen; doe ze dan in uwe yzere Vyzel,
die warm en vet gemaakt is, gelyk we hier boven gezegt hebben; of laat ze in een
Kroes, welke gy schudden zult, terwyl zy koud wordt, op dat zich de regulus van de
vuilnis, die daar onder is, scheide, en uwe regulus zal zeer zuiver zyn.
Om ’t Goud te louteren is de Kapel ingebruik, waar in men op de zelfde wys, als
in ’t louteren van Zilver, te werk gaat. Maar alzo de Kapel niet in staat is om ’t Goud
van ’t Zilver te scheiden, neemt men zyne toevlucht, tot ene andere manier van doen,
welke den naam van Depart, scheiding in ’t Frans, draagt.
Om daar toe te komen, laat men het vermengde Goud en Zilver in een groot vuur,
in een Kroes smelten; en als dit mengsel aan ’t smelten is, werpt men het in koud
water, waar in het zich in greinen scheidt. Als deze droog zyn, scheidt men het Goud
van ’t Zilver door middel van Sterk-water. Want dit water ontbindt het Zilver wel,
maar het Goud zinkt in stof op den grond. Men giet het ontbonden van ’t Goud af,
en wast daar na de goud-poejer af, om ze zoet te maken.
Maar het gebeurt menigmaal, dat een deel Zilver hardnekkig aan het Goud vast
blyft. Dus kan men niet zeggen, dat deze loutering gans en al volkomen is.
Men heeft nog een andere manier om Goud te louteren door Caementatie, (zie
Kunst- woordboek van Hubner.) Welke op deze wys geschied.
Men legt in een Kroes gouden plaatjes, en laag om laag ene droge deeg, welke
men Caement noemt, en waar in Rots-zout, en Ammoniac-zout komen. Men dekt
deze Kroes, en ze daar na rondom in ’t vuur gezet hebbende, laat men de stof den
tyd van
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tien, of twaalf uren met groot geweld tot kalk verbranden, op dat de zouten de
onzuiverheden van ’t Goud mogen wegbyten. Maar menigmaal blyven’er nog andere
Metalen in over; somtyds vreten zy ’t Goud zelve weg en doen’er een deel van
verliezen.
’t Louteren van Goud door ’t Spies-glas, is ’t zekerste van alles; want niets dan ’t
Goud wederstaat dezen vreter. Het neemt, ’t is waar, wel een weinig weg, maar ’t
laat geen ander Metaal blyven.
Men moet aanmerken, dat men een Tegel op de Kroes moet leggen, op dat de
lucht, die door ’t as-gat komt, den grond daar van niet verkoele.
Het Goud smelt, zo dra het Spiesglas op den grond gaat zitten, om dat het Spiesglas
vol van zoutachtige zwavel is, die de kragt van ’t vuur vermeerdert, en de deeltjes
van ’t Goud van een scheidt. Het geestigste en vluchtigste zich met het Spiesglas
vermengd hebbende, gaat een gedeelte met den rook heen, en ’t geen grof en vast is,
gaat aan vuiligheden zitten.
De vonken, die op ’t laatst van de stof afvliegen, komen van enige deelen van het
Spiesglas, dat, in ’t Goud verward, zyn best doet om daar uit te geraken. Dan moet
men de stof van ’t vuur halen, op dat’er niets verloren ga; en ze in een klomp gieten,
als gezegd is. Daar na doet men ’t Spiesglas weder smelten, daar men Salpeter op
werpt, op dat dat zout, al het Spiesglas wegneme, dat over konde zyn gebleven, en
van deze stof heeft men een Goud zo zuiver, als het wezen kan, en van vier en twintig
karaat zo men ’t heeft.
’t Geen men karaat van Goud noemt, is eigentlyk een gewigt van een scrupel, of
24 grein, dus maken vier en twintig caraten een Ons uit.
Als een once Goud in ’t Louteren niet meer vermindert, is ’t Goud van vier en
twintig karaten; Zo ’t een karaat vermindert, is het Goud van drie en twintig karaten.
Vermindert het 2 karaten, is het van 22 karaten, enz. Maar men houdt staande, dat
men geen Goud van vier en twintig karaten vindt; om dat het’er niet is, ’t geen met
Zilver, of Koper niet vermengd is, hoe zuiver het ook wezen mag.
’t Rode Goud is minst waard, om dat’er meer Koper in is, dat het die kleur byzet.
’t Gele is het beste, en ’t moet zelf in ’t vuur geel worden.
Het karaat van Paarlen, Diamanten en ander edel Gesteente, weegt niet meer dan
vier greinen.
loutering van Zilver. Zie zilver.
louwmaand, by de Latynen Januarius genaamd, is de eerste Maand van ’t Jaar,
volgens de rekening van byna gansch Europa. De Zon treedt ontrent den 20, of 21sten
dezer Maand, in het teken van den Waterman.

Voordelen, die de Landlieden in deze Maand kunnen hebben.
Men verkoopt op dien tyd Kalekoense Hoenderen, Kapoenen, en in ’t algemeen al
het gevogelte, waar van men de plaats wil ontdoen, en die men bekwaam oordeelt,
om verkocht te worden. Alle Eijeren, Boter en Kaas, die men in dezen tyd heeft, kan
men te markt brengen, en daar verkopen. Zo wel verse Eijeren, als die men zedert
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October zorgvuldig bewaart heeft, kunnen ook verkocht worden. Het gelt, dat men’er
van maakt, legt men aan om anderen voorraad, voor de Huishouding te kopen, waar
van de winst dan groter is, als van de Eijeren zelve.
Zo’er in January Kalveren komen, moet men geen zwarigheid maken om ze te
verkopen, vooreerst; om dat ze raar en duur zyn, en ten andere, om dat het dan de
rechte tyd niet is, om ze aan te houden.
Gelukkig, die in dat Saisoen vette Ossen, of Koejen heeft, om te verkopen, alzo
de Slagers haar wel weten te vinden, zonder dat men ze nodig heeft, op de markt te
brengen.
Op dat gety is ’t ook raadzaam die Vruchten te verkopen, welke dan goed zyn om
te eten; by voorbeeld, de Lanzakker, en Virgouleuze Peren, de Bon Chrétien d’Hiver,
Beurré d’Hiver, de Fry-burger, la Calle de Meaux, l’Oranje d’Hiver, le Certeau, le
Suerin, de kleine Muscat d’Hiver, le Rateau gris, de goede Amet, la Poire d’Amour;
ondersteld zynde, dat een goed Landheer zynen Tuin altoos vol allerhande goede
Vruchten hebbe. De kennis van wel huis te houden, vereist, dat hy met diergelyken
Hof, of Boomgaart zyn Landhuis verciere; en hebbende geleerd, hoe men ze moet
bewaren, dat hy die Vruchten niet kwyt rake, dan met orde en op een tyd, als ieder
soort goed is om te eten, om’er goed geld van te maken. Zodanige Vruchten brengen
hem meer voordeel aan, zo ze verkocht worden, dan zo ze in huis gegeten wierden;
behalven het gene hy voor zyn eigen tafel, ’t zy hy alleen is; of gezelschap heeft af
te wachten, ter zyde legt en opsluit.
Daar zyn ook Appelen, die men in Louwmaand eet, als de Rambout, de grote gryze
Renet, de Caleville, en meer andere, die men kan laten verkopen.
Men zou niet geloven, hoe veel geld dat opbrengt, als men ’t alles, gedurende het
gansche Jaar, wel te rade houdt.

Bezigheden van een Landman, in de Maand January.
Het werk eens Landmans, of van de Huislieden daar toe gestelt, en op het Land
blyvende wonen, is gedurende den tyd, wanneer de koude, of regen hen noodzaakt
in huis te blyven, op hun gemak te doen, het gene zy zonder uitstel gedwongen zouden
zyn, by goed weer te doen: want dan roept hen hun beroep, tot zaken van groter
aangelegenheid.
Dergelyke werken zyn, de Staken, of Palen voor de Wynstokken klaar te maken,
Stort- en andere Karren te verhelpen, en toe te zien, of’er
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enig gebrek is van werktuigen, nodig tot den Landbouw, en, of de overige in staat
zyn, om gebruikt te worden; wat daar ontrent mankeert, moet men op dien tyd
bezorgen.
Voorts moet men in Louwmaand de Heggen scheren, en de grote Vruchtbomen
van het onnutte hout snoeijen, ook voortgaan het Koren op de vloer uit te dorssen,
zo lang men door de vorst belet wordt buitens huis eenig werk te doen.
Ook maakt men op zo enen tyd de Tenen gereed, om de Wyngaart te binden.
De Landvrou moet zorg dragen, dat haar Meiden de Kennip zwengelen, of spinnen,
terwyl het ongelege saisoen niet toelaat, dat ze buitens huis Takkebossen lezen, om
den Oven te heten.
Eindelyk, dewyl’er niet de minste tyd is, die niet diend waargenomen, moet een
Landman alles doen, wat in zyn macht is, om ze niet onnut te laten verlopen; de
Winter geeft doch ledigen tyd genoeg aan de arbeiders, en als die maanden komen,
hebben de knechts het vermaak hun Ploeg te zien rusten, zonder dat men ze des hoeft
te erinneren.
Zo men ze dan niet te werk stelt, hoe gering de arbeid in dien tyd ook mag wezen,
zouden ze zig niet schamen ledig te zitten, zonder het minste te doen.

Van ’t werk, dat men in de Boomgaarden en Moestuinen moet doen.
Hoewel het schynt, als of men in dezen maand ontrent de tuinen zeer weinig te doen
had, alzo de koude dan heel fel is, echter is dat de rechte tyd om de Bomen van alle
vuiligheid te zuiveren, en’er geen droge blaren aan te laten, alzo dat altemaal
Rupsnesten worden.
En gelyk men in de maand November de Bomen heeft moeten ontschoeien, zo is
het nodig in January die ontschoeide Bomen weer met goede aarde te dekken.
Nog is ’t dan tyd de nieuwe aarde en mest te doen vergaren, gelyk de vuilnis van
de wegen, daar de beesten over gaan, of ontrent de Vleeshuizen, die men doorgaans
voor Paassen schoon maakt, en die men den gantsen Zomer bewaard, zonder daar
iets mee te doen, om de voeten van de Bomen te herschoejen in ’t afgaan van de
Maan in January.
By afnemende Maan kapt men ’t hout voor de Glintingen, Heiningen en
Wyngaarden, ten ware zulks geschiede op ’t einde van de Maan in December,
dewyl’er dan geen sap in de Eomen is.
Men kan ook beginnen Bedden te maken van heten Mest, om naderhand alles te
dongen, en dit is zeer dienstig om de tuinen van jaar tot jaar in staat te houden.
Men moet al vroeg de aarde van de Framboizen met Klouwen omhalen, want zo
men tot de volgende Maan wacht, zou het te laat wezen, dewyl men dan de jonge
uitspruitsels in de aarde zou kwetzen. Men moet ze dan ook snoejen, doch niet om
’t daar by te laten blyven, en voor de laatste maal, maar alleenlyk om de êspalier te
vormen, en om de aarde te roeren, maar wanneer de Maan in February 27 dagen oud
is, snoeit men ze zo als ze moeten blyven, en daar op bindt men haar vast.
Daar en boven moet men in de Louwmaand alle soorten van Bomen snoejen, zo
wel de Hagen-, als Espalier-bomen, en enige bereiden om ze voor de grote Vorst te
dekken, of voor de Sneeu te bewaren, Groeven en gaten maken, om nieuwe Bomen
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te planten, en kuilen om de aarde te mesten; de voeten der Bomen ontschoejen, ’t zy
om de dikke wortels te besnoejen, op dat ze weliger vrucht brengen, of om de zwakke
wortels te hulp te komen.

Bezigheid in de Bloemtuinen, gedurende de Louwmaand.
Men dekt de Planten, die voor de vorst te vrezen hebben, nog voor den kwaden tyd,
en moet niet wachten, tot dat de aarde hard bevroren is.
Op de gedekte Bloemparken, moet men gespanne Vallen zetten, om de Aardmuizen,
Ratten en Mollen te vangen, die om hare kost uitgaan. Tot Spys, of Lok-aas neemt
men Erweten, Noten, of Amandelen.
Men moet de Anemonen, in potten geplant, zo wel voor de menigvuldige Regen,
als voor de Vorst bewaren; als mede allerhande jonge Planten, die men in Potten, of
Kassen heeft gezaait.

Peren, die in Louwmaand goed zyn om te eten.
Portaal-peren, goed in Jauuari, als ze beginnen te spikkelen; dat is, als ze schynen
te willen rotten. Ze duren tot in Februari.
Groene Satyn-peer, een smeltende en zeer rare vrucht, en in ’t byzonder deugdzaam
in Januari.
Grote Muskus-peer, kostelyk en tydig, om in Louwmaand op Tafel te brengen.
De Ranville, of Martin Sire, uitstekende in deze maand.
Ronde Milaan-peer, een soort van Bergamot, goed in Januari, en houdt zich goed
tot in Februari,
Winter Koninginne-peer, heel goed in dezen tyd.
lubbe is ene zure stoffe, welke in de Magen der Kalven wordt gevonden, die nog
niets dan Melk hebben gedronken, en welke men doodt voor dat zy verteerd is. Men
gebruikt ze, om Melk te laten stremmen; maar men moet ze ook weten te bereiden.

Manier om de Lubbe te bereiden.
Men moet de Maag van een jong Kalf hebben; dat nog niets, dan Melk gebruikt heeft;
daar de gestolde Melk aan Vringt uithalen, maar’er het haair wel uitzuiveren, dat het
Kalf, door zich, of andere te likken, in de Maag heeft gekregen. Daar na wast men
die Stremsel in schoon water,
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en droogt ze met een witte doek af. Men wast ook de Maag; men zuivert en schrapt
ze, en keert ze weder om, en steekt’er het gestolde met Zout in. Men hangt het alles
op, en zet’er een kleine pot onder, om daar ’t zout water in te laten druipen, ’t geen’er
uit loopt. Dit water gebruikt men, en is een goed Stremsel.
Maar, alvorens daar van te nemen, moet men ’t enige dagen te voren zouten, en
gebruiken het als men ’t nodig heeft.
Of men hangt de Magen en ’t gestolde ook wel te drogen, of in de rook, na dat zy
wat gezouten zyn, en giet’er daar na wat zout water op te trekken, waar van men ’t
zelfde gebruik maakt.
Als men dit Stremsel wil gebruiken, neemt men wat in een lepel, roert’er wat Melk
onder, en mengt het onder de Melk waar van men Kaas zoekt maken. Zie kaas.
Buiten het bovengenoemde Stremsel kan men nog, om Kaas te maken, gebruiken
het zaad van Gezegende Distel, of bloem van wilde Distel. Het sap van een
Vygeboom, die uit de groene bast loopt, na dat’er een snede in gemaakt is, is daar
zeer goed in; als ook de Gember en de Kuit van een Snoek.
lubben is een Spreekwys van den Tuinbouw, om daar door het ontnemen van
groejende takken, of vruchten, of ranken, aan Plantgewassen, als Komkommers en
Meloenen, of aan Wyngaarden en Bomen in den Zomer te betekenen.
lucht. De Wysgeren, of Filosofen merken de Lucht aan, als een lichaam, dat bestaat
uit kleine deeltjes, die ene grote kracht van uitzetting bezitten, gelyk ene stale veder,
of gelyk ene Sponsie, die zaamgedrukt zynde, zich van zelf weder uitzet. De Lucht,
die wy in en uit ademen, omringt den Aardkloot ter hoogte van enige weinige uren,
en wordt Athmosphera, dat is Damp-kring; genaamd. Want zy is vervuld met dampen
en uitwasemingen, welke onophoudelyk uit verscheide deelen der aarde opstygen.
Deze Lucht gaat door de Neusgaten, of den mond en de Long-pypen in de Long, en
vermengt zich met de deeltjens van ons bloed, voor dewelke ze nodig is, om door
hare uitzetting den ommeloop deszelfs te bevorderen, welke geschiedt van ’t Hart
na de uitwendige deelen des lighaams, en van de uitwendige deelen weder tot het
Hart. Zy brengt ook veel toe tot onze gezondheid en ongezondheid, door de dampen
die’er in zyn, naar dat dezelve gesteld zyn, om het bloed te bederven, of in staat te
houden van ongehinderd in zyne aderen voort te lopen; zo dat’er niets is, dat onze
lighamen en levensgeesten ligter kan veranderen, dan de Lucht; want van hare
gesteldheid hangt de goede, of kwade gesteldheid van onze geesten, sappen, en
overige deelen gantschelyk af; weshalven men, om gezond en lang te leven, ene
goede lucht moet inademen, en de kwade myden, of ten minsten verbeteren.
De goede lucht maakt de geesten levendig, verheugt het hart, maakt de vyf zinnen
fynder, scherpt voornamelyk het gehoor, en versterkt de leden; zo dat ook alle
inwendige deelen sterker worden in hunne werkingen, en by gevolge een kwade
lucht, in alles het tegendeel veroorzaakt.
Wanneer de Lucht verandert, of bedorven is, en men dezelve niet kan myden, zal
men ze door de kunst kunnen zuiveren, met Rosmaryn, Jenever-hout, of Besiën,
Cypressen-hout, Lauwer-besiën-, Wynranken-, Aloë- en Santal-hout, of geurige
Gommen; als Wierook, Storax, Kalmus, Bensoin, enz. te branden. Daar zyn echter
verscheide Planten, die men in dezen opzicht moet verwerpen, als de Note-boom,
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Vyge-boom, de Koolen, of Moes-kruiden, de Wal-wortel, of Adich, of Ebulus, en
de Wyn-ruit.
De ondervinding leert ons, dat’er nauwelyks; enig lighaam zy, ja ’t Water niet
uitgezonderd, dat niet enige lucht in zich heeft: maar de vruchten en planten zyn’er
zeer vol van; waar uit men besluit, dat de lucht niet weinig tot haren wasdom
toebrengt, wanneer ze zich door de warmte der Zon begint uit te zetten. Zo is ’t mede
waarschynelyk, dat, als de aarde in ’t Voorjaar door de stralen van de Zon begint
warm te worden, de uitzetting der lucht, die in het zaad besloten is, veel toebrengt
om deszelfs spruitjes te ontbinden en te doen uitschieten; ook klinkt niets zonder
deze.
Een Boom in de volle lucht: noemt men, naar de franse Tuindery, enen Boom, die
een stam van zes voeten hoog heeft, en die by gevolg de ruime en volle lucht geniet,
zonder door enigen Muur, of iet anders belet te worden.
lucht. (kwade) Middel voor kwade lucht. Zie elixir van citroen.
De Heer Des Aguliers heeft een Tuig verzonnen, bekwaam om de lucht in een
Vertrek, daar vele mensen, of zieken zyn, te verbeteren, en zeer goed in Gasthuizen
is. Dit is in de Philosophical Transactions van Londen, te vinden.
luchtgaten zyn die openingen welke in de Ovens van Glasblazers, Essajeurs,
Chymisten, enz. gemaakt worden; en om het vuur te matigen, door openen en sluiten
geschikt worden, naar dat men vuur meer, of minder wil hebben. Zie destillatie.
lucht geven is een Spreekwys van den Tuin-bouw, waar door men wil zeggen, dat
men door ’t wegnemen van takken, ruimte in een boom gemaakt heeft, waar door
zekere andere takken lucht ontfangen kunnen.
luchtglas. Barometer. Is een glaze Buis, of Pyp, dienende om door middel van ’t
Kwik, de zwaarte en lichtigheid van de Lucht aan te tonen. Het is zeer nuttig en van
groot gebruik in den Landbou, alzo men daar door kan weten, of het goed, of kwaad
weer zal wezen; of het zal regenen, of niet; en een Tuinder en Arbeider nemen
dienvolgens hunne maatregels om te zajen, te planten, en in te zamelen, enz.

Beschryving van het Luchtglas.
Men heeft’er twederlei: het een is enkel, het
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ander saamgezet. Wy zullen maar van het eerste spreken, dewyl het de verandering
der lucht veel naaukeuriger aantoont.
Het enkele Luchtglas, zo als het in de voorstaande Figuur verbeeld wordt, bestaat
uit een glaze Pyp, gesloten aan ’t ene uiterste A. en krom gebogen met een knop aan
’t andere C D E, die wederom naauwer wordt en open is by F. Men giet in deze buis
Kwikzilver, dat het deel D F. niet verder vult dan tot E, zynde ontrent het midden
van dien knop, maar in den arm A D, stygt het tot B. Het gedeelte A. B. is ledig van
lucht, en de wydte C. B. is ontrent 27 duim boven het waterpas van C. E. Men ziet
menigmaal, dat deze Colom van Kwik C. B. niet altoos op dezelfde hoogte blyft,
maar somtyds op 27 duim en een halven, of drie-vierde stygt, dat een ruimte is van
21, of 22 linien, die al minder wordt naar de veranderingen der lucht. Deze ruimte
verdeelt men in 12 deelen; By de allerhoogste verheffing van ’t Kwik, ’t geen men
neemt voor den eersten graad van die verdeeling schryft men Heel droog. By den
tweden Bestendig, of Vast weer, dewyl het dan enige dagen zo blyft staan. By den
vierden Schoon weer, by den zesden Veranderlyk, by den achtsten Regen, by den
tienden Veel, of sterke Regen, by den twaalfden Wind, of Onweer.
Deze Pyp is doorgaans in hout met enige cieraden ingevat, en het gedeelte C D E
F. besloten in den voet van ’t hout, maar het deel C. A. wordt van buiten gezien, in
’t midden van de Lyst.
luif wordt een soort van Dak genaamd, ’t geen aan de ene kant aan een Muur, of
Heining, of Gevel vast is, en aan de andere kant hangt, of op stylen staat.
luiheid is de oorzaak van ’t verval van Huisgezinnen en Geslachten, brengende
armoede, gebrek en verachting voort; Zie Spreuk V. XXIII. 21. XXVIII. 19; Terwyl
zy de oorzaak van Wellust, en Ondeugden is.
Lui hieten ze, die hunnen nodigen tyd, tot arbeid geschikt, niet besteden, of zonder
iet te doen, verwaarlozen, en ledig zyn, te veel slapen, of ze in ’t spelen, ’t drinken,
klinken en wandelen deurbrengen, of in nutteloze tyd-verdryven verkwisten. Hier
van daan komt het, dat hun niets gelukt, dat een Werkman, Wyngaardenier, Tuinman,
Koopman, Winkelier arm wordt, of blyft, en nooit goed werk maakt.
luis is een naam, die aan verscheiden soorten van gedierten gegeven wordt, welke
zich aan Dieren, Mensen, Planten en Bomen hechten, en daar uit hun voedsel zuigen.
Die der Bomen, enz. Zie ongediert.

Middel voor luyzen.
Om de Luizen te doen sterven, maak een afziekzel van Tribulus Terrestris, of van
Vloo-kruid, of van Kolokwint, of van Braam-beziën, of bladen van Kool, bespreng
daar uw huis mede; Dit middel verdryft de Luis, of doet ze sterven. Aleris.

Anders.
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Smeer een klein stokje met vet van een Reiger, en zet het in ’t midden van uwe kamer;
en alle de Luizen zullen’er na toe komen, en sterven. Arnaud de Ville Neuve.
Ander. Bespreng uwe kamer met Loog en Geitenmelk met den ander gemengd.
Ander. Neem de Bonen van Lupynen, en Aluin, doe ze in water koken, en
bespreng’er uwe kamer mede. ’t Water, waar in Aluin, Kolokwint, de bladen van
Persik, Yzerkruit, Coriander gekookt is, voert het zelfde uit. Fallop.
Ander. Neem een Emmer met water, doe daar in een pond Koper-rood, of Vitriool;
en, dat gesmolten zynde, besproei’er uwe kamer mede.
Ander. Men doet de Luizen sterven met smeersels, daar Kwikzilver in is; met
Zwavel en andere drogen, welke men gebruikt om Schurft te genezen.
Ander. Doe een once gestote Sublimaat in een Emmer met water smelten; en een
kwartier-uurs koken; besproei de kamer met deze vocht, den tyd van vier dagen aan
een, en de Luizen zullen heen gaan.
Ander. Leg onder uw Bed een tene Hord Paardenvygen gedekt.
Ander. Berook uw kamer met Kwendel, of Polei.
Ander. Leg rondom uw Bed en tussen de Dekens, Wormkruid.
Ander. Smeer het hout van de Bedstede met het afziedzel van Elzen.
Ander. Besproei uw Vertrek met afziedzel van Wynruit met Koejepis gemengd.
Alexis raadt om de Luizen en Weegluizen te doen sterven. Aluin, Wynruit, Averuit,
Kruis- en Munt, Keule, Neutebladen, Varen, Lavendel, oude groene Lavendel,
Vlokruid, Psylliun geheten, Anaguri, of stinkend hout te nemen, en daar van een
onder de Deken, of Sprei te doen, enz; of wel doe ze in Azyn met Zee-ajuin koken,
of gebruikt dit afkooksel om daar mede het dek te besprengen.

Om luizen van een Hond te doen sterven.
Neem een deel Alsem, laat ze een uur, of anderhalf in water koken, en neem ze af.
Als het koud is, neem dan het kruid, vryf’er zyn haair mede, en was hem met dat
water. En de Luizen zullen sterven ter plaatzen daar zy geraakt zyn.
luiskruid. Staphisagria. Zie Hubners Kunst-woordenboek op ’t woord Pedicularis.
lupyn, in ’t Latyn Lupinus, is een Peulgewas, dat twee blaadjes over den ander
staande heeft, platte Boonen in zyne Aau draagt, en bladen op de wyze van een wajer,
maar als gevingerd, draagt. Men vindt de soorten in Hubners Kunst-woordenboek.
Plaats. Men vindt ze veel te Ville Neuve, in ’t Avignonse.
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Eigenschappen. Men mest’er Vee mede in de plaatzen daar zy groejen. Met het Meel
tot een Drank klaar gemaakt verdryft men het ongedierte; het afziedzel is zulken
goed, die een kwade Mild hebben, ’t Is ook goed op Wonden, op Schurft en Douwurm.
De Lupyn-bonen gebrand zynde, dienen voor Koffy in Italien. Maar men neemt’er,
om derzelver bitterheid, maar de helft van.

Aanmerking.
In Italien en Spanjen zyn Lypynen van groot gebruik, om de gronden te verbeteren,
en Beesten en Mensen te voeden. Dit was het voedzel van den Heilig Karel
Borromeus. Sedert enigen tyd zyn zy ook in ’t Dauphiné in groot gebruik geraakt.

Hoe men de Lupynen teelt.
Men zaait ze gelyk gemeene Erreten, in allerlei soorten van gronden, al waren zy
stenig en kwaad. De grond in de maanden van February, of Maart eens om te arbeiden
is genoeg. Als men’er vrugt van wil hebben, kan men ze in April zajen; maar ’t is
evenwel te duchten, dat men’er dan gene vrucht van zien zal. De Lupynen bloejen
op drie byzondere tyden, in Mei, Juni en Juli.
Deze Bonen in February en Maart gezaaid, brengen gene rype vruchten, als in ’t
laatst van September, of October: en men trekt de Planten voor de Vorst op: en men
doet ze aan hopen, of Schoven, om gedorst te worden.

Gebruik der Lupynen voor den Wyngaard.
Als men de Wyngaarden ontrent St. Jan wil mesten, wanneer men ze begint te
bewerken, spit men deze Plant in den grond, even als Mest.
Ook dient de As van deze Plant den Wyngaardenier tot Mest, zo men een lepel
vol aan elke stam werpt.

Gebruik der Lupynen voor de Granen.
Zo men wil, dat de Lupynen goed doen aan het Koorn, zal men ze niet zajen, dan in
’t begin van Juni, op dat, wanneer men het Koorn wil zajen, Vrouwvolk neme, dat
alle die Planten uitwydt, op hoopen gooit, en naar maten, dat de Ploeg een veur
maakt, enen arm vol van die Lnpynen neemt, en den Ploeger volgende, ze in de Veur
gooit; zo dat de twede Veur de Planten van de eerste bedekt. Dit alles onderstelt, dat
het Koorn op dezen grond, voor het ploegen gezaaid zy, op dat men, als de grond
gezaaid is, en van deze Lupynen gemest, hem dan niet hoeft te Eggen, om dat het
Eggen de Planten boven zoude halen, die dan genen dienst zouden doen.
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Gebruik der Lupynen voor de Paarden.
Als men ze den Paarden te eten wil geven, giet men’er verscheiden malen water op,
om’er het bitter van weg te nemen.
Kragten. Zy verdryven ook de Mollen.
lusthof. Hoe Moes-land, Bloemperk, enz. te schikken.
In een Lusthof moet de Warmoestuin aan de zyde van den Bloem-tuin gemaakt;
en daar van door een grote Dreef geschieden, en met Moes-kruiden, naar believen
van den Meester, voorzien zyn. De Bloemhof moet van Berceaux omringd zyn, welke
van fraai groen voorzien, en op hare plaatzen met Jasmyn, Rosmaryn, en andere
Planten, met Kamperfoelie, Palm- Cipres- Rose-bomen opgeschikt zyn, welke
gesnoeid en gezuiverd zyn naar haren aart. De Wegen en Paden moeten met fyn zant
bestrooid, of bestraat, of geplaveid zyn. De Moestuin kan door een pad van zes voet
in twe gelyke deelen, of in vieren verdeeld worden. Op de ene helft, of vierdedeel
zal men Warmoes-kruiden; op de andere Bloemen vinden, bekwaam om Boketten
te maken, als Violetten, Madelieven, Riddersporen, Anemonen, Ranunkels, Lelien,
enz. zo dat zy genoeg zyn, om ze de Bloem-tuinen te noemen; op de andere zal men
vinden ruikende kruiden, welke, ’t zy ze bloemen, of gene hebben, echter dienstig
zyn om met andere, of alleen, en met hun loof tot Boketten gemaakt te worden; gelyk
Asters, Alssem, Rosmaryn, Jasmyn, Marjolein, Polei, Kruis en Munt, Hyzoop,
Lavendel, Basilikum, Salie, Boonkruid, Wynruit, Thyn, Camillen, Kattekruit, Melisse,
Algoede, Malrove, en dergelyke: zo dat het genaamd mag worden de Hof van
welriekende kruiden.
De ruikende kruiden en bloemen, moeten geplaatst worden op Bedden en
Kwartieren van gelyke grootte en wydte, als die van den Moes hof. Andere aan
kwartieren gemaakt, door paden onderscheiden en afgebroken door omzetzels, of
zonder dezelve. Schoon het meeste deel der ruikende kruiden, zonder enigen arbeid
van den Tuinman groejen (vooral die tot Boketten zyn geschikt) die echter, welke
de hand vereissen, moeten gezaaid, geplant, geöogst, en bewaard worden niet anders,
als de Keuken-kruiden; waar in men op den aart van elke moet acht geven, gelyk op
hare plaatzen zal gezegd worden.
De kostelykste Bloemen, die ’t meest verdienen bezien te worden, zullen alleen
gezet worden. Als de Anemonen, dubbelde en enkele, Totus Albus, Sjonkieljes
dubbelde en enkelde, Narcissen van Constantinopelen, Tuberozen.

Hoe men op een grond allerlei Tekeningen maakt.
’t Is niet genoeg ’t voorgaande in ’t ruw, ten dienste der Tuinlieden te hebben
opgegeven: schoon het in zich zelve goed en licht om uit te voeren is. Echter gelyk
het niet dan in ’t wilde is, zoude men kunnen zeggen, dat het nog zyne zwarigheid
in heeft, om ’t alles by een te voegen, en met malkander in orde by een te brengen;
en dat
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het een nieuwe zwarigheid zoude wezen, ene Lusthof te tekenen. Dit is oorzaak, dat
wy voorgenomen hebben, hier een algemeen Ontwerp voor te stellen, waar in alle
de byzondere deelen voorkomen, welke een fraaije Lusthof uitmaken. Wy hopen,
dat het volmaaktheid aan dit werk geven zal, dat we imand in staat stellen, om de
moeilykste ontwerpen op den grond te tekenen.
Men onderstelt hier dat men alle Ontwerpen onderzocht, heeft, en dat men’er een
gekozen heeft, dat het Voorschrift zal wezen, waar na de Lusthof zal aangelegd
worden; dat men ook de manier van Tekenen en Afbaken weet, welke onder ’t woord
parterre zyn beschreven. Op dezen voet zullen we hier leren, hoe alles te pas kan
gebragt worden; gelyk in de hier achtervolgende Plaat wordt afgebeeld. Zie hof,
landhuizen.
Als het stuk gronds gereed gemaakt is, om op den grond te kunnen afbaken, of
tekenen, gelyk elders geleerd is; en het ontwerp van deze algemene schikking van
den Hof is vastgesteld, zullen wy onderstellen, dat het Gebouw gemaakt, de Muren
en Heiningen voltooid zyn; want wy geven hier gene regels voor de Bouw-kunde.
Men onderstelt hier, by voorbeeld, ene algemene schikking van een Lusthof, waar
in men Parterren, Starrebosjes, Graswerken, Fonteinen, enz. heeft: en met een woord,
alles wat een fraje Buiten-plaats uitmaakt, gelyk het in de achtervolgende Plaat te
zien is. Alwaar men onderstelt, of verbeeldt, dat het op een Rol papiers getekend is.
Fig. 1.
De Fig. 2. aan de zyde getekent, vertoont alleen de enkele afbaking, en is alleen
geschikt, om den grond te verbeelden, en ’t geen men doen moet, om daar op te
tekenen, en alle de deelen daar op te brengen, die in ’t kleine Ontwerp, vertoond
worden, en ze daar hunne bescheiden plaats en gedaante te geven.
Wy zullen aanmerken, dat men, om op den grond, alle de deelen en maten van dit
Ontwerp over te tekenen, die naaukeurig volgen moet, welke men met de
evenredigheids maat op de Schaal vind, die onder aan ’t papier getekend staat.
Als men hier achter van de manieren leeft, volgens de 4de, 5de, of 6de manier;
wordt dit van manieren verstaan, die in ’t hoofdpunt van de Parterren aangetekend
zyn.
Om dit algemeen ontwerp op den grond te tekenen, of af te baken; zal men beginnen
de gevel van het Gebouw A Fig. 2. te verlengen met Staken, welke men van plaats
tot plaats aan weerskanten, gelyk met het Gebouw, zetten zal, als de linie B B. volgens
de manier 3. Meet dan met uwe evenredigheids Passer op de Schaal van bet Ontwerp,
hoevele Roeden’er zyn tussen het Gebouw A. tot aan het Parterre C. Dan zult gy
vinden, dat deze Dwers-laan vyf Roeden wyd is. Breng deze maat met de roede op
uwen grond van den voet van uw Gebouw af over, en steek een Paal aan ’t eind, als
in D. Neem het midden der Gevel van het gebouw A., en plaats daar voor de Staak
E. en metende desgelyks het midden der andere Gevel, van het Voor-plein, plant
aldaar ene andere Staak, als E. Makende dat zy recht over malkander staan, als men
de gang deur ziet. Maak daar na het half rond, naar het gene elders geleerd wordt op
de plaats van de Staak D; zo dat de punten van de twe voorgaande staken, recht
tegen-over deze komen. Verleng dan door Staken de middellinie G G. beginnende
op de plaats D; alwaar gy uw Gereedschap plaatst op 20-Roeden en een halve verder,
gelyk in I. een Staak. Van dit punt van daan, uw Middelpunt genaamd, zult gy uwe
Lynen spannen, uwe Hoofdlanen, den kring uwer kommen, en derzelver omtrek
maken. Breng vervolgens uw tuig, dat in D was, in het Middelpunt I, waar op gy het
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wel in ’t lood zult zetten; en zet de grond, waar op het staan moet, in een rechte lyn
met de twe Staken E E. die by het Gebouw staan, en met de paaltjes van de Middellyn
G G. Maak, naar het beloop daar van, een Lyn van paaltjes, van ’t ene eind van den
Lusthof tot het ander, tot ontrent aan ’t punt K; en zettende een Lyn op den hoek van
90 graden, keer u In den Winkelhaak, om de Dwers-laan H H. te krygen, alwaar gy
desgelyks van de ene tot de andere kant een ry met Staken in een rechte lyn zult
zetten. Deze Baken zullen u de Middellyn van uwe grote Dreven verstrekken. Draag
dan aan twe einden een maat van twe en een halve Roede aan weerskanten van de
Middellyn over; steek daar paaltjes; en op deze kunt gy rechte lynen op andere
plaatzen maken. In gevolge daar van zullen uwe Dreven de vyf Roeden breedte naar
uw ontwerp hebben.
Neem daar na uw Tuig op ’t middelpunt I. geplant weg, en steek daar in de plaats
een Staak, die gy’er wat diep in zult steken; meet met uwe Evenredigheid-passer op
uw Ontwerp de Middellyn, die van zes Roeden is. Neem een tou van drie Roeden
lang, ’t geen de halve Middellyn is, maak daar op ’t eind een Lus aan, steek daar een
pen deur, op ’t ander eind, en teken daar een rond mede, volgens de manier 17. Teken
uit het middelpunt I. het Pad L. rondom het Bassyn, welke naar gelang van het Parterre
C is, en verlangende dan uw Touw op de vereiste maat, trek het Pad boven de
Waterkom om de halve maan M M. te maken. Laat deze halve maan M M. eindigen
op de hoeken van de Paden door paaltjes, die gy slaan moet in rechte lyn met de
andere, en in den trek der halve mane, dat betekend wordt door de vier hoekpaaltjes
O O O O. Neem daar na op het ontwerp de maat van het Parterre C. van tien Roeden;
meet aan weerskanten van de Middellyn G G. vyf Roeden, en trek die twe Lynen,
volgens de eerste manier, welke met die omlaag F D F. en naar gelang van de ronde
linie L. u zullen geven, en afbaken de plaats voor het Parterre C. geschikt. Daar na
moet men uit die linie de wydte der Paden P P. van drie en een halve Roede trekken,
en de paaltjes van dit Pad slaan, recht op de hoeken O O. van de halve maan aan;
[illustratie]
[Plaat 30. pag. 518. Fig. 1. Fig. 2. Pag. 518. Fig. 5. pag. 519. Fig. 4. pag.
519. Fig. 3. Fig. 6. pag. 520. LUSTHOF. F. de Bakker fecit, 1741.]
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en eindigende op de hoeken van de Dreef H H. en F F., op de hoeken, met de paaltjes
bezet, die aan die kant de zyden van de Bosjes Q. Q. beperken.
Om uwe grote Dreef te bepalen; meet op het Ontwerp, hoe lang de Laan voor ’t
Huis is, achter de halve maan M M. onderstel van 30 Roeden langte. Neem deze
langte met uwe Roede van de hoeken O O. van de halve maan, en steek op ’t eind
de Staak K. daar gy het halfrond zult zetten; zettende den voet daar van op de
Middellyn, en recht op de Paaltjes en Staken I, G G, E E aan; en u kerende na de
kwartieren, zet de paaltjes aan weerkante de gantse breedte, welke u geven zullen
de linies van het kwartier R R. Meet daar na dicht by het Gebouw A. de lengte van
de Dwers-dreef F F, van de Middellinie af, die op het Ontwerp gehaald is. Deze
langte zal bevonden worden 26 Roeden aan weerskanten te wezen, breng die over
op den grond van de Middellinie af, of van Staak E. 26 Roeden aan we’erkanten.
Gaat van daar na de andere kant, en van de Staak K, en neem aan weerskanten op
de Lyn R R. 26 Roeden. Steek op die langte paaltjes; en steek van daar op den Lyn
verscheiden andere langs de gantse langte van deze beide zyden. Dit zal u geven de
linien S S. T T. en zal besluiten en omringen de plaatzen tot de Bosjes Q Q; het Bos
V. en ’t Starre-bos X. waar van gy de hoeken met paaltjes zult afbakenen. De Dreven
rondom aan de muur, zullen zich daar na gemaklyk laten aftekenen, als men op de
Roeden aan de twe einden op de linien R R. S S. T T. de wydte over brengt, welke
zy op ’t Ontwerp bevonden worden te hebben, zynde evenwydig met de linien, die
afgetekend staan. Wat de twee quartieren belangt, tot de Warmoes hoven Z Z.
geschikt, die aan weerskanten van den Voorhof zyn geschikt; ’t is niet nodig te
zeggen, dat men, om deze af te baken, niet anders heeft te doen, dan de Lynen S S.
T T. enz. te verlangen, om voor de langte, en voor de wydte, van den trek der
Dwers-lyn, B B af, het getal van Roeden, waar van deze Warmoes-hoven op het
Ontwerp gevonden worden, te zyn; en dus zal men ’t vierkant daar, door dit middel,
zonder moeilykheid vinden.

Eerste Aanmerking.
Schoon men hier tot een voorbeeld een Tekening van een vierkante gedaante geeft;
men zoude echter, vond men een Hof te tekenen, daar men hoeken in had, daar in
gene nieuwe zwarigheid bejegenen, dan om de halve Cirkel te openen, en ze op den
zelfden graad te plaatzen, welke de Raporteur aanwyst, als men de openingen der
hoeken op het papier neemt.

Twede Aanmerking.
Na het afperken van den Lusthof, moet men alle de nutteloze paaltjes en staken
wegnemen, als die niets doen, dan om te verwarren; en’er gene laten, dan die nodig
zyn, by voorbeeld in de Bosjes Q Q. Fig. 2. moet men niets dan de hoekpaaltjes laten.
Zie daar de beste en de gereedste wys om een groten Lusthof aan te leggen, door
eerst de voornaamste Aflyningen, en alle de Lynen uit het midden te vinden, en van

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

alle de deelen by een te brengen, die in ’t Ontwerp zyn getekend. Daar schiet niet
over, dan het opgeven van de wyzen, hoe men ’t binnenste van elk deel toestelt; ’t
geen wy in de drie volgende manieren van doen zullen zien. De eerste zal wezen,
een Parterre aan te leggen, de twede een Kreupel-, of Starre-bos te maken, en de
derde om een Gras-kom te maken. Deze zyn de voornaamste deelen, die ook de
moeilykste zyn, om aan te leggen. Men heeft voor Aftekeningen die gehouden, welke
op het algemene ontwerp op ’t papier getekend, Fig. 1. gelyk het Parterre C. het grote
bosje V. en de Gras-kom X, en men heeft ze in ’t groot op deze tekening
overgedragen, welke ze verbeeld, die altyd op rollen papier worden afgetekend, met
de manier van ze te tekenen op den grond, die daar is by gevoegd.

EERSTE MANIER VAN DOEN.
’t Aanleggen en halen van een Parterre op den grond.
Als de plaatst gelyk gemaakt en wel bereid is, gelyk in ’t Artikel Parterre is gezegd;
moet men het papier der tekening van ’t Parterre C. Fig. 1. ruiten; makende daar met
Kryt trekken over, en dwers over, die malkander kruissende, volgens de Schaal van
’t Ontwerp, kleine vierkanten van drie voet in ’t vierkant uitmaken. Laat het u niet
moejen, zo’er op ’t eind van de Verdeling ene halve, of vierde van een ruit overschiet:
want zo zal het ook wezen op den grond. Om ’t wel te doen was ’t nodig, dat het
Parterre getekend was, gelyk Fig. 1. dat is, dat de bladen en takken getekend waren
met ene enkele trek, van ene kant, gelyk in A. en dat zy aan de andere kant dubbel
waren, gelyk in B. Dit brengt gemak toe, om te beter den trek te zien, en den oorspronk
van een blad; om dat, zo ze niet dubbel zyn, de voornaamste trekken best te
onderscheiden zyn, en men trekt netter op den grond. Begeef u naderhand op de
plaats Fig. 4. Neem een Maat van drie voeten lang, en verdeel de Lynen, rondom de
plaats, geschikt tot het Parterre C, in gelyke deelen van drie voeten elk, zo in de
langte, als in de breedte, ziende wel toe, dat gy’er zo vele verdeelingen op maakt,
al’er op de Tekening gemaakt zyn Fig. 1. Zet stokjes op elke ruit, gelyk men op Fig.
4. ziet; doe aan elk stokje een lyn, zo over lang als over dwars, en maak dus lynen,
die uwen grond in vierkanten verdeelen zullen, en u op den grond ruiten, en het zelfde
getal, als op ’t papier, zullen geven. Neem daar na de Tekening van ’t Parterre
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C. Fig. 1. ’t geen men gedurig by zich moet hebben om de ruiten te tellen en de
trekken en zwieren van de bladen te zien. Begin met ene van de einden, ’t is evenveel
welke. Laat ons onderstellen A. tel dan in het hoeveelste vierkant zo ene trek, of blad
is; by voorbeeld het blad D. is in de 3de in de langte, en ’t eerste in de breedte. Tel
op uwen grond, beginnende met A. Fig. 4. het derde vierkant in de langte, en het
eerste in de breedte, gelyk men het in D. ziet. Trek terstond dit blad met een Trek
pen, met ene enkele trek, en plaatst ze zo in ’t gezicht; gevende acht, waar zy begint
en eindigt, of het in ’t midden, of, of op twe derde van een ruit is. Dus zult gy ook
voor de andere bladen en takken van ’t gantse Paterre te werk gaan. Men kan de
fouten, welke men in ’t eerste maakt, met de Ryf weder uitdoen. Zo men een blad
kwalyk gemaakt heeft; dat is buiten zyne ruit; of, zo men’er de zwier en slinger niet
heeft aan gegeven, welke daar in naar de tekening moest wezen. Na dat dus beide
de zyden van ’t Parterre met ene enkele trek gehaald zyn, en alle de bladen en
cieraadjen op hare plaats gesteld; moet men’er de twede trek by halen, en het in ’t
net doen, gelyk men het in de andere helft B. van ’t Parterre ziet. Fig. 4. Men moet
ook tellen, in welk vierkant, de dubbele trekken zyn, en men zal van die kleine stukken
op roeden en voeten maat nemen, op dat men het netter zoude kunnen doen, als op
het gezicht. Men moet den trek wat diep halen, op dat het niet uit ga; en men zal met
gaatjes het begin en eind van een blad, of rank maken, die met de punt van den
Trekker worden gemaakt, om daar door de Planters te gemoete te komen.

Eerste Aanmerking.
Hoe de ruiten kleiner zyn, hoe de tekening in zyne fraaiheid beter wordt gehouden;
en netter op den grond komt. Men schikt gemeenlyk die ruiten tot drie voeten vierkant,
in de kleine Parterren, maar op grote geeft men ze vier voeten. Men moet in de
vierkanten niet sluiten, dan krullen met platte banden, die op knoppen eindigen, want
wat die van de zyden aangaat, die schikt men, lynt men, en meet men met de Roe,
en trekt ze naar den lyn.

Twede Aanmerking.
Gelyk’er moeite steekt in een Parterre van ene tekening en de zelfde Figuren in de
andere helft te verbeelden; en dat het tyd van doen heeft, om de ranken en bladen,
zo in gedaante, als grootte eveneens te hebben, zal men deze nieuwe manier gebruiken,
welke deze helft zeer gemaklyk zal, door middel van gelyke driehoeken, doen trekken,
zonder de plaats te ruiten, welverstaande dat de andere geheel geruit en getekend is.
Zo men, by voorbeeld, het bloemtje D O, Fig. 4. wil verdubbelen, zal men twe Staken,
aan elk eind van de Middellienie, wel diep in den grond steken, en een tussen beiden,
zo het Lofwerk groot is. Fig. 4. onder parterre. Men zal twe lynen nemen, van de
schors van Linden-bomen gemaakt, of twe dunne draden, aan welker eind men knopen
zal maken, om ze door twe van die houtjes te steken, en ze beide halen na ’t einde,
of kromte van een blad; gelyk in A. en kruissende dit tot aan die plaats, zal men ze
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na de andere kant brengen zonder de einden daar van te bewegen, welke men by de
einden met de hand zal zonder verschrikken houden; dan zullen de lynen volgen; de
knoppen zullen drajen, en trekkende ze gelyklyk, gelyk men de eerste reis gedaan
had, zonder iet los te laten, zullen ze op de plaats daar gy opgehouden word; gelyk
in B. een driehoek maken, die in alles even eens is als die van de andere kant, en een
punt zullen geven, daar het balm-blad B. eindigen moet, dat gelyk is aan A. Men
moet ook, zo met C. D. E. F. G. H. I. K. doen, zettende daar kleine stokjes, op die
wys zal men de maat nemen, en dat in zo grote menigte, als nodig is om den Slinger
van elken blad te weten. Dit geeft minder moeilykheid, als honderdmaal van de ene
na de andere kant te gaan, om met de Roe, of de voet, in weerwil van de ruiten, een
menigte van noodzaaklyke maten te nemen; en zelf tekent men dan nog die helft van
de Tekening nooit zo wel. ’t Is zeker, dat die lynen u niet kunnen in het maken van
een Figuur bedriegen, als de paaltjes van ’t midden maar diep genoeg zyn gestoken,
en dat men maar de kruissende einden, die men met de hand houdt, niet los laat. Dit
is zeer nodig om de gelykheid der Driehoeken, te maken.

TWEDE MANIER.
’t Maken van een Starre-bosje op een stuk gronds.
De rondomgaande linien van het Starrebosje V. Fig. 7. op den grond zynde afgetekend,
en de hoeken afgebaakt door staken; trek om de lanen, die op de hoeken A D. en C
B. uitkomen, de lynen uit de hoeken A. B. C. D. Fig. 7. en hare gehele lengte. Deze
zullen u het midden van uwe Lanen geven. En plant op de plaats, daar zy malkander
kruissen zullen, gelyk in G. ene Staak; die het midden zal uitmaken. Meet daar na
de wydte van uwe Dreef, op uw Ontwerp, en onderstel, dat zy van twe Roeden zy.
Draag daar na die Roede aan twe einden aan weerskanten van de Middellinie, en
steek daar paaltjes, waar op gy de zyden uwer Lanen zult afbakenen. Meet daar na
met de Roede, de langte en breedte van het Bos A C. en B D. beginnende van de
Hoek-staken, en teken netjes het midden door de Staken E E. F F. Trek uit deze
punten lynen door paaltjes, in de breedte en langte op ene lyn gezet. Wat de
Middel-kom belangt, welke een langwerpig vierkant is; meet op het Ontwerp Fig.
7. hoe vele Roeden’er van
[illustratie]
[Plaat 31. pag. 520. I II III Fig. 7. pag. 520. Fig. 8. LUSTHOF. F. de
Bakker fecit, 1741.]
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het middelpunt van de Vyver zyn, tot aan ’t middelpunt van de Halfronden: men zal
vinden op de Schaal, dat deze langte vyf Roeden heeft. Breng dan, op den grond Fig.
7, op de linie E E. van het midden G. af, vyf Roeden aan weerskanten, en steek daar
paaltjes, gelyk H. en I. Deze zullen de twe middelpunten wezen, waar uit gy uwe
Halfronden zult trekken. Maak op die staken de halve ronden, gelyk in H., zettende
den voet op de middellyn E G E, en zyne hoek op 90 graden, om een rechte hoek te
maken, en de linie K K. te trekken. Boven die linie zult gy aan weerskanten de breedte
van de Lanen rondom de Vyver brengen, welke is, volgens het Ontwerp, van twe
Roeden en een halve. Om de linie N N. te maken, neem het Instrument weg; maar
neem een Koord; steek het eind daar van aan de staak H. en trek het deel van ’t rond
O, volgens de middellyn op het ontwerp gevonden, houdende uw trekken op, ter
plaatze, daar G. de linien K K. ontmoet, zet daar staken, welke de oren der Vyver
uitmaken. Breng daar na op uwe middellyn, E G E, van de trek van de Halfronden
O, de wydte van het rondomgaande Pad van twe en ene halve roede, steek daar een
staak, en latende uw Touw tot op die langte schieten, trek uit het zelfde middelpunt
H. het ronde deel P. van de ruimte om de Vyver, tot daar gy de Linien N N. ontmoet,
daar gy paaltjes zult zetten, welke de oren der vlakte bepalen zullen. Daar na zult gy
uwe halve Cirkel aan ’t ander einde zetten, als in ’t punt I. gaande op de zelfde wys
te werk, om de lynen van de Winkelhoeken L L. en M M. te halen, en brengende uw
Tou om de Paal I. zult gy de Cirkel delen Q. en R. van de zelfde langtens als aan de
andere kant halen. Dit gedaan zynde, zult gy op de Lynen K K. en L L. van de Staken
H I. van daan, aan weerzyden de helft van de breedte van de Vyver brengen, welke
rwe Roeden en ene halve is. Daar na zult gy paaltjes zetten, daar gy de wydte van ’t
Pad rondom de Vyver brengen zult. Baken alle de Linien van het ene eind tot het
ander af, en trek een lyn van paal tot paal, latende de zelfde met een paaltje eindigen,
dat op de hoeken van de Paden A D. en C B. uitkomt, die van de ene na de andere
hoek lopen. Dit zal de Vyver en Pad volmaken, dat’er om loopt. Wat de Holten en
Nissen voor de Banken en Figuren belangt; men zal een Winkelhaak van hout in
gebruik hebben, om daar de hoeken mede te trekken, en men zal de maat volgen, op
’t Ontwerp Fig. 3. getekend.

Aanmerking.
Men moet in ’t trekken van een Vyver met ronde einden, het middelpunt enige duimen
voorby gaan; dit doet zyne werking allerbest; en de oren van die stukken zeer klein
maken, alzo het zeer onaangenaam in ’t oog is, ze te groot te maken.
NB. De Lezer gelieve aan te merken, dat hier door een Roede, een Franse Roede,
dat is Toise, verstaan wordt; welke 6 voet houdt.

DERDE MANIER VAN DOEN.
’t Tekenen van een droge Kom, op den grond.
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Men stelt de Gras-kom voor, die op Fig. 5. achtkant op den grond getekend is. Men
heeft dan niet meer nodig, dan de manieren om het uit te graven. Steek paaltjes op
de acht hoeken Fig. 6. zo, dat zy een voet boven den grond uitsteken, onderstel, dat
de grond wel gelyk legt. Zie op de Schaal hoe vele wydte elke schuinte, van hoek
tot hoek, moet hebben; by voorbeeld van zes voeten. Zet verscheiden staken by den
gis op negen voeten binnen die van de hoeken; zy zullen dienen om de aarde rondom
uit te graven, zonder aan de kanten ’t weg te nemen; ’t geen men moet laten blyven,
om’er de glojingen in vaste grond mede te snyden. Dit wordt uitgedrukt door de
slangswys-lopende linie a, a, a, a. Als het grootste deel van uwe aarde weg is
gegraven, en deze schuinte rondom afgestoken, dat is, om en by van de bovenste
paaltjes af, tot de slangswys-lopende Lyn a, a, a, a. Om den grond der droge Kom
gelyk te maken; steek paaltjes regt tegen over elke hoek, en op acht, of tien voeten
van malkander, welke recht tegen over de paaltjes van die hoeken staan, en even
hoog zyn. Dan zult gy van de binnenste paaltjes ene voet afmeten, welke de paaltjes
der hoeken boven den grond hadden, en die plaats met een Houtskool tekenen. Voeg
daar de diepte by, welke uwe droge Kom hebben moet. Onderstel van twe voeten.
Gy moet uwe paaltjes een voet inslaan, naar dat het de nood vereist; zo dat zy in ’t
geheel de diepte van drie voeten hebben. Daar na zult gy een Tou aan den voet van
ene der Hoek-palen vast maken, gelyk in H. en op het teken van Houts-kool op het
paaltje K. daar recht tegen over staande, zult gy ’t andere eind van het Tou vast
maken. Gy zult boven op dat strakgespannen Tou zes voeten meten, welke de breedte
der glojing van hoek tot hoek is, op ’t eind van welke zes voeten gy een Lood zult
laten vallen tot op den grond, latende de aarde daar onder uithalen en klaar maken,
om daar een paaltje in den grond te slaan, dat men het niet zien kan. Ga even eens
aan de zeven andere hoeken van de droge Kom te werk. Als gy dus gevonden, en
door paaltjes vast gesteld hebt de acht hoeken om laag, span dan het Tou van hoek
tot hoek, en maak dus ’t twede achtkant op den grond. Dit geschied zynde, zult gy
over al de paaltjes afpassen, en waar van de koppen net met de hoogte der paaltjes
van de hoeken, omhoog over een komen, gelyk men aan de paaltjes B C D E F G.
ziet, welke gy alle op de hoogte van drie voeten zetten zult. Gy zult lynen, van de
ene tot de andere, aan de paaltjes die omlaag staan, spannen; en gy zult door de Spa
den grond der Graskom gelyk maken. Ten aanzien van de manier van snyden en
maken van schuinten, zal men zyne toevlugt tot de 4de manier van doen nemen.
Als men die drie manieren van doen wel zal verstaan, en op den grond een Lofwerk,
Bosje en Graskom zal weten te maken, zal men daar na een
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grote menigte van andere wel kunnen tekenen: want alhoewel de tekeningen
verscheiden zyn, ’t komt altyd op de zelfde manier uit. Dus zal een Tuinman, die
een Lofwerk, of een Bosje op den grond weet te tekenen, niet anders hoeven te gaan
zien, dan hoe men een Lof-werk, Bosje, enz. maakt. En volgende naaukeurig na ’t
geen geleerd is, zal hy wel te recht raken.
Wy spreken hier niet van het tekenen van een Starre-bos; of Lof-werk op zyn
Engels, enz. Dat soort van Tekeningen zal gemaklyk te maken wezen, als men maar
wel weet te doen, ’t geen men ten aanzien van tekeningen geleerd heeft, die
samengesteld zyn, en dierhalven moeilyker op den grond zyn te tekenen.
Men moet aanmerken, dat men de grote Maten en lange Lynen aan de einden, en
nimmer in het midden meten moet, dan gaat de maat vaster.
Als gy op den grond vindt, dat’er op ’t getekende Ontwerp een fout is, ’t geen
menigmaal gebeurt. Dan moet men ’t alles nameten, om te weten waar ’t schort; en
zo men het niet vinden kan, en de misslag weinig van belang is, moet men ’t middelen.
Dit zal men op den grond nimmer zien kunnen. Hoe naau men ook zoude mogen
toezien; ’t is naau mooglyk zulke kleine fouten te ontgaan.
Zo’er in ’t gebruik van de halve Cirkel, de Roede, de Lyn, enige zwarigheid mogt
voorkomen, of over een Kunst-woord, ’t geen men niet verstaat, moet men tot die
woorden zyne toevlugt nemen.
’t Zal hier niet kwalyk voegen, eer wy eindigen, te zeggen, op wat voor een wys
men het Middelpunt van een rond, een Achtkant, of Eirond, enz. kan vinden, als men
de Maten onder ’t planten heeft weggenomen. Men heeft dit menigmaal van doen,
al heeft men een nieu aangelegde Hof: of om van tyd tot tyd de Zoden van ronden
te veranderen, of de kanten van Water- en Gras-kommen, en van grote Grasperken,
die op de einden rond lopen, of om andere veranderingen in oude Hoven te maken.
Men gebruikt de zelfde manier in een ronde Gras-kom, welke men in een rond en
plat stuk in gebruik heeft. Deze bestaat in ’t zoeken na het midden van de paden, die
daar op aankomen, daar paaltjes te steken, en ter plaatze daar twe Lynen malkander
kruisten, is gewis het midden; waar op men een paaltje zetten moet, ’t geen het
Middelpunt zal maken.
Om den boord van een Water-kom weder met Zoden te beleggen. Laat men het
Tou rondom de Pyp van de sprong gaan, en vout het in tween; dit dient om den
Omtrek te maken, die naar die van de Kom loopt. Men vindt in ’t midden van
Kommen somtyds een Beeld. Dit geeft wel enige verlegenheid, als de Pyp midden
in een Beeld is: maar men moet’er maar een stok in steken, en daar het Touw om
leggen.
De achtkanten en langwerpige ronden, laten zich op de boven verhaalde wyze
gemaklyk herstellen, als men maar maakt, dat zy het zelfde middelpunt houden, ’t
geen zy te voren hadden, op dat zy het zelfde opzicht ontrent de dingen, die’er rondom
zyn, houden. Wat grote Grasstukken belangt; die aan de einden rond lopen, stukken
Gras op zyn Engels aan Figuurwerk gesneden; men kan ze herstellen door de paaltjes
te volgen; welke men de voorzichtigheid moet hebben, van ze diep aan den grond
rondom te laten steken, eer men de Zoden opneemt; en zyn de Stukken te vol werk,
kan men ze weder op ’t papier tekenen en ruiten, gelyk men een Lofwerk doer.
Daar is geen moeite aan alle deze Stukken, dan wanneer’er een Voetstuk in ’t
midden staat. Dit doet in een Achthoek niets; want in de plaats van ze uit het midden
te tekenen, zal men ze afperken uit de platten en hoeken van het Voetstuk. Een Eirond
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zoude ook geen moeite geven, alzo ’t middelpunt daar van buiten het Pedestaal is,
’t geen in ’t midden staat; men tekent het maar rondom; en men vervult het overige
op het oog. Maar in stukken, die rond zyn, en welker midden door een Beeld wordt
ingenomen, zoude men noodwendig verlegen moeten staan, zo men de twe volgende
manieren niet gebruiken konde. ’t Eerste is een houten Hoepel te gebruiken, die sterk
genoeg is om hem niet gemaklyk te kunnen buigen. Deze zal men rondom het
Pedestaal vastbinden, op ene wys, dat zy zyne vier hoeken losjes omgaat. Daar na
zult gy’er een Tou doorheen halen, dat groot genoeg is, om den Cirkel te trekken.
Dan zult gy den Hoepel laten ophouden, zo dat hy gemaklyk om ’t Voetstal heen
kan drajen, en dat byna evenwydig is, met de vlakte der grond. Vervolgens zult gy
een Pen op ’t eind van ’t Touw vast maken, en uw rond maken met ene netheid die
genoegzaam is. Want het is niet nodig, dat het in den haak naar de Meetkunst is. In
een Graskom zal men de Cirkels gelykwydig van malkander trekken, de ene na de
andere. Men onderstelt hier, dat het Pestal rond, of volmaakt vierkant is, ’t geen de
gemeenste Figuren zyn: zo ’t een Rechthoek was, zoude deze manier onnut wezen.
’t Twede middel kan geen dienst doen, of daar moesten Bomen, of een Hek rondom
een Grasperk wezen. Dan moet men van elken Boom, of van den Ring van ’t Hek
van voet tot voet de wydte afmeten, schikkende deze Lyn altyd byna lopende op het
midden van ’t Pedestal als het middelpunt aan, en men moet stokjes op de plaatsen
steken, waar door ’t rond gaan moet, en ’t daar op ook zo na af-schryven, als men
kan. Deze manier is nooit zo goet, als de anderen, alzo het altyd ongelykheden maakt;
maar welke men op den grond niet zien kan.

Hoe men de Kruiden, op bedden van verscheiden gedaante, zetten moet.
De bekwaamste Kruiden, om op Bloemperken te zetten, zyn Polei, Lavendel, Hysoep,
Kwendel, Rosmaryn, Thym, Salie, Mariolein, Kamillen, Violetten, Maddelieven,
Basilicum en andere, zo wel ruikende kruiden, als die voor Boketten dienstig zyn,
te weten Lavendel en Rosmarein. Men laat ze omzetten met Voet-palm: maar om
dat die niet lekker ruikt, moet men ze niet nemen. Alle de an-
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dere kruiden, als de Polei, Hysoop, Kwendel, Tym, Salie, Mariolein, enz. zyn
bekwaam om in de vierkanten, of andere dergelyke kleine bedjes, welke men in de
Perken legt, plaats te krygen.
De Kruiden waar van de Boorden gemaakt worden, moeten hoger en dichter dan
die zyn, waar van de Lofwerken, zo gehele, als gebroken, beplant worden; op dat
men de fraaiheid van het Lofwerk beter zoude kunnen zien.
Ik noem een Boord alles, dat een Plaats omringt en het pad van een Hof boordt;
en gebroken bedden, die in verscheiden stukken onderscheiden leggen.
De bedden, die men niet omzet, zyn, of zo wyd als lang, of ongelyk van
vierkantheid, dat is, wyder dan lang, of langer dan wyd, of langwerpig rond, of van
ene gedaante, waar in rond met vierkant is gemengd, of van ene, welke den Hovenier
behaagt, te weten als een Lelie, als Vyvers van liefde, kruipende Leeuwen, en
dergelyke Beeltenissen.
’t Geen in ’t midden ener afgeperkte plaats met Rabatten, of zonder Rabatten is,
zal vierkant, lang-rond, rond met vierkant gemengd, en rond, of van dergelyk ene
gedaante zyn.
Zo gy in ’t midden van een gebroken bed enig kruid wilt planten, moet het niet
hoger, maar minder hoog en korter, dan dat van de vierkanten zyn, op dat het gezicht
van het Bloem-perk niet worde belet. ’t Is waar, dat gy in dat midden enig kruid van
middelmatige hoogte kunt planten, of enig boomtje, dat niet dicht noch groot is, en
een rechte stam heeft, als ene Cipres, of Laurier.
Wat de fraaiheid der Perken belangt, gy moet daar niets in planten, of zo gy’er
enig kruid in plant, moet het lager zyn van stam, als het kruid ’t geen het Bloemperk
omringt. ’t Geen omboord wordt, moet niet dan van twe soorten van kruiden zyn, te
weten, Lavendel, of Rosmaryn; of Voet-palm voor omboordsel; of Hysoop voor ’t
binnenste. ’t Is waar, dat men in ’t midden en op de vier hoeken ene Cypres, of
Rosmarein, of zo een soort van kruid, of Boomtje kan planten, dat niet dicht is noch
groot: maar recht van stam.
Maar het Perk van gebroken bedden, kan van velerlei onderscheiden soorten van
kruiden gemaakt worden, die echter zo hoog niet kunnen groejen, dat zy het gezicht
van ’t Lofwerk beletten. Maar die kort en niet dicht zyn, als Salie, Polei, Mariolen,
Kamille, Madelieven, Viooltjes, Basilicum, Wynruit en andere. Deze kruiden moeten
op verscheiden bedjes geplant worden, om te beter te schakeren, en te beter fraaiheid
aan de kleine bedjes, die gebroken zyn, by te zetten. Gy kunt’er ook enige Vogeltjes,
Mensen, en andere Beelden van Rosmarein, naar uw behagen, en de vinding van den
Tuinman, gemaakt, in plaatzen.
De kruiden, waar van de bedjes worden gemaakt, moeten met de wortel, of van
uitspruitzel in de maanden van January, February, Maart, of April geplant worden.
’t Is waar, dat, zo gy de kruiden, inzonderheid de Polei en Lavendel van Uitlopen
plant, dat men ze op ’t eind van January en February, en niet later, ’t beste plant,
om dat die Uitlopen dan door de grootste vorst niet zullen uitvriezen; en ondertussen
zal men ze niet behoeven te begieten, om dat zy, eer de warmte aankomt, wortel
zullen gevat hebben.
Desgelyks, zo gy de kruiden van wortels plant, moet gy tot de maanden van Maart,
of April wagten; en wel toezien, dat uwe kruiden levendige wortels hebben, die goed
en genoegzaam zyn, anders zullen zy niet vatten, en ten meerendeele sterven. Ook
moet men, als zy geplant zyn, ze menigmalen, naar gelang dat de warmte daaglyks
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aanneemt, begieten, anders zullen ze verwelken en niet wel groejen, en op ’t oog
staan sterven.
Hierom raad ik u, om wis te gaan, uwe Planten liever van Uitlopen, als Wortels
te kweken, want het zal u gemaklyker vallen, en minder kosten Uitlopen te krygen,
als Kruiden, die reeds geworteld zyn. Gy zult gene moeite hebben om ze in ’t leven
te houden, en te doen opkomen. Zo wel als zy zonder begieten en gevaar van bevriezen
zullen opkomen, zullen zy schoon en dicht voor den dag komen, als de Zomer begint.
Om in aarde ’t zy Wortels, of Uitlopen te planten, moet men liever Gruppen maken
met ene Vork met een korte steel, als met een Pen planten. Dit zult gy veel gemaklyker
vinden.
Zie daar ’t grootste deel van ’t geen gy naaukeurig in acht moet nemen, om uwe
Perken te maken. Maar, dewyl der zelver fraaiheid, van der zelver welgeschikte
gedaante en schikking afhangt, die ’t oog kan vermaken, moet gy eerst zien, om de
pryslyke en aangename evenredigheid aan uwe Perken te geven, hoedanig de ruimte
der plaats van uw Bloemstuk zy, waar na gy uwe Perken moet schikken, op dat gy
vervolgens de plaats, zodanige gedaante geve, als de plaats kan bevatten. Daar na
moet gy verscheiden Roeden, dunne Lynen nemen, die evenwel sterk genoeg zyn,
enige Pennen en ander gereedschap, om de evenredigheden af te baken, welke gy
aan de Perken geven wilt.
Zie daar op wat wyzen gy een Perk met een Rabat moet maken. Eer dat gy de
Lynen spant, om de rechtheid daar aan te geven; neem eerst de wydte en langte van
het Rabat, zo als het de grond velen wil, waar na gy het Rabat wyder en langer, of
korter, en enger maken zult.
’t Is waar, dat, zo uwe grond groot genoeg is; als, sestig voeten in ’t vierkant;
welke elk twaalf duimen uitmaken, dan kunt gy de Rabatten wyd genoeg maken;
Hebt gy minder ruimte, kunt gy uwe Stukken in de breedte maken. Gy zult uw Rabat
zo maken, dat gy ene plaats over houdt, om’er een Perkje in te maken. Als gy uw
ontwerp van dien grond gemaakt hebt, zult gy uwe Lynen met goede en sterke pennen
beginnen te spannen; zettende de zelve eerst in de langte, daar na in de breedte daar
rondom. Daar na zult gy uwe Lynen daar in ’t kruis overheen spannen, waar van
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gy, gelyk ook niet van ’t buitenste van ’t Rabat, de Pennen en Lynen niet moet
opnemen, voor dat het rondom met Palm bezet is, ten minst aan ene kant, of de helft.
Om dat hier naar het gantse Perk, met deszelfs Rabat, moet gemaakt worden. Want
daar uit moet gy de wydten nemen, om de vierkanten en Ronden te maken. Daar en
boven zult gy in ’t midden van het Rabat ene Lyn spannen, om het midden te nemen;
en om u tot een Wegwyzer te dienen. Gy zult daar twe Lynen hebben, welke van de
langte van het Rabat, of Perk zullen wezen, of noch een voet, of twe langer kunnen
wezen; Men noemt ze Loop-lynen, om dat men’er mede van de eene plaats na de
andere gaat, om de kruiden op de Rabatten te planten. Eindelyk zult gy een Lyn van
den enen tot den anderen hoek spannen, zonder welke gy uwe hoeken niet zult kunnen
maken. Zie daar hoe men Rabatten maakt.
Wat de Perken aangaat, welke binnen deze Rabatten zyn, om de maat van het
vierkant te nemen, moet gy twe rechte Latten van Wilg, of ander hout hebben, zo
dik als een duim, waar van de ene agt, de andere drie, of vier voeten groot is; De
grote voor grote wydten, en de kleine voor kleine wydten. Op deze Latten zult gy
uwe evenredigheids maten hebben, om daar naar uwe vierkanten en andere dingen
te maken, waar in gy behagen hebt.
Voor de ronden moet gy een Tuig hebben, waar van gy hier de afbeelding ziet. ’t
Wordt gemeenlyk Tuinmans Doolhof, of Dedalus geheten: maar geef het een naam,
welke u behaagt, men maakt ze op deze wys. Gy neemt een Pen, wat dikker als een
duim, en doet daar een Lyn aan, van drie, of vier roeden lang, naar de grootte, welke
gy aan uw rond wilt geven, en zult daar knopen in leggen, naar de grootte van ’t
rond, en pad, en daar na ene andere naar de grootte van het Rabat, dat van acht, of
negen duimen zal wezen, of van minder, zo gy wilt. Maar ik wil u wel zeggen, dat
zo gy ze kleinder maakt, dat uw omboordsel weinig te beduiden zal hebben, en niet
lang zal duren: maar ik wil ’t u wel aan uw welbehagen geven. Aan elke knoop van
het Tou zult gy, om ’t rond te maken, een klein houtje van vier duimen, wat min, of
meer, achter de knoop steken, naar u believen, en zo dik als een duim. Door middel
van deze knopen wat korter by een, of wat verder van den andere gelegd, zult gy
uwe ronden zo wyd en groot schryven, als u behaagt.
De Afbeelding hier van, hier achter geplaatst, toont, hoe men die Lynen moet
maken, om een Perk met een Rabat te steken. De Lynen zullen ook dienen, om een
Rabat van gebroken Vierkanten, met een klein Vierkant in ’t midden te maken, gelyk
gy het Vierkant in ’t midden ziet, en zult ze in de Afbeeldingen zien, hier voren
vertoond. Zie parterre. Om uw stuk net te maken, zult gy alle uwe Lynen gespannen
laten, en de Pennen in den grond, tot dat gy het Boordsel ten enemaal af hebt. Te
weten de Kruis-lynen van ’t midden, die van den enen na den anderen hoek, lopen;
en die de zyden van het Boordsel uitmaken.
luteren is een Kunst-woord der Chymie, ’t geen betekent met Leem te smeren, om
daar mede den mond van enig Vat dicht te maken.
luteersel is een Kunst-woord der Chymie, ’t geen men van alle soorten van Leem
gebruikt, waar mede men de Fornuizen metzelt; en de Glazen en aarde Vaten
besmeert, welke het sterke vuur wederstand moeten bieden.
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Men maakt het van vette Klei, Rivier-zand, Paarde-mest, Stof van gebroken Potten,
Dodekop van Vitriool, Hamerslag, gestoten Glas, en van de korte Wol der
Scheerderen, gemengd met Zout, Water, of Ossen-bloed.
Men heeft nog een Luteersel, waar mede men de Kapitelen van de Kolven en de
Ontfang-glazen luteert, of de scheuren der Vaten herstelt; Men maakt het van Styfzel,
of van Vis-lym, gekookt en ontbonden in Brandewyn, en van Bloem van Zwavel,
Mastik en Kalk, in zoete Melk gelegd. Glas met glas te souderen, noemt men het
Zegel der Wysheid.
luije henrik. Zie athanor. ’t Is een grote vaste Oven, van gebakken steen gemaakt,
welke in ’t midden enen Toren heeft, waar in men kolen legt, welke der zelver warmte
door Riolen, of Openingen, welke aan de kant van den haart zyn, aan verscheiden
nabystaande Vaten mededeelt, waar in men op enen tyd verscheiden werkingen der
Chymie doet. Zie destillatie.
lyfmoer is dat deel der Vrouwen, waar in de Vrouw de Vrugt ontfangt, en tot aan
de geboorte voedt. Zy is aan verscheiden Ziekten onderworpen. Wy hebben
verscheiden Geneesmiddelen in ’t Artikel van opstyging opgegeven, maar wy
zullen’er hier nog enige by doen.

Tegen de Opstyging.
De Opstyging tast de Vrouwen aan, en somwyl de Meisjes. Om dit voor te komen,
kan men dit Water gebruiken, ’t geen een uitnemend Middel is, dat gemaklyk is
gereed te maken. Neem overgehaalde Brandewyn zes oncen, Rozenwater vier oncen,
fyne Suiker drie oncen, fyne Kaneel een once. Men moet de Kaneel in kleine stukjes
snyden, de Suiker stampen, ze daar na met de Waters mengen, en laten ze twaalf
uren trekken. Dit gedaan zynde, moet men dit Aftrekzel twe, of driemalen deur een
Hippocratise Zak laten lekken; en de vogt in een zilvere Fles bewaren, zo men het
doen kan, of anders in een glazen Bottel. Men moet den Zieken, buiten het toeval,
twe, of drie lepels daar van geven, om te beletten, dat zy ’t niet krygt, of als zy ’t
heeft, om ze’er van te verlossen.
II. Neem zaad van Klitten, twe oncen; Kaneel een once, Muskus drie grein. Maak
van dit alles een zeer fyne poejer, waar van gy den Zieken de wigt van een goude
Pistool kunt geven, of een dragma in Vleesnat, of witte Wyn.
Let wel, dat men deze Poejer niet moet geven, dan in ’t Toeval.
[illustratie]
[Plaat 32. pag. 524. LUSTHOF. pag. 574. MIER. pag. 580. MINIATUUR.
F. de Bakker fecit, 1740.]
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Tegen verzweringen der Lyfmoer.
Neem bladen van St. Jans-kruid, vier handen vol, een half pintje witte Wyn, laat’er
de bladen vier en twintig uren op trekken. Laat het alles met de Helm destilleren,
bewaar de vocht, die daar af komt in een glazen Bottel. De zieke Vrou zal daar van
een teug van drie vingeren breed, elken morgen, den tyd van acht dagen, uit een glas
nemen.

Voor verzweringen der Lyfmoer, en van de Roede.
Neem kruim van Wittebrood, dojers van Eijeren, Opium, Saffraan, Olie van
Slaapbollen, van elks zo veel, als men denkt tot een Pap nodig te hebben; meng ’t
wel en laten het koken, tot dat de dojers van Eijeren half gekookt zyn, en leg ’t dan
op de plaats.

Voor de Vleesklomp in de Lyfmoer der Vrouwen.
De Mola, of Vleesklomp, is een stuk vlees, dat in de Lyfmoer, in de plaats van een
Kind, groeit; en men weet dat het een Mola is; als het zich niet beweegt gelyk een
Kind. Dit zo zynde moet men de Vrou met verzachtende middelen, gemengd met
zulke, handelen, die afzetten, en doen niezen; en met Zet-pillen; alles op goedvinden
van den Geneesheer, of Wondheler, die zich van gereedschap zal bedienen, om ’t af
te halen, als Geneesmiddelen helpen willen.
lym. Daar zyn velerleije soorten van Lymen, die de Geneeskunst dienst doen. De
eerste is Chrysocolla, of Borax geheten, om dat zy zeer bekwaam is om goud te
souderen.
Daar is’er nog ene, die dienstig is, om Wonden te heelen, en de Zinkingen te
beletten, die op de ogen vallen, deze is de Sarcocolle, of Vlees-lym.
De derde is de Taurocolle, anders de sterke Lym, die gemaakt wordt van Kalfsen andere vellen van viervoetige dieren; en om dat men deze menigmaal gebruikt,
om hout te lymen, wordt ze ook Xylocolla, dat is, Hout-lym geheten.
Eigenschappen. De sterke Lym, volgens Dioscorides, in Wyn-azyn gesmolten,
neemt alle huitkwalen, Jeukingen, Kraausel en Wild-vuur weg; in warm water
gesmolten, en op ’t gebrandde gelegd, maakt zy, dat het in gene bladers oploopt, en
eindelyk in Honig, of Wyn-azyn gesmolten, is zy dienstig voor Wonden.
Daar is nog een Vis-lym, Ictyocolle geheten, die van alle lymerige Vis gemaakt
wordt, gelyk de Bakkeljaau.
Eigenschappen. Zy heeft de eigenschappen van stoppen, opdrogen, en enigermate
verzachten; zy is goed voor pleisters, die kleven, voor ’t Hoofd geordineerd, en in
de Geneesmiddelen voor de jeukte bereid, en zelf in die, welke men maakt om de
rimpels weg te nemen, en ’t vel van ’t wezen uit te strekken.
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Manier om Vis-lym Ictyocolle te maken.
Men neemt alles, wat de Vis Husa, of Exossis geheten, ontnomen wordt, dat is, het
vel, de vinnen, de ingewanden, de zenuwen, en andere zenuwachtige deelen. Na dat
men deze in stuk heeft gesneden, laat men ze in heet water weeken, en men laat ze
daar na over klein vuur koken, tot dat zy gesmolten, en tot Lym geworden zyn. Deze
Lym gedroogd op gereedschap, daar toe met voordagt gemaakt, krygt de gedaante
van Parkement; en, gedroogd zynde roldt men ze aan rollen.
Die wit, klaar, doorschynend, zonder reuk is, en in kleine rollen, is de beste: want
het gebeurt menigmaal, dat die, welke in grote rollen is, met een geel, droog Lym
vol is, ’t geen een kwade reuk heeft. Deze Drogery wordt vocht in de lucht, daarom
moet men ze in een Doos bewaren.
De Vis, welke men gebruikt, om Vis-lym te maken, is zeer groot, en wordt dikmaal
onder de spys van Muskovien gevonden. Uit dat Land brengen de Hollanders de
Vis-lym.
De Wynkopers gebruiken deze Vis-lym, om de Wynen te klaren. Gelyk zy niets
kwaads in zich heeft, doet zy geen leedt. Als men ze in de Vaten doet, smelt zy, en
maakt een vel op de Wyn, ’t welk gestreken zynde, alle de grove deelen der Wyn
met zich neemt, en de Wyn klaar maakt.
Men gebruikt ze ook om glans aan de zyden Linten te geven, om de Gazen wit te
maken, en fyne Paarlen na te bootzen.

Lym der Binders.
Buiten de bovengenoemde Lymen, is’er eindlyk nog een gemene Lym, of Styfsel,
waar van zich de Boek-binders bedienen; welke gemaakt wordt met de Blom van
Koorn, of Rogge, ’t welk beter is. De Lym, welke men gebruikt in ’t binden van
Boeken, en van Bloem-meel gemaakt wordt, en van Garum, is sluitende en ryp
makende.

Andere Lym voor gebroken Glazen.
Neem Slakken, rygze aan een klein houtje, zet ze in de Zon; zet’er een pot onder,
om’er in te ontfangen, ’t geen’er af druipt; meng het met de melk der Wolfs-melk
(Titimalus,) en als gy’er mede gelymd hebt, zet ze in de Zon.

Andere Lym, die noch in water, noch in ’t vuur los gaat.
Men moet de staart van een Kabbeljaau doen koken, gelyk men gewoon is, daar ’t
vel van nemen, en stampenze in een Mortier; doe daar by, zo ’t nodig is, ’t water
daar zy in gekookt is, ’t welk gy deur een doek vringt.

Geheim om Vislym te maken, die voor sterke lym kan dienen.
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Men neemt Vis-lym, die by de Drogisten te koop
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is; de helderste en witste is de beste; ontroltze daar na, en leg ze in stukken op Yzer,
of iets anders, dat hard en glad is, sla ze met een hamer plat, en zo dun als mooglyk
is; als zy plat is, sny ze dan met en Schaar aan kleine stukjes. Neem daar na ene
verglaasde pot; maar een Delfze aarde pot is de beste; zy moet wat hoog zyn, en zo,
dat men ze met een Blaas, die nat is gemaakt, kan sluiten, gelyk men de Flessen met
vochten sluit. Doe daar uwe kleine stukjes in. Sny zo veel als u behaagt, maar zo
veel evenwel niet dat de pot vol is, en doe’er zo veel van de beste Brandewyn op,
dat zy’er twe vingeren breed boven op staat. Neem een andere aarden pot, welke gy
met water op ’t vuur zet; zet’er uwe andere pot in, die zo is gereed gemaakt gelyk
gezegd is; maar zo, dat’er het water niet in kan komen; laatze twe, of drie uren over
klein vuur koken; zo het water vermindert, doe’er ander by, tot dat de Lym gesmolten
is. Dit zult gy daar aan weten, dat een drup, tussen uwe vingeren genomen, de ene
aan de andere zal doen kleven. Laat dan de Lym koud worden. Als gy u daar van
wilt bedienen, moet gy’er maar een weinig Brandewyn by doen, en ’t laten warm
worden, gelyk wy gezegd hebben. Men moet het terstond en zo schielyk, als mooglyk
is gebruiken, om dat zy aanstonds vat. Let wel; voor ’t smelten moet het
vier-en-twintig uren opgegoten zyn.

Zeer sterke Lym.
Neem levende Kalk, les ze in Brandewyn, doe’er Vet, Vygen, en Varkens-smeer by,
en stamp het onder een.

Lym om Goud op te leggen.
Doe zachtjes, den tyd van een half uur, een Aals-vel koken, met wat levende Kalk;
laat’er het water aflopen, doe’er enig welgeslagen wit van Ei by. Om deze te
gebruiken, moet men ze laten heet worden, en ze’er terstond heet opleggen, het wat
laten drogen, en’er het goud boven op doen.

Lym van Orleans.
Neem Vis-lym, die wel blank is, smeltze in Kalk-water, dat helder is, en laat ze den
tyd van vier en twintig uren trekken, haal’er daar na uwe Lym aan kleine stukjes uit,
en laat ze in gemeen water koken, en bedien’er u van. Zie sement.
lym, by den Fransen Mastic, is een Mengsel van poeijer van Steen, Was en Hars.
Deze soort van Cement dient om te lymen, en Hout en Steenen, enz. daar mede aan
een te hechten.
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Lym om stukken Glas aan een te lymen.
Neem rode Lood-erts, vryft die met Lyn-olie, deze Lym droogd in korten tyd.
lymen ’t glas aan de Helm. Zie mastic.
lyn. Is een Kunst-woord van den Tuin-bou. ’t Is een Tou zo dik als een Schryf-pen,
’t geen de Tuinman gebruikt, om recht na te werken, en zyne Heggen en Voet-palm
te planten. Zy heeft aan weerskanten ene scherpe pen van twe voeten, om ze in den
grond te steken. Hier windt men het Tou op, als ’t werk gedaan is; en als men ze
gebruikt, steekt men die Pennen in den grond, ter plaatzen, daar men het Werk, of
het Pad begint; en ze afwindende, steekt men de andere Pen op ’t ander eind, daar
de rechte Lyn eindigt. Men spant ze wel styf; wanneer zy dient om een regel voor
den Werkman te verstrekken. De Metzelaar noemt het een Draad, maar zy is dunder,
en regt na den Draad werken.
lyster. Is een kleine Vogel, wat groter als een Leeuwerk, deurgaans van Lood-kleur,
wit en zwart. Zy aast op verscheiden Beijen, als de Sorben, of Lyster-beijen, die van
Genever, Klim-op, enz. Zy houdt veel van Varen, maar vooral van de Druif, waar
van zy vet wordt.Zy is een goed eten.

Om Lysters en Krammets Vogels te vangen, die Varen eten aan de Bomen.
De Varen bestaat uit zekere Knoppen van groene bladen, welke verscheiden Bomen,
als een uitwerpsel voortbrengen; en een witte zoetachtige vrucht geven, zo groot als
een Erweet, waar van de Lysters, Sang-lysters, en vooral de Krammets Vogels zeer
veel werk van maken. Zo dra zy ze maar zien, vliegen zy’er na toe, en als zy’er maar
een, op ene plaats van gegeten hebben, houden zy’er zich ontrent op, en komer’er
daaglyks, zo lang als’er maar vrucht is.
Zie daar ene Uitvinding waar mede men Lysters in grote Menigte vangt, zonder
dat het veel kost.
Enige Boeren spannen een Gereedschap ’t geen in de volgende Figuur staat
afgebeeld.
Dit Tuigje is niet anders, dan een groen teentje, dat lang is, naar gelang van de
grootte der Varen waar by men ze vangen wil. ’t Is rond, als een Hoep gebogen; en
de twe einden zyn op de plaats door de Letter A. getekend, aan een gebonden. De
Boer klimt in den boom, hangt de Hoep over de Varen met drie toutjes heen, welke
aan de hoep, op de plaatzen getekend met A. B. C. vast zyn. Welke de drie derden
zyn; zo dat Hoep in ’t midden van ’t opperste der Varen is. Daar na doet hy aan deze
Hoep rondom kleine strikken van dubbeld Paardehaair, welke vast zyn, en hier en
daar van plaats tot plaats, de ene om hoog steken, als zulke, welke getekend zyn met
de letters H. I. De andere een weinig om laag, als in F. G. zo dat’er geen Vogel de
vrucht kan eten, zonder zich aan den hals, of poten te verstrikken, zo zy wel geschikt
zyn.
Deze Tuigjes kan men op verscheiden plaatzen hangen, zo men vele Vogels vangen
wil.
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Zout en Brood te bestrojen, om ze, als zy gebraden zyn, met Verjuis en met Peper
te eten, hebbende de Schotel te voren met Sjalotten bestreken, en daar Oranjesap in
gedaan.
lysters in Ragout. Men maakt een Ragout van Lysters met ze eerst te laten opsnerken
zonder ze te ontweiden, met gesmolten Spek, een weinig Meels, fyne kruiden, alles
met Zout, Peper, Muskaat-noot, smaaklyk zynde gemaakt. Daar na doet men’er wat
witte Wyn by; en als deze Ragout gereed is, doet men’er Oranjesap by om het ten
eersten op te dissen.
lyster-bessen-boom. Zie sorben-boom.
lywaat is een geweven Stof van Schering, en Inslag van Hennip, Vlas, Kottoen en
Netel. Men onderscheidt de Lywaten naar de Landen, daar ze van daan komen, en
de Stoffen daar zy van gemaakt worden.

Hoe men Linnen bleikt.
Als ’t Linnen van ’t Weef-getou komt, laat men ’t in leuk water weken, daar na wel
wassen, om’er de Pap uit te krygen, daar na drogen en weder in leuk water over
wassen. Men moet het in dunne Koejemest, met heet water dun gemaakt, steken, en
’t daar 24 uren in laten staan. Na het van nieuws aan met warm water gewassen te
hebben, moet men het een dag vyf, of zes in den dou laten leggen, en in de Zon
begieten; daar na in Loog steken, en ’t zal in acht, of tien dagen wit zyn.

Andere manier om Linnen te bleiken, gelyk men het in Vlaanderen doet.
Men moet eerst het Linnen in warm water wassen, zo als het van den Wever komt,
om’er de Pap uit te krygen; daar na het in Loog steken, welke van zeer sterke Assen
met de wortels van Hop gemaakt is. Als deze Loog klaar is, en ’t Lywaat in zuiver
water gewassen, en met zwarte Zeep besmeerd, moet gy het in de lugt uitleggen in
de Zonneschyn, en op ’t gras begieten, latende het dus zeven, of acht dagen leggen,
en ’t zal zeer wit zyn. Zo ’t u nog niet genoeg gelukt schynt, steek het weder in de
Loog, en ’t zal volkomen wezen.

Lywaat ’t geen de stoot van een Degen wederstaan kan.
Neem Lywaat, ’t geen nieu en sterk is, doe het dubbel, besmeer het met Vis-lym in
gemeen water gemengd, laat het daar na op een plank drogen; neem dan geel Was,
Hars, Mastik, van elks twe oncen. Laat alles met een once Terebintyn smelten, roer
het onder een, en doe het op Lywaat, tot dat het’er alles in getrokken is.
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maag. Zie der zelver Beschryving, gelegenheid, gebruik, in Hubners
Kunst-woordenboek.
Dit ingewand is aan zyne ziekten onderworpen.
Het kan ze, of aan de opperste opening, of aan de onderste, of aan beide te gelyk,
of aan de gesteldheid van het lighaam der zelve hebben.
Hare opperste opening kan door ene geweldige Kramp zeer pynlyk zyn, of door
ontsteking.
Dit kan ook aan de benedenste opening voorvallen, en dit beiden maken, dat men
niets noch boven, noch onder kwyt kan worden, en men schier schynt te zullen
bersten.
De pynen der opperste opening, door Kramp veroorzaakt, wordt deurgaans pyn
voor ’t hart geheten.
De gantse Maag, zo wel als sommigen harer deelen, kunnen aan ontsteking
onderhevig worden.
Aan een gebrek der Mage schryft men den Honds-honger, bedorven graagte, afkeer
van eten, honger en Nok toe, als ook opgeblazenheid, onverteerbaarheid der kost,
Kolyk, Boors. Ook kan men’er in hebben Gezwellen, Verzweringen, Zweren.
Als de mond velloos is, en de Gal de rokken der mage ontsteekt, is zy zeer te
vrezen. Zo men door een pyn voor ’t hart het gevoel verliest en van zich zelven valt,
sterft men schielyk.
Zo’er een zwangere Vrou van aangetast wordt, zal zy voor haren tyd in de kraam
komen.
’t Is gevaarlyk, zo de Wurmen tot in de Maag komen.
Zo’er in pyn voor ’t hart, hartkloppidg, moejelyke ademhaling en hoofdpyn
voorvalt, sterft men terstont; zy is oude luiden, die’er menigmalen van aangetast
worden, een oorzaak van den dood.
Zo imand, van pyn voor ’t hart gekweld, op de rechter voet puisjes begint te krygen,
zal hy den zeven en twinrigsten dag daar aan, een Lyk wezen. Desgelyks, zo imand
puistjes aan de winkbrawen krygt, welke naderhand kleine zweertjes worden. Zy
voorzeggen den dood voor den zevenden dag.
De pyn voor ’t hart, door kwade stoffen veroorzaakt, die tussen de rokken van de
Maag zitten, zal doo Laten, het Schroei-yzer, enz. kwalyk genezen worden, zo zy
verouderd is.

Geneesmiddelen voor pyn in de Maag.
Men zal voor de pyn voor ’t hart, die van hitte voortkomt, Spyzen en Geneesmiddelen,
die van enen gans anderen aart zyn, gebruiken.
Onder anderen zal men een lepel Gersten-meel, half gebraden, in een glas zuiver
Sap van Granade mengen, of in Sap van Doornbessen, of Aardbessen; en men zal
het ’s morgens nuchteren geven, doende dit menigmalen.
Of men zal gekookte Vis met Citroensap, Wyn-azyn, of Verjuis geven.
Voor den drank zal men gebruiken, een Gersten-drank met Koriander-zaat, of
Kaneel.
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Men zal van tyd tot tyd den buik met twe oncen Tamarinden zuiveren, waar in een
vierendeel-loods Rabarber heeft getrokken, en een once, of twe Manna; en heeft men
te voren al enige braakachtigheid gewaar geworden; moet men dat met Vinum
Emeticum, Braakwyn, voortzetten, of met Tartarus Emeticus, of met Oxymel
Sqilliticum, of met de gemaklykste Braak-middelen; gevende daar na enen
Zwelg-drank om ’t hart te sterken; als de confectio Hyacinthorum, Alkermes, Conserf
van Nagelbloemen, of Provincie Rozen.
II. Voor de pyn, die van Roos, of Ontsteking voorkomt, zal men het zelfde
gebruiken, uitgenomen braken: maar men zal dan van Geneeswys veranderen, en
geven vele verkoelende Clysteren; Men zal zo veel bloed af laten, als krachten en
ouderdom zullen toelaten; en in de plaats van Rhabarber, en Manna in een
Buikzuiverend Middel, zal men gezuiverde Cassia nemen.
III. Voor die, welke door Slym veroorzaakt wordt, zal men terstond doen braken.
Twe dagen daar aan zal men ’t met Diaphenic, of Manna, of Stroop van bleke Rozen,
of met Tabletjes van Rozensap den Buik doen zuiveren, en enige dagen lang zal men
in een weinig Wyns, twintig greinen poejer van Galange, zo veel Zedoaria, met tien
grein Saffraan geven, of men zal het Nat en het Vlees met Muskaat-noten, Peper en
Nagelen, smaaklyk maken.
IV. Die pyn voor ’t hart, welke van een melancholike stof ontstaat, zal men door
menigvuldig buik zuiveren met een afziedzel van Veelvoet genezen, waar in men,
enen nacht, op heete as, heeft doen trekken twe vierendeel-loods Zennebladen, een
vierendeel-loods Kaneel. Daar na zal men het laten afzygen, om daar in twe dragmen
Confectio Hamech te smelten, met een once Syroop van Appelen. In de Natten moet
men een lepel, of vier Sap van Ossetong werpen, of van Bernasie; en die den Zieken
kan doen komen tot het openen van de Salvatelle-ader der linker hand, zal de genezing
bevorderen, om dat het zeker is, dat de Mild tot die geschiktheid zeer veel doet.
V. Zo men ze van Wurmen heeft, moet men de Hiera Simplex gebruiken, poejer
van Rabarber, Kruis en Munt, en Oranje-schors.
VI. Het moet niet missen, of men moet in pyn voor ’t hart eerst doen braken, en
dan terstond met bereide Koraal versterken, Poejer van Kreeftenogen, Arminisen
Bolus, bereide Paarlen, Hartshoorn. Men mengt een van deze Drogen in een weinig
Conserf van Rozen, Violen, of van bloem van Ossetong; en wil men dit niet doen,
zal men drie lepels met sap van Vyfvingerkruid deurzwelgen, met een weinig Wyns,
of men zal de wortel Zedoarie nuchteren eten.
VII. Men heeft’er gezien, die na het aanwenden van alles, wat in ’s menschen
vermogen is, zonder iet geholpen te wezen, genezen zyn geworden door drie
Brand-yzers op enen tyd te zetten; het eerste op den ingang van de Maag, het twede
onder op de Buik, aan de rechter-zyde, en het ander aan de linker-zyde.
VIII. Neem vier pond Alsem-bladen, stootze in een Mortier, en maakt ze tot een
Pap. Neem twemaal zo veel Suiker, doe dit met malkander mengen tot een Slik-brok.
Gebruik daar van drie dagen aan een. Men moet het drogen in de Zon, en nemen
daar van, als men vindr dat de Maag niet wil teren, of in andere kwalen.
IX. Neem een lepel met heete as, maak ze nat met Wyn, doe daar een stuk Lywaat
over, dat de gantse lepel bekleedt. Leg ze op de pyn.
X. Leg een Sakje met gebraden Zout heel heet op de Maag.
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XI. Neem een stuk kruim van Wittebrood, dat vry dik is, ’t geen in Kamillen-olie
is geweekt, en heet gemaakt; of neem Brood, dat eerst uit den Oven komt, wind het
in een doek en leg het op de pyn.
XII. Neem een Varkens-blaas met het Afziedsel van Laurier, Origanum, Marjolein,
Kruis en Munt, Thym, Kamillen, Kalamint, Meliloot, Anys-zaad, en Venkelzaad,
leg het op de pyn, en maak het weder warm, als het koud is geworden.
XIII. Maak een Koek met een handvol Alsem, Kruis en Munt, Rosen, doorkneed
ze met Rogge-zuurdeeg en Wyn, en leg ze op uwe Maag.
XIV. Uitnemend GENEESMIDDEL voor pyn in de Maag, en Kolyk. Neem een
hand vol Kruis en Munt, Rosmarein, en fyne Marjolein; stamp alle deze kruiden, in
ene Marmore Mortier met twe, of drie dojers van Eijeren, een weinig Rozen-olie,
Bloemen-meel, maak’er een Pap van, en leg het op de Maag.

Pleister van zyn H. den groot Hertog, voor pyn voor ’t hart.
Gum. Tacamahaca, drie dragmen; Balsem van Peru, drie dragmen; Brandewyn, zo
veel die Drogeryen kan bedekken; laat het alles op een zacht vuur heet worden, tot
dat de Brandewyn vervlogen is.

Andere Geneesmiddelen, uit de Chymie ontleend, voor de pyn in de Maag.
Neem de Essentie van Nagelen; Men geeft’er van, van ene drup tot drie toe.
Essentie van Kaneel. Men geeft ene drup Kaneel-water; men geeft het van een
dragma, tot drie toe.
Tinctuur van Kaneel; Men geeft het van een half tot twe dragma.
Tinctuur van Staal, getrokken met Zout Ammoniac. Men geeft het van vier druppen,
tot twintig.
Foelie; Men neemt het van zes grein tot een scrupel.
Olie van Muskaat-noot, uiterlyk opgelegd en ingenomen, van vier tot tien grein.
Eau de la Reine, van een half tot twe dragmen.
Tinctuur van Wynsteen-zout, van tien tot dertig druppen.
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Elixir proprietatis, van zeven tot 12 druppen.
Extract van Aloë; men geeft het van veertien grein, tot een dragma in.
Afziedsel van Alsem.
Water van Neuten; van een tot 7 oncen.
Gemengd-, of ’t Magistraal Melisse-water; men neemt het van een dragma tot een
once.
Extract van Neuten; men geeft het van een scrupel tot een dragma.
Salie in Conserf en Afziedzel.
Alssem.
Geest van Rosen geeft men’er voor, van een half dragma tot twe dragmen.
Rosewater van een tot zes oncen.
Conserf van Cynorrodon.
Rhabarber, van een half scrupel tot een dragma.
Extract van Rhabarber, van tien grein tot twe scrupel.
Kruis en Munt.
’t Stomachicum van Poterus, geeft men van zes tot dertig grein.
Water van Oranjebloessem; men geeft het van een dragma tot een once.
Mede, een half glas.

Verdeeling der Maagziekten.
De ongesteldheden der Maag zyn, of koud, of heet.
De heete ontdektmen aan een droge Tong, Verhemelte, Mond, Lippen, dorst,
opbrekingen, welke na gebraden Eijeren gelyken; en een ongenoegen in koud te
drinken, en aan een snelle Pols. Het geheim, om deze te genezen, is dikmaal te Laten:
maar niet veel te gelyk, en voor ’t overige het zelfde Voorschrift te houden, dat men
in hitte geeft; dat is, Gerstendrank, of Limonade te gebruiken, vochtige en verfrissende
spys te eten, raauwe Vruchten en Baden te gebruiken, op de zyde te slapen, en niet
te vasten: maar men moet de Maag niet te schielyk koude toebrengen, doch
allengskens, en niet te veel te gelyk. Men moet tussen de verfrissingen een weinig
poeijer van Koraal en Citroengeel Santalhout een reis, of twemaal in een week, geven.
Men kan een grein Opium in een lepel Syroop van Granade geven, als men gaat
slapen, of twe lepels sap van Weegbre-bladeren in een glas water met wat Suiker.
Zo men ziet, dat men zich den Buik moet zuiveren, moet het met een dragma
Rhabarber geschieden, die op een Afziedzel van twe oncen Tamarinden gekookt is.
De koude gesteltheid der Mage heeft gans strydige tekenen; maar ’t gebeurt
evenwel, dat zy zich by een voegen, ’t geen maakt, dat men de zelfde uitwerkingen
gewaar wordt. Men moet deze met wat warmer kost voeden, als Schapenvlees,
Kiekens, Patryzen, Kwartels, Leeuwerken, enz. Terwyl zich gemene luiden van
gemeen vlees bedienen, ’t geen zy met Thym, Salie, Laurier, Muskaat-neut, Nagelen,
Uijen, Look, Prei, Pietersely en Hysoop smaaklyk maken. Na hun eten zullen zy
Kaneel, Anys, of Venkel en Suiker eten.
Als men ’s avonds na bed gaat, moeten zy een half glas Alsem-wyn, met een half
dragma Theriac nemen, en zy zullen dit menigmaal onder ’t eten herhalen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Zy moeten een reis, of twemaal in een maand zich den Buik met Aloë-pillen, of
die van Lorken-zwam zuiveren, of met de Siroop van bleke Rosen. Zy moeten zo
weinig slapen, als hun mooglyk is, ledigheid haten, zo wel als vochtige en moerige
plaatzen. Meer Wyn deurgaans, als Water gebruiken, weinige Vruchten eten; en wat
de Kaas belangt, zy moeten de oude veel eer, dan jonge voor een nagerecht eten.
Men verzekert, dat men een kleine Hond, of Kat zeer dikmaal tussen de handen
houdende, ’t een en ’t ander zeer veel tot het koken der Mage toebrengt; en dat
geschiedt ook natuurlyk.
Men krygt ook wel eens een zwakheid in de Maag, om dat men te schielyk, en in
te grote menigte op ’t einde van een grote ziekte gegeten heeft. Dit maakt, dat men
menigmalen weder instort. Men moet zich daarom wat matigen, en geen voedsel
gebruiken, dan zo veel als de natuurlyke warmte kan verteren, en ze ondersteunen
door Theriac, Orvietaan, Spaanse Wyn, Rossolis, gebrade Suiker; of Rhabarber
kaauwen, of een poejer die de Maag doet teren, na den eten gebruiken.

Om de Maag van kwade vochten te ontlasten.
I. Neem Sennebladen, Salseparil en Jalappe, van elks evenveel, Stamp ze heel fyn
en meng ze met witte Narbonse Honig, om daar een Slikbrok, ter grote van een
Hazenoot van te nemen. Dit zal in vyf, of zes uren zyn werk doen.
II. Vul een Fiool met Bloem van Rosmarein, en, by gebrek van Bloemen, neemt
men de bladen; doe daar zo zeel Marjolein, met drie halfpintjes goede Wyn by, van
Nagelen en Gember, elk twintig grein, stamp het alles, en de Fiool wel gesloten
hebbende, laat het acht, of negen dagen staan trekken: Destilleer naderhand met een
glase Kopstuk op een Mariebad; geeft’er een lepel vol van met Suiker. ’t Is een
beproefd middel.
III. Als men zwaarte, raauheid, pynen, volheid in de Maag vindt, is het gemaklykste
en gereedste 3 hele zwarte Pepers deur te slikken, gelyk men Pillen deurzwelgt: maar
men moet niets daar op nemen, dan drie, of vier uren daar na.

Geneesmiddelen voor een verzwakte Maag.
Neem Olie van Koperrood, en giet’er van in Conzerf van Violetten, zo veel, als nodig
is, om ’t zuurachtig te maken. Dit middel geneest een zwakke Maag zo wel, dat zy
Staal zoude verteren.
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Voor een koude Maag.
Neem een pond Anys, vier oncen Coriander- en Venkel-zaad, en zo veel Suiker.
Stoot het tot poejer, en zift het. Neem’er een lepel vol van na den eten.

Voor een Maag, die niets in kan houden.
Ledig een Ei van zyn wit, vul het met Brandewyn, laat het zonder vuur zo koken, en
slik het deur, gy zult terstond verligting vinden.

Voor de Maag van oude luiden.
Voor de zwakheden van oude luiden, die van de pynen der Maag haren oorsprong
hebben, zult gy op deze wyze Pillen maken. Neem twe grein Ambre Gris. Muscus
en Saffraan van elks een grein. Laudanum een, of anderhalf grein, voor een reis
innemens.

Om de Maag te versterken.
Neem Brandewyn, viermaal gedestilleerd, drie oncen, twintig oncen bloem van
Rosmarein. Doe alles in een wel gestopte Destilleer-kolf, en doe het in een Marie-bad,
den tyd van vyftig uren trekken. Men moet’er eens in een week in Vleesnat ’s morgens
nuchteren van innemen. Men geeft’er een dragma van. Men smeert’er ook zwakke
leden mede.

Voor onverdouwelykheid der Maag.
Neem twe oncen Sennebladen, drie oncen fyne Suiker; anderhalf once droge
Jeneverbeijen; anderhalf once witte Wynsteen van Mompellier; een once Gember.
Maak elk op zich zelve tot een ontastbare Poejer, meng het daar na met den andere,
en sluit het dicht voor ’t vervliegen der kracht.
Men kan van deze Poejer, nemen als men maar wil, ’s avonds, ’s morgens, voor,
na den eten; droog en in Vlees-nat; in een Ei, of in Wyn; en t’elkenmale zo veel, als
men in een Neut kan houden. Maar, dringt het ongemak, neemt men’er meer van.
Echter is ’t best ontrent de maaltyd’er van te nemen. Zy dient ook voor ’t windrig
Colyk.
maagd wordt van de Vrouwelyke kunne geheten, die nimmer vleeslyke gemeenschap
met iemand, wie ’t ook zy, gehouden heeft.
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Men heeft geestlyke Maagden, dat is, zulke, die uit hoofde van geloften zich
verplicht hebben, haar leven in Maagdom te eindigen; doch deze vindt men alleen
onder de Christenen in de Roomse Kerk.
Hoe verdienstlyk deze Staat by deze Kerk gehouden mag worden; ’t is echter
zeker, dat zy zo heilig zyn, die gehuwd zyn, als zy, die in ongehouwden Staat den
Maagdom bewaren; en dat die Staat in zich zelve niets heiligs in heeft, ten zy ze,
heiliglyk en zuiver bewaard wordende, in woorden en daden, van alle Christelyke
deugden verzeld ga.
Doch zo zy van ydelheid, dartelheid, wispelturigheid, hoogmoed, hovaardy en
trotsheid, ligtvaardigheid, achterklap, nydigheid verzeld gaat, en daar door een
ergernis wordt, is zy gewis ver van goed te zyn, of te schynen.
De zedigheid, schaamte, naarstigheid, oeffeningen van Godsdienst en deugd,
zagtmoedigheid en goedertierenheid moeten hare hoedanigheden zyn; terwyl zy zich
in staat stellen, om te kunnen in orde een Huishouden besturen, om goede Vrouwen
en brave Moeders te worden.
maagwater zonder destilleren. Zet op een Fles van 3 mengelen Brandewyn, een
vierendeel, of een halfpond fyne Kaneel, Galega, Foely, Nagelen, Nootmuskaat,
gedroogde Citrenschillen, van elks een half lood, Rosemarein-bloemen, rode Rozen,
van elks een halve hand vol, een pond Poejer-suiker; en geef het kleur met enige
Tinctuut.
maagwater gedestilleerd; Neem tot een anker Brandewyn, die overgehaald is 8 lood
Gember, 3 lood Cubeben, 4 lood Galega, 2 lood Zedoar, 2 lood lange Peper, een
pond Calmus, een handvol Gezegende Distel, 3 lood Cardemom en 4 lood Gentiaan.
Men kan het naderhand zoeten na behoren.

Anders.
Op een Ankers-ketel neem 28 mengelen Franse Brandewyn, doe’er by 4 mengelen
Water, 8 lood Nagelen, 8 lood Angelica, en twee lood Ajuin; Destilleer na behoren,
maak het zoet met Suiker, en geef het kleur met heel Sandelhout.

Anders.
Neem tot een Ketel van die grootte, even zo veel Brandewyn, maar ¾ pond Kaneel,
twe lood Nagelen, twe lood Foeli, een lood Noten-muskaat, een lood Koriander, een
vierendeel Limoenschillen, een vierendeel Oranjeschillen, 2 lood bloemen van
Lavendel, een lood bloemen van Saly, een lood bloemen van Rosemarein, een lood
Tym, een lood Majolein; en een lood Hysoop; Destilleer zo lang proef houd, en zoet
daar na met negen pond Suiker, doe’er een mengele Rozewater by, en geef kleur met
Saffraan en Sandelhout. Dit moet gy in een sakje doen met een scrupel Muskus; en
een scrupel Ambre Gris, na dat het in Suiker is klein gevreven.
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Anders.
Neem de zelfde Ketel, en Brandewyn, en doe’er een pond Kaneel, en een half pond
Angelica-wortel by, met 2 lood klein gesneden Iris, en maak zoet met 9 pond Suiker.
Doe’er alvorens by een mengele Rozewater, met een scrupel Muskus, en Amber, in
Suiker klein gevreven; kleur met Sandelhout en Saffraan.
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Anders.
Doe 30 mengelen Franse Brandewyn op een Ankers Ketel, en doe’er by een pond
witte Gember, een half pond Angelica, een half pond Anselmia, zo veel
Alantswortelen, een vierendeel Rabarber, een half pond Gezegende Distel, alles
gestoten, geweekt, en gedestilleerd zynde met een kop Zout; en hebbende’er 28
mengelen van overgehaald. breng het op zyne proef.

Anders.
Of neem de zelfde Ketel en Brandewyn; en doe’er in een vierendeel Kaneel, zo veel
Nagelen, Kalmus vier lood, zo veel Galega, en half zo veel Zedoar, een vierendeel
Gember, 3 lood Foely, vier lood Neutenmuskaat, zo veel Bakelaar, zo veel Costus,
en zo veel lange Peper en zwarte Peper, een vierendeel Anyszaad, en zo veel
Venkelzaad; een half pond Jeneverbessen, een vierendeel Carwei, een lood Mastik,
een half lood Myrrhe en zo veel Wierook; en vier lood Limoenschillen, ook zo veel
Oranjeschillen, een lood Aloë. Destilleer zo lang, als proef houdt, en zoet naderhand
met Suiker.

Anders.
Ook kan men op de zelfde Ketel en Brandewyn nemen Bakelaar, Oranjeschillen,
Linoenschillen, van elks een halfvierendeel, Roomsen Alsem, Alantwortels, van elks
een halve hand vol, Galega een once, Kardamon even zo veel, Angelica de helft,
Gentiaanwortel een vierendeel-ponds; alles gestoten en een dag, of drie in Brandewyn
geweekt; destilleer zo lang proef houdt, zoet vervolgens en kleur na behagen.

Anders.
Men kan’er ook wel op doen Angelica- Alants- Gentiaan-wortelen, van elks voor
een stuiver, of acht, een lood lange Razynen, alles grof gestoten zynde, doe als boven.
maagde-melk is ene vogt, die dus genaamd wordt, om dat zy, in water gegoten, dit
wit als Melk maakt. De Meisjes gebruiken ze, om zich te blanketten en schoon vel
te maken. Men maakt ze met Zout van Lood in Wyn-azyn getrokken, of met de
Tinctuur van Storax en Benjoin, met Brandewyn gemaakt. Men heeft noch verscheiden
andere manieren; Zie ’t Woord destillatie.
maagde-palm. Zie Hubners Kunstwoordenb., op ’t Woord PERVINCA en VINCA.
Maan. Is die der zeven Planeten, welke de aarde ’t naaste is. Zy is niet altyd even
ver van de aarde; somtyds komt zy nader; op enen anderen tyd wykt zy af; en hare
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bewegingen zyn niet altyd even eens. Enige bewegingen derzelve, kunnen zelf door
het samelstel van Copernicus, schoon het eenvoudigste, niet worden uitgelegd. In
hare grootste afstand is zy van de aarde sestig en een halve halve Middellynen der
aarde, en als zy ons naast is, rekent men, dat zy vyftig en ene halve halve Middellynen
van ons is. Elke van deze halve Middellyn is veertienhonderd en twe en dertig gemene
Franse mylen groot.
Men gelooft, dat de Maan een rond, vast, ondeurzichtig lichaam zy; dat geen licht,
dan van de Zon ontfangt. Men heeft’er bergen en dalen in waargenomen. Men is zelf
zo stout geweest, dat men heeft durven zeggen, hoe groot die Dalen, en dat zy zo
groot, als gans Parys waren. De Heer Cassini heeft voorgegeven, dat de Kloot der
Maan twe en vyftig malen kleinder, als die der Aarde, was. De Maan gaat eens, in
ene maand rondom den Aardkloot; en keert altyd het zelfde wezen na haar toe.

De verschyningen der Mane.
De verschyningen der Mane zyn die velerleije gedaanten, waar in zy van ons meer,
of min verlicht, of gans en al niet schynende, naar dat zy verder van, of nader by de
Zon komt, gezien wordt. Als de Maan nieuw is, is zy zodanig in de stralen, die de
Zon op de aarde schiet, dat zy niet gezien wordt, en niets van die gedaante verlicht
is, welke zy na de Aarde keert; terwyl de kant, na de zon gekeerd, verlicht is. Dit
noemt men Nieuwe Maan. Men kan echter niet zeggen, dat dit een verschyning van
de Maan is, om dat men ze dan niet zien kan.
Men rekent eigentlyk niet, dan op vier verschyningen van de Maan. De eerste ziet
men, als zy, uit de stralen van de Zon komende, eerst hare horens begint te vertonen.
Dan zegt men, dat zy in haar wassen is. Dit wassen duurt tot den zevenden, of achtsten
dag. Dan schynt de helft van die kant der Mane, welke na ons is toegekeerd, verlicht.
Dit noemt men ’t Eerste quartier. Als de Maan daar na zo ver is gekomen, dat zy
recht tetegen over de Zon is; en dat alles verlicht is, ’t geen zich na de aarde keert,
’t welk ontrent den vyftienden dag is, dan zegt men, dat de Maan vol is, of in
Oppositie, dat is recht tegen over de Zon, hebbende de Aarde, of gans, of bynaar
tussen beide. Eindelyk, als de Maan zo ver weder na de Zon is genaderd, dat zy maar
de helft van hare gedaante verlicht aan de aarde vertoont, noemt men dit het derde,
of laatste quartier in de afgaande, of oude Maan.
Om te onderscheiden, of de Maan wast, of afgaat, moet men letten, of de Maan ’s
avonds, of ’s morgens schynt; en of de horens na ’t Oosten, of Westen staan gekeerd;
’t eerste is een teken der wassende, ’t laatste der afgaande Mane.

De Maantaningen. Eclipzen.
Zo, ten tyde van de Volle Maan, de zelve de Dierenkring voorby gaat, komt zy in de
schaduwe van het lighaam der Aarde gemaakt; en verliest haar licht. Deze duisterheid
noemt men een
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Eclips, of Taning der Mane. Men maakt tussen een volkomen, en een Eclips ten dele,
of totole en partiale onderscheid. De eerste geschiedt, als de Maan gants en al in de
schaduwe der Zonne komt, en de laatste, als zy’er maar voor een gedeelte in raakt;
terwyl het ander deel verlicht blyft.
De Sterrekundigen rekenen de Taningen, zo naaukeurig uit, dat zy der zelver begin,
op enige minuten na, voorzeggen; en hoe lang zy duren zal, en wanneer zy zal
eindigen.
Men geeft de Maan gemeenlyk met dit teken, zo in de Starre-waarnemery, als
Starre-wiggelary te kennen.
De Starrekykers geven voor, dat de Maan koud, vochtig en waterig zy. Zy geven
ze nog verscheiden andere de volgende hoedanigheden, volgens het opzicht, dat zy
op andere Planeten heeft, en op de hemeltekens. Wy zullen hier van enige hunner
Voorzeggingen gewagen.
De in , of met de in vogtige hemeltekenen brengt Regen voort, en zo
na gezegde van de komt , of met met volgt’er ene grote en
merkwaardige verandering in de lucht.
De in met in ’t teken , of vervult de lucht met witte wolken, en zo ♂
met een Aspect op de zelve gesteld is, komt’er donder en warme lucht; zo na die
byeenkomsten de Maan by komt, zullen’er grote winden voorvallen; die, bedaard
worden door , of met van de met : maar zo de Planeten traag komen, dat
is, van een trage beweging, en daar toe niet geschikt zyn, zal gedagte schoon weder
voortbrengen.

Aanmerkingen over den invloed, welke de Maan op den Landbou heeft.
’t Afgaan, of de volheid der Mane doen niets tot den Tuinbou. ’t Is ene inbeelding
der Tuinieren, en Landlieden, te geloven, dat men Zajen, Planten, Enten moet in
Volle, of Afgaande Maan. De Heer de La Quintinie in het 22 Cap. de sa Reflection,
spreekt in deze woorden. ”Ik antwoord u, dat uwe Zaden, en uwe Planten, te gelyk
geluk zullen hebben, als uw Land maar goed, en wel bewerkt is; en uw Zaad en
Planten maar goed zyn; en u het wéer maar niet tegen is. De eerste dag der Mane is
zo goed, als de laatste ten dezen aanzien, elk neme daar een proef van, en veroordele
my, als een Bedrieger, zo ik ene onwaaragtige, kwade en Ketterse Leer leere.” ’t Is
meer dan veertig Jaren geleden, dat hy dit, met verscheiden andere zaken aantekende;
en na dat hy dit gezegd heeft, hebbe ik gemeend, daar een proef van te moeten nemen,
en ondervonden, dat hy waar zeide.
Echter is het zeker, dat de Maan invloed op den Aardkloot moet hebben, alzo men
ziet, dat zy Eb en Vloed voortbrengt.
maand; is een twaalfde-deel van ’t Jaar; elk weet, dat het Jaar in twaalf Maanden
verdeeld is, welke zyn January, of Loumaand, February, of Sprokkelmaand, Martius,
of Lentemaand, April, of Grasmaand, Mei, of Bloeimaand, Juni, of Zomermaand,
Juli, of Hooimaand, Augustus, of Oogstmaand, September, of Herfstmaand, October,
of Wynmaand, November, of Slagtmaand, December, of Wintermaand. Elke Maand
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heeft het zelfde getal van dagen niet; De ene heeft’er 30; de andere 31. en Februari
alleen 28, of ’t moest een Schrikkel-jaar wezen, wanneer zy’er 29 heeft; Dit is in
deze vier oude Versjes vervat.
Dertig dagen heeft November,
April, Juni, en September,
Acht en twintig een alleen,
d’And’re dertig en noch een.
Zie daar nog ene andere manier om te vinden welke Maanden 30, welke 31 dagen
hebben.
Hou uwe hand open; nyp twe vingers toe, de voorste en de Ring-vinger, tel dan
uwe Maanden op de vingers, van de hand. Beginnende met Maart van uwen duim
af, en zo vervolgens, dan zullen uwe staande vingers de Maanden van 31 dagen, en
de gesloten vingers de Maanden van dertig dagen te kennen geven. Maar men moet
denken, dat Februari maar 28 dagen heeft in gemene Jaren: maar 29 in
Schrikkel-jaren.
De Maanden vervatten vier weken en enige dagen.
’t Geen men zegt; ziet maar op burgerlyke, of gemene maanden, men kan nog twe
andere soorten met de Starrekundige onderscheiden; De Zonne- en Maan-maanden.
De Zonne-maanden, maken den tyd uit welke de Zon, in het deurlopen van een
Teken van den Dieren-riem, of 30 graden van den Dieren-riem besteedt. Dit doet zy
byna in 30 en enen halven dag.
De Maan-maanden, begrypen al den tyd, die tussen de ene Nieuwe Maan en de
andere verloopt. Deze maakt 29 dagen en 12 uren uit. Dit maakt dat men de burgerlyke
Maan-maanden bepaalt, om den andere 29 en 30 dagen. Zo dat men in de Maand
Januari geeft 30 dagen aan de Maan, in Februari 29, in Maart 30, in April 29 enz.
tot het einde van ’t Jaar. Men rekent dus zes Maan-maanden van 30 dagen, en 6 van
29 dagen in een Jaar, welke met malkander 354. dagen uitmaken, ’t getal van dagen
van een burgerlyk Maan-jaar. De Maanden van 30 dagen worden volle, die van 29
niet volle, of gebrekkelyke Maanden geheten.
maand-stonden zyn dat Bloedverlies deur de Vrouwelyke deelen, ’t geen Vrouwen,
die Huwbaar, en niet zwanger zyn, of zóógen, gemeenlyk elke vier weken ontrent
overkomt. Men noemt ze ook Stonden; en eerbaarheids halve in ’t Nederduis, de
Dingen, Verandering, enz.
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Om de zelve voort te brengen.
I. Neem Kattekruid, stamp het; druk’er ’t sap uit, en geef het te drinken.
II. Neem water daar men Roggenbroods Zuurdeeg in geweekt heeft, en laat het
drinken.
maart. Deze maand valt in ’t gemeen in de Vasten, en in dien tyd kan men de
gesmolten en gezouten Boter verkopen, zo wel als de verse: Als het den Roomsen
geoorloofd is Eijeren te eten, zo is de vertiering derzelver mede goed.
De Kalveren, die in Maart geworpen worden, kan men voeden om ze groot te
maken, mits men in een goed Weiland wone; zo niet, moet men ze mesten tot dat
het tyd is, om ze na den Slager te brengen. En van dien tyd af, tot Mei toe, kan men
de Kalveren, die’er geboren worden, aanhouden, om’er Ossen, of Koejen van te
maken, onderstellende dat men daar toe bekwame weiden heeft; want zonder dit,
moet men ze altyd verkopen.
Deze tyd is ook de rechte, om de Gerst, of Haver te verkopen, dewyl ze altyd in
deze maand duur is, om het zaaijen van dit graan ontrent dien tyd. De Wikken en ’t
Kennipzaat, die ook in dit saisoen gezaaid worden, geven mede goed geld: Om der
Duiven wil, die men moet voeden, zou ’t niet raadzaam zyn de Wikken te verkopen;
ten ware men goeden voorraad had, en meer dan men van noden heeft.
De Pruimen, Prunellen en andere vruchten, die in den Oven gedroogd zyn, laten
zich in deze maand ook wel verkopen, altoos beter, dan in enig ander saizoen. Begryp
hier onder ook de gedroogde Druiven, (Tros-rasynen) in die landen daar de Wyn
wast.
In de Jaren waar in Paassen in deze maand komt, mag men in ’t laatst van de zelve
de jonge Kiekens verkopen. Als men Hoenderen in den Winter te broejen heeft gezet,
kost het veel ze groot te brengen; maar de moeite en kosten van ’t voeder zullen u
ryklyk door ’t goede geld, dat gy in dezen tyd daar van kunt maken, vergoed worden:
maar men moet letten, of de gelegenheid van de plaats, daar men woont, toelaat, dat
men die kosten doe, en zich die moeite op den als hale; want zo men niet naby ene
Stad woont, daar men ze tot een goeden prys kwyt kan worden, is het dwaasheid
zulks te ondernemen, zullende die Kiekens u eens zo veel kosten, dan gy’er van kunt
maken, indien gy ze niet aanstonds op dien tyd kunt verkopen; ’t welk tegens de
regels der huishunding strydt, en ene onnutte liefhebbery is.
De Hoornbeesten, die in dezen tyd vet zyn, zyn dan ook raar; en worden daarom
duur verkocht, om in de Paasweek, als de Vasten uit is, geslagen te worden.
Ook verkoopt men de Lammeren in deze maand; maar het is niet raadzaam, om’er
al te veel weg te doen; want die beesten zyn dan, om dus te spreken, buiten gevaar,
en verdienen beter, om opgevoed, dan geslacht te worden.
Men kan ook enige jonge Duiven van de Duiven met ruige poten telen, en ’t geld
dat men daar van maakt geeft meer winst, dan wanneer men ze eet, daarom behoort
men ze in dezen tyd te verkopen. alzo ene zulke Duif zo veel opbrengt, dat men aan
’t heele huishouden daar voor ene maaltyd bereiden kan, in plaats, dat’er nauwlyks
een mens genoeg aan heeft, zo hy zulk ene Duif eet.
’t Is ook in deze maand, dat men gewoon is de Vyvers uit te vissen.
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Peren, die men in Maart eet.
Die de vruchten weten te bewaren, hebben’er nog in deze maand te verkopen, en
worden over-ryklyk beloond voor de moeite, die ze gedaan hebben, om ze te bewaren.
En deze Peren zyn: de Muskaat-peer, de Allemande, de grote Mogol, grote Monarch,
Montantyn-peer, Engelse Arundel, of Bruids-peer, de Generaal Duits, Dubbele
Krager, Basche grote Winter-peer, Thomas-peer, Pater Stevens-peer, Rhynse
Besedheri, Souten balg, Viaanse-peer, Sint Marie-peer, en de Paters-peer; doch meest
om te koken, niet uit de hand te eten, behalven de Karmelyter-peer, die een soort van
Muskus-peer is, en zo wel raau, als gekookt opgezet kan worden.

Werk in de Bloemtuinen te doen in Maart.
Men neemt de dekking van de Planten af na den tienden, of twaalfden dag, of wel
wat later, uit vreze voor den na-vorst.
Daar komen somtyds noch felle winden en schraligheden, die de aarde uitdrogen,
gedurende welke men niet mag zaaijen, of verpoten.
Men voltrekt het snoejen en planten van alle Tuinbomen, gedurende den loop van
deze maand, als mede van de Aalbeziën, Kruisbezien, framboisen; enz. Het is zeer
raadzaam met het snoejen van sterkgroejende Bomen te wachten, tot dat ze hebben
beginnen te botten, zo wel om hun de kracht wat te benemen, als om gene
Fruitknoppen te verliezen, die men niet eerder kan onderscheiden, en die in de Lente
eerst recht voor den dag komen.
In ’t laatst van de maand, of anders in ’t begin van April haald men de jonge
Aardbeziën, om voort te planten, uit ene Kwekery, om’er Beddens mede te leggen,
ofte aan te vullen, daar ze te dun geworden zyn.
Men zaait in enen Bak met aarde gevuld, of in de volle grond, in ene lommerige
plaats, de zaden der passe pierre, zy heeft byna twe maanden werk eer zy opkomt;
en als zy sterk genoeg is, verplant men ze in de maand van Mei. Men wagt zelf
somwyl ene maand daar na, om ze in ’t eind van Maart te verplanten.
Men zaait voor de derdemaal wat meer Erten, want men dient’er elke maand van
’t Jaar een deel te zajen; En deze dienen grote vierkante te zyn.
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Men krygt ook enige Paddestoelen, (Champignons) het zy in Bakken met opzet daar
toe gemaakt, het zy in andere welgemeste plaatzen.
Noch zaait men in ’t begin dezer maand een weinig Cichory, dunnetjes, om tegen
S. Jan witte te mogen hebben.
Het zal ook in ’t begin van deze maand tyd zyn, om het hene te verplanten. daar
men zaad van wil winnen, als Look, Ajuin, voor al de witte, Knop-look, Sny-look,
Chalotten, witte Kool, Savojen, enz. Men bindt de Kropsladen, die moesten sluiten
en het niet doen; door dit binden dwingt men ze als met geweld om te moeten sluiten.
Men zaait insgelyks het zaad van de Violieren, of Nagelbloemen onder een Bak,
of Klok voor de Volle Maan, om ze in Mei te verplanten: Insgelyks de andere jaarlykse
bloemen, in een broeibak om in ’t laatst van Mei te verplanten, te weten de
Fluweel-bloemen, Indiaanse Nagelbloemen, Indiaanse Rozen, en de Wonderbloem
van Ceru.
Men begint de Artischokken een weinigje te ontdekken, maar men begint den
grond niet om te spitten, voor dat de Volle Maan van Maart voorby is; want ze is in
’t gemeen gevaarlyk zo voor haar, als voor de Vygebomen; dus moet men deze
Bomen noch niet geheel, maar alleen ten halve ontdekken; en het dode hout daar uit
snyden, zo wel het gene dat dood gevroren, als dat op ene andere wyze dood gegaan
is.
Tegens half Maart, of zelfs wat vroeger, als het zacht Weder is, begint men op
Mestbedden, onder de klokken de grote Porcelyn te zajen, en gaat vervolgens voort
met de kleine, of groene, te zajen.
De Sluit-kool en Savoje-kool, die men in November op ene luwe plaats, in de
Kwekery gezet heeft, begint men te verplanten; maar geen van die beginnen te
schieten.
Vorder zaait men op de einden der bedden wat Aspergie-zaad, om voorraad van
Kwekelingen te hebben; en is de behandeling even als met ander zaad geschiedt.
Men beplant Vakken van Aspergies, welke men van noden heeft; en om dit te
doen, neemt men 2., of 3. Stalplanten by een; men spreid de wortels daar van uit;
besnoeit ze maar een weinig, en bedekt ze vervolgens met twe, of drie duim aarde;
men plant ze in ’t vierkant, anderhalve voet van den anderen; Indien men het op
bedden doet, zo zyn die gemeenlyk vier goede voeten breed, om’er drie ryen op te
planten: maar indien men ze des Winters wil verwarmen met Mest in de paden te
doen, zo moeten de bedden maar drie voet bred, wezen. In gevalle men ene droge
aarde heeft, moet men het bedde wel ene spade diep uitgraven, en dus aan de paden
als een’ rug geven; maar indien men vochtige aarde heeft, is het best het bedde niet
uit te hollen, maar men moet ze in tegendeel wat hoger, dan de paden houden; ten
einde dat het Winterwater daar van mag wegzakken, en de Planten niet doen verrotten,
die niets meer dan de al te grote vochtigheid vrezen. Gedurende den Zomer, moet
men de Aspergies, zo oude als jonge, vlytig wieden; In de maand Maart moet men
de aarde ontrent enen halven voet diep omspitten, op dat de jonge Aspergies te vry’er
kunnen uitschieten.
De Radys, op Mestbedden gezaaid, is zo goed niet, als die men in de volle aarde
zaait: maar voosachtig. Echter zaait men’er enige van om voorzien te zyn, tot dat de
anderen, in de volle aarde gezaaid, in Mei beginnen te kunnen geplukt worden; men
kan die mede in al de maanden hebben, als men zorg draagt, om ze van tyd tot tyd
te zajen, doch maar weinig t’effens, en dat men ze ryklyk begiet.
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Men zaait ook, onder ene goede luwte, in volle aarde alles, wat in dergelyke moet
verplant worden; Als, by voorbeeld, Kropsalade van de Lente; Die men in ’t laatst
van April, of ’t begin van Mei verplant, te weten de witte kronkelige Latouw; de
Perpignanse, die groenachtig en mede krullende is, en verscheide andere soorten,
die byna twe maanden moeten gezaaid zyn, eer dat ze het verplanten kunnen
verdragen. Men zaait ook Sluitkool voor de natyd, als mede Blomkool, om de zelve
in ’t einde van April, of het begin van Mei ter beoogder plaatze te verplanten, en
indien ze te dicht staan, zo verplant men ze in de Kwekery, om ze sterker te doen
worden.
Men zaait Radys in de volle aarde, onder al de zaden die men wil; zy bederven
niets, mogen in het begin van Mei geplukt worden, eer dat ze de Zuring, Kervel,
Piterselie, Prei, enz. te sterk zyn van ze te kunnen hinderlyk wezen.
Noch zaait men ontrent half Maart Pompoenen, op Mestbedden, om ze in het begin
van Mei te verplanten.
De beste tyd, om het geen van Mestbedden komt, in de opene aarde te verplanten,
is in ’t laatse van April. of in ’t begin van Mei, uitgenomen de Latouwen. De aarde,
waar in men iet, van de Mestbedden komende, verplant, moet verwarmd worden,
om de Planten noch enige warmte te doen hebben, of anders verrotten de zelve.
Men voltooit het planten van Bomen, hetzy in de volle grond, het zy in Kassen.
Men maakt de Tuinen voor de eerstemaal op, met spitten, schoffelen, herken, enz.
zo wel om ze tegens het Paasch feest op te schikken, als om de aarde te bereiden tot
alderhande Zaden en Planten.
De Amandelen, en Prikken, die men eerst heeft laten schieten, legt men in den
grond, en men breekt’er ’t worteltje wat af, eer men ze plant.
Om de Bloemperken (Parterres) zaait men de Maanbloemen, en Riddersporen,
die bloejen zullen na die gene, dewelke in September gezaaid zyn.
Insgelyks plant men nu de Christus-ogen, (of Lachrimae.)
Tegens half Maart kan men, zo men wil, verplanten de vezelachtige planten, als
Maart-violen, Leverbloem, (of Hepatica) Sleutelbloemen, of
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Primula veris, Kamillen, Madelieven, Moederkruid, Nieswortelen, en dergelyken;
als mede de Hyacinthen en Tuberozen.
In den zelven tyd zal men op Mestbedden zajen verscheide soorten van zaden, als
van Angelieren, of Nagelbloemen, anders ook genaamd Teste-bloemen, Basilicum,
Indiaanse Nagelen, Marjolein, Roomse bonen, Indiaanse Kers, Marjolein, Merveille
van Perou, dubbele Goudsbloemen, Indiaanse Peper, de drie soorten van Volubilis,
ofte Klokskens, (anders ook genaamt winde) Lentiscus, Mirrhe, Sint Jans brood,
anders Ceratonia, en anderen, die de koude aarde niet toelaat te zajen.
Men moet de Nagelen, Teste-bloemen, Mirrhen, en andere dergelyke planten, die
men uit beslote plaatzen voor den dag haalt, acht of tien dagen lang in de schaduwe
te zetten, om ze te bereiden, dat ze de Maartse stekende Zon gewend worden.
De Aborints, die niet tegen de koude kunnen, verplant men, als de Jasmyn,
Oranjebomen, Myrtus, de rode, of kleine Laurier, en Herfst-cyclamen, of
Verkensbrood.
Dit is ook de beste tyd om palen langs de beddens te leggen, en de Alaternus en
ander klein geboomte af te zuigen.
Daar valt somwylen ’s nachts wel een Vorstje, dat ’s morgens door de Zon weder
ontdooit, en somtyds vier, of vyf nachten aanhoudt: gedurende welken tyd men de
beste Tulpen zorgvuldig moet dekken, om ze daar voor te bewaren; te meer, om dat
die vorst maakt, dat zy witte vlakken op hare bladeren krygen, waar op de dood heel
dikwils pleeg te volgen.
Men moet het zelfde waarnemen ontrent de Anemonen, Beeren-oren, of Aurikulaas,
Chameiris, of Lis, Winter-Hyacinten, en Lente-Cyclamen, of Verkens-brood; om
hare bloemen voor dergelyke vorst te bewaren.
Ontrent den 20 dezer maand zaait men op Mestbedden, of in Bakken de Kappers,
en Kapucyns, om ze een maand daar na te verplanten in een goede lommer, of aan
den voet van den enen, of anderen Boom.
Tegens ’t einde van deze maand, of liever ontrent half April, zaait men wat Seldery
in de opene aarde; om late Seldery daar van te hebben in Augustus en September;
zy heeft gemenelyk een maand werk, eer ze opkomt, en men zaait’er in ’t gemeen
ook wat van op Mestbedden, om de vroege te hebben.
Men delft de Fruitbomen rond om wat op, eer ze aan het bloejen raken. Doch de
vorst is schadelyker op de vers bearbeide aarde, dan op de andere.

Werk in Maart te doen aan den Landbou en Wyngaard.
Alle Werktuigen, tot den Landbou dienende, op den behoorlyken tyd klaar gemaakt
zynde, en de Ploeg gereed staande om te bouwen, zal men trachten het moje weder
van dezen tyd waar te nemen, tot het zajen van de kleine granen, als van Haver, Gerst,
Weede, of Pastel, Gerst, Boekweit, Erten, Linzen en andere.
Men moet niet verzuimen om de Tuinen in enen goeden staat te brengen, en de
Huisvader moet zorg dragen, dat alle zyne Wyngaarden in deze maand gesnoeid,
aangebonden, en met Latten voorzien zyn.
Men moet de schrale Noorde en Oostelyke winden waarnemen, om te schoffelen
en klouwen, dan sterft het onkruid best.
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Men Ent Appelen en Peren, en Zoogt Kersen en Pruimen.
Men vervolgt met spitten en bemesten.
In ’t begin van dezen maand legt men Broeibergen voor Tuberozen aan; maar met
Meloenbergen wagt men tot de helft van deze maand.
In ’t begin van dezen maand zaait men Stik-salade, Sterk-kers en Radys onder
Ramen, ook zonder Ramen in open lucht op wel ter Zon gelegen Rabatten, ook
Kropsalade, gele Wortelen en Bloemkool door een, Ajuin, Spanasie, vroege Pietersely.
Maar men moete de Rabatten voor snydend winden dekken.
Zo men de vroege Bloemkool des nachts en by gure dagen met glaze klokken
overdekt, verplant men de zelve in ’t begin van de maand, anders op zyn vroegste
half Maart.
Heeft men in ’t laast van February gene Gellingkool op Akkers, en Weeu-kroppen
op ter Zon gelegen Rabatten geplant, moet het nu gedaan zyn.
Men verplant tans vroege Boereboonen, Suikerpeulen Dop-erreten en zaait tussen
in Spenasie, Kervel en Radys.
Tans begint men de Trekkassen te ontdekken.
Men snoeit Afrikozen, Persikken, Pruimen-bomen.
Men zaait Half Maart Scorsonere, Salsefei, Suiker- en Zomer-wortelen, Krokzalade,
Radys, Ajuin, Pieterseli.
Men legt Turkse Boonen onder glazen. Men ontdekt en zuivert de Artisokken.
De Tafelperen zyn nog St. Germain, Bon Chritteins, en Tafel-appelen, goude
Pippingen en Reinetten.
maartou is by Schippers een woord, waar mede zy een Tou betekenen, waar aan zy
hun Schip maren, of vast maken.
maas, is de opening die in het Geweef, of Gebrei tussen het Garen-, of Yzer- en
andere draden blyft, gelyk men ziet in de Netten der Vissers en Jagers. Daar zyn
schuinze, of puntige Masen, wier spits na om hoog en om laag staat, als het net
gespannen is, en vierkante, welke op ene rei staan, als de ruiten van een Dambord;
ook zyn’er Netten met dubbele mazen.
maat is iet, dat ons in staat steld, om de hoeveelheid der uitgestrektheid van iet, of
deszelfs hoeveelheid te weten. Men maakt onderscheid tussen vele soorten van Maten.
Roede Rynlands, is een maat van lengte, die
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twaalf voeten, elke van twaalf duimen, en elke duim van twaalf linien houd. Want
men heeft voeten, Amsterdamse geheten, van elf duim.
Myl is een zekere uitgestrektheid van weg, die groot en klein is naar de landen
welker myl het is. Men heeft’er van 15, van 20, van sestig in een graad, de eerste is
een Duitse, de twede ene Hollandse, de derde ene Engelse.
De grote Franse myl is van 3000 Geometrise passen, de kleine 2000, en de gemene
van 2400.
De myl verschilt na de Landen, zo dat Italien maar 1000, en Duitsland 4000 passen
in een myl rekenen.
De myl laat zich verdelen gemeenlyk in acht stadien, of 1000 geometrise passen,
zynde een stadie 125 zulke schreden.
Ene gemene pas, of schreed, wordt op twe en een halve voet gerekend, maar een
Landmeters pas, houdt twe gemene passen, of vyf voeten.
Ene Vadem wordt op zes voeten gerekend;
Een Morgen op zeshonderd vierkante Roeden.
Een Hond is een zesde van zo een Mergen.
De Ellen verschillen ook; doch hier gebruikt men Brugse en Amsterdamse, zynde
de eerste de langste; en daar by verkopen de Fabrikeus.
Natte maten worden gemeenlyk in Oxhoofden, Amen, Ankers, Stoopen, Mengelen,
of Kannen, Pinten, Half-pinten, Mutsjes, enz. verdeeld; maar de kleine maten,
verschillen na de Steden, zelf in namen.
De Granen worden by het Last, de Mud, het Schepel, Spint, Pint, enz. verkogt:
maar veranderen ook in naam naar de plaats.
De Kalk, Kolen, enz. by het Hoed, Ton, Schepel, enz. zynde een Hoed acht Ton,
een Ton vier Schepel.

’t Vinden van de overeenkomste van zekere Maten.
Om te vinden ’t verschil van alle Maten, moet men ’t door de Regel van drien
uitrekenen. Men stelt op de eerste post van de Regel een kleine menigte van maat,
welke men weet, van de zelfde grootte te zyn, als een twede post van de zelfde Regel,
en men stelt dan op de derde vraag.
maatbeschryving, angeiographie, is ene beschryving van alles, waar mede men de
hoeveelheden van iet meet.
maatschappy van Kooplieden. Men heeft in den Koophandel, driederhande soorten
zan Maatschappyen. De eerste is, welke tussen twe, drie, of vier luiden gemaakt
wordt; om handel op hunne gemene namen te doen, welke by elk bekend zyn, dat
is, dat zy gaat onder den naam van Pieter, Frans en Paulus in Compagnie.
De twede is, wanneer men ze in aanbetrouwen heeft. Deze Maatschappy wordt
zo gemaakt, dat de een altyd alleen zyn geld daar aan geeft, zonder enige arbeid, of
moeite daar toe te doen. De andere geeft’er maar somwylen zyn geld toe, maar doet’er
altyd zyn best toe, terwyl de Koophandel op dezes naam ontrent waren geschiedt,
waar ontrent men is over een gekomen.
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De derde is die, welke genen naam heeft; of die onder genen naam geschiedt. Die
deze Maatschappyen maken, dryven elk onder hunnen naam Koophandel, om
naderhand van winsten en verliezen van ’t gene zy gedaan hebben, aan malkander
rekening te doen.
De Voorwaarden van ene Maatschappy, welke tussen twe Kooplieden wordt
gemaakt, waar toe de een zyn Geld, de ander zyne Waar en Schulden geeft, volgens
een Lyst, die voor de Maatschappy gaan moet, verschillen veel van die, welke tussen
twe Kooplieden wordt gemaakt, die zich met malkander verenigende elk hun geld
geven. Daarom moet men verscheiden bedenkingen hebben. De eerste raakt de
Koopmanschap. De twede de Schulden. Wat de Waren belangt; ’t Eerste, dat in
aanmerking moet komen, is de Waarde, als men ze op den voet van gereed geld
brengt, zo de eigenaar ze weder aan imand wilde verkoopen, die’er weder winst mede
wilde doen. De rede is, dat het recht en reden is, dat de waar, welke in de Maatschappy
wordt ingelegd, door imand, welken ze toehoort, en waar in zyn Kapitaal bestaat, zo
wel zyn voordeel geeft, als het gereed geld, ’t geen van de andere kant toegebragt
wordt.
De twede bedenking is, om te weten, of op ’t einde van de Maatschappy de Waar,
die overblyft van die, welke door enen van de Maatschappy aangebragt is, onder hen
zal verdeeld worden, naar gelang van ’t geen zy in de Maatschappy hebben, of dat
die ze ingelegd heeft ze weder moet nemen naar den prys, op den Inventaris gemeld,
of naar die, welke ze dan zal waardig gekeurd worden, als kunnende de zelfde
verminderen en vermeerderen, in den tyd, dat de Maatschappy duurt.
Deze dingen moet men noodwendig weten, op dat men met malkander een Verdrag
hebbende gesloten, by ’t scheiden daar van gene Processen hebben; gelyk menigmalen
gebeurt.
De Kooplieden moeten de Voorwaarde van ’t Gedrag, door enen Notaris laten
beschryven. Het geschiedt onder Kooplieden meest onder de hand; maar ik acht het
om twe redenen best door een Notaris. De eerste is om dat de Maatschappye gebroken
rakende,’er geen getwist zoude zyn, noch tussen de partyen, noch Erfgenamen, noch
Actie verkrygende; en dat het Verdrag niet kon gelochend, noch van valsheid verdagt
gehouden worden; noch, van enig byvoegsel. Ten andere, om dat een Acte onder de
hand verloren kan raken. Dus de Acte van Maatschappy by een Notaris zynde
aangetekend, zullende de verdragende ze altyd vinden kunnen.
maatschappy; IN DEN HANDEL, of KOOPMANSCHAP.

Wat Orde en Wyze twe Medegenoten in hunne zaken moeten hebben.
’t Eerste en voornaamste stuk is, dat ze goede
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vrienden zyn, en voor elkanderen veel toegevenheid hebben; want daar van hangt
het geluk, of ongeluk van hunne gemene zaken veel af. De toegevenheid en
megaandheid, komt uit een eerbiedige vriendschap voort, die de een voor den anderen
moet hebben; anders loopt alles in ’t wilde, en ze kunnen niets met orde doen. Het
goed verstand tussen hen brengt ook mede, dat ze niets ondernemen zonder des
anders kennis en onderlinge inwilliging; het geschiedt daar door, dat ider in ’t
byzonder alles doet ten gemenen beste van de Maatschappy. De waarheid hier van
is zo kennelyk, dat ik’er niet meer hoeve van te zeggen.
Het twede stuk is, dat ze hunne zaken in hun beschreven verdrag zodanig vast
stellen, dat niets hunne vriendschap, noch het goed verstand tussen hen kan breken;
en daarom oordeel ik, zo ze getroud zyn, dat ze byzonder moeten wonen, dewyl de
Vrouwen zig zelden wel ontrent de wyze, de tyd, en keuze van Spys en Drank kunnen
verdragen.
Het derde stuk is, dat ze een goed en vast besluit nemen, van hunne Maatschappy
noch onderlinge vrindschap te breken, wat verschil en twist hunne wyven ondertussen
krygen mogten: want de meeste Genoodschappen vervallen deurgaans voor haren
tyd, alleen door de koppigheid en ’t misverstand der Vrouwen, welker party de Mans
menigmaal uit een dwaze toegevendheid trekken.
Ten vierden, dat ze de zaken, waar in ze doen, onder zich verdéélen, zo in den
Koop, als Verkoop, in ’t Boek- en Kas-houden, overleggende, waar toe de een, of
de ander meest bekwaam is.
Die van een vluggen en werkzamen geest is, dient beter tot het Kopen en Verkopen
dan de ander, die de rust bemind, en goed is om de Kas en ’t groot Boek te houden;
alzo hy minder vuur bezittende, verstandiger en gematigder is in ’t behandelen van
stille zaken, daar men toe moet zitten, dan zo hy meer vlugheid had.
En zekerlyk, op het gedrag en de goede orde van hem, die ’t Boek en de Kas houdt,
komt de welvaard der Maatschappy meest aan. De orde bestaat daar in, dat men in
een ommezien weet wat men schuldig is, en wat men te manen heeft. ’t Voornaamste
van allen is, het goede bestuur van de Kas, ’t welk niet alleen bestaat in ’t ontfangen
en betalen, dat gants niet moejelyk is: maar die ze houdt, moet noch voor andere
dingen zorgen, die het gemene welzyn van de Maatschappy raken. Daarom moet hy
vooral op twe dingen letten.
Voor eerst, dat hy altoos overvloedig geld by Kas hebbe, om de Wisselbrieven,
die hunne Medehandelaars, of Reders op hen trekken, te betalen, als mede
Handschriften, die ze voor enig opgekochte Wisselbrieven gegeven hebben. Of, zo
ze enig Handwerk dryven, om de nodige Stoffen te kopen, op dat de arbeid nooit,
by gebrek van baar geld, ophoude.
Ten tweden, dat hy de Schuldenaars niet vergete te manen, ten einde het geld, dat
men voor de Koopmanschappen uitgeeft, weer in Kas komen, na de goederen verkocht
te hebben, moetende het geld, als een gedurige Eb en Vloed, in- en uitgaan.
Eindelyk de Kashouder moet, als een goed Stuurman wezen, die de buien voorziet,
welke de Maatschappy kunnen overkomen, voornamelyk, als men een redery heeft
van Stoffen, die de Mode onderhevig zyn, en die men ten allen tyde niet kan kwyt
worden; by voorbeeld zulke, die in Goude, of Zilvere Lakens met Figuren, of in
Franse Kanten, handelen; zo’er zware Rouw op komt, om de dood van enig Vorst,
of Koning, kunnen ze niet verkoopen, en moeten evenwel, ’t geen ze schuldig zyn,
betalen, en de Redery, of ’t Handwerksel aan de gang houden. Ddze is een droevige
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tyd voor zulke Kooplieden, dewyl de goederen in hunne Pakhuizen zonder vertier
blyven liggen; de Schuldenaars, die by Stukken, of Ellen verkopen, kunnen de Reders
niet betalen, om dat de Verkoop daar van ophoudt, en ondertussen willen hunne
Schuldeissers voldaan wezen: dies blyft dan hun Kas ledig en zonder Fonds. Wanneer
zulke tyden komen, moet de Kashouder na andere middelen zien, om geld te vinden,
waar van’er drie zyn. Het eerste, zulke te manen, die aan de Maatschappy schuldig
zyn. Het twede zyn Credit op de Beurs te hulp roepen. Het derde byzondere en goede
vrinden aanspreken. Rakende het eerste, men moet niet veel staat op de Schuldenaats
maken, dewyl deze ook niet betalen kunnen om dezelve reden, dat’er geen vertier is
van hunne goederen. En in zulk een geval en tyd moet men ze wat zacht handelen,
om ze niet te noodzaken de Bank te breken. Het Credit op de Beurs is zeer ongewis,
dewyl het van de zinlykheid der mensen afhangt, zo dat men’er niet al te vast op kan
gaan.
De beste toevlucht is by goede vrinden, die geldryk zyn, en iemant niet weigeren,
zo ze van zyne trou verzekerd kunnen wezen. Alle deze betrachtingen, die een Kassier
moet waarnemen, om zynen handel gaande te houden, noodzaken hem, om in alles
by tyds te voorzien, ten einde hy niet onverwachts overvallen worde. Derhalven
bestaat de orde, die hy moet houden, hier in, dat hy altoos den staat voor ogen hebbe,
of de balans der Schuldenaren en Schuldeisseren van de Maatschappy, om zo wel
de uitstaande schulden te vorderen, als de betaalstyd gekomen is; en ingeval’er geen
geld in de Kas is, moet men in ’t een en ’t andere voorzichtig zyn, en naaukeurig
acht geven, of de gene, aan welken men Waren geleend, of gezonden heeft, gereed
zyn in ’t betalen, en verstandig en naarstig in hunnen handel, om door
onvoorzichtigheid niet te veel te lenen, alzo het ten hoogsten noodzakelyk is, dat
men den persoon kenne, daar men mede te doen heeft. Die van de Medegenoten het
bestuur over de Kas heeft, moet weten, zo hy nalatig is in ’t invorderen van de
uitstaande schulden, dat hy dubbel nadeel aan de Maatschappy doet: want voor eerst,
is menig Koopman van daag goed, en morgen niet, kunnende door enig ongeval
overhoop geworpen worden; en daar mee is men een groot gedeelte,
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zo niet de hele, winst kwyt. Ten anderen, zo men geen geld in Kas heeft, is men
gedwongen het te lenen, waar door, wegens de grote renten, die de Maatschappy
betaalt, de hele winst, en somwylen de hoofdsom, verloren gaat.
Het vyfde stuk, dat in goede Medegenoten vereist wordt, is de getrouheid, bestaande
daar in, dat geen van beiden andere voordelen trekt, dan die in hunne onderlinge
overeenkomst bepaalt zyn, en dat alle hunne naarstigheid en zorgen geen ander
oogmerk hebben, dan ’t voordeel en de gemene winst van ’t Genootschap, waar toe
zich doorgaans beide de Makkers, in ’t laatste Artykel van hun Verdrag, verbinden.
Het zesde is, dat ze hunne Boeken, zo ’t wezen kan, dubbel houden. Want dewyl
ze vele Wisselbrieven naar verscheide plaatsen hebben te trekken en over te maken,
zo zal het hun gemakkelyker zyn, alle poslen en partyen by een te krygen, en de
Rekeningen van Deelgenootschap, dat is, van ongenoemde Maatschappyen te houden,
rakende de gemene, of byzondere Koopmanschappen, en ider soort, of slag van
goederen, de Winst en Schade, de Kas en den Staat. Dus zullen ze geen verwarring
noch wanorde hebben in hunne zaken.
Uit de Rekeningen, die ze van ider post van goederen houden, waar me ze handel
dryven, kan hun blyken, wat hun den meesten winst toebrengt, om te beraatslaan, of
ze’er me zullen voortgaan, of niet. Uit de Winst- en Verlies-rekening, zien ze met
een ogenblik al het interest, Wisseling en andere kosten, die ze doen, van de ene
balans tot de andere, als ook ’t geen hun is goedgedaan, en de Winsten, die ze in ’t
verkopen der goederen in dien tyd gedaan hebben. Deze Rekening dient om de
Voordelen en Verliezen te weten, die’er in den handel voorvallen.
Het is zo moejelyk niet, als men wel denkt, dubbel boek te houden, zo men’er zig
een weinig toe zet. Men kan het met vier Boeken doen. ’t Eerste is een Dag-boek,
anders Journaal geheten, in ’t welk alle Kopen en Verkopen aangeschreven staan,
zo als ze daaglyks voorvallen, nevens den Ontfangst en Uitgave, het Trekken en
Ontfangen van Handschriften en Wisselbrieven, die op imants orde, of aan den
Toonder moeten betaald worden, en in ’t algemeen alles, dat tot de handeling behoord.
Het twede is het Groot-, of Reken-boek, in ’t welk men alle posten, die op het
Dag-boek staan, overdraagt op In- en Uit-schuld, gemeenlyk Debet en Credit.
Daar is een derde Boek, dat het Geheim-boek hiet, in ’t welk de Makkers den Staat
en Hoofdsomme van hunne Maatschappy aantekenen.
De Koopluiden, voor al de Groot-handelaars, houden Afschrift van alle Brieven,
die ze aan zulken schryven, daar ze me handelen ontrent hunne Koopmanschap. Dit
dient om alle verschillen tussen Medehandelaars weg te nemen, alzo hunne handeling
meest bestaat in Brieven, die ze aan elkanderen schryven. Als’er nu enige zwarigheid
onder hen opryst, en de ene eist, dat men hem de Brieven tone, die hy, over ’t Kopen,
of Verkopen van enige Waren, of over het trekken van Wissel-brieven, geschreven
heeft; dog de ander die Brieven niet wil voor den dag brengen, zeggende, dat ze
verloren zyn, uit vrees, dat hy’er uit overtuigd zou wor-worden: zo heeft de eischer
alleenlyk een Afschrift van zynen Brief te geven, ’t welk dan in Rechten zo veel
geloof verdient, als de oorspronkelyke Brief. Ook is het de gewoonte by Koopluiden,
dar ze Brieven, die ze ontfangen, achter elkanderen aan enen draad rygen, om
aanstonds, den enen, of anderen by der hand te hebben.
Dit Afschrift-boek dient niet alleen, om voor ’t Gerecht zulke Brieven, die een
ander, of ontkent, of verduistert, waar en krachtig te maken; maar ook om te beletten,
dat men geen tegenstrydigen last geve aan zyne Medehandelaars, of Gemachtigden,
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nadien het onmogelyk is, dat men zig alle omstandigheden kan te binnen brengen,
die men ontrent het Koopen en Verkoopen, of Wisselbrieven van iets belast heeft.
Want zo ze voor de twede, of derde reis van dezelve zaken schryven, moeten de
laatste Brieven eensluidende zyn met de eerste; maar zo men het op zyn geheugen
laat aankomen, mist het schier niet, of daar is enige tegenstrydigheid; en hier uit
ontstaan de meeste geschillen tusschen de Medehandelaars.
In Vrankryk is’er zelfs een Oodonnantie van den Koning, dat de Koopluiden
gehouden zyn van alle hunne Brieven Afschriften te hebben, steunende op een oude
gewoonte, die altoos by de bekwaamste Kooplieden in ’t werk gesteld is, die een
goede orde willen houden; waar by zich sommigen zeer wel bevonden hebben,
wanneer ze met luiden van kwade rrou te doen hadden, van welke zy enige orde
hadden gekregen, en die, als ’t tyd was, om ze uit te voeren, en de zaken waren komen
te veranderen, hunne gekregen orde wilden te leur stellen en anders verstaan hebben;
door de dubbelzinnigheid van woorden willende doen geloven, dat ’t antwoord op
hunne Brieven in hun voordeel was geschreven, om aldus een twede antwoord te
krygen, dat op een andere wyze sprak, dan het eerste. By aldien zy dan hunne Brieven
niet afgeschreven hadden, zouden ze lichtelyk verstrikt zyn geworden.
Men zou een menigte van voorbeelden kunnen ophalen, zo het de plaats hier toeliet.
Ik zal my vergenoegen met aan jonge Koopluiden te zeggen, dat ze wel in acht moeten
nemen, wanneer ze voor de twede, of derdemaal, om goederen schryven, die ze reeds
belast hebben, of wanneer ze antwoorden op de Brieven aan hun geschreven, dat
deze laatste altoos eensluidende moeten wezen met de eerste. En bygevolg is het
nodig, eer ze schryven, dat ze de oude Brieven aan dezelve luiden eerst nazien en
doorlezen.
Daar en boven is het raadzaam voor Groothandelaars, dat ze een Boek hebben
naar ’t A. B. genommerd met Credit en Debed, om hunne goederen te kennen en te
weten, als boven gezegd is. Dit Boek kunnen de Groothandelaars lichter houden,
dan de mindere Koopluiden, dewylze niet dan by hele Stukken en Partyen handelen.
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De Groothandelaars, die ook in de Bank handelen, moeten nog een Wissel-Boek
hebben, om’er alle de Wissel-brieven in te schryven, die ze op hunne Medehandelaars
trekken, als ook een Boek van Ontfangst en Aanneming, of Acceptatie der
Wissel-breven, om’er den juisten tyd en dag in aan te teikenen, op welken zy enigen
Brief hebben aangenomen, met de Somme, den Vervaldag, en den Naam van hem,
die ze komt vertoonen, om zich daar na te reguleren, en te maken, dat ze op den
Vervaldag by Kas zyn, en niet overvallen worden.
Behalven de voornoemde Boeken, moet een Groothandelaar nog een Schuld-boek
hebben, om’er alle uitstaande Schulden, die hy te eisen heeft, in op te schryven, om
redenen die boven gemeld zyn.
macer. Is ene Schors van een Boom, welke zeer dik, hard en knobbelig is, geelachtig
van kleur, ofte zo als Plinius zegt, naar ’t rood zwemende, van ene sterke, bittere en
zamentrekkende smaak. Galenus zegt, dat ze uit Indiën komt, en dat de Inwoonders
van dat Land voorgeven, dat die Boom den mens door de Engelen aangewezen was
tot herstelling van zyne gezondheid; en dat zy hem by uitstek noemen den Boom des
Roden loops, om dat hy die kwaal geneest. (Het zelve getuigt ook Dodonaeus.). De
Portugezen noemen hem den heiligen Boom; of Boom van Sint Thomas, wegens de
wonderbaarlyke nuttigheid, die men van hem in alle soorten van Loop, Rode loop
en Braking trekt, om iets van de Wortel, Schors, Stam, of Takken deszelfs met zure
Melk in te geven; zyne kracht is, volgens den zelven Schryver, geweldig
zamentrekkende, en is dienstig voor die Chylvloedt, of Grauwe loop en Roden loop
hebben.
maceratie. Dit woord, dat eigentlyk ene weeking by de Apothekers betekend, ofte
ene Breking en Ontbinding, wordt ook dikwils genomen voor digerering, of ene
Uithaling door warmte, en dikwils voor trekking. Het is waar, dat het een soort
Trekking is, die met weinig nat geschiedt, en eerder om het Geneesmiduel kracht by
te zetten, dan om het daar uit te halen. Zo dat, wanneer men enkel van infusie, of
Trekking spreekt, men de gemene infusie verstaan moet, in welke de maat van de
vocht het Medikament ongelyk verre te boven gaat, en die meer geschiedt om’er
enige kracht uit te halen, dan om enige hoedanigheid by te zetten; by voorbeeld, als
men Scammonium in vocht ter infusie zet, om de goede kracht daar uit te trekken,
zo dat men’er veel meer vocht op doet, dan wanneer het alleen geschiedt om ze
blinkende te maken. De openende wortels, welker kracht men wil vermeerderen, zet
men op een luttel Azyn, en dat noemt men eigentlyk Macereren; maar zo men de
kracht daar uit wil halen, doet men ze trekken in een veel ruimer nat hier toe bekwaam,
en dat is ’t geen men eigentlyk infusie noemt. Al het onderscheidt dat de Chimisten
maken tussen maceratie en infusie, is, dat de laatste geschiedt met warmte, de andere
met koude.
madelieven. By sommige ook genaamt Margrieten, van ouds Kersouwen, in ’t Latyn,
Bellis major, is ene Plant waar van verscheiden soorten zyn; de ene heeft rode, de
andere witte, de andere rood en witte, of rood en blau gestipte bloemen.
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Beschryving.
De grote heeft smalle bladeren van onderen, en breed van boven, aan de kruin van
de plant; een weinig gekorven aan de zyden, en in de rondte langs den grond, leggende
als een rad. Die uit den stam voortkomen, zyn wat langer, en gelyken naar die van
Kruiswortel. Zy schieten verscheiden stelen; ter hoogte van een, of wel anderhalf
voet, welke rond en tamelyk sterk zyn: hebbende aan hunnen top de bloemen, die al
ruim zo groot zyn, als de Kamillen, en die den gantsen Somer door groejen. Zy zyn
geel van binnen, en wit aan de kant; hunne wortel is zeer teder en gants niet diep.
Plaats. Ze wast in de Tuinen en alle beboude landen, en begint in den Mei te
bloejen.
Gemeene Spaanse margariet. Hoe wel’er verscheide soorten van Margrieten
gevonden worden, als rode, witte, en bonten, zo worden ze nochtans alle op de zelfde
wyze geplant en voortgeteelt; men kan ze ten allen tyde weder verplanten, als men
ze maar giet, wanneer het warm is; men plant ze op ryen, als een aan een geschakelde
zoom langs de bedden, en wanneer ze te veel voort-telen, snyd men ze met een mes
af in ene rechte lyn, langs ene gespannen koord.
De Spaanse Margriet heeft ene bloem van vlees-koleur, een lang en smal blad, ze
teelt ongemeen sterk voort, als men ze by heete dagen wel giet. Men moet ze in de
maand van September, of in February verplanten.

Kweking der Madelieven.
De Madelieven worden geteeld met plantjes, daar een gedeelte van de wortel aan is.
En alzo deze Plant heel laag groeit, zo gebruikt men ze om gevulde Parterres in de
plaats van Zoden, daar mede op te zetten: hare bloemen geven een wonderlyk Cieraad
daar aan. En ’t is ene Schildery die lang duurt.
Eigenschappen. Zy hebben alle eenderhande kracht; het sap daar van gedronken
is goed voor kwetzuren; het kruid als Salade gegeten, maakt afgank, het geen ’t ook
doet, als het in vleesnat wordt gekookt; de bloemen zyn heilzaam als men ze op
Kliergezwellen legt. De bladeren gekaaud genezen de zweren in den Mond, en op
de Tong. Der zelver groene bladeren verminderen de ontsteking van allerhande open
zweren, en zyn ook goed voor de Beroerte en Lenden-jicht.

Andere eigenschappen der Madelieven.
Het Madelieve-kruid alleen, ofte ook wel met Byvoet gemengd, en gestoten, geneest
de Krop-
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en Kliergezwellen. Men oordeelt ze dienstig voor ’t Voet-euvel, Jicht, en Beroerte;
daarom is ze van sommigen ook Herba paralysios (Kruid van beroerte) genaamt.
Het is ook dienstig voor de wonden aan het Hoofd en de Borst, welke tot in de
holligheid van de Borst doorgaan. En ten dien einde wordt het sap daar van onder
de Dranken en Soep gedaan. De bladeren geknaaud, genezen de blaartjes in den
Mond en op de Tong. En gestoten, doen ze ontstekingen van den Teel-leden
verdwynen. Het kruid in Salade gegeten, ontsluit den verstopten buik en verwekt
afgank, ’t geen ’t ook doet, als men het doet koken in vlees-nat, of met versse Boter.
Sommigen tellen deze Plant onder het getal van Consolida minor, of Brunelle.
De enkele, die in ’t wildt groeijen en in alle Weilanden in menigte gevonden
worden, zyn’er mede een soort van, en worden Ganse-bloemen genaamt.
magisterium, is iet, dat bezonken is van een vogt, welke het ontbonden heeft, door
middel van enig Zout, of enig ander Lighaam, dat de kragt van het Ontbindmiddel
breekt.
De Chymisten gebruiken dien naam op verscheiden wyzen; somtyds betekenen
zy daar Poejers door, die door ontbinden, en bezinken gemaakt worden. Men zegt,
by voorbeeld, de Magisterium van Hartshoren, van Koraal; en somtyds geeft men
dien naam aan Harsen en Aftrekzels daar van, gelyk men zeer wel zegt, Magisterium
van Scammoni, van Jalappen, enz. Men neemt dit woord nog in een bepaalden zin;
wanneer by voorbeeld enige scheivogt met essentie, welke men aftrekt over blyft.

Om Magisterien te maken.
Men maakt de stof, waar van men ze maken wil, tot poejer; men giet’er een vogt op,
die behoort, ’t zy een zuur, of iet dergelyks, om te ontbinden, of uit te trekken, te
wezen. Men doet het ontbonden bezinken, door’er ene vogt, of stof op te gieten, door
welker middel, de punten van het ontbindende worden verstompt; men wast de poejer,
zo ’t nodig is, in gemeen water, en men doet ze daar na zachtjes drogen. De stof,
waar van men ze maakt, wordt niet alleen uit het ryk der Mineralen gehaald; gelyk
uit de aarden en stenen: maar uit gewassen, als Planten, Kruiden, enz. en uit Dieren,
als Horens, Benen, Schelpen, enz.
Om ontbindingen te maken, bedient men zich van gedestilleerden Azyn alleen, of
aangezet door geest van Salpeter, of andere dergelyke Minerale geesten, als van
Vitriool, Zout, enz. en om te doen stryken, gebruikt men gemeenlyk olie van
Wynsteen, en somtyds Geest van Vitriool. Dit laatste maakt het gestreken blank,
terwyl het ander ’t grys maakt.
magistraat. Zie overigheid.
mahaleb, of magaleb wordt het hout van St.Lucie geheten, ’t welk de
Ebben-hout-werkers, en de Beeldhouwers, tot verscheiden werken, gebruiken. ’t
Beste komt uit Lotharingen.
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maire. Is de eerste persoon in ene Stad, die voorzit in de Vergadering van
Burgemeesteren en Schepenen; in Vrankryk noemt men hem in sommige Provincien
Majeur, in Engeland Lord Major, in Holland Baljuw, of Schout.
makelaar noemt men in Holland een zeker soort van luiden welke de Kooplieden
gebruiken, om Bank-wissel-brieven en alle Waren in ’t gros op te zoeken, te koopen
en te verkoopen; de Koopen aan te tekenen, enz. Die men te Parys plagt Courtiers
te heten, en sederd enigen tyd Agents de Banque en de Change, schynen van de zelfde
bediening te wezen.
Daar is niemand, die niet weet, dat Amsterdam ene der voornaamste Koopsteden
van de Wereld zy. ’t Is daar druk van de oneindige menigte van Wissels, die daar op
getrokken worden; en de oneindige menigte van Koopwaren, waar van de Pakhuizen
vol zyn, en die daar zonder ophouden, in komen, of van daan vertrekken, na de
uiterste deelen der aarde.
Ten gemakke van dien zeer groten Koophandel, zyn’er twe soorten van Luiden,
die hun werk maken van de Kooplieden daar in de behulpzame hand te bieden, te
weten Makelaars, en Beunhazen.
De Maaklaars, zyn beedigde Lieden, welke hun Ampt door de Overigheid gegeven
wordt, en die door de Overigheid verkoren zynde, in hare handen den Eed afleggen.
Zy maken met den anderen een Gild uit, welker Hoofden zyn een Deken, vyf
Overlieden en twe Bos-meesters, die van Bnrgemeesters jaarlyks veranderd worden.
De Maaklaars dragen, ten teken harer Bedieninge, zeker Stokje met zilver beslag,
en Stads Wapen besneden, ’t geen haar, by ’t aanvaarden van hun Ampt, behandigd
wordt. Zy moeten Luiden van Ere, en tot dit Emplooi bekwaam zyn, alzo zy het
crediet van vele Kooplieden, waar mede zy doen, in handen hebben. Zy moeten
geheim, wys, voorzichtig zyn in hun doen; maar vooral dit tot hunnen stokregel
hebben; veel horen, weinig zeggen. Zy moeten nooit van den Handel van Negotianten
en Kooplieden spreken, noch van Accoorden door hunne bemiddeling aangegaan,
en nooit kwalyk getuigen, daar imands eer en welvaren aan hangt. De Makelaars in
Wissels moeten den Koopman, wien zy vragen, of hy Wisselbrieven op deze, of gene
Plaats nodig heeft, of enig geld heeft uit te zetten, nimmer zeggen van wie de
Wisselbrieven zyn, voor dat de Koopman verklaart, dat hy ze nodig heeft. Dan is ’t
eerst de tyd, den Trekker, of zo ze ingetrokken worden, den laatsten endossant te
zeggen, zonder zich uit te laten, of zy goed, of kwaad zyn; en wanneer hy die weigert,
heeft hy noch reden te vragen, noch de suffisantheid van de Eigenaar te bewyzen.
Hy moet nimand bedriegen, noch meer, noch minder, dan zyne kortasie nemen, en
elk even eens doen.
Hy moet goede aantekening van gesloten partyen houden; zyn’er Granen gekogt,
de Monsters
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in goede bewaring brengen; geen twe Godspenningen van ene Koop ontfangen; gene
Companjischap, veel min met Beunhazen, sluiten, ook gene bedrieglyke partyen;
geen Koophandel, noch Factory doen, noch Kooplieden bedienen, die in de Stad niet
zyn; geen Zyde kopen, of reeden laten.
By ’t sluiten van partyen moeten zy hun Stokje tonen en naam tekenen; zyns
Meesters Naam binnen 24 uren opgeven; geen Contract voor zyn Meester
ondertekenen; gene openbare Verkoping zonder Appointement van haar Ed. Gr.
Achtb. aanslaan; zonder Vendumeester noch Secretaris iet aanvangen; met
Vendumeester tyd beramen, met den zelven den Inventaris Collationeren; gene
verwarring noch Complotten ten nadeel van den Verkooper aangaan; geen
Koopmanschap aanslaan, dan die hy tonen kan. Ene party uit de hand verkogt zynde,
moet den Vendumeester bekend worden gemaakt. Gene Zyde mag hy openbaar
verkopen, zonder 6 dagen te voren daar van kennis aan de Opzienders der Redery te
geven.
Men telt’er in Amsterdam driehonderd acht en seventig Christenen, en drie en
dertig Joden. In de plaats van deze, zo’er ene plaats open raakt, verkiezen
Burgermeesters, welker beurt het is, een anderen. Dus is ’t ook in Rotterdam en
andere Plaatzen in zekere Waren.
Men noemt Beunhazen zulke, die zonder van Burgermeesters gemaakt, of beëdigd
te wezen, ’t werk van Maaklaar verrichten, en zich met koopen en verkoopen
bemoejen, of met Wisselbrieven, of ’t koopen en verkoopen van Waren. Het getal
dezer laatste is nog groter, dan dat van gezworen Maaklaars. Zo dat men’er van ’t
ene en ’t ander soort menigmalen meer dan duizend heeft, die op Kortasie dienst
doen; en die het alle deurgaans heel druk hebben.
’t Enige onderscheid, dat men tussen dit twederlei soort van Makelaars heeft, is,
dat de eersten in Rechten geloof verdienen, zo’er geschil over de Waren komt; en
de Beunhazen in Rechten geen geloof hebben; en dat in geval van ontkennen door
enen der Kooplieden, de koopen voor nul gehouden.
De Kortasien worden van Kooper en Verkooper elk de helft betaald, of men moet
anders zyn afgesproken.
De Kortasien zyn te Amsterdam in ’t stuk van Wissel, door ene Ordonnantie van
Januari 1613. en 22 November 1624. op 18 stuivers, voor de honderd ponden vlaams
geschikt; dat is 3 stuivers ten honderd, te betalen voor de helft door den Trekker, en
de wederhelft, door den Schieter van ’t geld.
Om den Lezer de Kortasien van Amsterdam te doen verstaan, en het geen men de
Maaklaars betaalt, zullen we hier een Tafeltje by voegen, ’t geen Samuel Ricard daar
van, in zyn Algemeen Tractaat van Koophandel, onder den Titel van Wissel, heeft.

TAFEL van KORTASIE, ’t geen te Amsterdam tegen 18 stuiv. van elke 100
Ponden Vlaams gegeven wordt.
Gl. st.
100 Pond Vlaams.

0 -- 18 --

1000 Gulden

1 -- 10 --
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1000 Eeu tegen 3000 gl. gerekend.

4 -- 10 --

100 Pond Sterling, welke men voor 1000 1 -- 10 -gl. rekent.
1000 Daalders, of 1666⅔

2 -- 10 --

1000 Ryksdaalders op Leipzich en
Breslaw.

3 -- 15 --

1000 Ducaten op Cadix, enz.

4 -- 10 --

1000 Cruzaden.

4 -- 0 --

1000 Gulden Bankgeld tegen Kasgeld.

1 -- 0 --

Voor een Actie van honderd Ponden Vlaams van de Oostindise Maatschappy, waar
van men participeert 100 guld. 4 -- 10 -Men vindt een Lyst van de Kortasien en de gebruiken in het Boek de Koophandel
van Amsterdam: maar ’t is te lang om hier in te lassen.
makreel is een Zee-vis die rond, dik, vleessig, zonder schubben, en puntig van snuit
en staart is. Zy zwemmen altyd in troupen. De grootste zyn omtrent enen arm lang.
Men vist ze in April, Mei, Juni; zy zyn uitnemend, als zy van een goede grootte en
vers zyn.

Makreel in Ragout.
Snerk ze in een Pan met wat Meel heel rood. Doe ze daar na met Visnat koken, of
met helder Erret-nat en Kampernoeljen, maak ’t smaaklyk met Zout en Peper. En
als ’t gaar is, dis ze op met Citroen-sap.

Makreel met rode saus.
Als zy schoon gemaakt is, zult gy ze een weinig op den rug kerven, en ze met Olie,
klein Zout, Peper en Venkel smaaklyk maken. Vervolgens moet gy ze in groene
Venkel winden, en doen braden. Als zy gaar is, zult gy ze op den rug in tween
spouwen, ze in een Schotel hebbende gelegd, zult gy’er een rode sous over heen
doen, die van verse Boter, Zout, Peper, Uijen, Pietersely klein gehakt, en met een
scheut Wyn-azyn gemaakt is. Men doet’er groene Kruisdorens by, zo het de tyd mede
brengt.

Makreel au Sec.
Neem een goede grote Makreel, doe ze op den Rooster braden; als zy gaar is, spou
ze langs den rug op, Zout en Peper ze, en doe ze weder toe; om ze het Zout en Peper
te doen vatten, enz.
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Daar zyn’er die veel van de Graat van een Makreel houden, ze op den Rooster
doen leggen, om ze zagt en smaaklyk te maken.
makron (of Amandel-koekje) is een soort van Suikergebak, gemaakt van zoete
Amandelen, Suiker, en Wit van Eijeren.
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Manier om ze te maken. Pel de Amandelen, gelyk’er zal gezegt worden in ’t Woord
marsepein; daar na stampze en maak ze tot een heel fynen deeg; by voorbeeld, op
een pond Amandelen, neem een pond fyne gestote Suiker en het Wit van vier Eijeren,
meng het onder een, en doe daar een schootje Rozewater by, stamp het samen van
nieuws in den Vyzel, om het tot ene wel aaneenhangenden deeg te maken, die echter
wat aan de weke kant zyn moet.
Als deze Deeg klaar is, zo leg ze by langwerpige stukken, die een weinig van
malkander af leggen, op schoon wit Papier, en maak dat ze gedaante van Makrons
hebben, strooi, of zift’er dan wat stof van Suiker over heen, schiet ze dan in den Oven
om te drogen, tot dat ze van boven wel gesloten zyn als men daar op tast.
De hette van den Oven moet heel zacht zyn; den bodem, of haard, of plaat daar
ze op leggen echter tamelyk warm, om den deeg te doen ryzen. De Makron moet in
den Oven zyn, en men kan ze daar in laten tot dat ze koud worden.
De beste Suikerbakkers laten hunne Makrons echter zo lang niet in den Oven, uit
vreze dat ze te bruin zouden worden; des halen zy ze daar uit eer ze geheel hard zyn;
maar daar na zetten zy ze op den warmen Oven, en laten ze daar vier en twintig uren
staan, om zachjens te drogen zonder hare wittigheid te verliezen.
malrow; Zie andoorn.
maluwe. In andere Provincien wordt zy ook genaamd Kaasjes-kruid, of bladen. Men
heeft verscheide soorten, dubbele, enkele, en gekronkelde en andere; de Bloemen
zyn van drie, of vierderlei koeleuren, witte, vleeskoeleurde, donkerrode en bonte.
Zie de soorten in Hubners Kunstw.
Beschryving. De gemene Maluwe heeft ene tamelyk lange wortel, is wit, en zoet
van smaak, en wat lymachtig, of vet. Hare stam schiet ter hoogte van anderhalven
voet, is wat wollig, roodachtig, en kruipt langs de aarde. De bladeren zyn ten nastenby
rond, een weinig gekorven, en donsachtig; De bloemen komen tussen de bladeren
uit; het zaad is rond, plat, wit, en faats van smaak, zeer klein, en groeit in ronde platte
zaadbolletjes, die de gedaante van kleine Kaasjens hebben; daar is ene grote en ene
kleine.
Plaats. Ze groeit langs de Heggen en in vogtige plaatzen, en bloeit in Julius en
Augustus.

Kweking van de Maluwe.
De Plant is zwaar, en maakt heel diepe wortels in de aarde; als ze eens ergens geplant
is, zal men ze daar niet licht weder uit konnen roejen. Men zet ze in ’t gemeen tegen
ene Muur, of Latwerk, daar ze zich aan houden kan. Hare bloem heeft de gedaante
van ene Roos. Het zaad moet men inzamelen als het begint te drogen, anders als het
in Augustus veel regent, zo loopt het uit op de plant. Om deze plant altoos te
onderhouden, moet men ze alle jaren, zo dra ze uitgebloeid heeft, of ten langsten na
dat men het zaad ingezameld heeft, alle takken tot onder aan den grond toe afsnyden.
In ’t eerste jaar draagt ze gemenelyk niet; daarom moet men ze na den Zomer zajen,
wil men ze in ’t volgende jaar zien dragen.
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Eigenschappen. De wortel is goed om de Tanden schoon te maken. De bladeren
gegeten, genezen de heesheid in de keel; en met Zout, Olie en verse Boter genomen,
ontlastenze den Buik. Met een woord, zy heeft zo algemene deugden, dat ze voor
alles dienstig geoordeeld, daarom ook omnimorbia genoemt wordt.
Ze was van ouds onder de Moeskruiden getelt, en werd van de Landlieden veel
gegeten, gelyk uit den Dichter Horatius blykt, welke haar noemt een Kruid, heilzaam
voor ’t lichaam.
Dat ze zeer licht om te verteren zy, getuigt de oude Geneesmeester Celsus ook,
en daarom heeft ze al van ouds den echten bynaam van licht gehad; zo dat de oude
Schryvers haar telkens noemen: de lichte Maluwe.
maluwe (witte) ook Huemst en Heemst in ’t Nederduits geheten, in ’t Latyn Althaea,
Ebiscus en Ibiscus ook Bismalva. Zie van desselfs soorten Hubners
Kunst-woordenboek.
Plaats. Men vindt ze in vochtige en vette plaatzen, en in Thuinen; zy bloeit in Juli
en Augustus.
Men heeft een soort, dat dubbel van Bloem, en by ons onder den naam van
Stokrozen, bekend is. Zy werpt verscheiden takken uit, die met dubbelbladige
Bloemen als Rozen voorzien zynde, vry grooter van Bloem zyn, en van binnen als
gekrulde bladen dragen. Men heeft deze van zeer velerleije kleur.
De witte Maluwe heeft de kracht van ontbinden en verzachten. Zynde een weinig
samentrekkend, is zy hun dienstig, die afgang, of bloedgang hebben, of bloed spuwen.
Kookt men de Wortel in Wyn, of Water, met wat Honig; legt men dit eenvoudig, of
gemengd op verse Wonden, of Kropzweren, Verzweringen, zeere Borsten, op
Breuken, uitgaan van den Aarsdarm, op ’t geen verdraaid is, of op verkoude zenuwen,
is ’t uitnemend voor alle die ongemakken; want het ontbindt, maakt ryp, verteert,
breekt en herstelt, als het gekookt wordt, gelyk men zegt, en gemengd met Varken-,
of Schapen-vet en Therebinthyn. Legt men ze op de Moer, verzagt het de hardigheden
daar van, en neemt het de ontsteking weg.
’t Afziedzel van de Wortel in Wyn gemaakt, en gedronken, doet de moeilyke
watermaking verdryven, als ook de Graveel-kolyken, de Krop-jicht, Zinkingen, en
Breuken. In Azyn gekookt, om’er den mond mede te spoelen, verzacht zy de pyn
der Tanden. Haar zaat groen en droog in Azyn geweekt, en gezet in de Zon, neemt
de rodigheid weg. Als men zich met den Olie van deszelfs bloem vryft, is men voor
alle venynige beten van dieren bewaard. ’t Afziedzel van haar zaad is goed voor de
Rode-loop, Bloedgang en Buik-loop. ’t Zelfde
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afziedzel in Wyn-azyn, is uitnemend voor de beten van Byen, Wespen, Horntorren,
en dergelyke. ’t Blad op beten en branden gelegd, geneest ook.

Hoe men de Witte Maluwe handelt.
Zy bemint een ruime lucht, goede en vette grond, die wel gewaterd word, en men
moet ze op haren tyd begieten.

Verdere deugden van de Maluwe, en witte Maluwe, ook Althea genaamt.
Beide hebbenze ene grote kracht om week te maken, en worden daarom ook in ’t
gemeen beide te gelyk voorgeschreven; zy maken enen zachten stoelgank,
voornamelyk de kleine uitspruitsels daar van, verzachten de pyn in de Nieren, ten
welken einde de Syroop van althea in de Apotheken gemaakt wordt, zy zetten het
Water af. Het zap daar van, met wat Olie gemengd, geneest de steken der Byen en
Wespen; hare bladen gestoten met bladen van Salie, beletten de ontstekingen. Een
Pap van hare bladeren gemaakt, neemt weg de hardigheid van de Moeder, en van
andere Gezwellen.
mammen der Vrouwen. Zie borsten.

Voor zwerende Borsten.
Doe een half once Terebintyn, met twe oncen Rozen-olie smelten. Als het van ’t
vuur is genomen, doe’er een half ons Rozenhonig by; en smeer’er veelmalen op een
dag de Borsten mede.

Pap voor zwerende Borsten.
Neem en rype Renet-appel, en haal’er de karrels uit, zonder ze open te snyden; doe
het gat vol Kuddebotel, en dek het met het stuk, dat gy’er eerst af sneed. Doe ze voor
het vuur braden; en als zy gaar is, schil ze, en de spys met Kuddeboter gemengd
hebbende, maak’er ene dikke Pap van, welke gy gans heet op de Wonde zult leggen;
en leg’er ene Blaas over heen. Is’er enige hardigheid, welke voor de Pap niet terstond
wykt: moet men’er weder ene andere op leggen.
mandragoras. Een Plant, waar van twederhande soorten zyn, de ene het Manneke,
de ander ’t Wyfke. Het Manneke heeft bladeren als Béét; zyne Bessen zyn eens zo
groot, als die van ’t Wyfke, gelykende naar die van de Sorben, of Lysterbessen; zy
hebben ene koeleur, die naar de Saffraan zweemt, enen goeden reuk, hoewel wat
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zwaar; zyne Wortels zyn groot, van buiten zwart, van binnen wit, hebbende ene dikke
Schors.
Plaats. Men vind ze van beide soorten te Mont S. Ange, en te Rome in de Tuinen,
(ook somtydts in Duitschland, in koude bergachtige plaatzen, voornamelyk daar een
Steenachtige gruizige grondt is.) De Bessen zyn in Oogstmaandt ryp.
Eigenschappen. De Mandragoraas Bessen zyn heet en vochtig, en daarom doen
ze slapen, als men’er van eet, of dikwils daar aan ruikt. De Bast van de Wortel verkoelt
en droogt op. Voor dezen deedt men de Wortel in Wyn koken, tot dat zy op een derde
verkookt was; en men dronk daar een glas van, om geen gevoel te hebben van enige
grote pyn, als die van ’t Schroeijen met het Brandyzer, of het afzetten van Arm, of
Been.
Het Wyfke heeft zwarte Bladeren, welke kleinder, dan die van ’t Mannetjen zyn,
hebbende enen kwaden reuk, en leggende op de Aarde gespreid; hare Wottelen zyn
als de voorgaande, doch kleiner; hare Beijen, als de Sorben, zyn bleek en van enen
sterken reuk, hebbende van binnen Korreltjes, als die van Peren; ze is zonder Stam,
gelyk de andere.
Plaats. Zy groeit in donkere en schaduwachtige plaatzen, bloeit in Maart en April;
hare Vrucht is ryp in Oogstmaand.
Aart en Krachten zyn dezelve, als die van het Manneke; maar wat men voor het
overige van beide de Mandragoraas zegt, dat ze de gedaante van een Mens hebben,
en dat men ze niet zonder gevaar van zyn leven kan uittrekken, zyn beuzelachtige
Fabelen. En Matthiolus in zyne aanmerkingen over Dioscorides IV Boek, 71
Hoofdstuk, van de Mandragoraas verhaalt in ’t breede de guiteryen der genen, die
zich beroemden van zulke te hebben, en ze voor waarachtige uitgaven.
De Beijen van Mandragoras doen slapen, als men’er een achter het Oor legt, en
te bedt gaat leggen. Het zyn praatjes dat men van hare Wortel zegt, dat zy niet zo
verkoelend is, als de beijen, in tegendeel heeft zy de kracht van op te drogen, te
verweken, en alle hardigheid der Lever en Milt, de Kroppen en andere dergelyke
Gezwellen te ontbinden, hoe hard en hardnekkig die ook mochten zyn.
manioc is van de dikte van een Riet, of Rys. ’t Is een hout vol met knoppen, gelyk
de afgesneden Dorens. Zy geeft bladen, die naar die der Vygebomen gelyken. Men
plant ze in holletjes of gruppen, daar toe gemaakt, en welke men graaft met scherpe
Spaden. Men steekt in die kuilen vyf, of zes stokken, van dit hout een voet diep, en
stekende ontrent’er zo veel boven uit. De Manioc groeit in de aarde, ter lengte ontrent
van enen voet, en enen halven, ter dikte van een Been, in minder dan vier maanden,
en somtyds dikker, ter oorzake van den grond, waar in zy geplant is, en naar dat zy
ze naar haren aart vindt. Men is gewoon hare wortels in hare gruppen, tien, of twaalf
maanden te laten groejen, gedurende welke men ze van tyd tot tyd wiedt, en’er de
boomtjes en kruiden uittrekt; op dat de wortels beter mogen groejen en uitbotten.
Laat men ze langer blyven, worden zy krom, bederven en werpen bladen en hout uit,
dat goed is om verplant te worden. Te meer om dat Generatio unius corruptio alterius.
Dan haalt men ze’er met de Spade uit, en men neemt het hout weg. Men moet
aanmerken, dat het hout daar zo vruchtbaar is, dat men Sederhout van Manioc vindt,
’t geen ’s avonds, tot ’s morgens wortel heeft geschoten. De Vrouluiden maken’er
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Brood van, ’t geen men Cassava noemt; want de Mannen werken daar niet: maar
doen niet als Vissen, Jagen en ten Oorlog gaan.

Hoe men de Manioc bereidt.
Als men ze eerst heeft uit den grond gehaald, moet men ze (gelyk de Knollen)
schrappen met snydende Schulpen, welke men aan Zee vindt, en voor een Mes dienen
om’er den bast van te krygen. Daar na moet men ze, als tot een Meel raspen, en’er
het sap, of het water, ’t geen een soort van Melk is, uitzuiveren, welke vergiftiger is,
als iets dat in dat Land gevonden wordt. Dit gedaan zynde moet men ze in Slangen
doen, welke zekere Zakken zyn, die daar de gedaante van hebben, en gemaakt zyn,
om’er het sap te doen uitgaan en uitzuiveren.
manna. Is een Daau, die van den Hemel valt, welke geboren wordt uit de dampen
en uitwasemingen van de Aarde, in ene gematigde Lucht, opgetrokken en uitgehaald
door de warmte der Zon; en als ze dikgemaakt en als bevroren is door de koude der
Nacht, valt ze op de Takken en Bladeren der Bomen, en zelfs op de Steenen en op
aarde. Daarom wordt ze by sommigen genoemd, Hemels-zweet, Speexel der Sterren,
en Honingdaau, of Honing der Lucht.
Het is nochtans waarschynelyker, dat de Manna komt van een Zap, dat uit de
Takken en Bladeren van den Esschenboom zweet, en in de Lucht dik wordt. Want
behalven die, welke men de eerste noemt; en die in de Maanden Junius en Julius
voor den dag komt, is’er noch ene, die men in Augustus en September vergadert,
met ene insnyding in de voornoemde Bomen te doen, en aan welke men den naam
van de twede gegeven heeft; men doet ene insnyding in de Schors der Esschenbomen,
en daar loopt een Zap uit, dat dik geworden, zich tot Manna zet, gelyk de eerste.
Daar is’er van twee soorten; te weten de dikke (of saamgevrozene) van welke wy
zo even gesproken hebben, en waar van men zich in de Apotheken het meest bedient;
en de dunne, die de Turken en Arabieren noemen Terinabin. Deze vergaderd men
op den berg Sinai, en brengt ze te groot Cairo in aarde potten te koop.
Men krygt de Manna van drie plaatsen, uit Daufiné, Calabrie, en Syrie. Deze
laatste, in ’t Latyn genaamd Syriaca en Orientalis, wordt voor de beste gehouden;
maar, om dat ze hier te Lande raar is, zo nemen we, by gebrek van die, gemeenlyk
die van Kalabrie, genaamd Manna Calabrina, welke wy dus boven alle de andere
stellen. Men zoekt uit de zuivere, verse, zoete; witte, of een weinig geelachtige en
geklonterd als korrels van Mastix. Die geheel en al ros, of van ene donkerbruine
koeleur is, deugt in ’t geheel niet, als zynde te oud en verlegen, en van gene krachten.
Zy is middelmatig warm en vochtig; Verwekt enen matigen Stoelgank, en zuivert
de Gal op ene gemakkelyke wyze, zonder het minste letsel, of hinder; en daarom
mag men ze gerust aan Kinderen geven, tot een lood toe, als ze gesmolten is in
Hoender-nat, of in Gerste-water, of in Melk; Maar aan bejaarde mensen mag men
wel van ene Ons af, tot drie toe, geven. Zy geeft ook veel verlichting in de Borst- en
Long-ziektens.
Het gewicht in ’t algemeen is van een half loot af, tot twe oncen toe.
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De Chimisten trekken, met ze over te halen, daar een helder water, van een scherpen
en zuren smaak, uit; het welk, volgens Glazer, een heerlyk Zweet-middel is, en in
kwaadaardige Koorsen kan gebruikt worden, ja in alle andere Koorsen. De maat is
van een halfvierendeel-loots, tot een vierendeel in enige vocht.
manus dei. Zie pleister Manus Dei.
maracas, anders cochmes; noemt men in Peru de vaten, welke men gebruikt om
kostelyken Balsem in te vangen, die men niet dan in die deelen van America vindt,
en daar zynen naam na heeft.
maren is een Scheeps woord, waar mede men ’t vastmaken van een Tou aan een
Paal naar Schippers manier, te kennen wil geven.
marrubium. Zie andoorn.
marsepein. Eigentlyk Massepain naar ’t oorspronkelyke Fransche woord, is een
Konfituuriers gebak van gestote Amandelen en Suiker.

Manier om gemene Marsepein te maken.
Neem een pond zoete Amandels, die vers en heel zyn, zet ze in heet Water, dat byna
kokende is; laat ze daar in te weken leggen, zonder op ’t vuur te zetten, ontrent een
kwartier uurs lang; pel dan de huit daar af, en gooi de gepelde een voor een in schoon
koud Water.
Wanneer de Amandelen alle gepeld zyn, zo was dezelve eens, of tweemaal in vers
koud Water af; zet ze dan om af te druipen op een vergiet test; dit gedaan zynde moet
gy ze in een steene Mortier met een houte Stamper klein stoten, nu en dan onder het
stampen een half klein kelkje Roze water daar over gietende, op dat ze gene Olie
maken.
Het is gemakkelyker, dat men maar een gedeelte teffens stampe, anders kan men
ze niet fyn genoeg krygen, ten ware uw Mortier zeer groot ware. Men moet ze zo
fyn stampen, dat ze een heel zagten deeg worden, die, tussen de vingers gedrukt,
geen de minste hardigheid, of korrels doet gevoelen. Deze deeg moet ook heel vast
en taai zyn, en daarom is het ook dat men genoodzaakt is Rozewater onder ’t stampen
te bezigen.
Als de deeg in dezer voegen bereid is, zal men fyn gestote Broodsuiker daar by
doen, naar mate van ’t gewicht der Amandelen, te weten, op drie vierendeel
Amandelen een half pond Suiker: want door ’t pellen en stampen verliest het gewicht,
ofte op een pond gestote Amandelen drie vierendeel Suiker, ’t welk meest gedaan
wordt; (hoewel som-
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migen ook even zo veel Suiker als Amandels nemen; doch dat is wat te veel.) Vermeng
de Suiker al knedende ter deeg met de Amandelen, doe daar ook by het wit van een
Ei, doe dan alles te samen weder in de Mortier, en stamp het andermaal wakker door
een. Als de klomp dan ter deeg gebonden en taai is, haal hem terstond uit den Mortier,
en leg hem op ene Schotel, of Plank.
Kneed dezen klomp dan wakker op ene schone en gladde Tafel, telkens een weinig
gepoejerde Suiker, in plaats van Meel, daar onder strojende, op dat het niet aan ’t
hout, noch aan uwe handen blyve kleven.
Maak dan van dezen Deeg zo vele stukken, en fatsoeneer ze in zo vele gedaanten,
als het u believen zal; (men heeft daar toe Blikke Vormen van Hartjes, Rozen,
Kruissen, enz. anders maakt men vierkante papiere huisjes daar toe.) En maakt gy
andere losse Figuren, zo geef haar tot de dikte van zeven, of acht bladen papier, leg
het dan op een wit papier. Als alles op order gelegd is, zet het dan in den Oven om
meer dan half te drogen, (of by gebrek van dien in ene Taarte-pan, die eerst heel
warm gemaakt is, maar daar na schier geen vuur onder zich heeft.) De hette van den
Oven moet zeer zacht zyn, om de Marsepein wel te drogen, en niet te verbranden.
Nochtans dient de vloer van den Oven tamelyk warm te zyn. Des kan men de
Marsepein in den Oven doen, als het Wittebrood, of Beschuit daar uit is.
Wanneer de Marsepein gedroogd is, haal ze weder uit den Oven, om ze te
verglazen, dat is om ze spoedig met ene blinkende korst van gesmolten Suiker te
overkleden, die men met den rug van een zilvere Lepel, of met een Mes daar over
strykt. Vervolgens zet men de Marsepein terstond weder in den mond van den Oven,
om het verglaasde te doen drogen, ’t welk ontrent in een half kwartier uurs geschiedt;
waar na men ze weder uit den Oven haalt. En wilt gy boven op de verglazing wat
Citroen-schil steken, dat moet geschieden by het uithalen van den Oven, eer het
verglaasde koud geworden is, anders breekt het aan stukken.
Het vereist een langer tyd om de Marsepein in ene Stove of op ene Kachel te
drogen, maar het verglaasde, zo wel als de Marsepein, worden des te frajer en blanker.

Om Marsepein Rojaal te maken.
Men neme een pond zoete Amandelen, zette ze in warm water, en pel ze dan weder
in koud water, men late ze vervolgens afdruipen, en stote ze, heel fyn als deeg van
Wittebrood; onder het stoten bevochtigze, op dat ze niet tot Olie versmelten. Als ze
wel gestoten zyn, neem een half pond Suiker tegens een pond Amandelen. Men moet
het half pond Suiker nemen, aan brokken slaan, in ene Confituur-pan doen, of zo
veel meer Suiker, naar mate, dat men veel wil maken, en water daar op gieten,
alleenlyk om ze te doen smelten; daar na op het vuur zetten, doen koken, tot de vezels
vliegen, van het vuur weder afnemen, al gestadig omroerende en het onderste boven
kerende, om de Massa te doen opdrogen, en van de Pan los te maken; want men moet
voor al zorg dragen, dat men ’t over al omroere, op dat het nergens aan de Pan vast
rake. En zo gy wilt weten, of het genoeg opgedroogd zy, en wel uit de Pan zou willen,
moet gy met het buitenste van uwe hand daar op tasten, is het dan, dat ze gelyks de
hand blyft leggen, en zich buigt na de hand, zonder daar aan vast te blyven, het is
een teken dat ze droog genoeg is; dan moet gy ze van ’t vuur af nemen en met de
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Spatel schikken, en een weinig gestote Suiker op een hoek van ene gladde Plank
leggen, of op ene heel schone Tafel, en den gedroogden Deeg daar op leggen. Als
gy alles uit de Pan gedaan hebt, moet gy noch een weinig Suiker daar by doen, om
uwen Deeg te kneden, en in gedaante van kleine lange Broodjes te leggen, zo dik als
gy begeert. En wilt gy bittere Amandelen daar ln hebben, gy moogt’er een vierendeel,
of een half pond in doen, tegens een pond zoete. En wanneer uwe Marsepein aan
kleine Broodjes legt, en uwe Deeg koud is, zo moet gy ze, wanneer gy ze wilt klaar
maken, in een Mortier doen, een paar dozyn stoten daar op doen, om hem gedwee
te maken; en dan kunt gy, op een pond, ofte op anderhalf pond deeg, de helft van
een Wit van een Ei doen, en zo ze te hard is, moogt gy het heele Wit van ’t Ei daar
wel by nemen, zo gy wilt dat ze vloeibaar zal zyn. Gy kunt’er onder het stampen wat
gekonfyte Oranje- en Citroen-schil by doen; als ’t wel gestampt, en wel onder een
gemengd is, zult gy weke Marsepein hebben. Dan moet gy ze uit den Mortier nemen,
en op gestote Suiker leggen, om ze tot kleine Broodjes te maken, gelyk zy te voren
was. Gy kunt ze ook drajen tot Ringen, Staafjes, Letters en alderhande gedaantens.
Gedraaid en gefatzoeneerd zynde, moet gy Wit van een Ei, wakker geklopt met water
van Oranje-bloezem, klaar hebben, en uwe Marsepein daar in dompelen, dan weder
daar uit halen en laten af lopen, vervolgens in poejer van Suiker gojen in ene Schotel,
of aarde Pan, en in die Suiker wakker omwentelen als gezegd is, dan daar uit nemen,
op halve, of hele vellen wit Papier leggen, en in den Oven schieten, om ze zachtjens
te laten bakken. Geef acht dat het vuur noch te groot, noch te klein zy; is het vuur
groot, ze verbranden heel licht; is het te zwak, zo zullen ze uitdrogen, en gene koleur
krygen, daarom moet men acht geven dat het vuur gelyk zy, het zy van onderen, het
zy van boven, zo wel in enen groten, als in enen kleinen Oven; want ze moeten niet
flaau worden. Indien gy lichte Marsepein wilt maken, zo neem ontrent een half pond
Amandelen-deeg, die reeds gedroogd is, stamp ze wat in den Mortier met wat Wit
van Ei, en een pond Suiker, of op zyn minst drie vierendeel, dan zult gy’er enen Deeg
van maken, die al zo vast is. En by aldien gy op een plaats waart, daar Melk noch
Eijeren te krygen waren, en gy echter
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een Room wildet maken, zo neem heel witte Meelbloeme, roer het wel door met
water van Oranjebloezem, ofte wel een lepel vol marmelade, dat wel door een
geslagen is, en dan op het vuur gezet, op dat het koke en dik worde; als het wel
gekookt is, zo veel u dunkt dat het wezen moet, dan van ’t vuur afgenomen, en in
Koffy.kopjes, of Schoteltjes opgedist; doch gy kunt het zelve ook maken zonder
Marmelade; maar dan moet’er altyd ietwes in, om het een smaakje te geven. En
indien gy u in ’t naau bevindt, zonder Meel, of Melk, of Eijeren te kunnen krygen,
gy kunt het maken met kruim van Wittebrood, heel fyn gevreven, en het binnenste
alleen genomen, zonder dat’er iet van de korst onder kome; druk het door een Zift,
of Schuimspaan, en week het met warm water, en poejer van witte Suiker, giet’er
dan enig overgehaald geurig Watertje by, om’er een smaakje aan te geven. Doe het
koken, zo als te voren met het Meel gezegd is, middelmatig, niet te veel noch te
weinig; zo zult gy, by ene verlege reis een Room kunnen maken, die wonderbaarlyk
zal zyn, en ider een zal geloven, dat’er Melk en Eijeren in zyn, al schoon’er geen
van beiden in is. Weinig mensen weten dit Roompje te bereiden.
marcasyt. Is een minerale Steen, geboren uit het droogste en aardagtigste gedéélte
van de uitwazeming, waar uit het Metaal groeit. Men vindtze byna in alle Mynen,
hoewel men ’t meeste werk maakt van die, welke in de Goud- en Zilvermynen
gevonden wordt; en die gestipt is met vlakjes, even of het korreltjes van Goud, of
Zilver waren. Fallopius stelt te recht, dat het de zelve is die by Dioscorides de
Loodsteen genaamd word, welke niet anders is, dan een mineraal, of aarde, die men
in Lood-mynen vindt, en zeer wel gelykt naar den Steen, daar het Lood uitgehaald
wordt, doch met dit onderscheid, dat men uit deze geen Lood halen kan, wanneer
men ze smelt; en dat ze daar en boven kraakt, als ze in ’t vuur komt, alzo ze vol
winderige dampstoffen is, ’t geen men niet bevindt in die, daar het Lood uit getrokken
wordt, en die men Lood-ader (Vena plumbi) noemt.
Daar zyn Marcasyten, die geheel in Vitriool veranderen, als men ze enen tyd lang
in de lucht laat. Zy hebben veel gemene Zwavel in zich, en worden gevonden in ’t
Landschap Passi, en ontrent Reims in Champagne; van binnen zyn ze geelachtig, en
gestreept met linien, die als van den omtrek naar het middelpunt schynen te lopen;
als men ze op staal slaat, ziet men’er vonken vuurs uit vliegen.
marinade. Is een zeer geurige hartige bereiding met Azyn, Zout, witte Peper, en
goede kruiden.
Om ze te maken. Neem by voorbeeld een paar Hoenderen, gereed om gelardeerd
te kunnen worden, sny ze aan vierdedeelen, en laat ze weeken van smorgens tot den
middag toe, dat is te zeggen, vyf, of zes uren lang, in Azyn, Zout, Rosmaryn, en
droge Laurier-bladen, ene goede handvol Fenkelzaad; men mag’er ook wat Peper
by doen. Als het vlees geweekt is, haalt men het droog daar uit, bestrooit het met
Meel-bloem, en doet het fruiten in Verkens-reuzel, of ongezoute Boter, ofte in Olie;
en als het gaar is, schept men het droog op, en legt het op een plaatje met gaten. Dan
kan men daar een weinig fyn Zout over strojen, en wat Plterselie in de Pan gebraden.
Op dezelve manier kan men ook ene Kalfsborst toemaken, ofte enig ander mals vlees,
mits men het aan stukken snyde.
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marjolein. Is ene kleine Plant, die vele kleine takken schiet, welker punten en bladeren
zeer veel overeenkomst hebben met die van de Orego, uitgezonderd, dat zy kleiner,
witachtiger en teerder zyn. Daar zyn twe soorten; de ene heeft groter bladen, die niet
zo witachtig, en niet zo sterk van reuk zyn; en de andere het tegendeel. Ondertussen
is de laatste meest geacht; en wordt daarom ook wel met den naam van edele
Marjoleine onderscheiden. Alle de Apothekers gebruikenze in de trochisci, genaamt
hedycroum, en elders, daar de Amaracus in gebruikt moet worden, alzo die niet
anders is, dan onze gemene Marjolein. De Fransen noemenze ook wel Gentille.
Beschrijving. De grote schiet takken tot de hoogte van ontrent drie voet. Deze
takken zyn houtachtig, ros, dicht bezet met gekarrelde bladerkens, die recht tegen
elkander over staan, hebbende de gedaante van Orego. Boven op de toppen der
takjens draagt ze heel kleine witte bloempjes, dicht in een gewassen; maar ider
bloempje in ’t byzonder is een kelkje, van boven in twe lippen gescheiden.
De kleine Marjolein (Gentille genaamd) heeft hare bladeren, takjes en bloemen,
even als de grote; doch veel geuriger, en in alles kleiner, en is kruidig en lieflyk van
reuk.
Plaats. Men plant ze overal in de Tuinen en ook in Potten; zy bemindt de donkere
schaduwachtige plaatzen, en vereist een vcttc wel gemeste grond, en wil heel vocht
gehouden zyn. Ze wordt gezaaid, en geplant van wortels en takjes, en zal schoonder
groejen, als men ze in ’t begin van den Zomer verplant; maar de wortelen willen wel
bewaard zyn voor Ratten en Muizen, alzo deze en andere Dieren, daar grote
liefhebbers van zyn. Ze bloeit in Hooi- en Oogst-maand.
Men telt nog twe soorten daar van, te weten, de Gemuskeerde, ee de Citroene. De
eerste is zeer gemakkelyk om voort te telen; alzo van ider spruitje van ene plant zo
vele nieuwe planten kunnen voortgebragt worden. Men dient ze wel in potten te
zetten, dewyl ze niet tegen de koude kan; maar zo men ze den Winter over in den
open grond wil laten, is het dienstig, dat men de aarde rondom ophoge, en ze dus tot
aan de punten toe bedekke en vast insluite.
De Citroene Marjolein laat zich lichter bewaren, want zy schroomt gene koude;
maar groeit’er tegen in, mits zy afgezet (of gescheurd) en in September geplant zy.
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Om ze heel fraai te hebben, moet men niet alleen de aarde van onderen dikwils los
maken, en ze op zyn tyd sterk begieten, maar ze dikwils aftoppen, en heel rond
maken; want ze zullen de gedaante aannemen, welke gy haar gelieft te geven.
Eigenschappen. De Marjolein is een wondkruid, goed voor ’t Hoofd, de Moeder,
de Zenuwen, en is windbrekende. Men gebruikt in ’t gemeen de bladeren, het zy om
te knaauwen, om te gorgelen, of in de Neus te steken, ofte gedroogd en tot Snuif
gemaaakt, of onder andere Nieskruiden gedaan, zo wel om het Hoofd te zuiveren,
en vocht te doen ontlasten, als om het zelve te versterken. Men gebruikt het zaad
daar van ook wel; maar in de Trochisci genaamd Hedicroum, gebruikt men alleen
de topjes. Het nat van dit kruid, als het afgekookt is, gedronken, is goed voor het
beginsels der Waterzucht, als mede voor de Koude-pis, en snydingen in den buik;
zyne bladeren gedroogd, en met Honing op ene Kneuzing gelegd, genezen dezelve;
ook wel tot ene zalf gemaakt met poejer van gedroogde zure Krieken, zyn ze dienstig
voor de ontsteking der Ogen. Men mengt ze ook onder de versterkende middelen;
gelyk ook onder de verwarmende pleisters.
marmelade. Is een gekonfyten deeg, ten halve vloeibaar gemaakt van het Vlees der
vruchten, die niet al te vloeibaar, noch al te vast zyn, als van Pruimen, Kweën,
Abrikozen, enz. Zie abrikoos.
marmer. Is een soort van zeer harden en vasten steen, die, als zy gepolyst wordt,
een schonen glans aanneemt; en heel moejelyk is om te doorsnyden. Men kan zeggen,
dat de hardigheid van ’t Marmer daar in bestaat, dat de Klei, waar van hy gegroeid
is, veel fyner déélen en kleiner tochtgaten heeft, dan die waar van de andere steenen
te saam groejen. (want dat enige steenen uit Klei, andere uit Zand aan een groejen,
ontdekt men klaarlyk, als men op de Zandbergen graaft, daar vele Keistenen leggen.)
Hier door geschiedt het, dat de zwavelachtige stoffen, die daar in zyn, haar dichter
opvullen, en dat by gevolg het heele zamenstel, waar uit dit mengsel bestaat, harder
en vaster aan een houdende is, dan andere steenen.
Daar zyn velerhande soorten van Marmer, die men alleen door hunne verscheiden
koleuren onderscheidt, en aan ’t gewest daar ze van daan komen. Die velerhande
koleuren door malkander heeft, wordt, volgens de Franse manier, ook Jaspis genaamd;
(dat anderszins ook een edelgesteente betekent.)

Om bont Marmer, of Jaspis te maken.
Neem ongebluste Kalk, besla ze met wit van Eijeren en Lyn-olie; maak daar mede
verscheiden ballen. Doe rood Lakmoes, of Vermillioen in den enen, om hem rood
te maken; Indigo in den anderen, om hem blaau te doen worden; in den anderen
Spaans groen, en zo voorts alle verwen die gy begeert; maar laat’er een, of twe van
wit blyven. Druk een voor een van de zelve kogelen als dan wat plat, gelyk een
kaasje, en leg ze op elkanderen, de witten in ’t midden; sny dan met een groot Mes
door alle de schyven te gelyk hene, en deel ze dus in grote snippers, en als ze alle
doorsneden zyn, moet gy alle die stukken in enen Vysel, door een gemengd, leggen
om ze te stampen. Dan zult gy een schone Jaspis hebben, dien gy moet nemen en

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

met een Metselaars Truweel stryken over ene Tafel, of Pylaar, dien gy wilt maken,
of overkleden, dan moogt gy den deeg wel met de hand daar op vlyen; doch daar na
met het Truweel zo lang stryken, tot datze daar op hecht en aan een kleeft. Alles dus
glad gestreken zynde, zo gy dan in ’t begin gene Olie daar onder gedaan had, maar
alleen ’t Wit van Eijeren; zo moet gy wat Lyn-olie opkoken, en kokende over de
stoffe heen gieten, en overal heen laten lopen, (of met ene Veder noch nader
overstryken) tot ze opgedroogd is; de Olie zal daar in trekken, en een frajen glans
aan ’t werk geven: maar zo gy de Olie van ’t begin af daar by gedaan hebt, om de
Kalk daar mede te lessen, zo is het niet nodig weder nieuwe Olie te bezigen. Als dit
alles gedaan is, laat uwen steen in de schaduwe drogen.
Van deze Jaspis kunt gy ook een soort van Koralen tot Pater Nosters maken; waar
van de korreltjes op ene Molen gemaakt zynde, gy ze in enen pot met Lyn-olie moet
leggen, daar ze in drogen en zich vernissen.

Om zwarte Jaspis te maken.
Neem ’t water van levende Kalk, en sterk Water, met bolsters van groene Okkernoten;
laat alles door een mengen en weeken, neem dan dit zwart geworden mengsel, dat
een heel fraay zwart zal zyn; stryk het dan met een spaantje van hout over ene Tafel,
of Pylaar, welke gy gemarmert wilt hebben. Steek dan uwe dus zwart gemaakte Tafel,
of Pylaar onder enen mesthoop, gedurende den tyd van acht dagen, en haal ze dan
daar uit, zo zal uw stuk geheel gemarmert zyn.

Andere manier.
Maak een dikken bal van uw zwartsel, steek dien acht dagen lang onder de mest,
vryf’er dan uwe Tafel mede op de zelve wyze, als boven. En als uw werk dan, ’t zy
op deze, ’t zy op de voorgaande manier gemarmerd is, zo moet gy met Vernis daar
overstryken om het ene glans te geven.

Om Marmer naar te bootzen.
Neem witte Gips, of Pleister-kalk, heel fyn gestoten, en door een Zift geslagen, en
maak dan Perkament-lym (of Vis-lym,) als die gesmolten is, zo doe de Gips daar in,
tot dat men enen Deeg daar van maken kan, onder den welken gy de koleuren kunt
mengen, die gy begeert; dan deze
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Deeg met een Truweel over uwe Plank gestreken, en zo glad gemaakt, als doenlyk
is; laat 14. dagen lang drogen, daar na gepolyst, als ze heel droog is met een
Polyst-steen, of Puim-steen, in ’t eerst wat hard, daar na hoe langer hoe zachter
vryvende, en gedurig een weinig heel fyne Tripel daar onder gestrooit. Vervolgens
laat’er een Slypsteen over gaan, daar men de Schaarmessen op slypt, en ten laatsten
een stuk Ossen-leder, om ze heel blinkende te maken, als dan zal alles gedaan zyn.

Om albast en wit marmer heel wit te maken.
Neem heel fyn gestote Puimsteen, laatze trekken in onryp Druive-nat, ontrent 12
uren lang. Heb dan ene Sponsie by de hand, Stip die in de de gezegde stoffe, vryf
daar mede uw Albast, of wit Marmer. Daar na schoon water met een linnen doekje
genomen, en de Marmersteen afgewassen zynde, droog ze ten laatsten met een schoon
linnen doekje af.
Mars. Is de naam van ene der Dwaal sterren, of Planeten, zynen loop tussen de Zon
en Jupiter hebbende. Hy wordt gerekend 33500. diameters des Aardkloots van ons
af te zyn, zynde ieder Diameter 1432. Franse mylen. Zyn rond is veel groter, dan dat
van onze aarde, schoon hy door een Verrekyker van 18 voet nauwelyks zo groot
schynt, als een kleine Appel. Hy voltooit zynen omloop in een Jaar en 321. dagen,
ofte ontrent twe jaren. De Astrologisten willen, dat Mars, heet, droog, en ongelukkig
is, en dat hy zynde in , , of . met de Zon en de koude en vochte Hemelstekenen,
als de Waterman, of Vissen, enz. dan regen, of donder en storm voort, en schade aan
de aardvruchten toebrengt: maar in de warme en droge tekens, zoude hy groter droogte
medebrengen. En zynde in , of met Venus, in de vochte tekens, doet hy
regenen, en het Weder verandert heel schielyk, zynde de lucht heel ongestadig; dan
zeggen zy schynt Mars over Venus heen, en in tegendeel Venus wederom boven
zynde. Mars dan eindelyk ♂ in , of . met Merkurius zynde, in de warme
tekens, zou hette, en in de droge tekens droogte veroorzaken; in de waterige tekens
regen: naar in de warme en t’effens vochte tekenen, zou hy gemeenlyk wind
veroorzaken.
♂. Betekend. Mars.
. Beduid. Vierkant, quadratuur.
. Conjunctie. Vereniging.
. Oppositie. Tegenoverstaning.
Mars. Wordt ook genaamd de oude Heidense Krygs-god, daar de bovengenoemde
Planeet zynen naam van daan heeft gekregen.
mars. Betekent by de Chimisten Yzer, of Staal; en hunne Tinctura Martis is anders
niet, dan het uittreksel van vylsel van Yzer, of Staal, ’t welke met Wynsteen aangezet,
een heerlyk middel voor de zogenaamde Miltziekte is; anders het Malum
hypochodriacum genaamd; doch dewyl ze den Stoelgank verstopt, moet’er by ’t
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gebruik van dat middel ene goede beweging des lichaams gevoegd, en tussen beiden
ook een zachte buikzuivering genomen worden.
martagons. Zyn rode Lelien, ook wel genaamd purpere Lelien, waar van drie soorten
bekend zyn, namelyk de grote, de kleine, of vroege purpere Lelien, en die met bollen
tussen de bladeren, of stelen. Ontrent hare Kweking dient kortelyk aangemerkt, dat
dit soort van Bollen niet veel wil geroerd zyn, ten zy men ze terstond weder in den
grond brenge, zo dra men ze daar uit heeft genomen, op dat ze niet mogen droog
worden. Zy vereisen de beste aarde en de warmste plaats. Om’er ene grote menigte
van te telen, moet men de jonge uitwerpsels van de Moeder-bol afscheuren, zo zal
ze in ’t zelfde jaar weder een jonge uitschieten: doch ’t is waar dat ze enige jaren
van noden hebben eer ze dragen.
De Emerocalen, Martagons, gele, witte, en violette van Pomponius, verschillen
alleenlyk in koleur, en de eerste heten hier te lande Lelien van Calvarien, of Singelen,
de andere Lelien van Constantinopolen. Tot welke soort ook behoren de
Keizers-kronen, of Corona Imperialis; alzo het mede een slag van wilde Lelien is.
Zie lelien.
masteluin noemt men Koorn dat met Rog gemengd is. Men heeft twederhande soort.
’t Grove en ’t kleine. ’t Grove wordt het geheten, als’er meer Koorn, dan Rog onder
is; en ’t kleine, als’er meer Rogge, als Tarwe onder is.
masteluin noemt men te Amsterdam en elders ook Brood, daar Bloem, boven ’t geen
de natuur geeft, by gedaan is.
mastik. Is een Gom, die gehaald wordt van den Boom Lentiscus, ende daarom ook
Mastikboom is genaamd; deze Gom komt uit de Levant met veel onzuiverheid
vermengd. Die van het Eiland van Chio is de beste. Om de goede te kiezen, moet
men die uitzoeken, welke de zuiverste is, groot van korn, helder en doorschynend,
en van enen niet onaangenamen reuk.

Krachten van de Mastik.
Men gebruikt ze voor uitwendige kwalen de Olien, Ceroen en andere Pleisters; als
mede in de versterkende Zalven. Zy is pynstillende, zamentrekkende en versterkende.
Zy helpt de koking der Mage, en stuit de Brakingen en Buikloop, als men ze, tot een
poejer gestampt, inneemt, of gedurig knaaut. Het gewicht, dat men op ene reis neemt,
is van een halve Scrupel tot twe Scrupels toe. (Ider Scrupel heeft 20 Grein) De Mastik
wordt ook gebruikt in vele bereidingen van verscheide Vernissen.
mastik. Is ook een zamenstel gemaakt van klein gestoten Tegelstenen, of rode Steen,
met Was ende Hars vermengd. Dit soort van Lym,
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of Cement dient om Hout, Steen, gebroke Borden en andere dingen aan een te lymen.

Mastik om stukken Glas aan een te lymen.
Neem het Mineraal van Lood, dat is de roodachtige Aarde, daar het Lood uit
voortkomt, in ’t Latyn Plumbagogenaamd, doorkneed het met Lynolie, deze Mastik
droogt aanstonds op; maar wilt gy hem een weinig bewaren, maak hem wat vochtiger
met dezelve Olie, bind hem toe in een stuk van ene Blaas, en hang die in den Kelder;
doch men kan het licht telkens vers maken, als men de stoffe heeft. Het Lood
Mineraal, of Plumbago kunt gy by de Pottebakkers krygen, welke hunne Potten daar
mede verglazen.
matricaria. Zie moederkruid.
matteren Goud, of Zilver. ’t Is een Kunstwoord der Goudsmeden. Men moet nemen
Rood kryt, Vermillioen, wit van een Ei, en ’t onder een vryven, en daar na in de
holletjes met een Penceel doen Om Zilver te Matteren, doet men Loodwit, in Water
gebroken, onder heldere Borax, en men legt het’er met een losse Penceel om de
plaatzen op, daar men het nodig heeft.
mauviette zyn kleine Vogels, die wel na een Leeuwerk gelyken.
Men plukt ze, maar haalt’er het ingewand niet uit, als men ze eten wil. Daar na,
ze hebben de gelardeerd, doet men ze braden, en dist ze met zout en Cetroensap op.
Men kan’er ook een saus met Zout, Peper en Verjuis over maken. Men noemt te
Parys de Leeuwerken zelve Mauviette, en bereidt ze even eens.
mechoacan. Is de wortel van een heesterachtig kruid, wiens bladeren wat gelyken
naar die van Veil, of Klim, en de vrucht byna naar Koriander. Het groeit in ’t Eiland
Mechoacan, zynde in Nieu Spanje gelegen, daar het zynen naam van heeft gekregen.
Men moet de witste uitkiezen, en toezien dat het geen stof maakt, als men ze aan
stukken breekt, (het welk een teken is, dat ze te oud en vermolsemd is;) als mede te
letten, dat ze niet vermengd zy met de wortel van Bryonia, gelyk dikwils gebeurd,
dewyl’er veel overeenkomst tussen beide die wortelen is. Nochtans is het voor kenners
licht, om ze te onderscheiden, doordien de wortel van Bryonia die kringen van het
middelpunt tot den omloop toe niet heeft, gelyk de Mechoacanna, en van genen
meelachtigen faatsen smaak is, gelyk zy; alzo ze tong en verhemelte prikkelt, wanneer
men ze lang in den mond houdt.

Krachten van de Mechoacan.
Zy maakt zachte Stoelgangen, zonder snydingen, en zuivert den buik van slym en
waterachtige vocht, en in plaats van de ingewanden te verslappen, gelyk andere
Buikzuiverende middelen doen, zo versterkt zy dezelve. Zy laat zich beter in Wyn
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oplossen, dan in enige andere vocht, en mag zonder gevaar aan heel oude lieden en
jonge kinderen ingegeven worden. Zy is mede goed voor den verouderden Hoest,
en Kolyk. Het gewicht is een vierendeel-loods, in Wyn, of Vleesnat, en men mag tot
een half lood toe nemen.
medailles. Om Medailles van Vislym te maken, moet men de Vislym in een aarden
pot, den tyd van drie dagen weeken. Laat ze daar na op de dikte koken, als of men’er
hout mede lymen wilde, en laat ze daar na deur een schonen doek loopen. Men neemt
daar na een Medaille van Tin, of van enig ander Metaal, ’t welke men beolyt en daar
na afveegt; op dat het niet dan een weinig vet zoude wezen. Hebbende daar na’er
een rond van Klei, ter dikte van enen vinger, of daar ontrent, omgelegd, giet men’er
de heete Lym op, tot dat de aarden ring gans vol is. Deze bedekt men dan met papier,
om zorg te dragen, dat’er geen vuiligheid bykome. Als de Lym wel droog is, neemt
men de Medaille, die in de Lym gedrukt is daar af, en zy is schoon en deurzichtig.
Om ze te koleuren, kunt gy drie soorten van Waters maken; het ene van
Fernambuks-, of Brasiel-hout geraspt in water gekookt; ’t ander met een deel daar
van te nemen, en daar een lepel vol loog in te doen, en ’t derde nog bruiner, door
daar wat Kalkwater onder te mengen. Gy kunt die drie soorten van waters, door
Brasiel-hout geverwd, nemen, om zo velerlei koleur aan de Vislym te geven. En wilt
gy groene Medailles maken, doe by uwe geverwde Lym fyngemaakt Spaans groen,
’t welk gy zult weken, of met gedagte Vislym koken, welke gy naderhand zult laten
deurzygen. Om Violet te maken moet men daar Tournesol by doen, dat in Kalkwater
geweekt is. Wilt gy geel, meng’er wat Saffraan onder. Zie vormen.
me’e is een drank, welke van Water en Honig gemaakt wordt. De Meê is, of enkel,
of samengesteld. De enkele wordt alleen van Water en Honig gemaakt; en, als zy zo
sterk, als Wyn, is geworden, of door de veelheid van water, welke men daar in doet,
of, door veel kokens, en gistens, noemt men ze wying, of liever dan is ’t de rechte
Meê. Om Meê te maken moet men een pond Honig op drie pond Water doen.
Narbonse, of witte Honig is de beste, en die de nieuste is, en aangenaamste, is allerbest
daar toe. Men laat ze met water in een koper vertinde Ketel smelten, en dit mengsel
zagtjes koken, tot dat het zo dik is geworden, dat’er een Ei met zyne schel op dryven
kan. Men moet onder het koken wel op zyn schuimen passen, en de Meê daar na
door een doek laten loopen. Daar na giet men de helft in een nieu vat, dat eerst enige
reizen met heet water is uitgebroeid, en daar na met een, of twe pinten witte Wyn,
zo dat’er gene onaangename reuk met allen in is. Als het Vat vol is, doet men’er
geen bommetje op, maar men doet
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het alleen met een stuk Lywaat toe, om te beletten, dat’er gene vuiligheid in valle.
Daar na zet men het in een Kagchel, of om den hoek van den haart, by geen groot
vuur, nagt en dag, om de vocht zachtjes warm te doen worden en gesten.
De andere helft van de Meê moet in Bottels, pf aarden Kruiken worden gedaan,
die wel schoon zyn: maar men moet ze niet stoppen: maar alleen met Linnen dekken,
en ze op verscheiden plaatsen van de Schoorsteen vast zetten. Deze Meê, welke in
de Bottels is, dient om die, welke uit het Vaatje ryst, door de gesting, welke ontrent
zes weken moet duren, te vergoeden. Daar na moet men het bomgat van ’t Vaatje
zeer naau stoppen. Evenwel moet men’er het bommetje niet te diep in slaan; om dat
men het’er nu en dan moet uithalen, om het Vaatje van tyd tot tyd op te vullen, ’t
geen in de Kelder moet zyn gelegd, en daar den gantsen Winter in blyven. Als gy
merkt, dat den Meê in de Kelder niet meer slinkt, en dat zy gedurig met het bomgat
gelyk staat, sla het’er dan diep in, en raak niet meer aan ’t Vaatje, als om’er een gat
in te boren, en de Meê op Bottels te doen.
’t Zoude veel beter wezen, dat men de Meê in de Zon liet gisten; maar dewyl dit
Hemel-licht niet altyd schynt, kan deszellfs hitte gene zo gelyke, noch schielyke
werking voortbrengen, dan die, welke men in de Stoven, of Schoorsteenen vindt.
Men zoude daar een middel voor vinden; ’t geen zoude wezen, alle avonden, als de
Zon onder ging, ’t Vaatje in de Stoof, of warme plaats te brengen; maar dat zoude
veel zorg en oplettenheid vereissen; zo men het bezinkzel met het goede zelve niet
wilde mengen. Dit bezinkzel is bruin en dunder, als dat van Wyn.
De dikte van Meê komt heel na aan die van Siroop, en de smaak daar van zeer na
aan Spaanze Wyn, of Malvesei. Zy is hardsterkend en goed voor de Maag. Zy verdryft
de Winden; geneest Kolyk, dat daar van voortkomt; is dienstig voor de Ademhaling,
en wederstaat het Venyn.
De enkele gemene Meê wordt; gelyk de wynige, gemaakt, uitgenomen dat men
ze niet laat werken.

Gemengde Meê.
Terwyl gy het Water en Honig, boven aangetekend, laat koken, kunt gy Razynen
van Damas in tween gesneden doen koken. Men neemt een half pond tot zes pond
Honig, en vier pinten Water om ’t te koken. De vogt op de helft verminderd zynde,
laat ze door een Lywaat loopen, met een ligte uitpersing van de Razynen. Doe het
daar na onder de Meê, en laat het met malkander een tyd lang koken. Steek’er daar
na gebraden Brood in, in Bier geweekt; en’er ’t schuim afgenomen hebbende, ’t
geen’er weder op gekomen is, neem de Meê van ’t vuur. Laat ze dan rusten, en giet
het heldere zoetjes af van zyn bezinkzel; en giet het over in een Vaatje, gereed
gemaakt, als boven. Maar gy moet’er te voren een once Zout van de beste Wynsteen
in gedaan hebben, dat in een glas Geest van Wyn gesmolten is, en men moet maken,
dat het Vaatje gans vol zy. Daar na zult gy het Vaatje open op steenen in de Zon
leggen, of op den Oven van den Bakker, of in een Kagchel, die vry warm gestookt
wordt, en ’t gedurig aanvullen, tot dat het niet meer schuimt. Hebbende het voor de
laatste maal opgevuld, zult gy het naaukeurig sluiten; en het in de Kelder brengen;
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alwaar het enige Maanden lang hebbende stil gelegen, een gat’er in geboord kan
worden, en op Bottels gedaan.
Deze gemengde Meê is goed om de maag te versterken, maar voor al die een heete
maag hebben, of welker dampen na ’t hoofd stygen, en om de verstoppingen van den
Onderbuik te openen, de Tering, benaaude Borst, en andere Longeziekten te genezen.
Om ze aangenamer te maken, kan men vyf, of zes druppen Essentie van Kaneel
in de Brandewyn mengen, welke men gebruikt, om ’t Zout van Wynsteen te ontbinden.
Men kan’er ook Schillen van Citroen op laten trekken, of de Frambozen, Bloemen,
of Kruideryen, naar elks smaak.
Men gebruikt ze ook in de plaats van Wyn.
meekrap. Zie GARENCE en KRAP in Hubners Kunstwoordenboek.
meel, als men Koorn wil laten malen om te bewaren, moet men het droogste Koorn
kiezen.
Als dit Meel is gebuuld moet men het in een Baktrog, of een Vaatje doen; en de
plaats, waar in men het bewaart, moet droog wezen. Voor al moet men zorg dragen,
dat Baktrog, of Vaatje wel gesloten zy, op dat het niet versla, of’er iets vuils in valle.
Zo het Zomer is, wanneer men het Meel wil bewaren; moet men het in een Kelder
zetten, mits dat zy niet te vochtig zy; ten minste in een koele plaats; en is ’t Winter
zal de Bakkery goed wezen om te bewaren. Eindlyk zal het goed wezen, dat men het
somwyl eens omroere, op dat’er de Lucht deurkomende make, dat zy niet te samen
bakke, en een kwade smaak kryge.

Middel, om het Meel zonder bederf te bewaren.
Men moet onder het Meel doen, een Toorts van vette Pynboom, aan stuk gedaan.
Ander stampen Komyn en Zout, van elks evenveel onder een, en maken’er droge
klompen van, welke zy in ’t Meel doen.
meelboom. Zie Hubners Kustwoordenboek.
meelig is een woord waar mede men de hoedanigheid van een Peer, Appel, Persik,
Afrikoos beschryft, die over hare rypheld zyn geraakt, of die gene goede hoedanigheid
bezitten, of hebben aangetrokken; en die het aangename en sappige verloren hebbende,
in de mond als Meel schynen.
meelbuidel is een gereedschap, waar
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mede de Bakkers het Meel van de Zemelen scheiden. Zy is gemaakt, als een
langwerpige Rol, daar verscheiden Hoepels aan zyn, die een soort van fyn zyden
Lywaat ophouden, waar door in het drajen het Meel heen zift. Daar zyn Meelbuidels
die fyner en grover zyn. De Bakkers hebben ze daar zy fyn en grof te gelyk deur
kunnen ziften.
meerkoot is een Water Vogel, die vry wel na een Eendvogel gelykt, maar kleinder
is; men heeft twee soorten, waar van ’t ene is zwart en ’t ander graau. De graauwe
zyn de beste, en men maakt ze op verscheiden wyzen gereed.

Meerkoten gebraden.
Na dat zy wel geplukt, en de ingewanden uitgehaald zyn steek ze aan ’t Spit, en droop
ze onder ’t braden met Zout en Boter. Op ’t laast van ’t braden doe in het afdruipzel
een Sous met de klein gehakte Lever, en met Kampernoeljen, of Mousserons met
Zout smaaklyk gemaakt, en met Neut muskaat en Peper. Als alles gaar is, doet men’er
Oranje sap by en dist het heet op.

Meerkoten gevuld, gebraden.
Neem kruim van Wittebrood; kruimel het op een Schotel; doe daar een vierendeel
verse Boter onder en een weinig Meels, met enige lepels goede Rode Wyn; maak
alles smaaklyk met Zout, Peper, Nagelen, Thym, Basilicum en geraste Neutemuskaat.
Doe daar nog drie, of vier Chalotten gerast by, met gehakte Pietersely, en enige
stukjes van Oranjeschel; kneed het deur een, en maak’er ene klomp van, welke gy
in een witte Linnen doek zult doen, en daar na in de Meerkoot; en daar na, de opening
toegenaaid hebbende, zult gy ze aan ’t Spit braden, en ze menigmalen met witte Wyn
en verse Boter, met Zout smaaklyk gemaakt, dropen. Als zy gaar is zult gy ze van ’t
Spit halen; en, na ’t wegnemen van den doek, zult gy ze heet opdissen, met witte
Wyn, gerast Brood en Citroen-, of Oranje-sap.

Meerkoten tot Ragout.
Men moet ze eerst van binnen uithalen, wassen en op kolen laten snerken. Daar na
zet men ze in een Pot, of in een aarden Pan, met Zout en Peper, twe, of drie bladen
Laurier, Pieterselie, Thym, Basilicum, Uijen, en andere fyne kruiden, en een weinig
verse Boter. Terwyl ’t stooft, maakt men een Saus met de Lever, welke men in witte
Wyn met Zout, Peper, Kamperfoeljen, Mousserons, Morielles, Kastanjen, enz. fyn
vryft. Als de Meerkoot gaar is, dist men ze heet op, met de Ragout daar over heen.
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Meerkoten met kort nat.
Na dat men deze heeft ontweid, en op kolen laten snerken, deurspekt men ze met
grof Spek, met de Lardeer-priem. Men zet ze in een Pan, met Zout, Peper, een
vierendeel verse Boter, een half pint witte Wyn, een Bosje fyne kruiden, twe, of drie
Laurierbladen, een Uijen met Nagelen bestoken. Als zy gaar is, neemt men ze’er uit,
en maakt’er een Saus over van Boter met Meel, Zout, witte Peper, Wyn-azyn, groene
Citroen, en men dist ze heet in een Schotel op, waar van men den bodem met
Chalotten heeft laten vryven. Merk wel. Men moet ze over klein vuur stoven.

Meerkoot, au pot pourri.
Eerst zult gy uwe Meerkoot larderen, met grof Lardeersel, en zult ze rood laten
snerken, daar na zult gy ze stoven met een weinig van die zelfde Boter, Meel, Water,
Zout, Peper, geraste Muskaart-noot, Nagelen, een bosje fyne kruiden, Kamperfoeljen,
Morielles, Kastanjen, groene Citroenen. Op klein vuur zynde gaar geworden, doe’er
by Kappers, en Citroensap. .

Meerkoot en Haricot.
Men moet ze laten koken, als de Meerkoot in Ragout; hebbende daar na Rapen rood
laten braden, doe’er daar na de Saus van uwe Meerkoot onder, welke gy in stukken
snyden zult, en doe ze by uwe Rapen, na ze enige walmen opgekookt te hebben. Als
de Saus gebonden is, was ze heet af, en dis ze heet op met Oranje en Citroensap.
meerle. Is een tamelyk grote Vogel, van gedaante en grootte niet ongelyk aan een
Spreeuw, doch nog wel iets groter, in ’t gemeen zwartachtig, hebbende een tamelyk
langen en puntigen gelen bek en gele pooten. Zy zoekt de dikke Bossen en dichte
struiken. Zy geneert zich met Kerssen, Peren, Druiven en andere vruchten, ook
Planten, Wormen, en somtyds met vlees. Men gebruikt ze in den Roden-loop en
andere Buik-loopen.

Middelen om een Net te spannen, om de Meerlen te vangen.
Dit Net moet met schuinse langwerpige, en niet met viekante gaten gemaakt worden,
elke een duim breed, van dun en sterk garen, dubbeld gedraait, of gedwynt en geverft.
Het opzet daar van moet gemaakt worden, gelyk onder het Woord net zal gezegd
worden, van zeventig, of tachtig mazen. De hoogte dient zeven, of acht voet te zyn,
zo dat het, gespannen zynde, noch vyf, of zes voeten hoog blyve, meer, of minder,
naar de hoogte der plaatsen, daar men ’t wil gebruiken. Gy kunt dit Net met ringetjes
maken, gelyk mede by het Woord net is aangewezen, zo niet, moet men een Tou
door alle de mazen van ’t bovenste eind doorhalen, gelyk uit de bygevoegde tekening
te zien is, daar gy ziet, dat de koorde A. B. door alle de mazen van boven doorgehaald
is.
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Om Meerlen by dag te vangen.
Dit soort van Jacht geschiedt gemeenlyk ten tyde van Mistig weder, om dat de Maarlen
laag vliegen, en altyd langs de heggen.
Voor eerst moet men dan een Stok by der hand hebben, D. F. lang zes voet, een
weinig geklooft aan het kleine eind D. en puntig aan ’t ander eind F. Draag dezen
Stok dan met het Net op den arm, en een Mes in den zak, om zich, des nood zynde,
daar van te bedienen; en wandel dan langs de Heggen, daar gy gist, dat zich Meerlen
onthouden; indier’er de ene, of andere voor u uitvliegt, die altydt de Hegge E. langs
vliegt, en dertig, veertig, of vyftig passen van u, weder der gaat zitten, merk dan die
plaats, en nader tot op twintig schreden daar van daan, daar hy is gaan zitten, en span
het Net in dezer voegen.
Onderstel dat de plaats daar de Meerle zich nedergezet heeft, langs enen weg zy,
daar van beide zyden Heggen zyn, byvoorbeeld E. I. kies dan enen tak van een boom,
die wat na den weg toe uitstaat, als die met de letter C. getekend is, en die ontrent
zes voet hoog boven de Aarde verheven is, maak daar in een kleine Kloof A. met
een Mes, hecht daar het dunne stukje hout losjes in, het welke aan het Bindgaren van
’t Net vast gebonden is; ga dan van daar na de andere kant F. I. van den weg, om een
andere Tak, van dezelve gedaante, op dezelve wyze toetestellen, mits deze recht
tegen over den anderen sta, hecht het dunne stukje houts insgelyks daar in, ’t welke
aan het andere eind van het Tou, dat door het Net gaat, vastgebonden is, zo dat het
zelve Tou als gespannen staat, en het Net uitgerekt hangt dwers van de vlakte van
de Hegge, daar de Vogel zit. Dit gedaan zynde, neem een omweg van achteren om
tot op dertig treden voorby de plaats daar de Meerle zich gezet heeft, en treed dan
op hem toe, zo zal hy weder te rug vliegen, daar hy van daan gekomen is, en al
scherende langs de Heggen, in het Net komen, ’t welk op hem zal vallen, en hem
verstrikken, haal’er hem dan uit, en maak jacht op meer anderen.
Indien daar by geval gene andere Heggens waren, behalven de gene waar in zich
de Vogel gezet heeft, moet men dat vergoeden met den Stok D. F. dien gy tegen over
den Boom E. A. moet steken, afzynde van die Hegge zes, of acht voet, naar de langte
van uw Net, en u daar van bedienen, even als van den enen Tak.

Ander middel om Meerlen en Lysters te vangen.
De Boeren jongens, die in een Wyngaard-land wonen, vangen ene menigte Meerlen,
Lysters, Tortelduiven en andere soorten van gevogelte, welke de Druiven eten,
voornamelyk tegens het laatst van den Wyn-oogst, als de Jagers haar noodzaken om
in de Bossen hare schuilplaatsen te zoeken. Indien gy u wilt vermaken met de Jacht
van deze Vogels, door middel van Strikken, of Sprinkvallen, zo neem waar ’t geen
in de nevensstaande Plaat wordt aangewezen.
Zoek in de Bossen, welke langs de Wynbergen zyn, de plaatsen daar deze Vogels
zich ophouden, span daar Wippen, of Sprinkvallen op verscheide plaatsen, naar de
volgende wyse. Verkies enen Tak van een Heister, of Stam R. in de twede
Figuur,welke tamelyk regt en hoog zy, sny alle zyde takken daar van rontom af, van
onderen op tot de hoogte van vier, of vyf voet; maak’er dan met een gloejend Yzer,
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of Boor een gat door heen, ter plaat ze van de letter H. ontrent ter wytte van ene
Schryfpen. Neem dan een anderen Heister S. ontrent vier voet van den anderen
afstaande, sny daar mede de Takken rondom af, en bind aan het eind L. een klein
Toutje van een halven voet lang, waar aan gy een kleine strik van Paarde hair M. in
’t midden moet vastknopen, zo dat het eind N. overschiet. Vorders moet men ook
een kleine Stok P. O. hebben, die vier vingers lang is en als een kleinen wederhaak
aan ’t eind O. en aan ’t ander eind een rondachtig spits hebbe; dan moet gy den
Heister S. doen overbuigen, aan den welken de Strik vast gemaakt is, en het Toutje
met den Strik door het gat van den tegen overstaande Heister heen halen, zo verre,
dat de knoop M. ook daar door heen zy, gelyk in de eerste Figuur te zien is. Daar na
moet men de punt P. van het kleine Stokje losjes in het gat H. Steken, en de krom
gebogen Heister aan de andere kant daar aan laten trekken, welke tegengehouden
zal worden aan de Knoop, der Strik M. ter oorzaak van het Stokje P. O., ’t welk hem
vasthoud en het gat toestopt, zo dat het Toutje daar niet doorglippen kan. Voorts den
Strik zachtjes gespannen, en als enen ronden Ring geopend zynde, op het meermalen
genoemde dwarshovtje P. O. ’t welk den Vogel voor een zit stok moet verstrekken.
Vervolgens hecht men een trosje Druiven, ter plaatze gemerkt Q. ruim een handbreed
boven dit houtje, in dier voegen dat geen Vogel de Druif kan bereiken, ten zy hy zich
op het stokje zette, het welk terstont zal vallen, zo dra hy daar op komt, of zich daar
aan vast houdt om aan de Druif te trekken, en dus doende aan den Strik M. vryheid
zal laten om door het gat te rug te glippen, door het opwippen van de geboge Heister,
S. welke den Strik naar zich trekkende, maken zal, dat de Vogel by de benen
vastgehouden en gevangen worde.
Men heeft met voordacht twe Printverbeeldingen gemaakt, om de gedaante en
byzondere stukken te duidelyker voor te stellen. De eerste staat gespannen, de andere
ongespannen. En men kan de byzondere deelen, die daar toe behoren, bemerken, als
zynde getekent met de zelfde letters, zo in de ene. als in de andere Tekening.
meester is zo wel de Heer en eigenaar van ene zaak, als een, die over anderen te
gebieden, of die te onderwyzen heeft, die goed bezitten, en daar over vrye macht
heeft.
[illustratie]
[Plaat 33. pag. 552. pag. 552. Fig. 1. Fig. 2. MEERLE. F. de Bakker fecit,
1740.]
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Verplichting der Meesteren.
De Meesters zullen hun goed by een houden, of vermeerderen, als zy hun plicht
voldaan hebben, en trou zyn in ’t waarnemen van ’t geen hier volgt. Want de H.
Paulus zegt in ’t vierde Hoofdst. van den eersten Brief aan Timoth. vers 9. De
Godzaligheid is tot alle dingen nut, en zy heeft de belofte van het tegenwoordig en
toekomend leven.
I. Te onderzoeken: Of zy hunne huisgenoten hebben onderwezen, of doen
onderwyzen in alle hunne Christelyke plichten. Want indien zy Vaders, of Hoofden
van een huisgezin zyn, zo zyn ze als Bisschoppen (dat is, Opzienders) binnen hunne
huizen, zegt S. Augustyn, en in die hoedanigheid zyn ze verplicht te waken over het
gedrag van hun, die’er de Leden van zyn. 1 Timoth. 5. Concil. van Milane. Van die
dingen, welke tot den Echten staat behoren.
II. Of zy hun volk tyd gegund hebben, om naar behoren ter Kerke te mogen gaan,
of de nalatige daar toe aangezet hebben. Exod. 20. Deut. 5.
III. Of zy ze hebben bezig gehouden met betamelyke en eerlyke arbeid en
verrichtingen, ten einde zy niet ledig lopen. Eccles. 33. Spreekw. 31
IV. Of zy oplettend zyn geweest, om zelfs de kleinste ondeugden uit hun huis te
verbannen, en de schuldigen te straffen, of te bestraffen. Voor eerst door ene liefderyke
vermaning, niet met bitsheid en hevigheid; Ten tweden door ene straf, of boete,
overeenkomende met de fout en persoon, die ze doet. En eindelyk met ze buitens
huis te zetten, als men gene hoop van beterschap ziet. Concil.van Milane, als boven.
S. Augustinus van Gods Woord. Serm. 18.
V. Of zy hun geen kwaad voorbeeld gegeven hebben; Matth. 18, 1 Tim. 4.
VI. Of zy ze ook mishandeld, of zonder rede geslagen hebben, het zy in gramschap,
of op verkeerd aanbrengen, of met andere redenen. Eccles. als boven Epes. 6. Gloss.
4.
VII. Of zy hun getrouwelyk betaald hebben, en op den bedongen tyd, de Soldy,
of loon hun verschuldigd gegeven hebben. Lev. 19. Job 4. Deut. 24. Jac. 5.
VIII. Of zy by hunne ziekte zorg voor hen gedragen hebben, zo ten opzichte van
de Ziels, als Lighaams verkwikkingen, naar hun vermogen. 1 Kon. 30. Matth. 8.
hofmeester. (Somtyds Huismeester, als het is van enig Gasthuis, Weeshuis, en
dergelyke.) bezit ene Bediening rakende de gemene Uitgaaf, die dagelyks voorvalt
in een groot Heeren Huis, of Hof, volgens de Order hun door den Heer, of zynen
Opper Hofmeester gegeven. Om zich wel van zynen plicht te kwyten, moet hy wel
ervaren en bekwaam zyn, om de goede orde in een huis op te rechten, of te herstellen,
en niet verzuimen van elk het zyne te geven, zonder vermeerdering, of vermindering.
Het staat aan hem, om goede bedienders te verkiezen, zo wel voor den dienst van ’t
huis, als de keuken, en om anderen in hunne plaats te stellen, als zy onbekwaam
bevonden worden, of hun plicht niet doen. Insgelyks om te verkiezen de Kooplieden,
die de Eetwaren, of andere behoeftigheden leveren, die tot zyn opzicht behooren.
Het is zyn post om een Verding te maken met den Bakker; zo wel over het Brood
van de Tafel, als dat der Dienstboden, waar van hy dagelyks den staat moet opnemen,
en de Uitdeeling bezorgen door den genen, die daar toe gesteld is. Hy behoord ook
goede kennis van Wyn te hebben tot de Tafel van den Heer, als mede van alle soorten
van gebrande Wateren, (Liqueurs) en van Wyn voor de huisgenoten, welke hy by ’t
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stuk moet kopen, en in handen van den Bottelier, of Keldermeester leveren, om’er
de verdeeling van te maken, waar van hy hem rekenschap moet geven, volgens de
order en ’t bevel, dat hy daar van ontfangen heeft. Nog moet hy kennis van Vlees
hebben, en een verding met den Slager maken, om ’s weeks te leveren zo veel’er
van noden is, het Vlees onder zyne ogen laten wegen, en’er ene naaukeurige
aantekening van houden.
Insgelyks moet hy een verding met den Brader maken, en somtyts zelf op de Markt
gaan, om de prys van alles te weten, volgens het jaargety, en daar na een overleg
maken tot voordeel van zynen Meester. Het zelve behoort hy te doen met den
Spekslager die hem het Spek, Sausyzen, Worst en andere Bygerechten leverd, als
mede van Reuzel en Vet. Voorts moet hy kennis hebben van allerhande Peul-vruchten,
als Bonen, Erweten, enz. Boom-vruchten, en Confituren, om ze op te doen, en in zyn
Saisoen op te dissen. Ook moet hy Kóóp maken met een Kruidenier, wegens de
Suiker, Speceryen, Waskaarsen, Flambouwen, Olie, en andere waren, nodig tot het
huishouden; voorts ook met enen Kaarsenmaker over de Kaarsen. Verder is het ook
zyne post om zorg te dragen voor ’t Zout, Peper, Nagelen, Noten, Kaneel, enz. die’er
alle ogenblikken in de Keuken van noden zyn, om ze te kunnen geven, als ze geëist
worden.
Eindelyk moet hy ook zorg dragen voor het Keuken-gereetschap, om het te laten
vermaken, als het nodig is, en weder aan te kopen, dat’er gebroken is, of ontbreekt,
zo dat hy ze voorziet van al het nodige Werktuig, als Vyzel, Stamper, Vergiettest,
Doeken en andere dingen, tot de Huisbezemen toe. Insgelyks moet hy zorg dragen,
dat’er Hout en Turf zy, zo voor de Kamers, als de Keuken, zo wel gekloofd hout als
Takkebossen, Schilhout, Drielingen, en Houtskolen, en alles door zynen Knecht, of
Arbeider daar toe gesteld, laten verdeelen, daar het behoort; en acht geven dat’er in
de Keuken niet overdadig van verbrand worde. Dan behoort hy ook in te kopen, de
Haver, ’t Hooi, en Stro, en den nodigen voorraad daar van laten opdoen in enen tyd,
als’er de grootste overvloed van, en alles op de laagste markt is. Noch is het zyn
werk om alle Gereedschap in het Stal te bezorgen, als Schoppen, Bezems, Gassels,
Mest-vorken, Kammen, Roskammen, Bostels, Emmers, Schepel, Spint, Wan,
Kandelaars, Lanteern, en al wat daar van noden is.
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Ten laatsten dient ook een Hofmeester weten te schikken, en opzetten, alle verscheide
soorten van Tafels, waar van zyn Meester mocht willen gediend zyn, en al wat daar
toe behoord.
meester-wortel. Zie Hubners Kunst-woordenboek, op den Naam.
meetkunst met de stok; Baculometrie is een woord der Geometrie. ’t Is een kunst
om met de Stok hoogten te meten, daar men by en niet by kan komen.
meimaand. Anders ook Bloeimaand. De vyfde Maand van ’t Jaar; zy heeft 31 Dagen.
Op den 21 treedt de Zon, in het Hemelteken den Twelingen.

Voordeel in deze Maand te doen.
Gedurende deze geheele Maand, moet men geen Kaas, noch Boter te Markt zenden;
want dan pleeg ze niet veel te gelden; daarom dient men deze Boter te smelten, of
te zouten, en de Kaas te laten droog worden.
De Eijeren moeten voor een gedeelte tot voorraad van ’t Huishouden dienen, of
zo goede verkocht worden, als men kan, hoe slecht de Markt ook mag zyn, alzo die
in dezen tyd gelegd worden, niet bekwaam zyn om te bewaren.
In dezen tyd beginnen de jonge Kalkoenen te komen, daar men zorg voor moet
dragen, dat men ze zo vroeg laat uitbroeijen, als doenlyk is. Zy zyn in ’t begin heel
duur, en ’t is zeker, dat ze de moeite en kosten, die men’er aan besteed, om ze tydig
op te brengen, ryklyk belonen.
De jonge Hoenderen kan men mede nog verkopen, insgelyk de Kalveren.
En gelyk het vette Vee altyd wel kan aan den man gebracht worden, zal men zyne
moeite niet te vergeefs aangewend hebben, als men maakt, dat men daar van in dezen
tyd ook voorzien zy, om te kunnen verkopen.
De jonge Duiven zyn’er in overvloed in deze Maand; en men mag al het overschot
wel verkopen, dat men niet van noden heeft, om het Duivehok te voorzien.
Het is in deze Maand, dat een recht Huishoudend Man, op de Markten moet gaan,
indien zyn Beurs en Landstreek medebrengen, om eenen inkoop van Schapen te
doen, boven zyne reedshebbende Kudde, en jonk Rundvee, om vet te maken. In
dezen handel bestaat zyn rykdom, als hy zich des wel verstaat, en zo hy zorg draagt,
dat ze behandeld worden op de manier, als te voren is aangewezen.
De vette Schapen zyn in dezen tyd nog niet goed koop. Dat men ze dan verkope,
zo men’er heeft.
De Meimaand is de rechte maand voor hun, die Koorn te verkopen hebben; het
kan gebeuren, dat het beter koop zy, dan in den Winter; doch men volgt hier in de
mening van allen, die men voor wakkere Huishouders gekend heeft.
Heeft men in Wynlanden nog Wyn overig, die men nog niet aan de Wynkopers
verkocht heeft De Meimaand is de rechte, om de witte, en de bleek-rode Wyn te
verkopen. Doch het is de mening niet, dat men ze tot hier toe moet bewaren, en voor
dien tyd weigeren te verkopen, als men gelegenheid heeft; want het is een oud
spreekwoord: geen Koopmen geen geld, ’t geen wel waar is: en daarom kan men die
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genen niet genoeg berispen, die zo wys in den Koophandel willen zyn, dat ze menen
ene grote misdaad te begaan met hunne Wyn zo heet uit de Pers te verkopen; en
echter doet men het; maar dat is meer hoofdigheld dan fynheid in den handel, en de
raad dien wy gegeven hebben, heeft alleen plaats, ingeval het ongeluk wilde, dat
men zyne Wynen tot in deze maand, by gebrek van kooper, gehouden hadde.
Noch maakt men zynen Honing en Was te gelde, die men van zyne Byen gewonnen
heeft.

Werk in de Tuinen, in de Meimaand te doen.
De krachten van den wasdom der Planten en Bomen in Maart, schynen nog maar
kleine blyken en pogingen der natuur geweest te zyn, welke zich tot iet groots bereidt.
De Knoppen zwellen, enige Bomen dreigen te bloeijen, en Bladeren uit te brengen.
Wy hebben deze krachten in April zien vermeerderen, Zaden opkomen, Loten
schieten, Bloem- en Vrucht-knoppen zetten, enz. Maar in Mei komende, zien we
Moeder natuur hare volle krachten vertonen, om die gedurende de volgende Maanden
van Junius en Julins, staande te houden. Muren met nieuwe en groene Takken
bekleeden, Vruchten zwellen; sommige beginnen ryp te worden en de gantsche Aarde
is als met een groen kleed overdekt, enz. Dan is het, dat de Tuiniers wel op hunne
hoede behooren te zyn, om hunnen Tuin niet te zien in wanorde vervallen; want
voorwaar, zo zy niet ten hoogsten waakzaam, en arbeidzaam zyn, hebben zy alles te
vrezen; het onkruid zal in korten tyd alle hunne goede Zaden doen stikken, hunne
Waranden zullen wildernisse worden, de Vruchtbomen in de uiterste wanorde geraken.
Dus is het hun post om wakker in de weer te zyn, met Wieden, Spitten, Herken,
Schoffelen, Aanbinden, Stokken en Palen zetten, Latten slaan, den Wyngaard dunnen,
enz. En dus doende, blyven zy meester om den Tuin alle eer en luister te geven, die
hem toekomt.
De groene Erten, welke men in de luwte langs Rabatten gezaaid heeft in October,
beginnen hunne moeite te vergelden; zy komen aan ’t bloeijen in ’t begin van deze
Maand; het bloejen duurt in ’t gemeen acht, of tien dagen, eer ze zich zet, en drie
weken daarna wil de Vrucht uit den bast gedaan zyn.
Ondertussen moet men ontrent denzelven tyd, tegens den 10, of 15. van deze
Maand, Bloemkóól, Savojekóól, Kappers, Kappucynen, Spaanse Distel, Beet, enz.
verplanten; want zo men het eerder doet, ziet men in ’t gemeen, dat zy stelen maken,
dat niet behoort te wezen, en over zulks moet men niet langer dan tot den 15.
vertoeven, gelyk mede niet om Winterkóól te zajen.
Men voltrekt zo ras, als doenlyk is, uitspruitsels der
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Artischokken, die sterk zyn, en van noden hebben ontlast en gedund te worden, af
te knypen, en men plant nieuwe. De uitspruitsels zyn evenwel goed, (al is het dat
men onder aan geene wortel gewaar wordt) indien ze anders maar dik en blank genoeg
zyn; en men kan met zekerheid van de meesten tegens den Herfst vrucht verwachten;
ook is het te wenssen dat ze’er geen eerder geven, om dat ze anders in ’t gemeen
heel slecht zyn. De Béét kan men in ’t midden van de Artischokken stellen, dat is te
zeggen ene Béét-plant tussen de twe Stalplanten van Artischokken; zodanig, dat men
aan de ene kant ene ry hebbe, en aan de andere kant niet, om daar plaats te hebben
tot het begieten, wieden, omspitten, inzamelen, en zelfs, des nood zynde, het dekken.
De eerste Meloenen beginnen zich te zetten in het Eerste kwartier, of de Volle
maan van deze maand, maar voornamelyk ziet men dat zich dezel-zetten, wanneer
de Mest-bedden, gedurende de Volle maan, zeer heet zyn geweest, en minder, als de
Maan aan ’t afgaan is.
Men zaait rykelyk Latou van Genua; men verplant dezelve en ook andere. Men
zaait Cichory, om in’t laatst van Juli goede te hebben. Deze laat men, dun gezaaid
zynde, zonder te verplanten, wit worden. Men verplant de Béét, en men kiest daar
toe de witste van de laatst gezaaide, want die is schoner dan de groene.
De Komkommers en Meloenen verplant men in de ruime aarde, en zulks in kleine
groeven, die met oude vergane Mest gevuld zyn. Men plant mede op Mesthoopen
de gewonne Pompoenen in dergelyke gaten, drie vadem van den anderen. En indien
het niet regent; dekt men dezelve, de eerste vyf, of zes dagen met het een, of ander,
dat men voor de hand heeft, dewyl de hitte van de Zon haar anders doet verwelken,
en zelfs dikwils vergaan.
Met het aankweken der Aardbesiën, gaat men voort tot het einde van deze maand
toe; men bindt mede de Latouwen, welke niet kroppen naar behoren. Na half Mei
zaait men geen Latou, behalven Genueeze, om dat de andere soorten te ligt opschieten.
Nog zaait men een weinig Erten van het grootste slag, en men zet daar stokken
by, om dat ze dan meer vrucht als anders geven.
Men verzuimt niet, indien de Zon heet is, de Planten rykelyk te gieten; (wel te
verstaan des ochtens heel vroeg, of tegen den avond.) Men mag met het verplanten
van Porcelyn om zaad te winnen, tot het einde van deze maand aanhouden. Men gaat
voort met de Meloenen te snoejen. Na Mei verplant men’er geen, maar wel
Komkommers.
In ’t laatst van deze maand begint men de Seldery te planten, en dit op twederlei
wyze, te weten in holgemaakte Bedden, als de Aspergies, drie ryen op een Bedde,
en ider plant ontrent een voet van den anderen, en dit is de beste wyze, om ze, wanneer
ze wat te sterk zyn, met aarde te kunnen aanhogen; ofwel, men verplant ze in opene
aarde, even wyd, als boven, van elkanderen. Op den Herfst bindt men die met twe,
of drie banden, men neemt ze met de aarde op, om ze zo na by den anderen te
verplanten, als men kan, om ze te beter met grove droge mest te kunnen overdekken,
waar door dezelve witter worden, en zich tegen de koude Ryp verdedigen.
Vorder zaait men ook in deze maand, of in ’t begin van de volgende, de eerste
witte Kool voor den Herfst en den Winter; de sterkste, die men in Juli verplant, wordt
in den Herfst gegeten, en de zwakste in September en October en voor al die wat
groenachtig vallen, zyn voor den Winter.
Men blyft onder ander zaad, even als in de twe laatste voorgaande maanden, enig
Radys-zaad zajen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Als’er zachte regens vallen, neemt men den tyd waar, ofte ook, als de lucht vochtig
is, om het geen, dat onder Klokken en Glazen staat, te ontdekken, om de vocht op
te vangen in plaats van gieten; als mede om de zelve tegens de open lucht te
verhoeden.
Is de aarde van den Moestuin zandig en droog, tracht men door kleine greppels
het water, dat somtyds by stortregens en vlagen valt, te laten lopen na den grond, die
beboud is, om het zelve niet vruchteloos in de paden te laten uitdrogen; maar is de
aarde te zwaar, te vet en te vochtig, zo doet men het water daar van weglopen in de
Paden, of anders door steene Riolen buiten den Tuin ontlasten. En daarom dient de
grond schuins te leggen, om te kunnen afwateren.
Men moet in deze maand de witte grote Wormen uitroejen, die anders de Aardziën
en gekropte Latou bederven. Insgelyks moet men de groene Rupsen doden, die de
bladeren der Kruisbeziën geheel opeten, en de vrucht dus mede doen vergaan. Men
moet ook de Bietwortelen en Pinstenaken, die te dicht staan, dunnen, en de
uitgetrokken elders planten.
Ontrent de Boomen heeft men nog in acht te nemen, dat men tegen het eind dezer
maand zorgvuldig de nieuwe loten der Bomen begint aan te binden, mits dezelve
daar toe reeds sterk genoeg zyn; en het is goed, dat men dit voltooit hebbe voor de
eerste dagen van Juni: want in ’t laatst van Juni moet men de twede aanbinding van
de eerste laten hervatten, en de eerste binding doen van die nog niet gebonden zyn
geweest; zelfs moet men de grove loten, die men vindt, noch afknippen; het zy zy
na de eerste afkorting van April gene zyd-takken meer uitgeworpen hebben, en in
tegendeel noch maar een groot lot gemaakt hebben; het zy zy meer takken
uitgeschoten hebben, en dat daar ene onder zy, die groot genoeg is om te worden
aangebonden: want anders zou deze grote tak ondienstig, ja schadelyk zyn; onnut,
in zo verre men ze moet wegsnyden, of ten minsten zeer inkorten; en schadelyk, voor
zo verre zy het voedsel heeft ontstolen aan andere loten, waar aan het beter besteed
was; wel te verstaan, dat men
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in ’t aanbinden alle takken moet binden en leggen; die gebonden moeten zyn, zonder
meer dan een by malkaar te binden, en zonder enen enigen af te snyden, of te scheuren,
die goed is, ten ware daar in ’t geheel gene kans was om hem te leggen. Als dit zo
gevalt, moet men hem snyden ter dikte van enen Ryksdaalder van de plaats daar hy
uit den stam komt, op hope dat’er aan beide zyden van deze dikte enige goede
vrucht-tak zal uitkomen. Insgelyks moet men myden, dat men gene takken kruislings
over elkanderen legge, ten ware de noodzakelykheid, om enen ledigen hoek te vullen,
en de evenredigheid te vinden, ons daar toe verplichtte.
Als men Bomen heeft, welke in de hoogte moeten groejen, moet men den tak, die
daar toe de bekwaamste schynt, in tyds daar toe bereiden, en aan enen paal aanbinden,
dat hy recht blyve.
Insgelyks bindt men de Griffels aan, het zy aan hare stammen, het zy aan stokken,
die men met dat oogmerk daar by zet, om zo de gedaante te doen aannemen, die men
begeert, en om te beletten, dat de wind haar niet aan stukken breke.
Men zuivert de Perebomen, en snyt’er de valse loten uit, zo’er enige zyn, die ene
verwarring maken. In welck geval men zelfs de goede niet hoeft te sparen; want, als
zy in den weg staan, en ene wanorde in den Boom brengen, die men altyd zorgvuldig
moet voorkomen, is het noodzakelyk, dat men ze weg neme, om de anderen te sterker
te doen worden, die het fatsoen van den Boom moeten maken. Een twede lot zal veel
sterker worden, als men het dien tak ontneemt, die aan het einde van de afsnyding
zittende, voor de eerste was gerekent.
Men zaait Cichory-wortel, om ze in de maand van Juli goed te hebben. En deze
kunnen op de zelfde plaats blyven wassen, zonder te verplanten, als ze dun genoeg
gezaaid, en de geheele maand door wel begoten is. En als’er een goede regen valt,
neemt men dien tyd waar, om de jaar-bloemen te verplanten, als mede om de Bomen
met Manden in den grond te zetten, tot vervulling van de plaats der doodgegane, of
in plaats van die niet wel voort willen. De wyze, op welke men moet te werk gaan,
is, dat men een gat make, van pas, om de Mande daar in te zetten, dezelve dan daar
in zet; en den grond, rond-om met aarde aanvulle, zelfs met hand, of voeten
aanstampe, en terstond twe, of drie Emmers, of Kannen water daar om giete, om de
aarde van buiten wel met die van binnen te doen verenigen, zo dat’er niets het minste
ledige hol tussen beiden blyve. Het is nodig, dat men deze begieting twe, of driemaal,
gedurende den overigen tyd van den Zomer, hervatte.
Met het eerste quartier van de Maan dezer Maand, haalt men de Oranje-bomen
uit de Stove weder in den Tuin, mits de tyd tegen de Nachtkoude veilig schynt, en
men die in Kassen zet, die het van noden hebben. (Daar is een byzonder Boek over
het behandelen der Oranje-bomen geschreven, ’t welk men hier over kan nazien)
ondertussen zal men in April bezorgd hebben, dat de Vensters der Broeikasten, by
alle moje dagen open gezet zyn, om de Oranje-bomen aan de open lucht te gewennen.
De Jasmyn-bomen besnoeit men by her uitzetten; dat is te zeggen, dat men haar
alle Takken afsnyd, op eenen halven duim na.
Tegens het einde van de Maand, begint men de eerste Scheering van de Heggen,
Berceaux, Ypen-, Beuken-, Palm- en Taxis-bomen, te doen enz.
Voor alle dingen moet men, als de Zon heet is, wakker gieten, anders verwelken
alle Planten, ja zommigen gaan dood, maar met het gieten vorderen zy aanziender
ogen: men besproeit ook de jonggeplante Bomen, ten dien einde maakt men een
hollen kring rondom den Boom, ter wydte van vier, of vyf duim, ontrent het einde
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van de Wortel, en men giet daar enige Kannen met Water in, en als het Water
ingezogen is, krabt men de Aarde van de Groef weder toe, of men vult ze met droge
Mest, om naderhand het begieten, op de zelfde wyze, te herhalen, tot dat men bemerkt,
dat de bomen wel aan den groei zyn, en daarna maakt me de Aarde weder gelyk.
Nog zal men ontrent het laatst van deze Maand, de Wyngaard aan ’t Latwerk
binden, na dat men ze alvorens alle te zwakke, onnutte,en onvruchtbare Loten
afgenepen heeft.
Men plant de enkele Anemonen, die een Maand daar na bloeijen. Men kan’er van
dat soort alle Maanden verplanten, van Augustus af te rekenen, en die zullen evenwel
Bloeijen, indien de sterke Vorst het niet belet.
Van ’t begin dezer Maand af, of ten minsten zo dra men kan, dunt men de
Afrikozen, als daar wat rykelyk Vrucht aan is, anders blyven ze heel klein en worden
niet ter deeg ryp, en men laat’er noit twe naast elkanderen staan. Tegen het einde
van de Maand, kan men dezelve afplukking doen, aan de Persiken en Peren, als zy
groot genoeg daar toe zyn, en’er overvloed is.
Gedurende de geheele Meimaand, zyn de nieuwe Loten der Heining-bomen gewoon
achter de Latten te glyden, gelyk in April reeds aangemerkt is, en men heeft moeite
om ze daar uit te krygen zonder ze te breken, als men daar niet in tyds zorg voor
draagt, en om de acht dagen langs de Muren de ronde doet, om een zo verdrietig
ongemak voor te komen, waar tegens men niet al te naaukeurig wacht kan houden,
want vele jonge Loten verbranden, en vele worden heel krom, verdraaid, knobbelig
en dor; insgelyks moet men de verdorde en in een gekrompe Bladeren wegnemen,
en de verflenste Loten, zo laag als men kan, afbreken, op dat’er een ander beter en
rechter in de plaats mag komen. Men moet de Vyge-bomen snoeijen, en vooral die
in de Kassen staan. (Daar is een byzonder Boek in ’t Frans, verscheiden in ’t
Nederduits, over deze behandeling.)

Werk in den Bloem-tuin, in Meimaand te doen.
Men verplant de Herfst Cyclamen; zo men ze
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van plaats wil doen veranderen; anders is het niet nodig.
In deze Maand is het Zaad der Anemonen ryp, ’t welk men moet inzamelen, en
op ene droge plaats bewaren, ter tyd toe, dat men het moet zajen.
Men begint de Nagel-bloemen, of Teste-bloemen af te zetten, om ze te
vermenigvuldigen.
Men zaait verscheide soorten van Zaden, van Jaar-Planten, om’er den gantschen
Zomer door Bloemen aan te hebben; als van dubbelde Gouds-bloemen, Thlaspi van
Kandia, (of wilde Kers) Scabieuse Muscipula, dat is Muggeval, (om dat hare Takjes
met ene lymachtige vochtigheid bezet zyn, daar de Muggen, Vliegen, en ander
ongedierte aan blyven hangen) ook wel genaamd wilde Lychnis, en Jennettekens,
allerhande Koornbloemen, en Viooltjes, of tuin Violetten.
De Iris Bulbosa in hare soorten, dat is: clisterachtig Lisch, in duits genaamd bloeit
in deze Maand. Men snydt hare Stam af, welke men in een Pot met Aarde zet, en in
enen koelen plaats, om ze langer te doen duuren. Men kan dit aanstonds doen, zo
dra zy verplant zyn.
In het laatst van deze Maand, neemt men ook wel enige Tulpen van de voorbarige,
of voor-lopers op, welke reeds verdroogd zyn.
Men dekt de anderen, als in de voorgaande Maand, om ze te bewaren; voornamelyk
voor den menigvuldigen regen, die haar schadelyk is.
Gedurende deze geheele Maand, is het goed de gele Violieren af te zetten, het zy
met Knoppen daar van te verplanten, over al, waar men wil; het zy met ingesnedene
Takken in te leggen, die nog aan den Stam vast zyn.
De Liefhebbers van Angelieren, of Teste-bloemen, gaan, om dubbele aan te winnen,
ontrent den 5. 6. 7. en 8. van Mei, hun beste Zaad zajen in Aarden-potten, of in
Broei-bakken, op dat zy ten langsten voor de volle Maan uit zyn. Deze Maan valt
somtyds in Juny, dog meest in Mei; En zulk ene Plant moet al heel kloek worden,
om in September, in de open grond, te kunnen verplant worden, invoegen, dat zy
voor het aequinoctium aangegaan zyn, (of voor dat dag en nacht even lang zyn.)
Anderen vergenoegen zich hun zaad voor ’t aequinoctium te zajen.
Men plant ook Madelieven, Aurikulaas, en witte dubbele Narcissen, schoon ze
heel in den bloem staan; want dit belet haar niet om weder voort te groejen.
Kort om men legt in deze maand grote Bonen en Erweten, zonder ze te verplanten;
en in ’t begin der zelve Turkse Bonen om staken; men zaait kropsalade van acht, tot
acht dagen. De Roodbaard is daar toe bekwaamst, wetende zo veel niet van
deurschieten. Men scheert, als het begint te regenen, de Palm der Bloemperken. Met
den 8, of 10 dezer maand werpt men ’t zaad der Winter-gele-wortelen in den grond.
Ontrent de helft dezer maand verplant men de Zomer Bloemkool; brengt
Oranje-boomen buiten, en maait de graskanten. Maar in ’t laatste van deze maand
begint men de eerste Zomersnoei der Wyngaarden.
Men heeft tans nog weinige welbewaarde bon Chretien. Renetten vindt men nog,
maar zy worden smaakloos.
Men heeft in warme Stookkasten Druiven.
Onder de Keuken-appelen zyn nog zoete Holaars, en zure Spiegel-appelen.
Men heeft onder glazen Kropsalade en Komkommers, en in de Open lucht
Aspersies, Radys, Spenasie, Kervel, jonge Wortelen en vroege Peulen.
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De Bloemen van deze maand zyn Hiacinten, Tulpen, Tros-narcissen, en andere;
Jonkiljen, Ranunkels, Anemonen, Phioletten, Gentinellen, Muur-bloemen, Syringen,
Jasmyn, Hypericum, enz. Zie Aanm: op Lusth.

Bou-werk in de Meimaand.
De zorg van enen Huisman in dezen tyd is, de Schapen te scheren, de Granen te
Eggen, en voort te gaan met de Landen, die noch onbeboud leggen, voor de eerste
reis te ploegen; en altyd te waken, dat alles in zyn huis in goeden staat zy.
melancholi. De droefgeestigheid verschilt van de dolheid, daar in, dat de Zieken zo
wild niet zyn. Want daar de ene driftig zyn, zyn de andere droevig en vreesachtig,
zoekende na eenzame plaatzen, holen, wildernissen, enz. niet wetende waar zy gaan,
of blyven zullen, terwyl het Aangezicht geel en de Tong droog is; de Ogen, droog,
zwak, zonder tranen, en ’t Vel hard en droog.
Men schryft ze deurgaans aan zekere stof toe, die zich onder de krakebeenen der
Ribben, of in de Ingewanden van den Bovenbuik, inzonderheid de Mild onthoudt;
terwyl enigen menen, dat’er ten minste in sommigen de Hersenen niet vry van zyn.
Als de Melancholyke vocht na de holligheden der Hersenen gaat, of na de Zenuwen,
of Ogen, maakt zy menigvuldige drajingen in ’t Hoofd, of de Vallende-ziekte, of
Apoplexie, of Blindheid, of Stuiptrekkingen, of Dolheid dreigt te komen.
’t Is een goed teken als de Spenen den Melancholiken beginnen te bloejen.
Daar zyn uiterlyke oorzaken, die imand Melancholyk maken, als de afwezenheid
van imand wien men lief heeft; de ontrouwheid van den enen, of anderen, of ’t moeten
zien van imand, wien men haat, of ene ontering imand aangedaan, of enige andere
ramp.
De Geneesmiddelen, welke in deze ziekte zouden te pas komen, zyn, door de reden
te doen begrypen, hoe zwak het vooroordeel is, waar mede men is ingenomen;
ondervond men niet hoe moeilyk ’t zy zulke te overreden.
Voor de Melancholie, die uit de Hersenen voortkomt, moet men een weinig bloeds
af laten: meer om Toevallen voor te komen, als uit nood. Na dien tyd zal men doen
baden en den buik met Aloës-, of Agaricus-pillen zuiveren, of met een once Siroop
van Helleborus, in een Afziedzel van Veelvoet gesmolten, en twe dragmen
Sennebladen.
Als zy alleen uit de ingewanden voorkomt, kan men genezen met Laten op den
Arm en Voet, of
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met Bloedzuigers op de Spenen te zetten, of met Schroei-yzer achter aan ’t hoofd te
laten zetten, of door wat sterke Clysteren, of Buikzuiverende Middelen menigmalen
herhaald, en bestaande uit zes dragmen Confectio Hamech, in een afziedzel van twe
drachmen Sennebladen, Viervoet, en Epithymus gesmolten.
Op de dagen waar op men zich den buik niet zuivert, zal men ’s morgens nuchteren
een afziedsel geven, bestaande uit anderhalf once gestampte Indise Myrobalanen,
en twe dozyn Pruimen van Damas, welke men in een pint water op de helft zal laten
verkoken. Dit deurgezygd zynde, zal men’er anderhalf once Manna by voegen, of
men zal ze den Buik zuiveren met deze Pilletjes.
Neem anderhalf once Aloë, vyf dragma zwart Nieskruid, zo veel Veelvoet, drie
dragmen Lorken Zwam, en zo veel van de volgende Azuursteen, Rots-zout, Coloquint
tot poejer gemaakt, maak’er een klomp af tot pillen, met een weinig Rosen-stroop;
men kan’er een dragma en een half van nemen, tot twe en een halve toe.
Daar is nog een uitwendig middel van grote kracht, ’t geen men kan in ’t werk
stellen, zo men wil. Dit bestaat in een Laken in Brandewyn nat te maken, en den
Zieken daar in winden, en de Brandewyn midlerwyl aansteken; dan zullen de
indrukzels, die ’t op hem maakt, van zich te zullen bezeeren, en ’t geweld, dat hy zal
doen, om zich uit de vlammen te redden, nevens de vrees voor het branden, hem
ongevoelig genezen; en helpt dat niet, kan men Roeden gebruiken, of ’t Schroei-yzer
op de Pylnaat zetten.

Buikzuiverende Afziedzels tegen de Melancholie, en de verstopping der Mild.
Neem zes gezuiverde wortels van Zuring, doe de middelste wortel weg; zes wortels
van wilde Cichorei, op de bovengezegde wys gereed gemaakt, een once Veelvoet:
doe het koken in zes grote glazen Wel-water; laat gezegde afziedzel, tot laauheid
toe, verkoelen. Giet ’t dan in een pot, waar in een half once Sennebladen, een dragma
Rabarber, een once Suiker, een half once groene Anys, een dragma fyne Rozen
gedroogd, een stukje Zoethout, gekneusd, een weinig bladen van Pimpernel, een
Citroen in schyven gesneden. Laat het alls een nagt in die aarden Pot trekken; giet
het daar na deur een schonen linnen doek. Dit gedaan zynde moet men ’s morgens
en ’s avonds een glas vol daar van nemen; maar twe uren te voren, noch daar na,
eten. Dit middel moet drie dagen aan een gebruikt zyn. En dit Buikzuiverend middel
kan men een reis drie-, of vier-maal in een jaar herhalen.

Ander middel tegen de Melancholie.
De Syroop van Bernasie en Kalfstonge bloessem, zyn voor de Hypochondriaken en
Melancholyken in gebruik; maar ’t sap van Appelen is daar toe veel beter; en
inzonderheid die van Renet-appelen; ja Renet-appelen alleen nuchteren gegeten,
geven den Melancholyken, die die ziekte niet lang gehad hebben, verlichting.
Citer-drank van ’t sap van die Appelen gemaakt, of met droge Razynen, maakt een

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

uitnemende drank, en het aftrekzel van Staal met sap van Appelen, eer zy volkomen
ryp zyn gemaakt, behaalt den prys in dat soort van ziekten.
melde, Atriplex. Zie Hubners Kunst-woordenboek, en milde hier achter.
melikoton is een soort van grote gele Persik, welke in’t laatst van den Herfst eerst
ryp wordt.
meliloot, by verkorting ook Meloot. Ene Plant van drie tot vier voeten hoog,welker
stronk van de wortel af, in vele zyde Takken verdeeld is; Bladeren drie aan drie by
een heeft staan, als de Klaver (daarom wordt ze ook de welriekende Klaver genaamt)
welks kanten met kleine tantjes gekarteld zyn. De Bloemen zyn geel, en in korte
dunne Aaukens by een geschikt, op welke volgt een bleek geel Zaad, in kleine zwarte,
brede en platte huisjens.
Plaats. Zy groeit overal, de beste is, die vers is; zy bloeit in Hooi- en Oogst-maand.
Eigenschappen. Zy maakt de gezwellen, voornamelyk die der Ogen, Lyfmoeder,
Billen, Klooten, als men ze in Wyn gekookt daar op legt, zacht,en somtyds een
gebraden Dojer van een Ei daar by doet, of wat Meel van Foenum Graecum; of
Bloem van Tarwen-meel. Met Wel-water geneest ze de versche Zweeren, die een
Etter als Honing uitwerpen; als mede ’t Schurft van ’t Hoofd, met Aarde van Chio,
Wyn, of Galnoten gemengd.
De Meliloot ontbindt, verdunt, maakt week, gelyk de Kamille, en heeft een goeden
reuk, voornamelyk als ze vers is, of wanneer het by Zomertyd regent. Zy stilt ook
de pyn, in wat lid van ’t Lighaam het ook zy.
melisse. (anders ook genaamt Consilie de Grein) in ’t Latyn Melissa en Citrago.
Beschryving. De Melisse heeft Bladeren, gelykende naar die van zwarten Andoren,
maar groter, dunder, en niet Fluweelachtig, ruikende naar Citroen. Velen zyn van
gevoelen, dat dit Kruid het zelfde is, dat in onze Tuinen groeit, en by alle Vrouwen
bekend is; nochtans, om dat’er onder deze enige gevonden wordt, welke enen
stinkenden weegluizigen reuk van zich geeft, zo staat het in twyfel, of dat de rechte
Melisse wel zy: altoos de vermaarde Kruidbeschryver Fuchsius, is daar door bewogen
geweest om twederhande soorten te stellen, namelyk, de Echte en de Bastaart-Melisse.
Plaats. Zy groeit in de Tuinen van Italie en Piemont, en bloeit in Juny en July.
Eigenschappen. De Bladeren tot drank in Wyn genomen, of tot Pap gemaakt, en
op de steken van Scorpioenen, Spinnen, en op de beten van dolle Honden gelegd,
zyn daar byzonder goed voor, gelyk ook het Afziedsel daar van, als men de Kwetsuur
daar mede wast. In een Klisteer gedaan, is ze goed voor den Roden Loop; en
gedronken, goed voor de Snydingen in den Buik.
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Melisse van Konstantinopolen.
Beschryving. Dit soort van Melisse maakt verscheide Takken, ter hoogte van enen
Elleboog, voorzien met vele Bladeren, die rontom gekerfd zyn. Op den top van den
Steel, komen de Bloemen voort, staande in ’t rond, in een soort van breede en opene
Kelken; zy zyn wit, en gelyken naar de Bloemen van dove Netelen, uitgezonder, dat
ze wat kleiner zy.
Plaats. Ze groeit op de Molukkise Eilanden in ’t Oosten, en bloeit in Junius en
Julius.
Eigenschappen. Zy heeft de zelfde kracht,als de rechte Melisse; haar sap wordt
met vrucht gebruikt, als men het in verse wonden giet, want het sluit ze, en doet ze
genezen.
Ook dient ze, om het hart te vervrolyken, en den geest van droefgeestige
inbeeldingen te bevryden. Zy is niet alleen dienstig voor de steken en beten van
fenynige Dieren; maar ook voor de Pest, op wat wyze men ze ook wil gebruiken; en
ook als iemand twyfelt, of hy enig Vergift gegeten had, gelyk menigmaal aan
menschen gebeurt, die Paddestoelen en dergelyke eten; dan is het een uitnemend
middel. Die genen, welke hun werk maken van Honigbyen te houden, en zorg willen
dragen, dat ze niet weg vliegen, of dat ze wederkomen, als ze hunne Korven reets
hebben verlaten, vryven de Byekorven met bloemen van Melisse, gelyk men in
tegendeel om ze te verdryven en uit te jagen, de zelve Korven met bloemen van
Moederkruid, of van stinkende Kamille vryft.

Geest van Melisse.
Neem bladeren van Melisse, laat die met Brandewyn in den Kelder staan trekken,
zo, dat het nat twe vingeren hoog boven de bladen sta, en na dus acht dagen te hebben
staan trekken, haal het over in Balneo Mariae; dan krygt gy den geest van Melisse,
dienende tot versterking der hersenen, wegneming van derzelver overtollige vocht,
en versterking van ’t hart.
Op de zelve wyze kunt gy den geest van Alssem dienstig voor de Maag maken,
als mede die van Kamillen, die oplossende is, en dien van den Gezegenden Distel,
(Carduus Benedictus) zynde een middel, dat de Pest voorkomt.
melk is een witte vocht, welke zogende Vrouwen en Dieren uit de Borsten, tot voedsel
van de Kinderen, of jongen, kwyt worden. Men meent, dat het gescheiden Chyl is.
Als men de Melk met het Vergrootglas onderzoekt, schynt het uit witte bolletjes te
bestaan, die in een vocht dryven. De Boeren weten het kunstje, om deze van een te
scheiden, en daar Boter, Kaas, Wei en Karnemelk van te maken.
Men heeft ondervonden, dat de Melk aan luiden die hunne jaren krygen zo wel
diende, als aan kinderen. De Tartaren gebruiken Paarde-melk, maar Koejen-melk is
van een algemener gebruik.
De Geneeskunde schryft de Melk in vele soorten van ziekten voor; Zy gebruikt
veel Vrouwen-melk Koejen-melk, Geiten-melk, Ezels-melk, Schapen-melk en Wei.
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Vrouwen, die zwanger zyn, beginnen Zog te krygen, als zy maar vier maanden
zwanger zyn. Somwyl gebeurt het, dat zy geen Zogs genoeg hebben, om haar kind
groot te brengen. Somtyds zyn zy zelf genoodzaakt ze te laren opdrogen, als zy zich
niet in staat vinden, om haar de Borst te geven.
Wy zullen eerst van de Vrouwen-melk, daar na van de Koejen-melk spreken,
welke wy voor het gemene voedsel zullen houden; daar na zullen we de andere
Melken laten volgen, welke in de Geneeskunde gebruik hebben. Want wat de Boter
en Kaas aangaat, welke daar van gemaakt wordt. Zie die Woorden.

Vrouwe-melk.
De Vrouwe-melk is ’t enige voedsel, dat men de jong geboren kan geven. Gebeurde
het, dat een Vrou geen zogs genoeg kreeg, om verscheiden kinderen te zóógen, waar
aan zy de Borst moet geven, kan men de middelen gebruiken, welke we zullen
voorstellen om ’t Zog te vermeerderen.

Middelen om goede melk, en in overvloed te hebben.
I. De Minnemoeder moet Wyn drinken,daar Venkel op getrokken is; zy moet
Cicer-bonen eten, Salade, Rakette, Amandelen, Razynen van Damast. Zy kan zich
ook met het afziedzel van Cicer-bonen wassen.
II. Zy moet een nat van Cicer-erreten en van Gerst, waar in Venkel is gekookt,
gebruiken. Dit afziedzel moet in de Winter warm, en in Zomer koud genomen worden.
Zy moet zich van Wyn en alle heete drank onthouden, en gezouten en gekruid Vlees
eten.
Zo een Vrou ’t Zog niet meer nodig heeft, om te voeden, zie eens op wat wys zy
’t zich kan kwyt maken.

Middelen om ’t Zog te doen verliezen.
I. Leg Kervel op de Borsten, en onder de Armen. Of doe ze met een afziedzel daar
van, dat gezouten is, wassen.
II. Maak een Pap met Pietersely en kruim van Wittebrood, leg het op de Borsten.
Dit middel verdryft met enen de gezwellen der Borsten.
III. Maak een smeersel met Brandewyn en verse Boter, welke gy smelten zult;
besmeer daar de Borsten mede, en leg’er een Graau Papier over heen. Als het Papier
droog is, moet men de Borsten met het zelfde smeersel weder besmeren; en daar
mede blyven aanhouden tot dat het geheel weg is.

Om de gestolde Melk in de Borsten te verdryven.
Neem Linsen, in Pekel gekookt, Kruis en Munt,
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Eppe, Melk, kruim van witte Brood, en dojer van Ei, doe het koken, en maak’er een
Pap van.

Koejen Melk.
De Koejen Melk is een Melk, die van de Koe gemolken wordt. De deugd der melk
is aan de kleur en rook te kennen. Maar men kent ze nog beter, zo men een drup daar
van op de Nagel doende, deze daar aan als een Parel, zonder vervloejen, blyft. De
Melk die blaauachtig is, is niet vet.

Van de Melkplaats.
De grote hitte en koude doen beide kwaad aan de Melk, de ene en de andere doen
ze stollen, en beletten, dat men ze gebruiken kan. Daarom moet men Melk plaatzen,
daar zy in de Zomer koel staat, in de Winter warm wordt. Maar waar men ze zet;
men moet ze zindlyk houden, en een weinig lucht geven, op dat zy gene kwade geur
aantrekke.

Melksop.
Men laat Melk, Suiker, en Zout met malkander met een weinig Kaneel en een Nagel
twe, of drie koken; en als die gekookt is; doet men daar dojer van een Ei deur roeren,
doch men moet roerende blyven tot dat het geweld is. Om te maken, dat het niet
schifte, moet zy schielyk gemaakt en over Beschuit, of sneedjes Brood gedaan worden.

Van de Melk, als Geneesmiddel gebruikt.
Wy hebben reeds gezegd, dat de Geneeskunst velerleije soorten van Melk voorschreef.
’t Is dienstig het onderscheid, den aart der zelve, en de wyze waar op men ze gebruiken
moet, het geen voor ’t gebruik, en als men ze neemt, of na dat men ze genomen heeft,
gedaan moet zyn; als ook der zelver hoedanigheden te laten zien, en de ziekten waar
in zy dienst kan doen.

De soorten van melken, van de Vrouwen-melk.
Zonder tegenspraak is Vrouwen-melk de beste, zynde de zelfde gematigder en
voedzamer; en gelyk zy van alle tyden her tot ons voedzel is geschikt geweest; zo
kan men hier uit van hare volmaaktheid oordeelen, inzonderheid voor droge en
vermagerde Luiden, voor pyn in de Maag, voor roodheid en zinkingen op de Ogen.
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Ik twyffel niet, of verscheiden luiden maken zwarigheid in een Vrou te zuigen, of
een Vrou kan kwalyk velen, dat men haar zuige, als zy kwalyk zelve voor zich genoeg
heeft; men kan verscheiden Vrouwen hebben laten melken, en maken ’t zo, dat het
Zog nog warm is, als ’t gedronken wordt. Echter is ’t beter voor Teringachtige zelve
te zuigen, dan’t zog op ene andere wyze te gebruiken. Enige willen, dat een mens,
die een Zoon heeft gehad, beter is, dan die van een Meisje in de kraam heeft gelegen.

Koejen-melk.
Koejen-melk komt na Vrouwen-melk, als zynde dikker en voedzamer. Luiden die
vermagerd en door lange ziekten als uitgeteerd zyn, moeten ze zo als zy van de Koe
komt gebruiken, zynde ze ook voor andere kwalen dienstig.

Geiten-melk.
Geiten-melk is droger, minder weijig, en dienstiger voor luiden van een vochtige
gesteltenis. Zy stolt licht: wil men daar zorg voor dragen, moet men’er een weinig
Suikers en Zouts in doen. Zy is dienstiger voor deMaag, als enige andere Melk,
inzonderheid voor Kinderen, die de Tering hebben, en zulke die Verkouwen en aan
Buikloop zyn. Zy is in dat soort van ziekte beter, dan enige andere Melk.

Ezelinne-melk.
De Ezelinnen-melk is de magerste van alle, en daar is veel Wei op. Zy wordt voor
meer verfrissende, dan de andere gehouden; en is zeer dienstig voor de ziekten der
Borst en Long. Zy stolt, of bederft zelden in de maag. Zy geneest de Tering-zuchtigen,
maakt ze vet, en doet ze’er rood en wel uitzien.

Schapen-melk.
Op Schapen-melk komt nog minder Wei; dan op die, waar van we tot nog toe
gesproken hebben. Zy is zeer vet. Daarom schryft men ze in de Genees-kunst zeer
zelden voor, en men ziet’er weinige, dan gemene luiden, die ze gebruiken: want het
veelvuldig gebruik der zelve, maakt witte plekken, op ’t vel.
Zie daar alle de Melken, welke best te gebruiken zyn. Men heeft’er ook van
Paarden: maar zo lang men die vinden kan, waar van we gesproken hebben, zoude
ik niet raden, ze van Paarden te nemen.

Aanmerkingen.
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Men moet aanmerken, dat de Melk naar de tyden van ’t Jaar verschilt; dat die van
de Lente en Mei de beste is, en de meeste kracht heeft, door de goedheid der kruiden,
welke de beesten dan eten; en dat de Melk ook na den ouderdom van het Dier
verschilt. Men raadt dat men Melk, die al te jong is, moet verwerpen, om dat ze hare
behoorlyke koking niet heeft kunnen krygen, en ze daarom moeilyker te verteren
valt. Wat de Vrouwen-melk aan-aangaat; die van drie maanden is de beste, en men
moet’er op dien tyd zo veel van nemen, als men kan, ten minsten eer later, dan
vroeger. Wat de Beesten belangt, die moeten zes weken oud zyn, en eer meer, dan
minder, ’t Is onfeilbaar dat men Melk van zwarte Beesten, voor die van anderen moet
stellen; ’t gebruik doet ze daaglyks genoeg voor de beste keuren, om dat zy beter en
geuriger vlees, dan alle de andere, hebben. De Melk van die, welke in waterachtige
plaatzen lopen grazen, is zo
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goed, ten minsten zo dik niet, en in minder menigte, dan die van Beesten, welke op
de Bergen lopen grazen. Men moet ze hunne Kalven, gelyk in Holland, ontnemen;
en wil men goede Melk hebben, moet men de Beesten wel de kost geven, en ze matig
laten werken, daar men ze tot den Ploeg en arbeid houd.

De keure, welke men van de melk maken moet.
De beste is de witste: maar die meer na den gelen, als blaauwen trekt, en noch te dik,
noch te helder is, houdende het midden van die twe uitersten; tot zo ver, dat men een
drup op den nagel doende, deze niet vervloeit. Zy moet een aangename lucht, of gene
hebben. De smaak moet, noch scherpte, noch bitterheid, noch zuiverheid, noch
Zoutheid over zich hebben. Men moet geen Melk van Vrouwen noch Dieren nemen,
die enig ongemak, of ongezondheid hebben, noch van zulke, die tochtig zyn; de Melk
moet niet al te vet zyn, of van ene geelachtige koleur, en men moet niet nemen zulke,
die’er groen-, of zwartachtig uitziet. Men houdt het voor zeker, dat de Melk van die
beesten, die dubbelde ryen tanden hebben, nooit in ’t lyf hot.

Op wat voor een wys men zich, voor en na de Melk-kuur, dragen moet.
’t Hangt van ’t verstand van hun af, die de Melk voorschryven, of ze innemen, om
ze op de hoedanigheden der personen toe te passen, die ze gebruiken moeten; want
anders is ’t te duchten, dat zy zal bederven, en veel eer nadeel, dan voordeel doen.
Als men dan een lighaam, dat vermagert, en door ongesteldheid verdroogd is,
weder herstellen wil; moet men zich niet alleen met de volheid der aderen, en dat
men enige vochten ontlast heeft, te vrede houden. Daar legt ook ten hoogsten aan
gelegen, dat de Zieke het Bad en half-bad kan verdragen, dit enige dagen doet
gebruiken, en zo veel tyds, als men nodig keurt, om te verzachten, en de vochten in
beweging te brengen, die elders worden opgehouden, en welke de Minerale-waters
naderhand gemaklyker wegnemen, als het gebruik daar van voor de Melk-kuur moet
gaan. Deze is de gemaklykste wyze om te maken, dat zy niet stolle, en generleye
toevallen maken. Men moet ze niet gebruiken, zonder den raad van een verstandig
Geneesmeester, die niet zal nalaten de krachten des ouderdoms, ’t jaargety, de
geschapenheid van hem, die ze gebruiken moet, in overweging te nemen.
Somtyds doet de Melk het goed niet, ’t geen men’er van verwagt, om dat het
lighaam niet gans en al gezuiverd is, van ’t geen de bron van’t ongemak was; dit
bederft alles, ’t geen’er in komt. Om dit voor te komen, moet men de Maag, door
menigvuldige en lichte Buikzuiverende middelen, schoon maken. De Rabarber is de
bekwaamste, hebbende de magt om het dikke en grove vuilnis weg te nemen, welke
de Melk konde nalaten.
Als zy stolt, ’t geen men uit de zuurheden merkt, die in den mond opkomen, en
welke somwyl van afgang en andere ongemaklykheden gevolgd worden, welke byna
noodzaken, om deze Melk-kuur te laten varen, moet men Rhabarber nemen.
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Menigmaal gebeurt het, dat men in ’t begin der Melk-kuur afgang krygt. Deze is
niet dan te gezonder; Men moet zich daar over niet verwonderen, of hy moest met
geweld aanhouden. Dit zo zynde; moet men niet hardnekkig in die kuur blyven
volharden; of zo men blyft aanhouden, moet men wat verminderen, of enigen tyd
tussen beiden laten verlopen, eer men ze weder neemt. Men heeft’er die’er, eer zy
ze innemen, wat Suiker en Zout in doen, om ’t stollen, zuur worden, en raauheid
voor te komen. De Suiker-kandy is de beste. Zo de Zieke de Lente kan halen, of de
grootste hitte van den Zomer kan deurkomen, is de Melk hem best, en doet hem het
meeste goed.
De voorbehoedingen, om ze te gebruiken, verschillen veel van den andere; want
als men ze neemt voor den Afgang, voor de Lienterie, de Roode-loop, het Bloeden,
en andere ziekten van dien aart, moet men ze laten afróómen, op warme as, of warm
water, en de velletjes die’er op komen, afnemen. Men vindt’er, die in die soorten
van Ziekten daar enige uren aan een, rode Rozen, voor het drinken, in laten trekken.
Andere gojen’er gloejende Keistenen in, of staven van Staal, om ze nog
samentrekkender, en bekwamer te maken, over die soorten van Loopen te genezen;
welke alle andere Geneesmiddelen kwalyk kunnen herstellen.
De Geiten-melk behoeft niet geroomd te worden, en die ze gebruiken, moeten in
geen drie uren daar na enig grof voedsel nemen, ’t geen bekwaam is om te bederven:
noch iet, dat gesuikerd is.
Men moet alle de Melken, vers gemolken, in rein Vaatwerk ontfangen, en door
een Teems gekleinst, die aanstonds na ’t gebruik uitgewassen wordt, gebruiken. En
zo ze een Vrouw melkt, moet zy de Stonden niet hebben.
Als’er te veel Room op de Melk komt, moet men ze’er afnemen, om dat zy te
krachtig voedt, te licht hot, en goor wordt.
Die Vrouwen-melk gebruiken, moeten’er een kiezen, die van goede gezondheid
is, goede Tanden heeft, en bruin is. Dus is ’t ook met Ezelinne- en ander Melk; deze,
jong zynde, zullen ene aangenamer en verfrissender Melk voortbrengen; altoos, ’t
is waar, dat zy, oud geworden, Melk zullen geven, daar minder Room op komt, en
die veel droger is. Die, welke ze nemen, om ze allengskens te leren gebruiken, moeten
zich eerst vergenoegen met een geringe menigte te gelyk. Men moet zich zelfs
vergenoegen, met een derde Gersten-water, of warm water, en na ze een tyd lang op
deze wys gebruikt te hebben, ze trapswys, naar gelang van ’t geen ze uitvoert,
vermeerderen.
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Als men ze ’s morgens gebruikt, gelyk men gemeenlyk de Ezelinnen Melk doet,
moet men in twe, of drie uren daar aan niets gebruiken; en die niets dan Melk nuttigen,
moeten zich naar de deugd en de menigte daar van schikken. Men ziet niet, dat ze
imand meer, dan twe, of drie of vier reizen op enen dag gebruikt; te weten ’s morgens,
’s middaags, na die middag en ’s avonds. Die ze kwalyk verdragen kunnen, en niet
veel te gelyk daar van kunnen nemen, kan men ze om de drie uren geven, als men
maar zorge draagt, dat men’er dan te gelyk niet meer, als twe, of drie oncen van
ingeeft.
Om te maken, dat zy in de maag niet goor wordt, moet men vooraf een Tabletje
van Kreefs-ogen en bereide Paarlen ingeven. Die Melk gebruiken, moeten na den
eten, en eer zy Melk gebruiken, hunne Tanden wel wassen, om dat de minste
vuiligheid, ze doet hotten, goorworden, en bederven. Niets moet zindelyker dan Melk
worden gehandeld.

Wat Levenswys, men onder het gebruik van de Melk houden moet.
De Levenswys moet onder het gebruik der Melk, welke men neemt, geregeld zyn;
en deze schikt zich weder naar de grootheid der ziekte, en de kracht der Mage van
hem, die ze neemt. Men moet zich vooral wachten, voor ’t geen ze kan doen
vergooren, als Azyn, Verjuis, Citroen-sap, en alles wat zuurte kan hebben. Men moet
ook geen Vlees, noch gestoofden, die gekruid zyn, of zure Vruchten, of andere spys
van dien aart, eten. Men moet zich niet meer met goede, potspys van Gevogelte,
Kalven, Schapen, Beschuiten, gekomfytte Abrikozen, gestoofde Peren, Kween, of
Koekjes, van dergelyke Vruchten, spyzen. Men moet in alles matig zyn. Het
Avondmaal moet lucht zyn; zy moeten niet eten, dan enig gehakt, of Duiven, of
Kiekens, of Kalfs-vlees, alles gebraden. En zo zy na den eten door den honger te
zeer gekweld waren, konden zy een weinig Melk met Beschuit, of Brood nemen,
naar de smaak en kracht des Zieken, en het in Melk doopen.
Deze Levenswys, moet voor alle soorten van ziekten, waar in men Melk neemt,
niet gehouden worden, want daar zyn’er, die niets anders, dan Melk nemen; en ingeval
dit niet genoeg mogt wezen, kan men den Zieken enige Beschuiten geven, of ligt
Brood, dat wel gebakken is. Dit moet voor zulke geschieden, die vervallen en
vermagerd zyn, en geloofd worden ene bedorven Long, of Lever te hebben: maar
als men ziet, dat het gebruik der Melk gelukt, moet men iet meer nemen, en zachtjes
daar mede voortgaan; en als men niet ziet, dat’er veel voordeel mede gedaan wordt,
kan men zich weder de vryheid geven, van zyne lusten door alles te gebruiken te
voldoen, welke gemaklyk te verteren zyn.
Onder het gebruik der Melk mag men genen Wyn gebruiken, noch iets dat goor
kan maken. Men moet gene bezigheden hebben, noch van Lighaam, noch van Geest,
als men ze gebruikt. Ook moet men zich, en inzonderheid, zo men melancholyk van
aart is, niet kwaad maken. Men mag ook wel letten, dat alles, wat vermaak en vreugd
geeft, veel voordeels zulke aan doe, die de Melk gebruiken.
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Op wat tyd men de Melk moet verlaten, of de melkkuur weder aanvangen.
Men moet de Melk zo dra beginnen te laten, als men Koors begint te vernemen, om
dat hare grote hitte ze doet bederven. Zy schaad dan veel eer, als zy aan de gezondheid
voordeel doet. Men moet ook de Melk verlaten, als zy zich niet gemakkelyk verteren
laat. Dit weet men daar uit, dat men grote zwaarte in de Maag gewaar wordt, en aan
de zurigheden, die in de Maag opwellen, aan pyn in ’t Hoofd, en aan buikloopen.
Als dit is geschied, moet men ze gans laten varen, of ten minste, wat minder daar
van nemen, al was’er geen Koors. Men moet evenwel by ’t gebruik daar van trachten
te blyven, al was ’t schoon, dat men’er zo veel niet van gebruikte; of op ene andere
wys. Zo men’er uitscheidde, moet men enige Geneesmiddelen gebruiken, die in dat
soort van Ziekten goed zyn, en na zulke middelen gebruikt te hebben, zal men, zo
die ongemakken niet ophouden, tot Buikzuiverende middelen zynen toevlucht nemen.
’t Is merkwaardig, dat men, schoon alle de ongemakken zyn verdwenen, daarom
niet hoeft terstond alle Melkgebruik te laten varen, en dat het dienstiger zy de gewone
voedzels matig te gebruiken; of men moest in een staat wezen, waar in het tegendeel
dienstiger was. Maar als men verneemt dat de Melk goed doet, moet men zorg dragen,
dat men de maag wel zuivert, door geneesmiddelen, naar den aart der Perzonen
geschikt. Daar zyn’er daar en boven, waar aan de Melk geen goed doet, dan enen
tyd lang, en als men dit bevindt, moet men ze laten varen, den Buik zuiveren, om
zich in staat te stellen, om ene andere levenswys een maand, of drie te houden, en
ze dan met beter gevolg te hervatten. Deze manier van leven is voor den Zieken aan
’t Voet-euvel dienstiger, dan voor anderen, welke men genoodzaakt heeft niet te
leven, dan by Melk; gelyk ook aan die, welke een kwade borst hebben.

De Ziekten, waar aan de Melk goed doet.
Buiten de eigenschappen van den Melk, waar van wy spreken, is zy ook zeer goed
voor zinkingen, voor al die uit ene hete gesteltenis voortkomen, voor rode en kwade
Ogen, voor de ontstekingen der Borst, voor ene verzwakte Maag, voor ene gallige
slymige Buikloop, of Rodeloop, voor oude Druipers, Witte vloet, Venusziekte, voor
Jeukte, Roos, Branden, Voet-euvel, Sleep-
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koorsen, Waterzucht, en voor alles, wat de edele deelen, door hete ongesteldheden,
bederft, welke niet dan door Melk te genezen zyn, gelyk ook zulke, die ongemak aan
de Borst hebben.
Als de Ogen met ontsteking zyn getroffen, mengt men ze met enige andere
Geneesmiddelen, welke men onder Geneesmiddelen voor kwade Ogen zal vinden,
om’er een Papje van te maken. Men gebruikt ze ook wel, om’er de Ogen mede te
besproejen, als zy rood zyn, inzonderheid die van kleine kinderen, zynde dit het enige
middel, waar van men, by de zogende, dagelyks ondervinding heeft, welke de
Kinderen met haar Zog genezen. Het Zog van een Vrou is daar veel beter toe, dan
dat van een ander Dier. Voor Zinkingen en ontstekingen van de Keel, moet men’er
mede gorgelen. Wat de ziekten van de Borst aangaat; wy spreken hier van zulke niet,
die van zware gedurige Koorsen verzeld gaan, gelyk het Pleuris, en de
Long-ontsteking, welke van verzwering gevolgd worden, en waar van de genezing
zeer onzeker is, schoon daar door de toevallen verminderen; echter is’er voor die
niets beter dan Ezelinnen-melk.
Ook leert de ondervinding, dat’er voor den Hoest, hoe moejelyk, als zy maar niet
droog is, en met Koors, noch met Bloed spuwen, noch andere dodelyke tekens verzeld
gaat, niets beter zy, om te genezen, als men ze, zo warm als men ze krygen kan, met
Suiker, alle avonden, als men na bed gaat, gebruikt.
Voor de Maag is de Melk zeer goed, inzonderheid als men Braakachtig is, voor
pyn voor ’t hart, voor afkeer van eten, en ene bedorven eetlust, die tot ene
Honds-honger toe gaat; zo wel, als voor Boors en de Nik, als men ze neemt, als
boven.
De gallige, slymige, rood-loopachtige Buikloop, laat zich bevredigen door gebruik
der Melk, en de beste van alle Melken daar voor, is die der Geiten.
Voor de Wurmen; Men heeft luiden gevonden, die langen tyd met zware pynen
in het Hoofd waren bezet, die Melk opsnuivende, daar door gemaakt hebben, dat die
beesten hun den Neus uit kwamen. Men geeft ze in zulke gevallen voor inspuitzel,
of andersins aan zulke, die’er mede gekweld zyn; ook doen zy dienst aan de Spenen,
welke zy geneest, verfrist, de pyn ontneemt, zo men ze’er op legt, of’er mede wast.
Om Druiperden te genezen, is, naar ’t zeggen van enigen, de Ezelinne-melk met
Rozen-suiker, nuchteren genomen, uitnemend goed.
Voor de witte Vloed, waar aan Vrouwen, die wat wellustig zyn, en vele Kinderen
gehad hebben, onderhevig zyn, is zy goed, zo zy ze in ’t begin gebruiken. Zy verfrist
het Bloed, en geneest de te grote gisting.
Voor de Venus-ziekte. Men moet niet denken, dat de Melk deze alleen genezen
kan; maar men gelooft, dat zy uitnemend goed is, voor zulken, die ze hebben,
inzonderheid, zo zy vermagerd zyn, ’t zy door de zwakheid harer gesteltenisse, of
om dat zy lang verzuimd hebben, zich daar van te laten helpen. Dit maakt, dat zy
menigmaal onbekwaam worden, om die Geneesmiddelen te gebruiken, welke men
tot hare genezing in het werk stelt; en ze in staat te stellen, om ze te kunnen helpen.
Men moet deze ongesteldheid dan genezen door ene bevochtigende en verkoelende
levenswys; door ze krachten te geven, door het gebruik van Melk, na dat men ze
verkóeld, het lighaam bereid, en gezuiverd heeft van de grofste en lymigste vogten.
En schoon men verzekerd zy, ze in enen staat gesteld te hebben, waar in zy niets te
vrezen hebben, men moet echter daarom niet nalaten, hen Melk te doen nemen, om
aan ’t lighaam een nieu voedsel te geven, dat bevogtigt.
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Wat het Voet-euvel belangt, de Melk is ’t enigste en zekerste middel om ze te
genezen. Daarom moet men menigvuldige Pappen maken met Melk en Wittebrood,
en niet gebruiken dan Melk. Men zegt, dat’er niets beter voor het Voet-euvel zy, dan
een Pap van oude scherpe Kaas, met het Nat van een gekookte Ham, te zamen
gemengd, en op het zieke deel gelegd.
De Jicht komt zeer na aan het Voet-euvel, uitgenomen dat het op verscheiden
plaatzen gaat en komt. Zy laat zich ook door Melk verzachten, en ondertussen kan
men ze door zweten, en nog enige middelen te gebruiken, welke in ’t Hoofdpunt van
de jicht vervat zyn genezen.
Wat de Schurft belangt, die gemeenlyk van ’t eten van gezoutten Vlees, en
gestoofden van Sap met Speceryen ontstaat: ’t gebruik van Melk is daar zeer goed
voor, om dat zy verkoelt, en alle de déélen van het lighaam door een zagt en gematigd
nat voedt. Men moet niet denken, dat men ze krygt door het aanraken van
Schurftachtigen, of van ’t slapen by de zelven, of ’t leggen in de zelfde Lakens. Zy
zet niet over, zo men gans gezond is, daar geen geneigdheid toe heeft, en ’t bloed
niet verhit is: maar dit zo zynde, brengt het niet alleen Schurft voort; maar nog vele
andere ongemakken, als de Roos, welke niet komt dan van bloed ’t geen te veel verhit
is.
Wat het branden belangt, ’t is bezwaart de tekenen, daar van weg te krygen, als
’t het vlees heeft doen versterven: maar om de ontsteking te weren, moet men het
daar mede stoven, en daar een Lywaat over heen doen, dat in Melk is nat gemaakt,
en met Violen-olie gemengd is, Vrouwen- en Schapen-melk is daar toe beter, dan
andere. Men heeft’er velen, die voor ’t branden gemeen Zout, en Buskruid onder een
gevreven, gebruiken, en ’t op ’t beledigde deel leggen. Anderen weder gebruiken
Brandewyn.

Voor de Waterzucht.
Deze heeft somtyds ene hete ongesteldheid. ’t Beste is niet te drinken, inzonderheid
voor zulke, welke men Ascites noemt, en niets te gebruiken dan Melk. Want daar is
niets, dat
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meer verandert, noch dat de deelen van ’t Lighaam meer voed en bevogtigt. Hier om
is ’t goed, daar van zo veel te gebruiken in dat soort van ziekten, als men kan.
Die ene uitdrogende Koors, of daaglyks Sleep-koorsje hebben, kunnen met Melk
geholpen worden, om ze te bevochtigen en verkoelen, gevende hun voedzel, dat het
rechte middel is, om te herstellen; en doende ze van alle andere algemene middelen
onthouden. De Ezelinne Melk is de beste in dat soort van Ziekten, om dat zy noch
stolt, noch bederft, dan zeer zelden; daarom is zy wonderlyk goed voor alle Ziekten,
waar in grote droogte plaats heeft.

Van de Hui, of Wei.
De Wei heeft verscheiden eigenschappen, men stelt ze voor verscheiden kwalen in
gebruik, en men gebruikt ze voor verscheiden Ziekten. Somtyds gebruikt men ze in
de plaats van Water, om’er afziedzels voor Klysteren van te maken, om verdroogde
ingewanden daar mede te bevochtigen. Zy is wonderbaarlyk goed voor alle
Ontstekingen, en wordt met voordeel op alle kneuzingen, en verpletteringen gebruikt.
Zy matigt Gallige en Melankolyke gesteltenissen; verzacht, en verslapt de
Ingewanden, om ontlasting in de Buik te krygen. Zy is goed voor de verstoppingen
der Milt, der Aderen, Darmen, hitte der Lever, geluwe Vurigheid, Schurft, en voor
alles, dat van ene hete ongesteldheid is; voor kwalen der Nieren, Druipers; en verzagt
de pynen, als zy gespuit, of ingenomen wordt. Maar daar is ene manier, om ze in te
geven, of in te nemen, en zich daar toe in staat te stellen, alzo het gevaarlyk is, aan
een Lighaam te geven, dat zeer verhit is; men moet ze hun helder maken, op dat’er
niets by hun blyve. Dus is ’t met hun niet gelegen, die lichte ontstekingen krygen,
welke de droogte maakt, hen slaaploos doet zyn, die ongerustheden hebben; zy mogen
ze wel ongezuiverd gebruiken. Zy moet maar zoet, vers, en door een doek gelopen
zyn; of men moet ze door een Teems, of Mantje, enz. laten lopen, na dat de Melk is
gestold. Gelyk’er verscheiden Luiden zyn, welker Maag de koelte niet zeer verdragen
kan, moet men’er wat Suiker in smelten, en na dat men ze genomen heeft. moet men
liever enige ligte oeffening doen, dan gaan leggen slapen.
De Wei is afvagende, losmakende, uitnemend, om de. hitte der Hypochondriakken,
en Scheurbuikigen te genezen. Men scheid ze met Citroen zeer ligt van hare
Kaasachtige deelen.

Manier om de Wei tot Geneesmiddelen te mengen.
Neem verse Duivekervel, Lepelblad, Sterkkers van elks ene handvol, laat het alles
een ganse nagt deur, genoegzaam op een warme plaats in Wei trekken, laat het ’s
Morgens aflóópen, en geef’er een glas vol van te drinken.
melk is ook een soort van drank, welker kleur en zelfstandigheid, naar Melk
gelykende, uit Amandelen, de verkoude en andere Zaden en Vruchten gehaald wordt,
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welke men met gemeen Water, Gerste-water, Gedestilleerd-water, vryft en stampt,
en ’t geen men uitdrukt en zoetmaakt met Suiker, Syroop, of Honig.

Verkoelende Melk.
Stamp in een Marmere Mortier het gezuiverde Zaad van Water-meloen, Komkommers,
Meloenen, Kawoerde, van elks een half lood, of Zaad van Salade, Porcelein, Cichorei
en Endivie, de zelfde hoeveelheid, met een dozyn zoete Amandelen en twe bittere.
Terwyl gy het stampt, moet gy’er allengskens een halfpintje Gerste-water met een
lepel Oranje-water opgieten. Laat alles daar na deurzygen, en doe’er een half once
Stroop van Vrouwenhaair by, of by gebrek van die Stroop, Suiker naar gelang. Om
te doen slapen, neem in de plaats Stroop van witte Slaapbollen, of 20 Greinen bereidde
Kreefts-ogen, of een weinig Syroop van Kruikebladen.

Melk voor de Borst.
Stamp in een Mortier met een Houten stamper, zes Dragmen van de vier grote koele
Zaden, twe van de witte Slaap-bollen, en zo vele Pistasjes, met zes goede Amandelen,
welke gy te voren hebt gepeld, na dat gy ze enigen tyd in warm water hebt laten
weeken. Terwyl gy stampt, bevochtigse met een weinig waters, en doe’er een half
pintje afziedzels voor de Borst, by; ’t geen uit Jujuben, Sebesten, Korenten, of
Razynen, en Vrouwenhaair gekookt is, en daar na deurgevrongen zynde, met zes
dragmen Syroop van Hoef-blad, en zo veel Syroop van Althaea, is gemengd geworden.
Verdeel de Melk in vier Glazen, welke gy op vier verscheiden tyden, tussen de
Vlees-natten zult laten nemen, en als men ’t goed oordeelt.

Nat van Kiekens voor de Borst..
Doe in ’t lyf van een Kieken, waar uit het vet genomen is, een half once van de vier
koele grote, of kleine zaden, gestampt met een dozyn Jujuben, zo vele Sebesten, zo
vele Rosynen van Damas. Alle deze Vruchten moet men van hare steenen zuiveren.
Doe het alles in drie pinten water koken, tot op een derde. Doe’er op ’t laatste twe
oncen van Althaea-wortel, en zo veel Lym van de grote Consolida by. Laat’er de
vogt aflopen zonder persen, en neem van dit Water heet, of koud, tussen de
Vleesnatten in.

Melk, die gemaklyk is te maken om te purgeren.
Zulke, die zeer tegen de gewone Geneesmiddelen zyn, kan men dus gemaklyk doen
Buikzuiveren. Doe in zes oncen water twe en een half once vette Manna, die wel is
uitgezocht. Laat de
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vogt deur een doek, die vry dicht is, loopen. Doe daar zes zoete, en twe bittere
Amandelen by, gepeld als boven is gezegd, met een dragma van de vier Koele zaden.
Terwyl men stampt, doet men’er allengskens het water van de Manna in, waar by
men naderhand nog voegt een once water van Oranjebloessem, met een dragma
Arcanum duplicatum, of twe dragma Zout Polychrest. Men laat het nog eens door
een doek loopen; men houdt’er voor luiden, die teder zyn het zout uit; en in tegendeel
voor sterke luiden doet men’er noch vyf, of zes greinen Diagridium by, die zeer fyn
is gestooten.
meloen. Een bekende naam, dien men aan de vrucht ener Plant, Meloen geheten,
geeft. Het is een Aardgewas, dat enige overeenkomst met de Komkommer, heeft,
doch ronder en veel groter valt, en geuriger van smaak en reuk is: In ’t Latyn wordt
zy Melo genaamd.
Beschryving. Deze Plant schiet lange houtachtige takken uit, welke langs de aarde
kruipen; hare bloemen en bladeren zyn zeer gelyk aan die van Komkommers, doch
kleiner.
De vrucht, die op de bloem volgt, is bekend genoeg, en heeft verscheiden soorten,
die in grootte, gedaante en koleur, verschillen, zynde sommige zo groot, als een
mensen hoofd, andere zo klein, als een Struissen-ei; sommige groen en glad, andere
witachtig en geribd, of met vesels overdekt, of als met een Net geborduurd, en die
daarom ook geborduurde worden genaamd, en voor het beste soort worden gehouden.
Plaats. Zy wordt gekweekt in Tuinen. En ’t is bekend, hoe zeer de koude haar
nadelig is; daarom zyn de Meloenen van warme Landen veel beter, dan die in koude
gewesten voortkomen.
Eigenschappen. De Meloenen zyn koud en by uitnemendheid vochtig; ook een
klein weinig samentrekkende. Het vlees, daar van gegeten, dryft het water, en is goed
voor de kwalen van de Blaas en Nieren. Als men’er te veel van gebruikt, verdoven
zy de kracht van ’t Mannelyke zaad; ’t welk de zaadkorrels echter nog sterker doen,
dan de vrucht. De Meloenen veroorzaken in ’t algemeen kwade sappen, voor al aan
zwakke magen, en verwekken den Buik-loop, die Cholera genaamd wordt. Altoos
men stelt de Meloenen onder de vruchten, die in de Maag blyven hangen, en terstond
bederven; zo dat men na het eten van de zelve enig goed voedsel moet gebruiken.
Doch voor mensen van enen drogen en heten aart, zyn ze niet ondienstig; en, matig
gebruikt, zyn ze in den Zomer ene zeer verfrissende verkoeling, waarom de natuur
ze ook de hete Landen, als hun eigen, heeft geschonken, en in ’t heetste der dagen
doet ryp worden.
Het zaad van de Meloen, is een van de vier zogenaamde koude zaden, en is binnen
in het hart van de vrucht in huisjens gesloten, even als dat van Komkommers, waar
mede het ook overeenkomt, behalven dat het wat geelder en kleiner is. Het is
verzachtende en openende.
Men gebruikt het tot Amandelmelk, (in de Apotheken genaamt Emulsio.) De Olie,
die men daar uit perst, is pynstillende, goed voor de scherpigheden in de Nieren en
Borst, om de Pok-pitten aan te vullen en glad te maken; en andere vlakken, rimpels
en sproeten op het vel te doen verdwynen.
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Kweking der Meloenen.
Korte aanwyzing daar van, naar de Nederlandse wyze. De Meloenen moeten in ene
warme plaats geplant worden; daar toe moet men eerst enen diepen put graven, en
daar in lange Paarde-mest doen, de zelve met twe, of drie emmeren water begieten,
om te beter te doen broejen. Daar op legt men een halven voet dikke goede aarde,
waar in men het zaad, eerst in Melk geweekt, een halven vinger diep, en drie, of vier
vingers breed van den ander moet steken. Men maakt daarom een’ Bak, en belegt
die met glazen Ramen, zet ze tegens het Zuiden, en ontdekt ze van de Matten, welke
men’er voor de koude oplegt, als de Zon schynt, om derzelver stralen te genieten.
Het zaad opgekomen zynde, nypt men, als de planten vier bladen hebben, het bovenste
hartje af, ’t geen men lubben noemt; waar na men dezelve verplant op een met
Paarde-mest bereide, en tegen de Zon gelegen plaatse, drie voeten van elkander, of
onder een glaze Klok, of Lantaren, of enen bak met glazen; men moet ze ondertussen
van de valse bloemen en de takken, die ze boven de drie hebben, lubben. Men nypt
de takjes met Schepsels van voren af, op dat de groei in de Schepsels schiete. Men
bestrooit de grond rondom de Plant met oude Rund, op dat het water te minder aflope.
De tekenen van ene goede Meloen zyn, als de steel bitter, de Vrucht zwaar van
gewicht, goed van reuk, en de kruin hard is.

Kweking, volgens den Fransen Schryver.
Om uwe Meloen-bedden aan te leggen, dient gy in den omtrek van uwen Tuin ene
plaats te verkiezen, die ’t meest voor de kwade winden bedekt is, welke gy dan moet
afsluiten met ene hegge; gemaakt van lang stroo aan stokken gebonden (ofte van
riet) welke stokken men vast moet maken, en wel aan andere, in de aarde gestokene
Palen, aanbinden, en met schuinse stokken ondersteunen, om niet door de winden
omver gesmeten te worden. Indien het zyn kan, zo sluite men dit Miloen-perk met
ene Deur af, op dat’er niet elk een by kome, en’er aan rake.
In dit Perk, dat zo groot moet zyn, als gy begeert vele, of weinige Meloenen te
hebben, moet gy Beddens met Paarde-mest bereiden, die gy in den Winter reets
verzameld zult hebben, naar mate ze uit den Stal komt, en ze naby uw Meloeneland
op hóópen leggen.
Van Sprokkelmaand af, moogt gy beginnen een Bedde klaar te maken tot het
bezajen, daar toe
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gebruikende verse mest, zo warm, als ze van de Paarden komt, onder welke gy de
op hoopen staande moet mengen, op dat de warme de andere wederom warm make.
Gy dient uwe Bedden zo lang te maken, als uw gantse Meloen-perk is, doch maar
vier voet breed, latende rondom een pad van drie voeten breed, om daar weder warme
mest in te doen; als gy bemerkt; dat alle hare warmte vergaan, en zy weggesmolten
is.
Dit Bedde heel gelyk gelegd, en met de voeten vast gestampt zynde, om de broejing
te meer gaande te maken, moet gy daar op ontrent vier duim hoog goede fyne aarde
leggen, of wat korte mest, die lang gelegen heeft, met een klein weinig beste aarde
gemengd. Maak het Bedde rondom op, houdende ene plank op de zyde aan de kanten
van ’t Bedde, en stop daar wat aarde tegens aan, om het vast en gelyk te maken.
Uw Bedde klaar zynde, moet gy het laten broejen, en de grootste hitte laten
voorbygaan, welke twe, of drie dagen, meer, of minder, zal duren, naar mate het
saisoen koud, of gematigd is. Als de Broejing dan wat over schynt te zyn, ’t welk gy
kunt bemerken, wanneer het Bedde begint in te zakken, ofte ook met den vinger in
den grond te steken en te toetsen, of de hette gematigd en bekwaam zy om te zajen?
Want zo gy den vinger daar in niet kunt lyden, zo is het nog te heet; want het moet
laau, en ook niet te koud zyn. En in geval het reeds mogt koud geworden zyn, moet
gy het wederom verwarmen met verse warme mest, zo als ze onder de Paarden van
daan komt, in uwe paden te leggen, gelyk reeds gezegd is.
Het Bedde dan in goeden staat zynde, en uw Zaad twemaal 24 uren geweekt
hebbende in goeden Wyn, ofte in Azyn, of in Zoete melk, neem elk soort van Zaad
byzonder en leg het op het ene einde van ’t Bedde, het overige gedeelte openhoudende,
voor de andere Zaden, die gy daar denkt te Zajen.
Maak op uw Bedde kleine strepen, of voren met de vinger, dwars over ’t Bedde
heen, de ene zes duim ver van de andere, en zo recht, als doenlyk is, anders kunt gy
een heel rechte stok nemen, dien recht over de breedte van’t Bedde heen leggen, en
een weinig daar op drukkende een duidelyken, doch niet te diepen, streep maken.
Op elk van deze strepen maakt men zes gaten met de vingers, (deFranschen zeggen,
in gedaante van een Hoender-stuit) en in elk gat legt men drie, of vier Koorntjes van
Meloen-zaad, van eenderhande soort.
In die tusschen-wytte van zes duim, die men opengelaten heeft, dient gy
ondertusschen Latuw Zaad te zajen, of Kervel, Sterkkars, ofte ietwes diergelyks, dat
gy vroeg wild hebhen. Ook moogt gy wat Porcelyn rondom op de kant van uw Bedde
zajen. Deze groenten zullen binnen korten tyd opkomen, en moeten ook heel jong
weder uitgeplukt worden, op dat ze de Meloen-planten niet verstikken, en dit zal
dezelve ook voor ene wieding en losmaking der Aarde verstrekken. Gy moet uwe
Bedden alle nachten toedekken, als mede by kwaad weer over dag, met Stro, of
Matten, die op dwarshouten rusten en ondersteunt worden, door Gaffels, die rontom
langs de kanten van ’t Bedde in de Aarde steken.
Men dient een halven voet, of een weinig minder tusschenwytte te laten, tusschen
de Paaltjes en het Bedde, op dat de overdekking groter zy dan het bedde, en ingeval’er
Sneeu, of Vorst in viel, moet gy de tusschenwytte, die’er tusschen de Palen en ’t
Bedde is, met lange Paarde-mest toestoppen, tot dat het kwade weer voorby is.
En indien uw Zaad, door de grote hitte, die’er in ’t Bedde is, verbranden mogt, (’t
geen gy ras kunt ontdekken; want het moet spoedig opkomen) dan moet gy ’t heel
van nieus Bezajen, en alleen van ter zyden met verse en warme Mest de plaats stoven.
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De rechte tyd, om de eerste Meloenen te zajen is in de volle Maan van February.
Als ze opgekomen zyn, moet men ze met Bierglazen overdekken, doch een weinig
lucht tusschen het Glas en de Aarde latende, op dat de Planten niet geel worden en
verstikken.
Dan moet men ze laten groejen, tot dat ze vier, of vyf Bladen gemaakt hebben,
eer men ze verplant.
Men verplant ze op twederhande wyze. De eerste is op Mistbedden, die men ter
zyden van de eerste maakt, en op dezelve manier toebereid. Voorts maakt men gaten
in ’t midden van deze Bedden, van vier voeten tot vier voeten, en doet daar een half
Schepel fyne Aarde in, zonder dat het echter noodzakelyk is, dat men dezelve Aarde
het heele Bedde door doe. In deze fyne Aarde moet gy de Meloenen verplanten, die
gy uit het Zaai-bedde neemt, met een zo grote kluit Aarde daar aan te laten, als
doenlyk is, ’t geen best met een Boor geschiedt. De beste tyd tot deze verplanting is
des Avonds, met, of na Zonnen ondergang, zo het mogelyk is, als het goed weder is,
de Plant zal’er te beter by varen. Dan moet gy’er een scherm, of bedekking over
mamen, op dat ze binnen de vier, of vyf volgende dagen gene Zon zie, en ze binnen
de eerste dagen, van ’t begin der verplanting af neerstig begieten, op dat ze grond
vatten, en spoedig aan ’t wassen raken.
Vervolgens moet gy’er Klokken van Glas over zetten, die daar zo lang mogen
opblyven tot de Vrucht groot en zwaar wordt; en zo lang het de Plant onder het Glas
houden kan; latende altyd van onderen een weinig lucht, tusschen het Glas en de
Aarde, ten einde de Plant niet verstikke.
Van tien uren ’s morgens, tot ’s achtermiddags ten vier uren, moogt gy uwe
Klokken van de Meloenen aflaten, om ze sterk te maken tegens het kwade weder,
maar tegens den avond moet gy ze weder toedekken.
Somtydts valt’er zware Hagel, die alle de Klokken aan stukken slaat; daarom heeft
men’er met
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Stelpen, of Manden die men daar over stelpt, als men het onweder ziet aankomen,
als mede in de nacht, om dergelyke ongemakken voor te komen.
Sommigen laten Klokken van Aarde maken; maar ik vinde geene reden in hun
bedryf, want de Zon schynt door die Aarde niet door, als door ’t Glas; zy mogen dan
zeggen; dat het alleen voor de Nacht en tegen de Vorst is, en in zo verre hebben ze
wat gelyk.
Wanneer uwe Meloenen beginnen sterk te worden, moet gy de voornaamste
scheuten kiezen, daar de Vrucht-knoppen aanzitten, en vele van de andere Takken
afsnyden, of ten minsten inkorten. En, ziet gy, dat’er drie, of vier jonge Meloenen
aan elke Tak gezet zyn, zo moet gy haren scheut inkorten, of hem een knop hoger
dan de Vrucht afbreken. Dan moogt gy de scheuten van de Vrucht aan beide zyden
over het Bedde leggen, om de Vrucht te gemakkelyker te kunnen voeden. Als zy de
grootte van ene vuist heeft, moet men ze niet meer gieten, ten zy zy zo ene overgrote
droogte hadde, dat gy zag, dat de Bladeren verdorden, en de Plant te heet wierde, in
zodanig een geval moet gy by ieder verflauwende Wortel een weinigje waters gieten.
Ook moet gy Leijen, of Dak-pannen onder de Meloenen leggen, op dat ze door
de wederom-stuiting, der Zonnestralen op den Tegel, of Lei dik worden, en
aangroejen, ’t welk op de mest zo wel niet geschied, daar by leggen ze dus te droger;
en rotten van onderen zo licht niet, en worden minder van de kwade geur en dampen
van den Mest deelachtig.
Gy moet niet dulden, dat enig nieu Lot het voedzel aan de Plant ontrekke; maar
gy moet ze afbreken, ten ware de Plant daar door al te kaal zou worden, en enige
Bladeren tot bedekking van noden hadde, die haar tot wasdom dienen, alzo ze anders
te heet en droog zou worden.
De twede manier, om de Meloenen te verplanten, is, in het laatst van den Zomer
enige kuilen te maken, ter diepte van twe voet, tegens ene breedte van vier voet,
latende ene tusschenwytte van drie voet tusschen beiden, om de Aarde daar op te
leggen, die met een rug, (als een dak) moet opgezet worden; dan moet men in deze
kuilen goede, korte, welbereide Mest leggen, als mede wat Bagger, of Modder, die
twe, of drie Jaren gelegen heeft, en door den Regen en Vorst, ryp gemaakt en
gezuiverd is.
In Maart, als de Winter dit alles wel vermurwt heeft, moet gy de Aarde, die tusschen
de Mest opgezet was, wakker met een Houweel, laten omzetten en met den Mest wel
vermengen, en door een arbeiden, en dan de kuile, daar mede wel vullen. Ook
zorgdragen, dat’er geen Gras, of Onkruid opgroeit, tot dat gy de Meloenen daar in,
op de bovengezegde wyze, wilt verplanten.
Indien gy, by zeer grote hette, verneemt, dat uwe Meloenen, door al te groten
dorst, lastlyden, is het dienstig haar by ider Wortel een scheut Water te geven; doch
niet dan by de uiterste nood, en zelden.
Om te weten wanneer uwe Meloenen goed zyn om te plukken, zo kunt gy de
rypheid kennen, als de steel schynt van de Vrucht te willen afscheiden; als ze beginnen
van onderen geel te worden: als de kleine tak, die ter zyden van de Vrucht en aan
het zelfde lid is, verdroogt; en als gy daar aan ruikende een geur gewaar wordt. Doch
die veel met Meloenen omgaan, kunnen ’t op het oog zien, als ze letten op de
verandering van kleur aan de Vrucht, die hare rypheit te kennen geeft met ene gryze
geelheit van ter zyden.
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De Meloenen die ene geborduurde schors maken, zyn gemeenlyk twaalf, of veertien
dagen bezig om haar fatzoen te zetten, eer zy ryp zyn; aangaande het inzamelen staat
aan te merken, dat het moet geschieden, naar maten, dat ze voor en na de ryp worden;
maar is het om ze ver heen te verzenden, zo dienen ze afgesneden, zo dra als zy
beginnen te veranderen; want ze zullen onderweeg vorder ryp worden; maar, is het
om ten eersten te eten, dan moogt gy ze ter deeg laten ryp worden, en ze in eenen
Emmer met koud Put-, of Pomp-water zetten, om ze te laten verkoelen, gelyk men
den Wyn doet; want als ze van ’t Bedde komen, zyn ze warm van de Zon en veel
onaangenamer om te eten. De andere die gy inzamelt, naar mate dat ze ryp worden,
moet gy op ene Plank, in ene koele plaats, of Kelder zetten, en by vervolg, die de
rypste zyn, ’t eerst opdissen.
Aan ider Meloen moet gy de steel laten, met twe, of drie bladeren tot sieraad, en
gy moogt u wel wachten van den steel af te plukken, want dan wordt de Meloen
faats. Men moet zich gewennen, om de Meloen-kwekery ten minsten viermaal daags
te bezichtigen, als het in den tyd is, dat de Meloenen ryp worden, anders gaat de
rypheid voorby, zy verliezen de beste geur, worden week en vol water.
Om ene goede Meloen te kiezen, moet men toezien, dat zy noch te geil, noch te
groen zy, maar wel gevoed, hebbende een dikken en korten steel, en komende van
ene sterke, welige Plant, niet te schielyk door ene al te grote hette uitgebroeid, zwaar
in de hand, vast en niet week, als men daar op drukt, droog en roodachtig van binnen
zy.
Men zy indachtig, om het zaad van die te bewaren, welke men ’t best bevonden
heeft, en die ’t eerst ryp zyn geworden; bewaar het wel; want het zaad is beter van
twe, of drie jaren, dan van een.

Deugden der Meloenen.
Ten opzichte van haar gebruik zyn zy lekkerder dan de Komkommers, mits zy een
vast vlees hebben, en haar hol droog zy; anders zyn ze dienstiger om aan de Katten
te geven, die’er grote lefhebbers van zyn; of aan Muil-Ezels en Ezels, die’er vet van
worden, dan om van de mensen te worden gegeten. Altoos het is ene zaak, by
ondervinding beproefd, dat een stuk van ene Meloen,
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of Pompoen in een pot gedaan, of met vlees gekookt, het zelve eerder doet gaar
worden. De Geneesheeren verzekeren ook, dat het zaad, zo van Meloenen, als
Pompoenen met Suiker overdekt, een onfeilbaar middel is om te doen wateren, en
de hitte der Nieren te matigen.
De Meloenen laten zich op gene andere wyze voort-telen, dan alleen door zaad,
’t welk (als in den beginne gezegd is) met dat van de Komkommers overeen komt,
behalven in de koleur, die wat licht geel is in de Meloenen, en niet zo breed en plat,
als het andere.

Namen van enige soorten van Miloenen.
De gladde Meloen, welker schors van buite nniet geborduurd, noch geribt is.
De geborduurde, die als met een Net overkleed zyn, bestaande uit grysachtige
aderen, of vezels, die als dikke draden buiten op leggen.
De Oranje Meloen. Klein, en rond van gedaante, van binnen veel rooder, dan de
andere, zo dat de Oranje-koleur haar den naam heeft gegeven.
De geribde Meloen, welke van den steel tot de punt toe met tamelyke diepe groeven,
of kloven gestreept, en niet van de slechtste is, als ze daar en boven nog wat
geborduurd valt.
De gekarbonkelde, die als met grote pokken geborduurd is, of Kantaloepe. De
witte Meloen, of de Spekmeloen, om dat zy wit van vlees is; en de groene Meloen,
of met groen vlees; die men wel voor de flaauste houdt.
De Water-meloen. Om hare zappigheid en koude dus genaamd, mitsgaders hare
bleeke verwe. Als ze wel uitvalt laat ze zich tot verkoeling wel eten, met Peper en
Zout; is anders wat laf, en valt dikwils zo slecht uit, dat ze geheel niet kan genuttigd
worden, en gans smakeloos is.
meloenbergen, worden zulke plaatsen in de Moeshoven genaamd, welke met voordagt
tot het telen van Meloenen worden gebruikt; en Bergen worden geheten, om dat zy
boven de rondom gelegen grond moeten uitsteken.

Hoe men ze aanlegt.
De greppen waar in de mest gelegd moet worden, moet boven de drie voeten wyd,
en ter wederzyds glojende wezen. De eerste overplant Bergen vervatten de meeste
mest, zo dat de aarde daar van boven de gemene aarde uitsteekt. Zy zyn niet diep in
den grond, en gevolglyk zeer hoog met hare boven-aarde boven den grond. De planten
behoren daar in ten minste dertien duim van een te staan.
Doch de Bergen, die wat later na den Zomer aangelegd worden, moeten dieper
worden gegraven, ven, en behoeven zo hoog niet boven den grond uit te steken; alzo
de Gewassen dan minder hoogte nodig hebben. De Planten behoren echter elf voeten
van een te staan, op dat men’er tussen in zoude kunnen gaan; en wil men in de Winter
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voor de Vorst gedekt zyn; moet ze van alle kanten rondom met twe, of drie voeten
stro dekken.
Maar voor al moet men zorg dragen, dat alle dag de zelve gelucht worden, aan de
kant van de wind gelegen; en is ’t daar te koud voor, moet’er een haaire kleed voor
gehaald worden. Zie Aanm: op Lusth. enz.
mens is een Schepzel uit Geest en Lighaam met den anderen vereend bestaande; zo
dat het Lighaam in velen dééle van de Geest, en de Geest Schepper beter kent. De
reden onderscheidt ze van al ’t Gedierte; ’t Verstand verheft ze boven alle Schepselen.
Hy is de Edelste en Voornaamste onder het Gedierte. Schoon hy met andere
Gedierten, het Wezen, ’t Leven, de Beweging, ’t Gevoel, en de konstigheid van zyn
gestel gemeen heeft; de Mens heeft echter een meerder vermogen van de Ziel, waar
door hy zich, ’t Geschapen en zynen van ’t Lighaam, in verscheiden gelegenheden
lyde.
Hier mede schynen ze enigermate Gode te naderen.
Alzo de Mens in zich alle de trekken der Godheid gewaar wordt; is hy daar om
verplicht hem te kennen, die hem met zo vele hoedanigheden mildelyk voorzien
heeft; en door een goed gebruik daar van, naar deszelfs welbehagen, te tonen, dat hy
ze van hem ontfangen heeft, en daar van erkentenis te doen, tonende dat hy van hem
afhangt, door hem aan te bidden.
Hy is onderwyl aan verscheiden zwakheden, en aan den dood onderhevig: maar
alle deze Rampzaligheden, is hy aan de zonde schuldig.
Aan de Zonde en de straf der Zonde, is hy daar en boven alle de moeilykheden en
arbeid schuldig, mitsgaders vele Ziekten, Pynen en Verdrieten, die hy op deze Wereld
lydt.
Hoe bekwaam hy zyn mag tot een oneindig getal van Wetenschappen en Konsten;
’t is echter door arbeid en oeffening eerst, dat hy’er meester van wordt.
Hoe zeer hy aan de zwakheden der sterflykheid onderhevig zy; hy kan echter door
zyne Levenswys vele ongemaklykheden daar van voorkomen, en verhoeden, of
dezelve verzwaren, en zyn leven verkorten.
menstruum. Een Latynsch woord, by de Chimisten zeer gebruiklyk, is een Ontbind-,
of Smelt-vocht, ’t welke in de binnenste deelen van een droog Lighaam indringt, en
dient, om daar al af te scheiden, wat het fynste en wezentlykste is. In dezer voegen
is het water, waar mede men Suiker, of Gommen doet smelten, mede een Menstruum.
Doch de gemeenste Menstruums zyn: Azyn, Brandewyn, en Sterk-water; waar mede
men ook de Metalen doet smelten. Andere maken een gedestilleert Menstruum uit
Brood, zynde niet anders dan de geest van Brood. Andere roemen met Helmont en
Paracelsus, dat zy een algemeen Menstruum hebben, waar mede ze alles kunnen
ontbinden; maar het wordt niet geloofd;
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Want indien het alle lighamen doet smelten, waar bewaren zy het dan in ?
menstrua betekent ook de maandelyke vloed, of reiniging der Vrouwen.
mentha. Zie de soorten in Hubners Kunstwoordb. en kruize munt boven.
mercurialis. Zie bingelkruid.
mercurius betekent by de Apothekers Kwikzilver. Zie kwik.
Mercurius. Is mede een Planeet, of Dwaal-Ster, staande tussen de Zon en Venus.
Hy volbrengt zynen loop rondom de Zon in drie maanden, en verandert van gedaante
even als de Maan. De Kloot van Mercutius is kleinder dan die van onze Aarde. Hy
wordt gerekent 22000. halve Diameters van de Aarde, van ons af te zyn; wordende
ieder Diameter gerekent op 1432. gemene Franse mylen. Dit is de middelste rekening;
want sommige stellen hem verder, anderen nader.
Volgens het zeggen der Sterrekundig is de Mercurius van natuur veranderlyk, en
volgt den aart van andere Planeten; zo dat hy anders niet doet, dan de krachten der
goede vermeerderen, wanneer hy met de goede in een Aspect verschynt; maar hy
vergroot wederom die der kwaden, als hy by de kwade verschynt.
merg is ene zachte vette zelfstandigheid, waar mede de holle-pypige béénen der
dieren vervuld zyn. Het bestaat uit een zeer groote menigte van zeer kleine blaasjes,
of vaatjes, diemet malkander gemeenschap hebbende, vettigheid bewaren. Deze
blaasjes zyn met een gemeen vlies overtogen, ’t geen aan de binnenste vlakte van ’t
been vast is. Dit vet, bekwaam, om de scherpte van ’t bloed te matigen, en gaande
deur ’t been, verzacht het zelve, bewaart het voor brosheid, en stelt het in staat, om
’t Sap te ontfangen, ’t welk het van doen heeft.
De Ouden hebben geloofd gehad, dat ’t het been voedde; maar de ondervindingen
der hedendaagse, laten hun niet toe te twyffelen, of zy met bloed zo wel gevoed
worden, als andere déélen der dieren. Men heeft tot de laatste Eeu toe geloofd gehad,
dat de beenen vol Merg waren, als de Maan vol was, en ledig in ’t afgaan; midlerwyl
verzekeren ons naaukeurige luiden, dat de beenen en Kreeften leeg en vol in alle
tyden van de Maan gevonden worden.
De Dieren, welker Mérg in de Medicynen in gebruik is, zyn Runderen, Honden,
Harten, Paarden, Bokken, Schapen, Geiten, Kalven, Varkens.
De Mergen genomen, en welbereid als de beenen vol zyn; dat is, gesmolten op
klein vuur, wel doorgevrongen, en in een aarden Pot gedaan, kunnen twe jaren
bewaard worden. Het beste is Harten-merg, waar na Kalfs-merg volgt; waarom men,
by gebrek van ’t een, ’t ander neemt.

Kracht van Harten-merg.
Men gebruikt het uitwendig voor Jicht, Beenbreuken, voor de Heup-jicht, om de
Zenuwen te versterken en te ontbinden.
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Kracht van Kalfs-merg.
’t Merg van een Kalf, zo wel, als deszelfs vet, zyn verzachtende en ontbindende.

Kracht der Mergen in ’t algemeen.
Zy verwarmen, verzachten, verdunnen, en vervullen de holligheden der Zweren. Hier
van daan komt het, dat men ze in harde Gezwellen gebruikt, die knoestig zyn, en
andere dergelyke. Mérk wel, dat het Runder-merg en Bokken-merg, scharper en
droger, dan dat van Harten en Kalveren is, en dierhalven zo bekwaam niet, om te
verzachten.
Men maakt Ragout, en Pasteien van allerlei Merg.
Men geeft ook den naam van Merg, aan een zachte zelfstandigheid in enige
Bóómen, of Vruchten te vinden, als in de Cassia, de Flier, enz.
mergel. Is een soort van een zachten Kalksteen, grysachtig en vet; zy word gevonden
in zeker soort van aarde, en daar uit gehaald; en over het Land verspreid, verstrekt
ze voor een uitnemende mest om den grond vet te maken. Men zegt het Land
Mergelen, dat is, de Mergel daar op strojen, welke die eigenschap heeft, dat het Land
op die wyze bereid, in ’t twede en derde jaar nog beter draagt, dan in ’t eerste.
Zy is dienstig voor allen, die Landen hebben, dat ze deze Mergel kennen, en weten
te vinden, welke men over de schrale Landen strooit. Ik zal’er drie dingen van zeggen,
welke ik uit een Boek getrokken hebbe, tot Tytel voerende. Middel om ryk te worden,
en waarachtige manier, waar door alle mensen in Vrankryk kunnen leeren hunne
goederen en schatten vermeerderen. Benevens vele andere uitnemende geheimen
van natuurlyke zaken, waar van men tot hier toe niet heeft hooren spreken. Door
Meester BERNARD PATT1SSY de Xaintes, bearbeider Aarde, en Uitvinder van de
Koninglyke Aard- en Steenbakkery. Te Parys by Robert Fouet, in de S. Jacobs-straat,
in ’t Jaar 1630.

1. Nuttigheid van de Mergel.
2. De middelen, om ze te kennen en te vinden.
3. De wyze, om ze te gebruiken.
I. De Mergel is een soort van kleiachtige aarde, die het beginsel van Kryt is; en zy
is van verscheide kleuren, witte, zwarte, gele, gryze. Zy is zeer dienstig om alderhande
slag van aarde daarmede te mesten en vet te maken, zelfs die onvruchtbaar is, en om
ze in overvloed allerhande Vruchten en Granen te doen dragen. En wanneer een Land
met deze Mergel gemest is, kan men het 10. 20. ja 30. Jaren lang bezajen; naar dat
de grond is, zonder mest van noden te hebben.
II. Daar Wordt veel van deze Stoffe gevonden in ’t Land van Brie, in Champagne,
in verscheiden plaatsen in Duitsland en elders. Men vindt het in ’t
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gemeen beneden de andere aarde; men maakt groeven, als putten, om ze daar uit te
halen. In zommige streken vindt men ze in ’t begin van ’t graven, en ze houdt enige
Roeden diep achter malkander aan; in andere moet men wel vier, vyf en meer Roeden
diep graven, eer men ze vindt. Men vindt ze dikmaal by geval, als men Slooten, of
Putten graaft; en ze gevallig op het Land gesmeten hebbende, heeft men ondervonden,
dat het op die plaats veel meer droeg, dan op de anderen, gelyk zeker Normandier
deed, welke op een Dorp wonende, daar ’t Land zeer onvruchtbaar was, en veel vlyt
aanwendende, om zyn Land te bouwen, op zekeren dag, als hy ene Graft wilde graven,
een deel vaste en witte aarde vond: hy nam’er zynen hoed van vol, smeet het op een
gezaaid Land, en tekende de plaats zorgvuldig. Daar na bevindende dat het graan
aldaar veel frajer was, dan op ’t overige Land, meste hy zyn gantse Land daar mede,
won ene grote menigte Kóórn, en werd ryk. d’Anderen volgden zyn voorbeeld, en
verbanden dus de onvruchtbaarheid van hun Dorp. Om de Mergel in andere Provincien
te vinden, daer zy nog niet bekend is, behoorde men verscheide proeven te doen.
Men moest Pottebakkers aarde nemen, daar men de Pannen en Tegels van maakt;
daar mede een hoek Land bemesten, en acht geven, wat uitwerking het doet; want
als men ze in Champagne heeft genomen, en laten bakken, heeft men bevonden, dat
zy hard wordt, als Pot-aarde, waar mede zy veel overeenkomst heeft. Daar zyn
plaatzen daar de Pot-aarde wit is, die zou voor Mergel kunnen dienen; en voornamelyk
die, welke men gebruikt om de Lakens te Vullen, en ’t vet daar uit te trekken. De
Kalksteenen zouden het zelve uitwerksel kunnen doen op andere plaatzen. Wederom
zyn’er andere plaatzen, daar men hele lagen van Rotsen moet doorbreken, eer men
ze vindt. Men houdt ’t daar voor, dat het Kryt uit de Mergel geboren wordt, als men
het zelve dan stampen en week maken kon, het zou op dezelve wyze ’t Land vet
kunnen maken. Ook moest men, om ’t Mergel te vinden, een’ heel lange Boor maken,
aan welker uiterste eind ene holle Buis is, in welke men enen Stok dient te steken,
aan welks bovenste einde een arm dwars over liep, gelyk aan een Avegaar (ofte in
’t geheel als een Wel-boor, die men gebruikt om de Putten te boren) en met dit
Werktuig zou men in de Graften en andere plaatzen van zyn Land, of Erf, ’er na
hunnen gaan zoeken, met het Boor, zo diep men kan, in te boren; en in ’t uithalen
onderzoeken, wat soort van Aarde daar in zit. Nog zyn daar plaatzen, daar ’t Mergel
zo vast is als Kryt; andere, daar het vloejende en slykerig is.
III. Men brengt het over den Akker by kleine hoopjes, even als den mest, daar na
spreidt men ’t op de zelve wyze uit; het geeft winst, zo wel in ’t eerste, als in de
volgende jaren, mits het voor den Winter daar op kome; nademaal de Vorst en Regen
het zelve breken en doen smelten.
Zie ook wat’er van Mergel gezegt wordt onder het woordt mest.
meringues, een soort van marsepein, hoe te maken.
Men neme het Wit van vier verse Eijeren, sla ze wel met ene roede tot water, dat
zy gans effen geworden zyn; daar na neem vier lepels vol heel fyn gestote beste
Brood-suiker, welke gy wel moet mengen met het Wit van Eijeren, en enige weinige
druppels van Oranje-water, een weinig Muskus en bereiden Amber, indien gy die
daar onder wilt hebben; uwe Marsepein-deeg, als te voren gezegd is, bereid zynde,
zult gy den zelven nemen, en op een Tafel, of Plank leggen, met een Rolstok rollen
tot de dikte van een paar Ryksdaalders. Sny ze dan op de grootte die gy begeert; laat
ze half gaar bakken, of een weinig meer, haal ze dan uit den Oven, of Taart-pan;
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maak dan de verglazing die heel sterk zal zyn, van’t Wit van een Ei, Oranje-water,
wit fyn gestote Suiker; en, naar mate wat sap van Citroen, om de verglazing wit te
maken; maak ze dan dik met Suiker, tot zy de dikte van wel gekookt Vleesnat heeft;
verglaas dan uwe Marsepein daar mede aan ene, of twe zyden; maar gy kunt ze niet
beide te gelyk verglazen; maar de ene voor de andere na, als de ene droog is. Gy
moet ze drogen met het deksel van uwe Pan, daar een weinig vuur boven op doende.
En wilt gy Marsepein van Kaneel, of van Chokolade maken; gy hebt maar wat fyn
gestote Kaneel te nemen, die door een Zift geslagen is, en een stuk deeg, dat wel
opgedroogt is, dit dan gestampt in enen Mortier met het Wit van een Ei, fyne Suiker,
Kaneel, naar mate van de veelheid van den Deeg, die vast en buigzaam moet zyn.
Rol ze dan uit met den Rol-stok, en sny ze in de gedaante, die gy begeert, laat ze
bakken, en verlgaasze na dat zy gebakken is. En zo gy ze niet al te droog wilt hebben,
laat ze dan maar op ene zyde bakken, en verglaas ze op de andere zyde met een
Vernis van maar enkel Oranjebloemen-water, en wat witte stof van Suiker, vervolgens
zet ze te drogen onder het deksel op ene tafel. Wacht u wel, dat het vuur niet te groot
zy: want het zou de Verglazing doen opblazen. Als ze naar behoren gedroogt is, zo
is ze helder en doorzichtig, als een Spiegel-glas. Op dezelve wyze kunt gy ’t ook
doen met Chokolade. En voor die genen, die in de Vasten vys zyn, om Eijeren te
nuttigen, kan men de Marsepein ook zonder Eijeren maken. Dan neemt men gemene
Tragant, zoekt die heel zuiver en schoon uit, laat ze in water weeken, in een Glas,
of Beker; als ze gesmolten is, laat ze door enen Doek, of Zift lopen; en als ze
doorgeloopen is, neem daar van met een stuk gedroogde Amandel-deeg, naar mate,
dat gy veel wilt maken, met fyne Suiker. Dit zamen wederom gestampt, vast en
buigzaam gemaakt tot een Marsepein, en ene gedaante naar believen gegeven,
verglaast met Oranjebloesem-water, en zo gy hem enigen smaak wilt geven, gy
kunt’er wat geraste droge Citroen-schillen onder doen.
mestberg noemt men een hoop mest, welke men op malkander in de langte, ter wydte
van

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

571
een voet, of vier gelegt heeft, om’er, of Kampernoeljen, of andere Vruchten op te
telen.
mesten is het brengen van mest op magere onvruchtbare aarde, die in lang niet, of
nooit gemest is geweest, dit geschiedt ook met mest van Dieren. Zie lupinen.
Mesten is ook een woord dat van de Boeren gebruikt wordt om te kennen te geven,
dat men de Koejen, in de Stal, uit de gruppen, de mest ontnomen heeft.
Mesten wordt ook van Dieren gezegd, die men vet maakt.

Om Gevogelt te mesten.
Men neemt zonder onderscheid Kapoenen, of Kiekens, zet ze in een vertrek, waar
in ze geen gebrek hebben; en ’t beste, dat men ze daar in meent te kunnen geven, om
vet te maken, is Gerst, Kóórn, met wat gekookte Zemelen van tyd tot tyd gegeven.

Andere manier om gevogelte te mesten.
Zie daar ene andere manier van Gevogelte te mesten. Zy vereist meer oppassens, ’t
is waar; maar geeft meer voordeels.
Men houdt ze eerst in ’t wild op een plaats, ’t zy Kapoenen, of Kieken; en eer men
ze in Kooijen opzet, waar in ze naau, en ider byzonder zitten, plukt men ze op den
kop en tussen de bouten kaal, om dat men zich wys maakt, dat deze veren te veel
voedsel na zich halen, waar van ’t lyf geen voordeel heeft. De Kooijen moeten in
ene warme donkere plaats staan. Men steekt ze ook wel de ogen uit, want hoe ze
meer zien, hoe zy zich meer bewegen, eu meer hun vet verteren.
Eindlyk om alle deze redenen, waar over ik tegenwoordig onderrichtingen geef,
moet men die hokjes zo plaatzen, als men’er Kiekens, om te mesten in wil zetten.

’t Eten, om Gevogelte te mesten.
Als men dit gedaan heeft, moet men meel van Geers, of Gerst, of Haver nemen, en
ze daar een Pap van maken, die men ze aan brokken laat deur zwelgen. Dit doet men
ze een reis, twe, of driemaal op enen dag doen. In ’t begin geeft men ze maar een
weinig gelyk, om dat dit Gevogelte daar niet aan gewoon, en ’t zyne spys niet is; en
allengskens vermeerdert men ’t, tot dat, zy ’t gans gewend zynde, men ze zo veel
doet deurzwelgen, als men’er in kan krygen.
Als men ze met deze Pap wil opvullen; moet men ze eerst na de krop tasten, op
dat men weten, dat men niet te vrezen hebbe, dat men ze eten geeft; want als men
vond, dat zy de krop nog vol hadden, zoude men ze dood voeren; of ziek maken.
Men moet letten, dat zo menigmaal men van deze Pap aan die Dieren geeft, men
die brokken eerst in water moet dóópen; op dat het voor eten en drinken diene; want
men geeft ze in dien tyd genen drank.
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Men kon ze ook uit vrees voor de Luis, tot onder de Vleugels toe plukken, op dat
de Mest aan de veders niet blyve hangen; of om de hokjes te reinigen, neemt men
ze’er eens uit, en laat ze ene korte póós loopen, en in dien tyd plukken zy zelve zich
’t vuil af, ’t geen haar ongemaklyk is. Deze kleine oplettenheid is haar zeer
aangenaam.
mesten van Eendvogels en allerlei Dieren, zie elk Dier op zich zelven en ’t woord
Vogel.
Mesten van Hoornvee en Paarden, zie ONOBRYCHES Hubners Kunst-woordb.
Schapen, Vlaamze; zie overvloed van Kooren en Vee.
mesthoop van Paarden; en van ander Vee in andere Landen; daar men ’t Hoorn-vee
mede strooit, bestaat ten voornaamste uit Stroo, ’t geen door de Pis en Drek verrot.
Zulke Mest is zeer goed in den Moestuin om te broejen, en in zware grond, om toe
te maken. In ’t eerste geval wordt de verse Paarde-mest gebruikt, die nog niet verrot
is: maar in ’t laatste geval is de oude, en meer verrotte dienstig.

Mesthoopen van allerlei soort.
Men gebruikt om te Mesten Paarden-, Ezels-, Muil-ezels-, Koejen-, Schapen-,
Hoenders-, Duiven-, Varkens-mest, Mergel, Kalk, Asse, Bagger, en Lupinen.
I. Paarden-, Ezels-, en Muil-ezels-mest. Die drie Mesten zyn van enen aart, dat is,
heet, voor al, als zy eerst gemaakt zyn, en nog vochtig; in dien staat zyn ze niet goed,
dan om te broejen; zy zyn niet eer dienstig om te Mesten, dan wanneer zy verrot zyn.
Zy zyn goed in zwaar koud en vochtig land.
Paarden-mest half vergaan, en wel op malkander gelegd, geeft meer, of minder
hitte, naar gelang van hare hoedanigheid, meerder, of minder Stróó, of naar dat zy
dieper, of min diep legt: want de hitte kan’er zo groot in worden, dat men’er de hand
niet in kan houden. Echter kan’er geen geregelder en gelyker warmte, dan die van
broejende Mest, en die beter naar natuurlyke gelykt, om te wééken, gegeven worden.
Zy is zeer bekwaam, om’er in te trekken, en om te doen gisten. Men kan’er
verscheiden stoffen in laten Circuleren, Tincturen in laten trekken, Eijeren in laten
uitbroejen, en’er in Destilleren.
II. Koeje-mest; Droge zandige gronden, hebben den besten dienst van deze, om
dat zy vettiger van aart is: maar men moet zorg dragen, dat men ze daar in een drogen
tyd niet in doe; anders verdroogze, verliest zy hare vettigheid, en zy verspreidt ze
niet, gelyk in enen vochtigen tyd.
III. Schapen-mest; Men kan tot lof van deze zeggen, dat zy de meeste
Vruchtbaarheid geeft, om dat zy, vetter zynde, meer zouts, dan enige andere geeft.
Zy is daarom goed voor magere gronden, welke zy niet nalaat vet te maken, door
den overvloed van haar vet.
IV. Duive-mest. Deze is zo heet van aart, dat zy, nog vers, gebruikt zynde, ’t Zaad
zoude doen verbranden, ’t geen ze raakte. Maar men gebruikt

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

572
ze onder andere Mest, of men laat ze zo lang leggen dat zy hare scherpte kwyt is; en
men kan ze echter niet dan in den Herfst en in den Winter gebruiken; wanneer hare
hitte door de vogt van den Winter gematigd wordt; wanneer zy alles uitvoert, wat
men’er van zoude kunnen verwachten. Zy is zeer goed op Hennip-werven: maar nog
eens, men moet ze met oplettenheid gebruiken, of men verliest moeite en Zaad.
V. Vogel-mest. Deze komt met de Duive-mest in aart overeen. Ik rade ze daar om
niet alleen te nemen, of’er veel te gelyk van in den grond te doen: want zy brengt
een hope Muggen voort, die zich aan ’t Kóórn zetten, als ’t begint te schieten, en
welke ’t zelfde veel kwaad doen.
VI. Varkens-mest. Die deze alleen wilde gebruiken, zoude’er niet veel voordeels
mede doen, want zy is koud van aart, licht, en heeft matig zout. Men gebruikt ze ook
niet, dan met andere mest gemengd; en zy moet in minder menigte zyn.
VII. Mest van Waterdieren. Deze is nergens goed voor; men ondervindt, dat zy
onvruchtbaar maakr.
VIII. Mensen-mest. Deze is gematigder en volder van zouten, maar derzelver stank
maakt, dat men ze niet gebruikt, dan na dat zy is vergaan. Ik heb ook gezien, dat het
Kóórn in ’t eerste jaar deze stank overnam; maar naderhand wordt men hem niet
meer gewaar, en zonder dit zoude zy niet te verachten zyn.
IX. ’t Mergel; ’t was te wensen, dat men ’t overal had: want het is een mest, die
zo veel kracht heeft, dat een Akker, die daar van wel gemest is, in geen twintig jaren
verversing nodig heeft. Men heeft, witte, gryze, rode, alle even goed en van de zelfde
kracht.

Hoe men de Mergel gebruikt.
Dit soort van vettigheid haalt men uit een kuil, zy is byna zo hard, als steen; en men
moet’er somwyl diep om graven. Men kan ze in dien stant niet gebruiken: want zy
moet eerst ontbonden zyn, en om ze dat te maken, zie eens wat men doen moet.
Men haalt ze eerst uit den grond en men legt ze aan brokken, daar op, even gelyk
men de Mest doet. Enige dagen daar aan valr ze door den Regen en de Zonneschyn
van een; dan strooit men ze om ze daar na met de Ploeg onder te arbeiden: maar ons
verstand moet’er tussenbeide komen, en men moet weten, wat de aart van den grond
vereist, en ze gene vettigheid geven, dan zulke, en zo veel zy nodig heeft. De Mergel
is heet van aart; en hoe voorzichtig men is, zy doet dikmaal het Kóórn verbranden,
zo dat het weinig opkomt.
Als men in ’t eerste jaar ondervindt, dat het een deel Kóórn niet doet opkomen,
hoeft men’er zich niet over te verwonderen: want deze is de aart van die Mest. En
zo men daar over niet wel in zynen schik is, kan men zich daar mede tróósten, dat
men’er den tyd van negentien jaren lang, overvloed van Koorn, zonder mesten, van
zal oogsten.
X. Assen, van wat soort van goed zy zyn mogen, zyn tot mest niet te verachten. ’t
Was te wensen, dat men’er veel van had, om ’t onder andere mest te doen, ’t zoude
zyne vrucht wel geven.
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XI. Wynmoer. Om een grond ligt te maken, is’er niets dienstiger dan Moer van
Wyn. Om zyne uitnemende hoedanigheden, en fynte van deelen, is zy dienstigers
voor den Wynstok, als voor ande- vruchten.
XII. Vuilnis van de straten en wegen. Dit heeft zyne zonderlinge hoedanigheden.
Men maakt’er Mest-hoopen van eer men ze ’t gebruikt, om te mesten; en in de
gronden, waar mede zy overeen komt, doet zy vry wel haren dienst.
Raad. Men is nergens gewoon den Akker te mesten, voor dat zy om gearbeid is.
De tyd van mest mennen, is in de laatste ploeging.
Als men de mest op den Akker brengt, hoef ik niet te Raden, dat men ze aan kleine
hóópen meer, of min dicht, moet ryden, naar dat men zwaar, of min zwaar zoekt te
mesten: maar deze konden voor zeer nutteloze lessen gehouden worden. Wy zullen
alleen Raden, dat, als men ze gespreid heeft, men niet lang moet wagten met ze onder
te arbeiden, op dat zy niet verdroge, noch weg regene, zo’er veel regen viel. Het is
niet genoeg ze op hoopen te laten leggen; men moet ze zeer gelyk spreiden, en zich
niet vergenoegen met dit met den Vork te doen; men moet, is ’t nóód, de handen niet
ontzien, om ze te fyner te spreiden.
XIII. Van de Kalk. Gelukkige zyn ze, die Hout en Kalkstenen genoeg hebben;
want die deze gebruiken, ontbreekt het aan enen overvloedigen Oogst niet. Ik ken
een gemeen geloofwaardig man, die my gezegd heeft, dat het wonderen doet. Men
gebruikt ze in Spanje en enige plaatsen van Pikardien. Voor ’t overige moet de Kalk
na by de hand gemaakt worden, om dat ze anders te veel van vervoeren kost. Men
moet’er even-eens, als met de Mergel, mede leven: zo in ’t strojen, als anders te
mesten.
XIV. Lupinen. Ik ben van de goede uitwerkingen verzekerd, die deze, zelf in
stenige gronden, doen. Ik heb’er van, onder lupynen gesproken.
metalen maken een getal van zeven uit. Het Goud, Zilver, Tin, Koper, Lood,
Kwikzilver, waar aan de Chimisten byzondere namen gegeven hebben.
Het Goud hiet de Zon, om dat men wil, dat het van dat hemels en volmaakste
lighaame zynen invloed ontfangt; of liever, om dat het het volmaakste is.
Het Zilver draagt den naam van de Maan, om zyne kleur, waar in het naar de Maan
gelykheid heeft, waar van het mede invloed zoude ontfangen.
Het Tin, draagt den naam van Jupiter, als hebbende daar van zynen invloed.
Het Lood is een Metaal van Zwavel, of leemachtige stof vervuld, welke het zacht
en buigzaam maakt; zyne openingen gelyken naar die van Tin;
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Men noemt ze Saturnus om de zelfde reden. Maar dat het onwaar zy, dat hare deelen
uit Mercurius, door Zwavel vast gemaakt, en weder te scheiden bestaat. Zie Herm:
Boerhaven, in Phil: Trans: en Hist: de l’Aacademie de Scienc.
’t Koper wordt Venùs geheten, om dat dit Metaal van daar zynen invloed zoude
ontfangen.
’t Kwikzilver, is een Metaal, of Half-metaal, dat vloejend is, en overal deurgaat,
zeer zwaar, vlug en Zilverachtig van kleur is. Men noemt het ook om zyne Vloeibaar
heid, Hadrargyron, en Mercurius, om dat het zich in velerleije gedaanten vormt,
gelyk die Planeet, waar van het zynen invloed ontfangt. ’t Is onwaar, dat het in Goud
en Zilver, of andere Metalen verandert. Zie Herm: Boerhaven, Philos: Trans: en
Hist. de l’Acad. de Scienc. 1734.

Om alle soorten van Metalen zacht te maken.
Neem Borax, Mercurius Sublimatus, Sal Ammoniac, en Euphorbium, onder een
gestoten, werp het op het Metaal, ’t geen gy wilt zacht maken, als het gesmolten is.

Om een Borax te maken, die bekwaam is, om Metalen zacht te maken.
Doe Salpeter en Campher smelten, van elks evenveel, in een Loog van twe déélen
As van Eiken hout, en een déél levende Kalk; ’t geen’er afgesmolten is, laat het
loopen door een graau papier, en daar na over een zacht vuur uitdampen; ’t geen’er
over blyft, werp het op uwe Metalen, terwyl het smelt.
’t Is dienstig te weten, dat Yzer harder is, dan Koper, en het geel Koper harder,
dan het rode.
Stoffen, die een Yzer, dat in ’t vuur gegloeid is, deurvreten. Men hoeft’er niets op
te leggen, dan een stukje Zwavel, om’er gat in te hebben; om een Zilvere gloejende
plaat deur te vreten, moet men’er een stukje Sublimaat Corrosief op leggen. Dit vreet
met geraas deur, en maakt’er een gat in, twee, of drie linien diep.

Evenredigheid van de gewichten der Metalen, tot een
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Uit deze Evenredigheid van Gewigt, kan men die van de grootte afnemen.
metselaars. Indien ze willen voorspoedig zyn en hun goed vermeerderen, dienen zy
de volgende dingen waar te nemen.
(1.) Moeten ze werken, als eerlyke lieden, overeenkomende met het bedongene
en de markt; zynde anders gehouden, om de schade te vergoeden, als zy zich van
bedrog bediend hebben. (2.) Als zy hunne Gebouwen op zo een wyze en met
voordacht gemaakt hebben, dat ze van geen langen duur zyn, en om’er haast weder
werk aan te hebben; doen zy zonde, en zy zyn verplicht om de schade te vergoeden.
(3.) Als zy in ’t afbreken meer omverhalen, dan nodig was, om het werk langer te
doen duren; zy zyn gehouden, om den eigenaar de schade te vergoeden. (4.) Wanneer
zy na het voltojen van ’t Gebou het zelve trouwelyk onder Dak gebracht hebben,
voor hun en die hen in ’t werk gesteld hebben, moet men wederom geven, al wat
men genomen heeft, boven ’t geen imand toekomt. (5.) Indien ze zich met anderen
verstaan hebben om hun werk, of dat van anderen, boven de waarde te schatten; zyn
zy gehouden, om alles wederom te geven. (6.) Als zy bedrog gepleegd, of geheim
verstand met anderen hebben gehouden, om te gebruiken, of zich van kwade Boustoffe
te ontdoen, of om die tot ene onredelyken prys te verkopen, men zal vergoeding
doen, van ’t ongelyk en schade daar uit ontstaan. (7.) Zo de Kalkverkopers zich meer
Kalk hebben laten betalen, dan zy geleverd hebben, en zo zy de Kalkhaalders, of die
het opzicht over den ontfangst der Kalk hebben, bedot, of omgekocht hebben, zo zyn
ze verplicht om vergoeding te doen. (8.) Als de Karlieden, die de Aarde, of Zand
aanbrengen, of de Steenkopers zich van dergelyke bedrog bediend hebben in het
leveren van de Steenen, zy zyn onder het zelve verband, van volkome herstelling te
doen. (9.) Moeten zy toezien, of de Opzienders van ’t werk, Opperlieden, of anderen,
aangesteld tot het ontfangen der Boustoffen, en het tellen van de dagen des Werkvolks,
en het nameten van ’t werk der Werklieden, volgens het Bestek, of volgens het geen
yder daags moest afdoen, zich daar in, als eerlyke lieden, gekweten hebben, of enige
misrekening gemaakt, of met kwade verstandhouding hebben helpen maken; of zy
zyn verplicht tot vergoeding van alle nadeel aan hunne Meesters. (10.) De Opzienders
en andere Commisen van ’t Werkvolk, zyn gedurende elken dag verplicht, de
behoorlyke toezicht te nemen, om elk het zyne te doen doen; zynde zy
verantwoordelyk wegens derzelver nalatigheid, als zy de Meesters, die hen aangesteld
hebben, daar van niet verwittigen.
meum. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
middel. Zie remedie.
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middelrift. Zie Hubners Kunst-woordenboek op DIAPHRAGMA.
mier is een klein bloedloos Diertje, ’t geen men aan de Stammen der Boomen in
grote en kleine menigte vindt, en welke men gelooft een zekere huishoudinge met
malkander te houden.
Men onderscheidt de Mier in velerleije soorten: want de ene zyn graau, de andere
zwart, de an-
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dere rood, en de andere donker bruin. Men wil, dat men’er in China vindt, die
Vleugels hebben. De Mieren hebben zwarte ogen, twe tanden in den bek, twe horens
in ’t hoofd, zes póóten, die uit de borst komen. ’t Buitenste huitje van de Mier is
recht glad, maar zo evenwel, dat men’er kerfjes in ziet; eindlyk verdeelt zy zich, in
verscheiden deelen; zy verandert op zekere tyden van huit. ’t Laatste huitje is hard,
als een been, en men kan ’t met een scherp Lancet al zo min deursnyden, als de huid
van een Schalbyter, met horens en enige andere bloedeloze Dieren. Hare bek bestaat
uit twe tanden, die buiten uitsteken; op elke van deze ziet men zeven uitsnydingen,
welke’er, als zo vele tanden uitzien. De ogen zyn gans zwarr. De horens die boven
de ogen staan, zyn bruin Kastanje-bruin, elke bestaat uit twaalf kleine deeltjes, met
haair begroeid. De geledingen verdeelen zich van de borst af in zes scherpe deelen,
die buiten uitstaan. De lenden bestaan uit drie knopen, welker gedaante wat na
Wervelbeenen gelykt; en welke overal met haairen vry ruig zyn bewassen. De Póóten
zyn sterk, en ruig, bestaande uit zes deelen, waar van het laatste lid twe nagels heeft.
De Buik is wat roder, dan het overige lighaam. Zy glinstert als een spiegel, en is met
veel haair ruig. Zy verandert van tyd tot tyd van vel, men ontdekt niets, waar aan
men een Mannetje van een wyfje weet te onderscheiden; hier in zyn zy ’t met de
Byen eens. Maar men heeft een Mannetje meer met vier vleugels en groter ogen;
hebbende op zyn hoofd, drie kleine Schubben, welke na Paarlen gelyken, waar door
zy van de andere Mieren onderscheiden zyn. Ook verschilt haar maaksel en
geledingen. Hare twe Voorvleugels zyn twemaal zo sterk en groot, als de achterste;
’t ganse lyf is groter en zwarter. De Mannetjes zyn nergens goed voor, dan om voort
te telen; en die Meesterschap, welke men ze geeft, zo wel, als aan den Byenkoning,
komt niet dan van de kragtige drift voort, waar mede zy tot de voorttelinge worden
gedreven. De Wyfjes Mier is groter, dan de Mannetjes Mier, en heeft ook op ’t hoofd,
die drie kleine schubben, welke op den kop van het Mannetje zyn, en daarin
verschillen zy van de gemene Mieren.
Men ziet op het plaatje hier achter den Koning der Mieren, en ene Mier met het
vergrootglas naar den natuur gegraveerd. Geen dier is schadelyker aan de Persik.
Het knaagt de jonge loten, doet ze verdorren, en sterven. De Mieren doen ook schade
aan de Pereboomen, en bederven de Vruchten, als zy ryp worden.
Zy tasten niet alleen Boomen en Bloemen aan; maar ook de Honigraten der Byen,
welke genoodzaakt zyn, hare huizen te verlaten, en haar hare woningen over te geven.
Men wil, dat’er witte Mieren zyn, welke boven op de kleine Rots Pekna, digt by
Athenen, worden gevonden, waar van het bovenste vlak een zand is van ene
uitnemende witheid. Men wil, dat zy in ’t Voorjaar, den Zomer en den Herfst
vergaderen, ’t geen zy vinden konden, als Koorn, zaad van Slaapbollen, stukjes van
Vruchten welke zy onder de aarde in hunne holletjes brengen, om hun in den Winter
voor Voedsel te dienen.
De Mier heeft zo uitnemend ene liefde voor hare Jongen, dat zy ze op plaatsen
brengt, daar zy hun Voedsel vinden kunnen; en als men ze doormidden snydt, haalt
zy de twe stukken tussen de póóten weg. Men verzekerd, dat de Mier ’t Schot van
’t Koorn, zo schikt, dat het in de aarde, daar zy ’t bewaart, niet uitspruit.
De Heer Leeuwenhoek heeft, door de Vergrootglazen, over de Mier, in zynen acht
en vyftigsten Brief vele ontdekkingen gedaan. Hy legt de voortteling der bloedloze
diertjes uit, en verbetert verscheiden verkeerde gedachten, welke men daar van had.
Hy legt voor al toe, om de voornaamste te weerleggen, waar van de anderen niet dan
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gevolgen zyn; te weten, dat een Mier in zyn Ei gans voltooid is. Hy toont in tegendeel,
dat het geen men voor een Mieren-ei neemt, en ’t geen die Diertjes van de ene na de
andere plaats torsen, als men hun Mieren-nest stoort, hunne jongen zyn, die nog niet
in staat zyn om te loopen; en die min, of meer volkomen zyn, naar dat zy zwarter,
of witter worden. Onder deze witte Wurmtjes zyn korte en dikke, en die een zwart
vlekje hebben, en welke men voor jonge Mieren genomen heeft, en het wurmte voor
’t Ei; daar dir zwarte den drek aantoont, die in de maag van ’t diertje is; en die zich
meer, of minder vertoont naar de kost waar van ze Vader en Moeder voorzien. ’t Is
nochtans waar, dat het beginsel van de Mier wordt in een Ei, gelyk dat van de meeste
Dieren. Zie ’t geen men in de Natuurlyke Historie van de Insecten van Europa vindt,
van Madame Merian, pag. 52. “Ik heb op deze Ruiker, zegt zy, de verandering der
Miere verbeeld, die zich al spinnende in een Eitje als verbergt, ’t welke tot voedsel
aan de Kanarie-vogels dient. Als deze Eitjes op het deurkomen staan, komen’er kleine
en grote Vliegen uit, welke ik daar uit in grote menigte heb zien geboren worden;
gelyk op ’t Ruikertje te zien is. Den 25 Juli 1694. kreeg ik een volkomen Nest van
die kleine beestjes, waar in enige duizenden zo grote als kleine waren, van allerlei
soort, zonder en met vleugels, en anderen die uit hunne Eitjes kwamen, en eerst het
vermogen om te vliegen kregen. Waar uit ik afnam, dat zy zich als de Zy-wurmen
veranderden. Hier om heb ik ik ze hier mede plaats gegeven. Ik heb hier, op een klein
Malue-blad, den Koning der Mieren verbeeld, gelyk men hem in Indien noemt. Zyn
achierste gelykt naar een grote Wurm, die zacht en wit is.”
’t Ei is in ’t eerst zo klein, dat 90 middelynen, des zelfs niet meer, dan enen duim
in de lengte, uitmaken. Deze Wurmen zyn ruig op den rug, maar niet onder den buik.
Zy bewegen naaulyk het lyf; maar menigmalen ’t hoofd, en openen menigmaal hunne
kleine keel. Men ziet de Mieren langen tyd de keel op het hoofd van die Wurmtjes
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houden; als om hun ’t voedsel te laten zuigen, ’t geen zy nodig hebben, of om haar
den bek te geven, gelyk de Vogels hunnen jongen doen, ’t Is ook waarschynlyk, dat
de Mieren in den winter niet, of weinig eten, en dat zy dien tyd, als in een soort van
slaap, gelyk andere Dieren, deurbrengen. Men ziet, dat zy in den Herfst, naar de
mate, dat de koude komt, zich langsamet bewegen, en dat zy in den tyd van den
Wyn-oogst zich naaulyks meer kunnen roeren; waar uit men met reden besluit, dat
zy gans dood, en zonder beweging in den Winter zyn, en gevolglyk, niet etende, geen
voedsel, dan voor hunne jongen, vergaderen. ’t Is nog minder waarheid, dat men
zich verbeeldt, dat zy byten, alzo hunne Keel en Tanden gene kracht genoeg hebben,
om zo diep deur te dringen, dat zy ons vlees kunnen zeer doen. Maar zy hebben in
haar achterste enen Angel, welke zy uitsteken, en in ’t geen haar in de weg is, door
ene uitwerping waar in zy uit hunne ingewanden ene scherpe vocht kwyt worden,
uitdrukken. Dit sap komt lang den Angel uit, die hol is, bynagelyk een Gieter, waar
mede de varende lieden de Zeilen nat maken; en ’t is voornamentlyk, deszelfs
scharpte, die het deel doet opzwellen, ’t geen gestoken is. Deze vocht schynt uit
getakte deeltjes te bestaan, gelyk de Olie, en uit enige Zouten. De Heer Leeuwenhoek
heeft alle die ondervindingen over de rode Mier. Men heeft zwarte, die kleider zyn,
en tederder en genen Angel hebben, daar hy proeven van heeft genomen, welke de
gissingen bevestigen, welke hy gemaakt heeft.
Men heeft in Indiën ene vreeslyke menigte van Mieren. De Schepen zelf gaan van
dit Ongedierte niet vry. Men moet, inzonderheid in Surinamen, de vier póóten van
Bedsteden en Tafels, in Bakken met warer zetten. Dit middel kan ze daar alleen voor
bewaren, om dat de Mieren gemakkelyk verdrinken. Men heeft ze, die een vinger
lang zyn. Zie de Reizen van Schouten.
Men ziet in Indiën velerleije soorten van Mieren, gelyk de gevleugelde Mier, die
Gomme-lak maakt; zy is zo groot, als onze gemene vliegen. Vader Louis le Compte
een Jesuit in deszelfs Aantekeningen over den tegenwoordigen Staat van China,
sprekende van de kleine Diertjes van Indiën, zegt, dat de witte Mier daar over al
gevonden wordt, wat werk men ook maakt, van ze te vernielen. Zy zyn berucht
wegens de ongemakken, welke zy veroorzaken, en door hunne natuurlyke
hoedanigheden. Zy zyn zeer klein, zacht, wit, en zien’er somtyds een weinig uit den
roden uit. Zy vermenigvuldigen in ’t oneindige; en als zy zich meester van een Huis,
of Vertrek gemaakt hebben, kunnen zy niet, dan door de zwarte Mier van daar
verdreven worden. Zy hebben tanden, zo scherp en snydende, dat zy in enen nacht
de grootste Baal van Laken, Lywaat, Wolle en Zyde, en allerhande Stoffen kunnen
deur eten; ja door Kabinetten en Kisten heen, welke in weinige dagen gans
vermolfemd kunnen worden. Zy bederven zelf Yzer, Koper, Zilver, waar op men de
loop van hare kleine tanden vindt. Niet te min is ’t waarschynlyk, dat dit veel eer
van de byzondere hoedanigheid van hun Speekzel komt, dat een soort van
ontbind-middel is. ’t geen byna te werk gaat, als Sterk water op onze Metalen doet.
Enige Reizigers verhalen, dat te Parimaribo, de Hoofdplaats van de Hollandse
Volkplanting in Suriname, Mieren zyn, welke de Portugezen, Mieren van Bezoek
noemen, en die in troepen op zekere tyden aankomende trekken; wanneer men alle
Koffers en Kisten opent, die men in huis heeft, want zy, daar in gekomen, vernielen
alle Rotten, Muizen, Kakkerlakken, en alle schaadlyke Diertjes. Men wilde zealle
maanden wel zien: maar zy blyven somwylen drie Jaren weg, zonder voor den dag
te komen.
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In Guinea maken de Mieren op de Akkers en Bergen, met de aarde welke ze
ophoopen, de huisjes twe mans lengte hoog, en grote nesten op hoge Boomen. Zy
komen van daar dikmaal in zo groot een menigte, dat zy de Mensen doen lóópen,
geen dier kan haar wederstand bieden. ’s Nacht werpen zy zich op een levend Schaap,
en knagen dit zo wel, dat men des anderen daags daar niets dan de benen van vindt.
Hoe rad de Rotten in ’t loopen zyn, zy kunnen hen niet ontkomen; ’t is een vermaak
te zien, als’er maar een een Rat aantast. Zy is zonder twyffel verloren. Want als zy
zich op een lopen zet, wordt zy onderweeg van meer anderen aangetast, tot dat’er
genoeg zyn, die’er zich kunnen meester van maken, en zy laten niet los, voor dat zy
in genoegsaam getal zyn, en hem hebben in een zekere plaats gebragt. Zie Bosman
in zyne Beschryving van Guinea, in enige plaatzen van Braziel, is ’t Land zo vol
Mieren, dat men genoodzaakt is haar onder weg te eten te brengen, om de Akkers
met Mais en Manioc te bewaren.
Als men de Mieren tussen de vingers aan stuk nypt, vindt men, dat zy een reuk na
Violen hebben. Men vindt’er veel vlug Zout en Olie in.
Zy herstelt de Geesten, wekt het Zaad op, geneest de Melaatsheid, droogt op, en
is goed voor de Doofheid.
In ’t Latyn hiet zy Formica, om dat zy Micas Fert, kruimels draagt. Want dit diertje
vergadert de kruimpjes van vele dingen, en brengt ze weg tot haar voedzel.
Wy zullen middelen aan de hand geven om de Mieren te vernielen; men kan nemen
die meest behagen.

Verscheiden middelen om de Mieren te vernielen
I. Men moet de plaatzen rein en zindelyk houden, welke rondom de Planten zyn,
daar men de Mieren van af wil houden.
II. Men strooit As, of fijn Zaagmolm rondom de Planten; dit maakt, dat zy’er niet
bykomen, om dat zy’er niet over loopen kunnen.
III. Men legt op de plaats van het Mieren-nest een half afgekloven been, dit vindt
men terstond met Mieren, en steekt het in ’t water, om de Miere verdrinken, met legt
het dan weder op die plaats, en vervolgt daar mede zo lang, als men wil.
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IV. Men moet de plaats, daar men de Mieren niet wil hebben, met Ossengal smeren,
of met afziedzel van Lupynen.
V. Omring enen Boom, of Struik met een band van vier vingeren breed, van de
Wol gemaakt, die eerst van onderen van de buik van een Schaap is gehaald.
VI. Laat in een Tuin wilde Komkommers verbranden.
VII. Leg aan ’t inkomen van ’t Mieren-nest Origanum en Zwavel onder een.
VIII. Het beste van allen, om Mieren te vernielen is, op enige plaatzen van een
Boom, flesjes met gehonigd water te hangen. Dan komen de Mieren daar in loopen
en verdrinken zich. Daar na maakt men de Flessen in warm water schoon, en vult
ze, gelyk te voren.
IX. Men kan ook Lym, of Teer gebruiken, om te beletten, dat de Mieren niet na
boven klimmen.
X. Men kan ook bolletjes Look op de plaatzen van de Nesten leggen, om ze te
verdryven.
mignon is een woord der Druk-kunst, by de Franse, waar mede men een zeker soort
van Letter wil te kennen geven, welke men hier te Lande Kolonel noemt; en is tussen
de Brevier en de Nonpareille.
milde zeker Kruidt, in ’t Latyn Atriplex,in ’t Frans Arroche. Men zaait en kweekt
het in de Tuinen. De bladeren zyn aan den voet van den Stam breed, en boven aan
puntig, byna als Pylen, vet en vol sap, dat eer geel dan groen is. De stam, die
doorgaans zwakachtig is, groeit drie, of vier ellen hoog, overladen met kleine takjes,
aan welke het zaad wast, gelyk aan Waterkers, dog veel dikker. Na veertien dagen
zajens is het in staat om gegeten te worden, en bloeit in Juni en Juli: ’t Is kwaad voor
de Maag. Maar ’t zaad, goed voor ’t overlopen van de Gal, de verstopping der Lever,
doet imant braken; dog ’t moet niet dan aan starke mensen gegeven worden. ’t Kruid
zelve, zo raau, als gekookt, geneest de Bloedzweren, als het’er wordt opgelegt; ook
alle hardigheden, en doet de bedurve Nagels afvallen. Het verzacht den Buik. Zyn
zaad met gehonigd water genomen, geneest de Geelzucht, die uit de verstopping van
de Lever voortkomt.

Van deszelfs Verplanting.
Daar zyn twe soorten van, gele en rode, dog de eerste is de beste. Men kweekt ze
aan als de Peer, behalven dat ze niet herplanr wordt; alzo het genoeg is , dat men ze
wiedt en begiet, als ’t nodig is.
milt. Zie Hubners Kunst-woordenboek.

Tekenen van een kwalyk gestelde Milt.
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Die een kwalykgestelde Milt hebben, kunnen dit aan ene zwaarte, en pyn in de
linkerzyde met ene hardigheid gewaar worden, die weerstand biedt, en dat zy op die
zyde niet kunnen leggen. Zo ’t een gezwel in de plaats van een hardigheid is, die
wederstand biedt, is dat deel slap en wykt, als men’er op raakt.
Zy hebben moeite, om adem te halen; zy hebben een loodkleur, zy veranderen by
dag veelmalen en zweten sterk by nacht.
Hunne Tanden begroejen met ene korst; hunne Mond stinkt lelyk; en zy krygen
menigmaal zweren op de Béénen, zy zyn grof gespannen van Aders, en die van de
linkerhand schynen zwartachtig. Daar by zyn hunne Waters getaand, bloeden
menigmalen uit de Neus, hunne zakjes worden groot, en des Avond zwellen hun de
Voeten.
De Droefgeestigen zyn gemeenlyk Milt ziek, als ook zy, die veel waters drinken,
en grof vlees en vel, raauwe Vruchten, Kruiden en Peul-vruchten eten, op vochtige,
of lage en donkere plaatzen wonen.
Men kan ook na ene lange ziekte Miltziek worden, of door opstopping der Spenen,
of der Stonden, of der Lever, of na een derdendaagse Koors, of om dat men te
hardlyvig is.
Zo het melankolyke Bloed in de Aders overkomt, die na den aars loopen, is ’t den
zieken gezond, maar gaat het na de Lever toe, veroorzaakt het Waterzucht,
Longeziekte, of Tering, of in de zyde Zydwee; in de Harsenen, slechte gesteldheden,
gelyk ook in de grote Ader ene Hartklopping.
De Milt is groter en doet den Galachtigen meer pyn, als den Slymerigen. Vrolykheid
en verheuging maakt de Milt zo wel kleinder, als, hartzeer ze vermeerdert. Die aan
Zinkingen ondehevig zyn, worden niet licht Mildziek.
Zo de Persing enen Mildzuchtigen overkomt, is ’t een goed teken, dewyl de Mild
zich langs dien weg ontlast. Maar men hoeft niet te wensen, dat het lang duurt, uit
vrees voor rampsalige gevolgen, als Waterzucht, of ene ongeneeslyke Miltzucht;
welke beide doodlyk zyn.
Zo de Pissen langen tyd helder blyven, is ’t voor de Miltzuchtigen en kwaad teken.
Hoe zy roder en dikker zyn, hoe ’t beter is, en zy eerder zyn genezen. Dit is deurgaans
een goed teken, in wat ziekte van de Milt het zy.
De Milt is aan Verstoppingen, Ontstekingen, en Verhardingen onderhevig. De La
Haie.

Ontsteking der Milt.
De Milt is zo wel, als andere natuurlyke deelen, aan ontstekingen onderhevig, welke
uit een overvloed van heet bloed ontstaan, dat zich in een déél begevende, daar een
Gezwel veroorzaakt, ’t geen aangroeit, en Koorts met hitte te weeg brengt; mitsgaders
ene zwaarte, en pyn die gevoelig is, als men’er aan raakt.
Als de Milt daar van is aangetast, zal men’er de zelfde Geneesmiddelen aan
gebruiken, die men aan ene Ontsteking der Lever gebruikt. Men moet voor al geen
Ader-laten sparen, zelf van die Ader niet, welke tussen de Ping en de Vinger van de
linkerhand is, en een Gerstendrank te drinken geven, gemaakt met wat Kaneel en
Wyn, en de zyde met Rozen-olie en Camillen en Lely-olie smeren, waar van men
van elk evenveel mag nemen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

577
Alle de ongesteldheden der Milt, die in verzwering veranderen, zyn doodlyk. De
ontsteking, welke het oppergedéélte der Milt aantast, is meer te duchten, dan die het
ondergedeelte raakt.
’t Is zo gevaarlyk niet, als zich de Lever in de Milt ontlast, als dat de Milt zich in
de Lever ontlast.
Ene lange Buik-loop van enen Miltzuchtigen, dreigt Waterzucht en dood.
Zo het bloed, in ene ontsteking der Milt, uit het rechter neusgat komt, en de Buik,
ten dage der scheidinge, los wordt, beduidt het wat goeds. Maakt een Miltzuchtige
dik water, is’er niets te duchten; maar men heeft te vrezen, als het helder is.

De verstopping der Milt.
De verstopping der Milt is ene ziekte, die zich van de buizen en gaatjes meester
maakt, daar ’t bloed en vochten te voren door gingen, die plachten gezuiverd te
worden, om tot voedsel van ’t lighaam te dienen.
Die de oorzaak van de verstopping der Lever weet, kan niet onkundig wezen, van
die der Milt, welke niet dan van een zwartgallige zwarte aardachtige vocht kan komen,
welke de Milt na zich haalt, en niet weder kwyt kan worden, ’t geen maakt, dat zy
haar werk niet verrichten kan.
Zy is eerst te kennen aan een droevig, denkend en verslagen wezen, aan ene kleur,
die niet natuurlyk is, en aan ene pyn in de linker zyde, aan een moeilyk ademhalen,
woelige dromen, somtyds groten honger, doch die weder gans licht overgaat, aan
gezwollen voeten, en borst, na dat men gegeten heeft, en een hoest, die somwyl
opsteekt.
Maar verschiet zy na de Maag toe, maakt zy daar ene hardigheid, niet uit haren
eigen aart; want zy is los en zacht, maar door ene vreemde, harde, en aardachtige
stof.
Uit de verstopping der Milt, komen vele ongemakken. Het bloed verandert voor
eerst, om dat het van zyne vuiligheid niet gezuiverd wordt, en gevolglyk wordt de
Lever verzwakt. Dit maakt ene derdendaagse, of daaglykse koors, of waterzucht.
Hoe den Miltzuchtigen ’t water helderder is, hoe ’t erger is.
Zie daar alle de gewaarwordelyke tekenen van ene verstopte Milt, waar aan men
hulp door aderlaten, zo wel op den arm, als voet kan toebrengen, een zeker middel
om binnen korten te genezen, zo het de krachten toelaten. Zo deze ontbreken, moet
men tot Afziedzels, Buikzuiveringen, geregelde Levenswys en uiterlyke middelen
zynen toevlucht nemen.
De Afziedzels moeten gemaakt worden met een Ons Capperschors, een halfonce
Tamarinde, ene handvol Scolopendria en Kalfstonge, een halve handvol Chamedris,
zo veel Kappers-bloemen, en wortel, een half once Venkel-wortel, twe dragmen
Zoethout en Anys. Dit moet alles met zes pinten water op twe derde verkookt worden,
en daar na afloopen en koud worden. Men moet’er ’s avonds een glas vol van geven,
en ’s morgens nuchteren, en over dag onder het eten, en men moet’er ene week, of
twe mede aanhouden. Zo het niet in den tyd mogt wezen, dat men die kruiden konde
hebben, zal men in Vleesnat van een Schaap, of oude Haan, koken een dragme Cremor
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van Wynsteen, met vyf grein Zout van Aluin, of Tamarinden, welke men ’s avonds
en ’s morgens zal drinken, den tyd van zeven, of acht dagen.
Daar na moet men een reis, of twemaal in een week met een middel, dus genaamd,
zich den buik zuiveren.

Buikzuivering voor de verstopte Milt.
Neem een half pint afziedzel van Veelvoet; laat daar in, een gantse nacht, over heete
As trekken, drie dragmen Sennebladen, een dragma Anys; als ’t wel door is gezygd,
doe’er dan een half once Catholicum duplex by, met zo veel Confectio Hamech; en
dit in twe giften hebbende gedeeld, doe een van deze deelen in eens innemen, en de
andere helft van de helft een uur daar aan, en de laatste twe uren daar aan. Men moet
een afziedsel geven, waar in men een dragme Cremor Tartari doet smelten; en is dit
niet goed, doe’er een half glas Kervel-sap by.
Die zich met een Slik-brokje liever den Buik zuiveren, moeten twintig grein Hiera
Simplex, met vyftien grein Lorken zwam, en zo vele gestoten Sennebladen nemen,
met een weinig Stroop, of Confyt, om het te maken.
Ter zelver tyd zal men op de Milt leggen, of een Pleister van Meliloten, of
Mucilago, of Diachilon Ceratum, of men zal dit mengsel gegebruiken.

Smeersel voor ene verstopte Milt.
Neem een en een halve once Olie van Leliën, van Kappers, drie dragmen, Geitendrek,
een half dragma, Saffraan, een once Was; doe het alles onder malkander smelten, en
vryf’er de linkerzyde ’s morgens en ’s avonds mede, en smeer het op een blad Papier.
En om de natuurlyke warmte te vermeerderen, kan men Theriak en Orvietaan, of
Confectio Alkermes doen gebruiken, of Conserf van Bloemen van Kalfstong, of de
geconfyte Alantwortel.
Men moet grof en bezwaard-verteerbaar Vlees verbieden, als Ossenvlees, Ham,
Hazen, Eenden en dergelyke, Peulvruchten, Bonen, Erweten, Rapen, Ramenassen,
Peen, Wortelen.
Wat den Drank belangt; men mag matig Wyn drinken, het Water stalen, of’er een
stuk Goud in gojen, dat gloeijend is; somtyds moet men Hipokras drinken; mits dat
men’er maar een weinig Azyns by doe. Alle andere Wyn, of sterke drank, is schaadlyk.
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Zo de Milt door het drinken van te veel water is bedorven geworden, of door onmatig
leven, zal men ’s avonds gaande slapen, of voor ’t avondmaal, deze Pillen gebruiken.

Pillen voor een verstopte Milt.
Neem drie dragmen Aloë Socotorina, zo veel Rhabarber, en Agaricus; twintig grein
zwarte Peper, zaad van Wynruit, of Agnus Castus; alles wel gestoten zynde, maak’er,
met wat Honig en Azyn, Pillen van. Neem’er, een week lang, ene reis, of twe, een
dragma van in. Komt de verstopping van ene Verzwering, of Knoest-gezwel, zy is
ongeneeslyk.

Knoest-gezwel der Milt.
Menigmaal volgt een Knoest-gezwel op ene Ontsteking, waar voor men aanstonds
middelen moet aanwenden. Daarom moet men ten eerste het Schroei-yzer zetten op
de plaats, daar ’t Knoest-gezwel geboren wordt; zo men dit niet wil, zal men deze
Pleister gebruiken.

Pleister voor een Knoest-gezwel der Milt.
Neem twe oncen Gom Ammoniac, zo veel Sagapenum, doe ze smelten in een half
pintje sap van Scheerling, en een pintje Wyn-azyn. Als ’t een en ’t ander gesmolten
is, en’er niets, van de Gom meer overblyft, smeer ze op een Zeme lap, zo groot, als
’t kwaad is, en laat ze’er op leggen, tot dat zy’er gans is afgevallen.
In plaats van ’t sap van Scheerling kan men dat van Kóól nemen. Men kan de
groene plant van Scheerling alleen gebruiken, gehakt en gekneust, en gelegd op de
Milt; en als zy haar kragt kwyt is, moet het weder vernieuwd worden. Of men moet
Mostaard-zaad nemen met Vygen, en leggen ze daar op, als een Pap, dekkende
dezelve weder met Lywaat, en ’t sap van Brandnetel nat gemaakt.
Men zal dit Middel met een Afziedsel verzellen, dat men enige dagen zal gebruiken,
en bestaat in ’t volgende.

Afziedzel voor een Knoest-gezwel van de Milt.
Neem twe handen Hysoop, zo veel Agrimonie, zo veel bladen van witten Brandnetel;
kook het met den andere in vier pinten Water op de helft; laat daar na ’t Afziedzel
afloopen, en terwyl het nog kokend heet is, doe’er in een once Rabarber, half gekneust,
met zo veel Kaneel, en laat het enen nacht op heete Asse trekken, laat’er daar na twe
Glazen vol van alle Morgens aflóópen, en ’t eerste ten vyf uren, het ander ten zes
uren innemen, en ten acht uren een Vleesnat gebruiken.
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Buikzuiverend middel, voor een Knoest-gezwel der Lever.
Daar na zal men van tyd tot tyd den Buik zuiveren, met een half once Catholicum
Duplex, een half once Confectio Hamech, gesmolten in een Glas Cichorei-water, of
een Afziedzel van Veelvoet.
Men zal van tyd tot tyd nemen, of Theriac, of Orvietaan, of Confectio Alkermes.
Men moet de Stonden doen komen, zo zy opgehouden zyn; Wat de Genees-kunst
aangaat, men zal het zelfde, als in de verstopping der Milt aanmerken.

Algemene Geneesmiddelen voor de Mild-ziekten.
I. Neem een goede menigte Yzerkruis, stamp en kneus het in een Mortier. Neem twe
witten van een Ei, en ontrent een hand vol Meel van Gerst; en by gebrek daar van
Meel van Rog, met de Semelen. Meng het alles wel door een, maak’er ene Pap van,
leg ze met een Lywaat op de Milt, en laat ze’er drie, of vier uren op, herhalende het
menigmalen op een dag, tot dat zy verdwynt.
II. Neem een stuk Staal, vyl het aan poejer, wast deze twaalf malen in water af,
veranderende zo menigmalen van water; doe daar na ’t zelfde poejer, op een halfpintje
witte Wyn, in de Zon trekken op een dag, en des nachts op heete as, neem daar na
de Wyn van de Staal af, en zet’er een half once Sennebladen op, en een weinig
Scolopendria; gy zult’er ’s morgens vier Vingerhoeden vol in een glas van nemen,
terwyl gy in een Kamer wandelt, en gy zult in twe uren daar na niets nemen, dan een
Afziedzel van Kruiden, daar men de Ceterach in kan doen.
III. Neen Vierkruid een dragma, drie witten van een Ei, een hand vol Gersten-meel,
een geraste Neutmuskaat, een weinig Grofwerk, klein gesneden; maak’er ene Pap
van, welke gy op Grofwerk zult doen, die niet aan stuk is gesneden. Dit zult gy op
een Zeem, of een Servet doen, en leggen het tussen twe doeken, op de plaatze der
Milt.
IV. Neen een once Gom Ammoniac; een weinig Bóónen-meels, doet zo veel
Wyn-azyn op gieten, dat het de dikte van een Pap heeft, welke gy op wit Zeem zult
smeren, en leg het daar na op de Milt.

Stoving om de Milt te verzachten.
V. Neem zes handen vol Wynruit, waar mede gy twe Lywaatte zakjes zult volmaken,
welke gy in Wyn-azyn zult laten koken; en ze uitgedrukt hebbende leg ze heet op de
Milt.

Vleesnat voor Milt-zieken.
VI. Neem ontrent een pond Kalfs-schyfjes, zonder vet, laat ze in een Aarden pot met
wilde Cichorei-wortel, zonder zout koken; neem zo een Vlees-natje den tyd van een
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maand, of zes weken lang, alle morgens en op den dag, op ’t middagmaal, met een
glas Wyn, of anders van ’t Vleesnat met Beteunie.
milt-middelen. Zie planten en remedien.
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miniatuur. Middel om in Miniatuur te Schilderen, zonder dat men ’t Schilderen
geleerd heeft. ’t Geen Miniatuur van ander Geschilder onderscheidt is; 1. Dat het
veel zagter is; 2. Dat men het van naby moet zien, en men ’t niet gemaklyk dan in ’t
klein doen kan; 3. Men arbeidt niet dan op Perkament, of op Yvore blaadjes. 4. En
de kleuren worden niet dan met Gomme-water gemaakt.
I. Om daar in wel te slagen, moet men fraai kunnen Tekenen: maar gelyk die
luiden, welke zich daar aan begeven, dit niet zeer fraai, of gans niet kennen, en zy
willen Schilderen, zonder zich de moeite te hebben gegeven van te leeren Schilderen,
’t geen een uitvoering ener konst is, waar in men niet, dan met der tyd, door een
gedurige oefning, een groot Man wordt, heeft men middelen uitgedagt om hun daar
in te gemoete te komen; door deze Tekent men, zonder het Tekenen te kennen.
II. Het eerste is een omtrek geven, dat is, dat zo men ene Plaat, of Tekening in
Miniatuur wil hebben, moet men het onderste, of een ander Papier met zwart Kryt
zwart maken, vryvende het styf met de vingers, bekleed met een doekje. Daar na zal
men ’t met een doekje afvryven, op dat’er gene poejer op blyve, die in staat is, om
’t Perkament vuil te maken, daar men op schilderen wil. Hier op zal men het Plaatje,
of de Tekening met vier Spelden vast maken, op dat het niet zou kunnen verschuiven;
en zo ’t een Papier is, ’t geen men vast heeft gemaakt, moet men het’er met de
Tekening, of Plaat boven op vast maken, mits dat het zwartgemaakte op het Perkament
kome. Daar na zal men met een stompgemaakte Naald, of Speld over de voornaamste
trekken van de Tekening heen halen, de zwieren en plooijen der Klederen en in ’t
algemeen over alles ’t geen men van malkander moest onderscheiden; drukkende
daar zo sterk op, dat de trekken op het Perkament blyven staan.
III. In ’t klein brengen is ene andere manier die niet doenlyk is, dan voor zulken,
die wat Tekenen kunnen, en die een Schildery willen maken, of wat anders, waar
van men den omtrek niet deur tekent. Men leeft daar op deze wyze mede. Men
verdéélt het stuk in verscheiden gelyke deelen, met kleine vierkanten, welke men
met Fusin, Papemuts tekent, zo ’t helder is, en’er ’t zwart op te zien is, of met wit
Kryt, zo ’t te bruin is; waar na men ze even eens, van gelyke grootte, op wit Papier
maakt, waar op men het tekenen moet; want, zo men het ten eerste op ’t Perkament
wilde doen, gelyk het terstond niet gelukt, zo zoude men het Perkament vuil, met
verkeerde trekken, maken; maar als het op ’t Papier in ’t net staat, dan trekt men het
op Perkament deur, gelyk boven gezegd is. Als het oorspronklyke en ’t papier in
dien staat zyn, kykt men na, wat men in elke ruit van ’t stuk bejegent, dat men tekenen
wil, gelyk een Hoofd, een Arm, een Hand, enz. en waar het geplaatst is, en men zet
het in die Ruit op ’t Papier even eens. Op deze wys vindt men waar men elk deel
zetten moet, en ’t komt’er niet op aan, dan op ’t wel maken, en samenvoegen. Men
kan ook op deze wys een stuk zo in ’t klein, of groot brengen, als men wil; makende
de Ruiten van zyn Papier groter, of kleinder, dan die van ’t Oorspronklyke. Maar
men moet gedurig maken, dat het getal daar van even groot zy.
IV. Om een Schildery, of iet anders van de zelfde grootte na te tekenen, kan men
ook een Papier, met Olie gedroogd gebruiken, of van een Vluis van Varkensblaas,
dat zeer deurzichtig is. Men vindt deze by de Goudslagers. De Talk voert het zelfde
uit. Een van deze dingen legt men op uw Stuk; en men ziet’er alle de trekken op, die
men’er op moet maken met een Kryt, of Penceel. Daar na neemt men ’t af, maakt
het op Papier, of Perkament vast, legt het tegen een Glas aan, en tekent op ’t geen
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men’er opgelegd heeft, met een Kryt, of Zilveren Naald alle de trekken, welke gehaald
zyn op ’t geen men gebruikt, en welke door ’t Glas heen te zien zyn.
Men kan zich op deze wys van Glas bedienen, of van een Glas tegen den dag gezet,
om alle Platen en Tekeningen na te tekenen, en andere stukken op Papier, of
Perkament; makende dezelve vast onder het Papier, of onder het Perkament, waar
op gy ’t wilt tekenen; deze uitvinding is zeer goed en zeer gemaklyk, om stukken
van de zelfde grootte te maken.
Zo men de stukken aan de andere kant wil doen zien, moet men ze maar omkeeren,
en leggen de gedrukte, of getekende kant op het Glas, of Perkament: maar op den
rug van de Tekening, of Plaat vast.
’t Is nog een goed middel, om een Schildery van Olie-verw na te tekenen, op de
voornaamste trekken een Penceelstreek te zetten, met Lak en Olie gevreven, en’er
een Papier van de zelfde grootte over heen te leggen. Daar de hand overheen latende
gaan, zullen de trekken van de Lak zich aan ’t Papier vast zetten, en de Tekening
van een Stuk op ’t Papier afgeschetst laten, ’t geen men dan even, als de andere over
kan tekenen. Men moet verdacht zyn, dat men de streken van de Lak, eer zy droog
zyn, daar, met een stuk kruim van Wittebrood, moet afvryven.
Men kan ook Sponsen met gestampte Houtskool, maar in een linne zakje gedaan,
waar mede men ’t stuk zal vryven ’t geen men zal na tekenen, na dat men de
voornaamste trekken heeft geprikt, en daar wit Papier, of Perkament onder gelegd.
V. Maar een zekerder en gemaklyker middel, dan dit alles, voor imand die niet
tekenen kan, is een Compas der Meetkundigen. Zy wordt gemeenlyk van tien stukken
hout, als latjes van twe linien dik, en een halven duim breed, een voet, of meer lang
gemaakt, na dat men groter, of kleinder stukken maken wil. Om ’t gebruik daar van
gemaklyker te maken, zal ik’er hier ene af-beel-
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ding van geven, met ene uitlegging, hoe men ze gebruiken moet.
De kleine Plank, met A. getekend, moet van Dennenhout wezen, bekleed met
Laken, of met de ene, of andere Stoffe, om dat men het’er op moet vast maken, ’t
geen men wil natekenen, mitsgaders het Perkament, waar op men wil tekenen. Men
steekt ook het Compas met een grote Speld, of Naalde aan ’t eind van den eersten
voet, B. zeer vast, op dat zy vast sta; evenwel zo niet, dat het belette gemaklyk te
drajen. Als men van groot in ’t klein wil brengen, brengt men zyn Oorspronklyke op
den eersten voet, door C. getekend, en ’t Perkement, of Papier, waar op men tekenen
wil, op ’t eind der laatste voet, getekend door B; en brengende het verder, of nader
by, naar mate, dat men ’t groter, of kleiner wil maken.
Om van klein groot te maken, moet men het oorspronklyke en zyne Copye, maar
van plaats veranderen, brengende die na C. en ’t ander na B. toe.
In ’t een en ’t ander moet men een Kryt, of ene Naalde van Zilver in de voet zetten,
onder welke men zyn Perkament legt, en een stompe Naald en ’t oorspronlyke, waar
mede men alle de trekken moet volgen, geleidende die met ene hand, en
ondersteunende ze met de andere zachtelyk op het Kryt, of op de Naald, welke het
Perkament tekent, als het genoeg draagt, is ’t niet nodig’er aan te raken.
Men kan ze ook van de zelfde grootte halen, maar men moet ten dien einde het
Compas op ene andere wys op de Plank vast maken; want, dan moet het jn ’t midden
vast gezet worden, ’t geen door D. getekend is, en ’t oorspronklyke en deszelfs Copy
aan weerskanten leggen, en maken dat zy overhoeks even ver van ’t middelste staan,
dat is, van C. tot E, als de stukken groot zyn; men kan zelf verscheiden Copyen te
gelyk maken, van verscheiden en gelyke grootte.
VI. Zie daar alle gemak, dat men aan hun, die niet tekenen kunnen, kan doen; want
die tekenen kunnen, hebben dit geen van allen nodig.
Als uw stuk op Perkament getekend is, moet men met een Penceel van Karmyn
daar over zeer klaar alle de trekken maken, op dat zy onder het arbeiden niet uitgaan;
daar na zult gy uw Perkament met kruim van Witte-brood schoonmaken, op dat’er
geen zwart overblyve, en dat zachtjes, om ’t Perkament niet raau te maken.
VII. Uw Perkament moet op een stukje Houts, of plaatje Kopers vast gekleefd
wezen, om ’t vaster en strakker te houden. Men moet een heel glad Tafreeltje hebben,
met een Pers heel glad gemaakt; nemende om te lymen de Engelse lym, of andersins
kleven ’t met Styfzel; men haalt ’t Perkament zo veel langer, dat men ’t aan den
achter kant kan vastkleven; immers men moet nooit kleven onder ’t geen men
schildert. Want, behalven, dat dit enig valze Tekening zoude maken, zo zoude men
het ook na de Tekening niet kunnen wegnemen. Daar na Tekent men’er de kleine
hoeken van, en maakt het vochtig met een Linnen doek aan de fraje kant, en de andere
legt men tegen de Plaat aan met een wit Papier tussen beiden, en ’t geen overschiet
maakt men op den rug van ’t Plankje vast, halende het gelyk en vry sterk om het
strak te hebben; in de plaats van ’t nat te maken, was ’t best vogt te maken tussen
een vogtigen doek.
VIII. De kleuren welke men tot Schilderen in Miniatuur gebruikt zyn, Karmyn,
Ultramaryn, Veneeds- en Levants-Lak, Calombyne-Lak, Vermilioen, Lood-erts,
Bruin-rood, Steen van Gal, Oker, Stil de Grain, Wynruit, Gomme Gutte, Geel van
Napels, Bleek Mastikot, Geel Mastikot, Indigo, Ivoor-zwart, Rook-zwart, Bister,
Omberse-aard, Groen van Iris, Blaar-groen, Berg-groen, of Aard-groen, Zee-groen,
Groene-asse, Engels-blaau, en wit van Ceruis van Venetien.
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IX. Gelyk alle de Aard-kleuren, en andere dove stoffen, altyd voor fyne werken
al te grof zyn. Hoe meer zy gevreven worden, uit hoofden van zeker zand, dat
overblyft, men kan daar echter het fynste door het met de vinger in veel Water in
een Aarden kannetje af te Wassen, uithalen, en daar na ze een weinig te laten bezinken,
en het helderste, dat boven op staat, ’er af te gieten in een ander glas. Dit zal dan het
fynste wezen, ’t geen men moet laten drogen; en, om ’t te gebruiken, moet men het
met Gom-water mengen; inzonderheid voor het Lood-wit, daar Kryt in is, of
Spaans-wit, dat insgelyks, als ’t geen ’t grofste, en zwaarste, in de andere kleuren is,
op den grond van ’t Kannetje blyft, daar men ze in gewassen heeft.
X. Zo gy een weinig Koejen-, Carper-, of Paling-Gal, inzonderheid de laaste onder
alle Groene kleuren doet, als ook onder Zwart, Grys en Geel, zult gy’er ene luister
aan byzetten, die zy van zich zelven niet hebben. Men moet de Gal uit de Paling
halen, als men ze den hals afsnyd, en ze aan ene spyker ophangen, om ze te drogen,
en als gy ze gebruiken wilt, moet gy ze met Brandewyn vochtig maken, en ze met
de kleur mengen, welke gy reeds moet nat gemaakt hebben. Dit maakt ook, dat de
kleur zich gemaklyker aan het Perkament vast zet, ’t geen niet wel geschiedt, als’er
maar enig vet aan is. Daar by belet de Gal, dat zy niet schiften.
XI. Daar zyn kleuren, die door het vuur schoon worden, als de Oker, Bruin-rood,
Ultramaryn, Omberse-aarde; alle andere worden’er zwart in: maar zo gy gezegde
kleuren in een brandend vuur steekt, veranderen zy, want het Bruin-rood wordt geel,
de gele Oker wordt rood, de Aarde van Ombre wordt ook rood, de Ceruis wordt’er
Citroen-geel in, en dit noemt men Masticot.
Let wel, dat de gele Oker gebrand veel zagter wordt, dan zy doen zoude, en veel
zachter dan het zuiver bruin rood; desgelyks het bruin rood gekookt, wordt zachter
dan de zuivere gele Oker; ’t ene en ’t andere is goed. De schoonste Ultramaryn, en
die allertroust zonder rood vlies
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gekookt is, wordt veel glinsterender, maar zy verminderd, en is grover en harder
voor Miniatuur te bewerken, als ’t op deze wys wordt fyn gemaakt.
XII. Men maakt alle deze kleuren nat in kleine daar toe gemaakte kommetjes, van
Ivoor, of in schelpen met water, waar in Arabise Gom, of Kandysuiker geweekt is.
By voorbeeld, in een glas met water moet men een stuk Arabise Gom doen, zo groot,
als een lid van een duim, de helft Suiker Candy. Dit laaste maakt, dat de kleuren niet
schiften, als zy’er op gedaan worden, dat zy altyd doen, als zy’er niet by is, of zo het
Perkament vet is.
Men moet dit Gom-water in een gesloten Bottel houden, die wel schoon is, en
daar nooit met een Penceel iet uitnemen, als’er maar enige kleur aan is, maar men
moet ’t met een pypje, of iet dergelyks doen.
Men doet van dat Water, met de Kleur, welke men vochtig wil maken, in de Schelp,
en men vryft het met de vinger, tot dat het fyn is. Zo ’t te hard is, moet men het in
de Schulp, met gedachte Water laten wééken, eer men het mengt, daar na laten drogen,
en zo met allen doen, uitgenomen met het groen van Iris, Blaas-groen en Gom Gutte,
welke men niet moet mengen, dan met zuiver water: maar ’t Ultramaryn, de Lak en
de Bister, moeten meer gegrond zyn, dan andere kleuren.
Zo gy Zééschulpen gebruikt, moet men ze een dag twee, of drie in warm water
laten weeken, om’er een zout aan te benemen, dat’er anders by blyft, en ’t geen de
kleuren bederft, welke men’er in doet.
XIII. Om te weten, of de kleuren genoeg gegrond zyn, moet gy, na dat zy geweekt
zyn, niet anders doen, dan ene streek op de hand; deze droogt terstond op. Scheurt
zy, of schilfert zy, is’er te veel Goms in. Of kan men de Verw afvryven, ontbreekt’er
Gom. Men kan het ook zien, als de kleuren op ’t Perkament staan, als men’er de
vinger over heen vryft, en zy’er, als stof aan blyven hangen: dit is een teken, dat’er
geen Goms genoeg aan is: en gy moet meer Gom in ’t water, daar gy ’t mede nat
gemaakt hebt, doen. Draag ook zorg, dat gy’er niet te veel in doet, want dit maakt
uitnement droog en hard. Men kan ’t ook weten, om dat zy glinsteren. Hoe zy meer
gegomd zyn, hoe zy bruiner zyn, en als men meer kragt aan ene kleur wil geven, als
zy van zich zelven heeft, moet men ze maar sterk gommen.
XIV. Men moet ene Ivore Palet hebben, die zeer glad en een hand groot is; Hier
op schikt men aan ene kant de kleuren voor ’t Vlees, op deze wys. Men doet in ’t
midden veel wit in een grote plek, om dat deze de kleur is, welke men meest gebruikt.
En op de kant plaatst men van de linker- na de rechter-hand toe, de volgende kleuren,
die wat ver van een staan. Wit, Masticot, Stil de Grain, Orpiment en Oker.
’t Groen ’t geen uit Ultramaryn, Stil de Grain en Wit, zo veel van ’t een, als ’t
ander, gamaakt wordt. ’tBlaau gemaakt van Ultramaryn, Indigo, Wit, zo dat het zeer
bleek is.
Vermillon, Karmyn, Bister, en Zwart.
Aan de andere kant van de Palet zet men op, Wit, eveneens als voor ’t Vlees maken,
en als men wil, Klederen, of andere dingen maken, zet men by het Wit de kleur, waar
van men ze maken wil, gelyk ik naderhand zeggen zal.
XV. Daar legt veel aan gelegen, dat men goede Pencelen gebruikt. Om ze wel te
kiezen, moet men ze een weinig nat maken, en zo men ze drajende op de vinger, alle
de haairs ziet by een houden, en niet dan een punt houden, zyn zy goed. Maar zo zy
niet by een komen, en vele punten maken, en ’t ene haairs langer, dan ’t ander is,
deugen zy niet, voor al niet om te stippen, en Vlees te maken; en als zy al te puntig
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zyn, zo dat’er maar vier, of vyf haartjes voor de andere uit steken, alhoewel zy zich
anders, by een houden, laten zy niet na goed te zyn. Maar men moet ze met een
scharp Mesje afsnyden; maar zorg dragen dat men ’ze niet te veer afsnydt; ’t is goed,
dat men’er een soort, of drie heeft. De grofste dienen, om den grond te maken, de
middelste om te schetzen, en de kleinste om te eindigen.
Om de haairen uwer Pencelen te doen sluiten; en een goede punt te doen worden,
moet men ze onder den arbeid menigmaal op de lippen zetten, sluiten, en met de
Tong vocht maken, zelf als men’er de kleur aan gedaan heeft. Want is’er te veel aan,
neemt men het’er op die wys af, en daar blyft niet meer aan, dan nodig is, om gladde
gelyke trekken te maken. Men hoeft niet te denken, dat dit enig kwaad zal doen, alle
de kleuren van ’t Miniatuur (’t Orpiment, dat een vergift is, uitgezonderd) hebben,
bereid zynde, noch kwade smaak, noch kwade hoedanigheden; men moet voor al
deze uitvinding gebruiken, om te stippen, en om ’t in ’t net te doen, voor al het Vlees
maken, op dat de trekken net zyn, en niet te vol verws. Want wat de Klederen en
andere dingen, zo om te schetzen als af te schilderen, belangt; Men kan zich te vreden
houden met de haartjes van zyn Penceel by een te halen, en ze te ontlasten, als zy te
vol kleurs zyn; met ze over de kant van de Schelp, of ’t Papier te halen, ’t geen gy
over uw Werk heen moet leggen, om’er met uwe hand op te rusten, gevende’er enige
streken op, eer gy ze op ’t Stuk zet.
XVI. Om wel te werken moet men in een Kamer zyn, daar niet méér dan een
Venster in is, en daar dicht aan gaan zitten, met een Tafel, of Lessenaar, die byna zo
hoog, als’t Venster is, en zodanig, dat de Dag altyd van de linker kant, en niet van
voren, noch van de rechterhand komt.
XVII. Als men enige kleur wil leggen, tot een grond, die over al even krachtig is,
moet gy uw mengzel in uwe Schelp maken, en’er genoeg in doen voor ’t geen gy
wilt schilderen, want is ’t te vroeg uit, is ’t moeilyk ze weder te maken, zonder dat
zy te bruin, of te ligt is.
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XVIII. Na dat wy van ’t Perkament, Pencelen, Kleuren gesproken hebben, laat ons
zeggen hoe men ze gebruikt. Voor eerst, als men een Stuk wil maken, ’t zy ’t Vlees,
Klederen, of iet anders is, moet men met Schetzen een aanvang maken, dat is, de
kleur aan grote vlakken zo gelyk leggen, als men kan, gelyk zy doen, die met Olie
schilderen, en’er nog al de kracht niet aan geven, welke men’er aan zoude kunnen
geven, eer men ’t af heeft. Ik wil zeggen, dat men de dagen wat donkerder moet
maken, en de schaduwen wat minder bruin moet leggen, als zy zyn moeten; om dat
men daar over heen stippende, gelyk men na het leggen van de doodverw doen moet,
de kleur altyd ene kracht byzet, die op ’t laatst te bruin zoude worden.
XIX. Daar zyn verscheiden manieren van stippen, en elke Schilder heeft de zyne.
De een maakt de stipjes rond, de ander langwerpig, en de anderen maken, kleine
streekjes, die zy allerlei wegen heen kruissen, tot dat het’er even eens uitziet, als of
het gestipt was. De laatste manier is de beste, de stoutste, en heeft de meeste moeite
in. Hierom rade ik hun, die in Miniatuur willen schilderen, deze laatste manier te
gebruiken, en zich eerst te gewennen aan ’t vet, vol, en zacht te doen, dat is, dat de
stippen, waar in men werkt, zich verliezen, en dat zy niet voor den dag komen, dan
zo veel als nodig is, om te zien, dat het gestipt werk is. Hard en droog te werken, ’t
geen men Arceren noemt, is ’t tegendeel, en men moet’er zich wel voor wagten. Dit
geschiedt al stippende, met een kleur, die bruinder is dan de grond, en als het Penceel
niet vocht genoeg van kleur is, ’t geen ’t werk doet ruw voor den dag komen.
XX. Doe ook uw best, om de ene uwer kleuren in de andere te doen smelten,
zonder dat men ziet, waar ze van een scheiden, en verzacht zo uwe trekken met
kleuren, die aan weerskanten zyn; dat uwe trekken ze niet schynen van een te snyden,
of scheiden. Door dit woord Gesneden, versta ik ene zaak, die net snydt, en zich met
de naburige kleuren niet vermengt, en ’t welke men niet doet, dan aan de einden der
kleding.
XXI. Als de stukken af zyn, een weinig te hoogen, dat is, op de einden der dagen
enige kleine ligte deukjes te geven, welke men met de overige verdryft, voert veel
uit.
XXII. Na dat de kleuren op uw Palet, of in uwe Schulpen, droog zyn geworden,
moet gy ze wat met water mengen, om ze te gebruiken. En ziet men, dat’er de Gom
uit is,’t geen te zien is, wanneer zy licht afgaan, of aan de handen, of iet anders, ’t
geen men’er overheen vryft, blyven hangen, gelyk gezegd is; en dan doet men’er
wat meer Gom-water, in de plaats van zuiver Water, in; tot dat zy wel gesteld zyn.
XXIII. Men heeft verscheiden Gronden voor Schilderyen, of Portretten. De een
is donker, gemaakt van Bister, Omberse Aarde, of Keulse Aarde, met een weinig
Wit; de ander is geel, waar in men Indigo doet, om te schilderen. Maak een gewassen
grond van de Kleur, of ’t Mengsel, ’t geen gy maken wilt, of naar de Schilderyen,
welke gy naschilderen wilt, dat is, een zeer lichte grond, waar in byna niets is, dan
water, om in ’t Perkament in te dringen. Doe’er daar na den dikker grond over heen,
en stryk het glad met grote streken zo schielyk uit, als gy kunt, rakende geen twemaal
op de zelfde plaats, eer het droog is. Om dat de twede streek wegneemt, ’t geen men
met de eerste gaf, inzonderheid, als men met het Penceel een weinig drukt.
XXIV. Men maakt nog andere bruine kleuren een weinig uit den groenen. Deze
zyn allermeest in gebruik en bekwaamst, om ze onder allerlei Figuren en Portretten
te doen, om dat zy het Vlees wonder fraai doen voor den dag komen, en zich gemaklyk
maken, zonder dat het nodig zy, ze te stippen, gelyk men menigmalen anderen moet

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

doen, die ten eerste niet gelyk schynen, daar men in deze deurgaans terstond slaagt.
Om ze te maken, moet gy zwart mengen met Stil de grain en Wit deur een, en van
alle de kleuren meer, of minder nemen, naar dat gy der grond wilt hebben lichter, of
donkerder. Gy zult’er een zeer ligten grond van maken, daar na een dikker, gelyk ik
van de eerste gronden gezegd heb. Men kan ze nog, zo men wil, wel van andere
kleuren maken; maar zie daar de gemene.
XXV. Als gy een heilig op enen van die gronden schildert, en gy een kleine luister
om ’t hoofd van uwe beeltenis wilt maken, moet gy op die plaats de dunste kleur
leggen, of gene in ’t geheel; inzonderheid, als die luister wat helder moet wezen:
maar leggen voor de eerste Wit met wat Oker gemengd, vrij dik; en naar de mate,
dat gy verder van ’t hoofd afraakt, doe’er een weinig meerder Oker by, en om deze
kleur met den grond te laten verdwynen, arceert men met het Penceel met grote
streken, en volgende het rond van den luister, mengt men onder dat van den grond
nu eens wat meerder Wit, zo het te bruin is, om daar mede te werken, tot dat het een
zich ongevoelig in ’t ander verliest, en men gene scheiding vindt, welke ze snydt.
XXVI. Om een gansen grond van een Luister te leggen, Schetst men zeer licht
met wat Oker en wit; doende daar iet meer van ’t eerste by, naar mate, dat men nader
aan de kant van de Schildery komt. En als de Oker niet sterk genoeg is (want ’t moet
al bruinder en bruinder worden) doet men’er van de Steen der Galle by, daar na een
weinig Karmyn, en eind’lyk wat Bister. Men moet deze Dood-verw zo zacht leggen,
als mooglyk is, dat is, dat de wolkjes zich zonder streek scheiden. Daar na stipt men
over die kleuren heen, om ’t alles met malkander te verdryven. Dit is werk, dat vry
lang duurt, en wat moeilyk is. In ’t byzonder, als men’er wolken van luister op den
grond vindt. Men moet’er den dag van krachtiger maken, naar dat men verder van
de Beeltenissen afkomt, en eindigen daar mede even
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als met het andere al stippende en de Wolken rondende, waar van men het heldere
met hen donkere ongevoelig vermengen moet.
XXVII. Om een Hemel voor den dag te maken, neemt men Ultramaryn en veel
wit, ’t geen men met den andere mengt. Hier van maakt men enen Grond, zo gelyk,
als men kan, met een groot Penceel, en met grote streken gelyk de Gronden, leggende
het’er van bleek, tot bleker op, naar dat men meer den Zicht-einder nadert, welke
men met Vermiljoen, of Lood-Erts moet maken, en van wit in de zelfde kracht, als
de Hemel eindigt, en zelf een weinig minder, doende dat blaau in ’t rood verliezen,
’t geen men tot op de dyken doet dalen; doed daar op ’t laast Steen van Gal en veel
wit onder. Zo dat dit mengzel nog bleker, dan ’t eerste zy, zonder dat’er een
afscheiding in alle de Kleuren in den Hemel is.
XXVIII. Als men Wolken in den Hemel heeft, kan men de plaatzen, daar zy zyn
moeten, overslaan, dat is, daar geen Blaau op doen; maar het dood-verwen, zo ze ros
zyn, met Vermiljoen. steen van Gal en Wit, met wat Indigo; en zyn zy zwarter, moet
men’er van ’t laatste wat meerder in doen, makende de dagen van de ene, en de
andere van Masticot, Vermillioen en wit, meer, of minder van de ene, of de andere
van die kleuren, naar de kragt was, waar van men ze maken wilde, of volgens die
van ’t oorspronklyke, ’t welke men Kopieert, rondende de drajen al stippende: want,
’t is moeilyk om ze zeer gelyk te leggen, als men dood-verwt, en is de Hemel niet
gelyk genoeg moet men stippen.
Men kan ook de plaats der Wolken niet overslaan, maar ze op den grond van den
Hemel leggen, voegende’er het heldere, maar niet’er veel wit op te leggen, en makende
de schaduwen maar sterk. Dit is eerder gedaan.
XXIX. De Hemel van een Nacht, of Onweder, wordt van Indigo, zwart en wit
onder een gemaakt. Dit legt men, gelyk den Hemel van den Dag. Men moet onder
dat mengzel doen, Oker, Vermillioen, of Bruin-rood, om Wolken te maken, waar
van de Dagen van Mastikot, of Lood-erts moeten zyn, en een weinig, nu eens wat
roder, dan eens wat geelder, naar welgevallen. En als ’t een Hemel van Onweer is,
en dat men op enige plaatzen helderheden ziet, zo die blaau, als rood zyn, zal men’er
mede leven, gelyk in een Hemel van den Dag, verliezende het alles onder malkander,
zo in ’t Schetzen, als in ’t fyn Schilderen.
XXX. Om een Blaauwe Kleding te maken; doe uwe Ultramaryn by het wit, dat
op uwe Palet is; neem een deel van ’t een en ’t ander by een, zo dat het bleek zy, en
lighaam heeft, uit dit mengzel zult gy het bleeke maken, daar na zult gy’er meer
Ultramaryn by doen, om te Schilderen, dat bruinder is, ga daar mede op die wys tot
de plojen toe voort, die de donkerste zyn, en de zwaarste Schaduwe hebben; alwaar
men zuivere Ultramaryn kan nemen, en dat alles in dood-verw, dat is, met grote
streken, makende het evenwel zo gelyk, als men kan, verdryvende het helderen onder
het bruine, met ene kleur, die zo bleek niet is, als de Dag kleur, noch zo bruin, als
de Schaduwe. Men zal daar na met de zelfde kleur stippen, waar mede men
gedood-verwd heeft, maar een weinigje sterker, op dat de punten Getekend mogen
zyn. Alles moet in een versmelten en de plojen moeten niet gesneden schynen. Als
het Ultramaryn niet bruin genoeg is, om de sterkste Schaduwen te maken, hoe zy
ook Gegómd mag zyn; doet men’er Indigo onder, om’er de laatste hand aan te leggen.
En als het uiterste der Dagen niet licht genoeg is, hoogt men met wit, en zeer weinig
Ultramaryn.
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XXXI. Ene Kleding van Karmyn, wordt even eens gemaakt, als die van blaau,
behalven dat men op de bruinste plaatzen een grond van Vermillioen legt, eer men
met de Karmyn de dood-verw maakt, welke men gebruiken zal, zonder wit’er boven
op; en in de sterkste Schaduwen, zal men sterk Gommen. Om meer te diepen, doe’er
een weinig Bister by.
XXXII. Men maakt nog een andere Rode Kleding, welke men gans van Vermillioen
dood-verwt, doende daar wit by om te drogen, maar het enkel voor de bruinste
plaatzen nemende, doet men daar voor de grootste Schaduwen ook Karmyn by. Men
Schildert het daar na, gelyk andere Kledingen met de zelfde kleuren af; en zo de
Carmyn met het Vermillioen niet bruin genoeg zyn, arbeidt men met de eerste zuiver,
doch alleen in de zwaarste Schaduwe.
XXXIII. Men maakt ene Kleding van Lak, even als die van Karmyn, doende daar
veel wit op de lichte plaatzen by, en zeer weinig op de bruine, men eindigt mede met
stippen, maar men doet daar geen Vermillioen in.
XXXIV. De Violette Klederen worden ook op deze wyze gemaakt, door ’t mengen
van Karmyn met Ultramaryn, en doende’er voor ’t hoogsel, Wit onder. Wilt gy dat
uwe Violet Kolombyn zy, moet’er méér Karmyn, als Ultramaryn wezen: maar wilt
gy ’t blaauwer hebben en donkerder, doe’er meer Ultramaryn, als Karmyn by.
XXXV. Men maakt ene Kleding van Vlees-kleur met het leggen van enen Grond
van Wit, Vermillioen, en wit Lak, en men Schaduwt het met de zelfde kleuren, doende
daar alleen wat minder wit in. Men moet die Kleding zeer bleek en teder maken, om
dat zy van lichte stoffe moet zyn, en de Schaduwen daar van moeten niet donker
zyn.
XXXVI. Om ene gele kleding te maken, moet men enen Grond van Masticot
leggen, daar na’er Gomme Gutte overheen schilderen, behalven, op de lichte plaatsen,
waar op men de Masticot alleen moet laten; daar na doodverwt men met Oker gemend
met een weinig Gomme Gutte, en Masticot, doende daar meer, of minder van ’t
laatste by, naar de kracht der schaduwen; en als deze kleuren niet bruin genoeg zyn,
doet men daar Steen van Gal
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by; waar mede men zuiver in de sterkste schaduwen werkt, doende daar Bister by.
Zo het nodig is ze nog bruinder te maken, schildert men met de zelfde kleuren, daar
men mede gedoodverwd heeft, al stippende, en doende het hoogsel onder het diepsel
smelten.
XXXVII. Zo gy Napels geel, of Stil de grain in de plaats Masticot en Gomme
Gutte neemt, zult gy een ander soort van Geel krygen.
XXXVIII. De Groene Kleding wordt gemaakt door ene gemene Grond van
Berg-groen te leggen, waar mede men, zo men het te blaau vindt, Masticot voor de
dagen moet mengen, en Gomme Gutte voor de Schaduwen. Men doet daar na by dat
mengzel Verd de Iris, of Blaas-groen mengen, om te Schaduwen; en naar de mate,
dat de Schaduwen sterker zyn, doet men’er van de laatste meer in, ja zelf neemt men
zuivere, daar men heel bruine moet maken; men Schildert veel fraajer zelf af met
een weinig bruiner kleuren.
Als men wat méér blaau, of geel in de kleuren doet, zal men groen, van zo velerlei
kleur maken, als men wil.
XXXIX. Om ene Zwarte Kleding te maken, dood-verwt men met zwart en wit,
en men Schildert af met de zelfde kleur, doende daar zwart by, naar de mate dat de
schaduwe bruinder wordt; onder de donkerste doet men Indigo, inzonderheid, als
men wil, dat de Kleding na Fluweel zweemt. Men kan somwyl enige streken met
wat lichter kleur geven; om de hoogsels van Klederen te geven.
XL. Om ene Witte Kleding van Wol te maken, moet men een Grond van Wit
leggen, daar een weinig Oker, of Orpement in is, of Steen van Gal, op dat het wat
geelachtig schyne; daar na doodverwen, en de schaduwen met Blaau, een weinig
Zwart, Wit en Bister, voltrekken, doende van ’t laatste onder ’t Bruine.
XLI. De doodverw van Wit Graau, wordt met Zwart en Wit gelegd, en men voltrekt
met de zelfde kleur: maar wat sterker.
XLII. Voor een Minderbroeders Kleding, legt men enen grond van Bister, Wit,
en een weinig bruin Rood, en men schaduwt met dat mengsel, maar wat bruinder.
XLIII. Men heeft nog andere Kleding, welke men veranderlyke noemt, om dat de
schaduwen van ene andere kleur moeten wezen, als de hoogsels. Men gebruikt ze
meest aan de Klederen der Engelen, en voor jonge en tedere Luiden, voor Sjerpen
en andere ligte klederen, daar vele plojen in zyn, en die als van de wind moeten
wajen. De gemeenste zyn de Violet, men maakt’er twe soorten van, de ene waar van
de dagen Blaau, en de andere, waar van zy Geel zyn.
XLIV. Voor de eerste neemt men een grond van Ultramaryn, en van Wit, zeer
bleek op de hoogsels, en men schaduwt met de Karmyn, de Ultramaryn en Wit, even
als men in een Violette Kleding doet; zo dat niets, dan de grootste dagen Blaau
schynen. Men moet ook met Violet stippen, daar veel Wit in is, en men moet dit
ongevoelig in de schaduwe verliezen.
XLV. De andere wordt gemaakt met op de dagen, in de plaats van blaau, een grond
van Masticot te leggen, gaande niet anders te werk, als met ene gans Violette Kleding,
uitgenomen dat men moet stippen, en de hoogtels in het bruine moet doen verdwynen,
dat is, het gele en het Violet, met een weinig Gomme Gutte; geel van Napels, en wit
met Violet vermengd.
XLVI. Het rode Karmyn wordt, gelyk het laatste gemaakt, dat is, dat men de dagen
van Masticot maakt, de Schaduwen van Karmyn; en, om ’t een in ’t ander te doen
smelten, gebruikt men Gomme Gutte.
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XLVII. ’t Rood van Lak, gelyk dat van Karmyn.
XLVIII. ’t Groen van Menie, als dat van Lak, mengende altyd Berg-groen met dat
van Iris, of Blaas-groen, om de Schaduwen te maken die niet zeer bruin zyn.
XLIX. Men kan’er nog van verscheiden soorten naar welgevallen maken, dragende
niet te min zorg voor ’t verenigen der kleuren, niet alleen in een stoffe, maar ook in
een tros van velerleije kleuren, dragende zo veel mooglyk zorg voor blaau by rood
te brengen; groen by zwart, en dus met anderen die snyden, en welker vereniging
niet zagt genoeg is.
L. Men maakt nog verscheiden andere Klederen van bemorste kleuren, als
Bruin-rood, Bister van Indigo, enz. en alle op de zelfde wys. En andere van gebroken
en gemengde kleuren, onder welke men altyd ene overeenstemming moet waarnemen,
op dat haar mengzel niets scherps in ’t gezicht voortbrenge; daar ontrent is’er gene
regel; Men moet alleen door ondervinden en oeffenen leeren, wat kracht uwe kleuren
hebben, en gaan op deze kennisse voort.
LI. Het Lywaat wordt op de zelfde wys Geschilderd. Na dat men de Plojen
Geschilderd heeft, gelyk die van Klederen, legt men een grond van wit overal, daar
na dood-verwt men, en maakt de Schaduwen af met een Mengzel met Ultramaryn,
Zwart en Wit, weinig, of veel van ’t laatste, naar dat zy sterk, of zwak zyn; en in de
binnenste diepzels doet men wat Bister, gemengd met Wit, zettende maar enige
Deuken met dit mengsel, of met Bister wel alleen, in de uitersten van de grootste
schaduwen, waar in men Vouwen moet tekenen, en ze doen met de overigen verliezen.
LII. Men kan ze ook op ene andere wys maken, leggende enen grond met dit
Mengsel van Ultramaryn, Zwart en Wit heel bleek, en dood-verwende, gelyk boven
is gezegd, met de zelfde kleur, maar die een weinig sterker is; en, als de Schaduwen
gestipt en afgeschilderd zyn, zet men de hoogsels met zuiver wit, latende ze
verdwynen met den grond van ’t Lywaat. Maar hoe men het maakt, men moet, als
het af is, enige Deuken van Orpiment en Wit op enige plaatzen geven, leggende ze
daar ligtjes, als een Water op; en ’t
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geen’er onder is, laat niet na voor den dag te komen, zo wel de Schaduwing, als de
Stipping.
LIII. Men maakt het Lywaat geel, door een grond te leggen van Wit, gemengd
met een weinig Oker, daar na doodverwt en volmaakt men, de schaduwen met Bister,
gemengd met witten Oker, en in de sterkste Schaduwen met zuiveren Bister; en eer
men afschildert maakt men hier en daar Deuken met Oker en Wit, en anders, met
Wit en Ultramaryn, zo op de Schaduwen, als op de Hoogsels, maar zeer ligt; en men
doet het alles, ’t geen van grote kragt is, in malkander al stippende verdwynen. Als
men afschildert hoogt men de einden van de dagen met Masticot en Wit. Men kan
op deze zo wel, als op ’t Witte zekere strepen hier en daar zetten, gelyk aan de
Egyptise Windsels, dat is, kleine Blaauwe en Rode streken, tussen twe Blaauwe, die
zeer helder op den Dag zyn, en zeer sterk in de Schaduwen. Men schikt gemeenlyk
de Maagden met dat soort van Sluyer op; men maakt’er ook Sjerpen van, die om den
hals open zyn, om dat zy zich zeer wel na de kleur van ’t vel schikken.
LIV. Wanneer men wil, dat het naakt en andere dingen doorschynen, en dat de
stof , of andere dingen, die’er onder zyn, ’er deur heen schynen; moet men de eerste
grond vry helder leggen, en mengen in de kleur, om te Schaduwen, iet van ’t geen’er
onder is, inzonderheid op ’t einde van de Schaduwen, en niet maken dan ’t einde der
Dagen, inzonderheid voor het Geel, van Masticot en Wit, en voor ’t Wit, zuiver Wit.
Men kan ’t nog op ene andere wyze doen, voor al, wanneer men wil, dat zy gans
Wit zyn, gelyk het Gaas van Lion, of Zyde; ten dien einde moet men doorverwen,
en opschilderen ’t geen’er onder is, als of men’er niets overheen wilde doen. Daar
na zal men de plojen tekenen die Wit zyn, met Wit en met Masticot, en men zal
Schaduwen met Bister, of zwart, Blaau, en Wit, naar de kleur, welke gy maken wilt,
bemorsende het andere geensins. Dit is ook niet nodig, dan voor de minst heldere.
LV. ’t Floers wordt op de zelfde wys gemaakt, uitgenomen, dat men de kleuren
der Schaduwen en der Dagen tekent, en de kanten met kleine draatjes van zuiver
Zwart op ’t geen’er onder is, ’t geen men ook in ’t fyn moet afgeschilderd hebben.
LVI. Als men een Stof Wateren wil, moet men’er golfjes op maken, met een kleur,
die wat lichter, of bruinder is, op de Hoogzels en Diepzels.
LVII. Daar is ene manier van Schilderen, waar door men Zyden van
Wollen-klederen onderscheiden kan. Deze zyn Aardachtiger en beter te voelen, gene
zyn lichter en vliegender. Maar men moet aanmerken, dat het ten dééle ene uitwerking
van de stoffe, en ten dééle van de kleur is, en van ze te gebruiken op ene wys, die
beter op de Onderwerpen en Diepsels passende is. Ik zal hier een woord van die
velerleije hoedanigheden zeggen.
LVIII. Wy hebben gene kleur die meer van ’t Licht en nader aan de Lucht komt,
dan ’t Wit. Dit doet ons zien; dat zy licht en vluchtig is; men kan ze niet te min
houden op het voorste, en ze iet van ene ander kleur byzetten, die’er na by komt,
zwaarder en gevoeliger is, of met ze samen te mengen.
LIX. ’t Blaau is de vluchtigste kleur; men ziet ook, dat de lucht met deze kleur ’t
verste wordt verbeeld, maar zy wordt zo veel volder van Figuren, als zy meer met
Wit is gemengd.
LX. Het Zwart is de zwaarste en Aardachtigste kleur van allen, en hoe gy’er meer
van met andere kleuren mengt; hoe zy daar nader aan komen. Niet te min maken de
velerleije schikkingen van Wit en Zwart de vertoningen daar van verschillende. Want
somwyl doet het Wit het Zwart wyken, en ’t Zwart het Wit naderen, gelyk in de
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Schaduwen van Bollen, of andere Beelden die men wil ronden, daar men gedurig
wykende deelen in heeft, die door de kunst het oog bedriegen. Onder ’t Wit zyn alle
lichte kleuren begrepen, gelyk onder het Zwart alle zware kleuren.
Het Ultramaryn is dan een zachte en luchtige kleur.
De Oker is het zo zeer niet.
De Masticot, en het Berg-groen, is zeer luchtig.
’t Vermillioen en Karmyn, komen den andere zeer na.
’t Auripigment en de Gomme Gutte, komen een weinig méér met den andere over
een.
’t Lak houdt een midden, dat méér zacht dan ruw is.
Het Stil de grain is ene onverschillige kleur, die licht de hoedanigheden der anderen
aanneemt. Gy zult ze ook Aardachtig maken, mengende ze met kleuren, die helder
zyn, en in tegendeel wykende, als gy ze mengt met Wit en Blaau.
Het Bruin Rood, de Omberse Aarde, de Bruine Groenen en de Bister, zyn de
zwaarste, en de Aardachtigste na het Zwart.
LXI. De Schilders die de kunst van ’t Perspectief, en de overeenkomst der kleuren
wel verstaan, nemen altyd in acht, dat zy de gevoeligste en bruinste kleuren op den
voorgrond van hunne Stukken hebben; en de helderste en wykenste voor de
verschieten. En wat de verenigingen der kleuren belangt, de menigvuldige
vermengingen, welke men daar van kan maken, zullen de overeenkomst en de stryd,
welke ze met den andere hebben, leeren. Daarom zult gy uwe maatregels beramen,
om ze met ene overeenkomst te plaatsen, die aan ’t gezicht bebaagt.
LXII. Om Kanten, Passementen en dergelyke te maken, legt men enen grond van
Blaau, Zwart en Wit; gelyk in Lywaten, daar na legt men de Bloemen met zuiver
Wit. Daar na maakt men de Schaduwen met de eerste kleur daar over heen te leggen,
en men schildert op de zelfde wys af, als zy op Vlees-kleur, of andere dingen komen,
welke men’er deur wil laten schynen; men schildert in ’t net ’t geen’er onder is, als
of men’er niet over-heen wilde doen, en boven over-heen maakt men punten, of
tanden met zuiver Wit, Schaduwende en
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Schilderende in ’t net, met het ander mengsel.
LXIII. Wilt gy enige Peltery schilderen, moet gy een doodverw als voor een Kleed
leggen, zo ’t bruin is, van Bister en Wit; makende de schaduwen met de zelfde kleur,
met weinig wit. Zo zy wit is, met Blaau en Wit, en een weinig Bister, en als uwe
doodverw af is, moet gy in de plaats van stippen kleine trekjes maken, drajende ze
dan eens dezen, dan eens genen weg henen, zo als het haair loopt. Men hoogt de
Dagen van het bruin met Oker en Wit, en ’t ander met Wit en een weinig Blaau.
LXIV. Om een Gebouw te maken, zo ’t Steen is, neemt men Indigo, Bister en Wit,
waar mede men Doodverwt; en om ’t te Schaduwen legt men van ’t laatste, en meer
Bister dan Indigo, naar de kleur der Steenen, die men maken wil; men kan’er ook
Oker onder mengen, om te Doodverwen en in ’t net te schilderen. Maar om het frajer
te maken, moet men hier en daar, inzonderheid, als het oude gemetzelde Muren zyn,
gele en blaauwe streken maken, de ene met Oker, en de andere met Ultramaryn,
doende daar gedurig Wit deur, ’t zy voor het Doodverwen, als zy maar door de
Doodverw heen schynen, ’t zy’er over heen, latende ze smelten onder de andere, als
men afschildert.
LXV. Als het Gebou van Hout is, gelyk’er van velerleije soorten is, zo maakt men
het naar welgevallen; maar het gemeenste is de Dood-verw met Oker, Bister en Wit
te leggen, en in ’t net te Schilderen, zonder, of met zeer weinig Wit; en zyn de
Schaduwen zeer sterk, met zuivere Bister. Onder de andere doet men somwyl
Vermillioen, en somwyl Groen, of Zwart; en met een wóórd volgens de kleur, welke
men daar aan wil geven; en men eindigt, al stippende, gelyk de Klederen en andere
dingen.
LXVI. In ’t Vlees maken zyn zo velerhande kleuren, dat men kwalyk over de
voorwerpen, die zo byzonder zyn, algemene regels zoude kunnen geven; men houdt
ze ook niet, als men door ’t gebruik de bekwaamheid heeft gekregen, om gemaklyk
te werken; en die daar toe gekomen zyn, doen hun best, om het óórspronklyke na te
Schilderen, of zy Schilderen op hunne eigen verbeeldingen, zonder te weten hoe; zo
dat zy die de meeste bekwaamheid hebbende, het met minder oplettenheid en moeite
doen, dan andere, ook meerder moeite zouden hebben, om reden van hunne leer in
’t stuk van Schilderen te geven, zo men hen eens vroeg, wat voor kleuren zy
gebruikten, om zo, of zo een kleur te maken, en hier een Deuk en daar ene andere te
geven?
Middelerwyl gelyk de beginnende, waar voor dit kleine werk geschikt is, in ’t
begin, enige handleiding moeten hebben, zal ik hier in ’t algemeen lééren, hoe men
Vlees moet maken.
LXVII. Voor eerst, na dat men het Beeld met Karmyn heeft geschetst, en ’t Stuk
geordineerd, legt men’er voor Vrouwen, Kinderen, en in ’t algemeen voor alle teder
Vlees, een witte grond op, met een weinig van dat blaau gemengd, ’t geen men voor
Wezens maakt; waar van ik ’t mengzel gezegd hebt; maar zo, dat men het niet zien
kan.
LXVIII. En voor de Mans, in de plaats van blaau, legt men in deze eerste grond
een weinig Vermillioen; en zyn ze oud, doet men’er een weinig Okers onder.
LXIX. Daar na zoekt men alle de Trekken met Vermillioen, Karmyn en Wit onder
een, en men Doodverwt alle de Schaduwen met dat mengzel;. doende daar Wit naar
gelang onder, dat zy zwak zyn; en leggende’er geen op de bruinste, en als stippen
op zekere plaatsen, daar men sterke Deuken moet geven; by voorbeeld, in de hoeken
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der Ogen, onder de Neus, Ogen, Kin, in de scheidingen der Vingeren, in alle de
Ledematen, de hoeken der Nagelen, en in ’t algemeen over al, daar men enige
scheiding vindt in de Schaduwen die donker zyn. Men moet ook niet vrezen aan deze
alle de kracht te geven, welke zy door de eerste Dood-verw hebben moeten; om dat
men daar op met Groen werkende dit altyd het Rood verzwakt, ’t geen men’er op
gelegd heeft.
LXX. Na het leggen van ’t Rood, maakt men Blaauwe Deuken met Ultramaryn,
en veel Wit op de plaatsen, die wyken, dat is op de slagen van Hóófd, onder en in
de hoeken der Ogen, aan weerskanten van den Mond, boven en onder, en een weinig
in ’t midden van ’t Voorhóófd, tussen de Oogen en de Neus, op de kant der Kakens,
aan den Hals; en andere plaatzen hebben, ik weet niet wat voor een blaau Oog.
Men heeft ook geelachtige kleuren met Oker, of Auripigment, en een weinig
Vermiljoen, met wit gemengd, boven de Wenkbraauwen, aan de kanten van de Neus,
om laag, een weinig onder de Wangen, en op andere deelen, die daar aan komen. ’t
Is inzonderheid om deze kleuren, waarom men het natuurlyke moet in acht nemen,
om het te treffen; want, alzo het Schilderen een Nabóótzen van de natuur is, bestaat
de volmaaktheid van die Kunst in de juistheid en levendigheid van die vertóóning
voor al in het Portret.
LXXI. Als gy dan uwen eersten Grond en Doodverw en Kleuren gelegd hebt,
moet’er op ’t Schaduwen alstippende toegelegd worden, met het Groen voor de
Vleesmaking, mengende daar, naar den Regel, door ons gegeven, voor de kleuren,
een weinig Blaau onder voor de wykende déélen, en in tegendeel doende’er een
weinig meer Geel onder voor die, welke een weinig gevoeliger zyn, dat is, die een
weinig méér voor komen, en eindelyk de Schaduwen aan de kant van den Dag. Men
moet die kleur ongevoelig vermengen, in den grond der Vleesmaking, met Blaau,
daar na met Rood, volgens de plaatsen daar men schildert; zo het mengsel van Groen
niet bruin genoeg maakt, moet men over de Schaduwen heen, enige malen herhalen,
somtyds Rood, somtyds groen, en gedurig al stippende, tot dat het is gelyk behóórt.
LXXII. En zo men met die kleuren aan de Schaduwen alle kracht niet geven kan,
welke ze
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hebben moeten, schildert men in de donkerste plaatsen met Bister, gemengd met
Auripigment, Oker, of Vermillioen, en somtyds gans zuiver naar de kleuren, die men
maken wil, maar ligtjes, zettende uwe vlees-kleur zeer helder.
LXXIII. Men moet op de Hoogsels met een weinig Vermillioen stippen, of met
Karmyn, met veel Wit en een weinig Okers gemengd, om ze in de Schaduwen te
doen verdwynen, en om de kleuren ongevoelig, de ene in de andere te versmelten,
drajende al Stippende, of Arcerende zorg, dat uwe Trekken den draai van uwe
Hoogsels volgen: want in de plaats van na alle kanten heen te kruissen, moet deze
een weinig meer voor den dag komen, om dat het de deelen rondt. En, gelyk dit
Mengsel een te roden kleur kan geven, zo men ze gedurig gebruikte, werkt men ook
over al om de kleuren met den anderen zeer te verwarren, en de Schaduwen met
Blaau, een weinig Groen, en veel Wit; zo dat dit Menssel zeer bleek schynt;
uitgenomen evenwel, dat men van deze kleur op de kakens niet moet leggen, noch
op de uitersten der hoogselen, niet meer, dan van het andere Mengsel over de laatste,
welke men met al haar Dag moet laten, gelyk zekere plaatzen der Kinne, der Neuze
en van ’t Voorhoofd en boven de Kaken, welke niet te min met de Kin roder, dan ’t
overige moeten zyn, zo wel als de Voeten, ’t binnenste der Handen, en de Vingeren,
van de ene en de andere.
Let wel, dat de laatste Mengsels zo bleek moeten zyn, dat men’er naaulyk het werk
van moet kunnen zien, zynde niet, dan om ’t werk te verzachten, en de vereniging
van de ene onder de andere kleuren te maken, de Schaduwen in de Hoogsels en
Trekken te doen verliezen. Men moet ook zorg dragen, dat men niet te veel werkt
met het mengsel van rood op de blaauwe Vlees-kleur, noch met het blaau op de
anderen: maar van tyd tot tyd van kleur veranderen, als men ziet, dat men ze al te
blaau, of rood maakt, tot dat het werk is afgeschilderd.
LXXIV. Men moet het wit der Ogen, met dat zelfde Blaau, en een weinig
Vleeskleur, Schaduwen; en maken de hoeken der Ogen, aan de kant der Neuze, met
Vermillioen en Wit; zettende daar een klein Deukje van rood in. Men verzacht dit
alles met dat mengsel van Vermillioen, Karmyn Wit en een weinig Okers.
Het zwart der Ogen wordt met dat mengsel van Ultramatyn en Wit een weinig
sterker gemaakt, doende daar een weinig Bister onder, zo zy geelachtig zyn, of een
weinig zwart; zo zy grys zyn, en ’t kleine ronde, de Christalyn genaamd, ’t geen in
’t miden is, maakt men zwart; en Schaduwt de Oog-appel met Indigo, Bister, of
Zwart, naar dat zy gekleurd zyn, gevende aan de ene en de andere een kleine Deuk
zuiver Vermillioen rondom het Cristallyn, ’t geen men in ’t afschilderen verdryft,
dit geeft levendigheid aan ’t Oog.
’t Rond van de Ogen maakt men van Bister en Karmyn, dat is, de Scheuren en de
Wenkbrauwen, als zy sterk zyn, inzonderheid die van boven, welke men daar na
moet met het mengsel van Rood en Blaau verzachten, waar van ik te voren heb
gesproken, op dat zy verdwynen, en dat niets gesneden schynt.
Als dit gedaan is geeft men een kleine Deuk van zuiver wit op de heldere vocht
aan de Dagzyde; dit doet het Oog schitteren, en geeft het leven.
Men kan ’t wit van ’t Oog aan de Dagzyde ook verlichten.
LXXV. De Doodverw van den Mond legt men van Vermillioen, met Wit gemengd,
en schildertze af mer Karmyn, welke men verzacht, gelyk ’t ander; en gelyk Karmyn
niet bruin genoeg maakt, mengt men daar Bister onder; dit wordt van de hoeken
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verstaan, en de scheiding van de Lippen, en inzonderheid op sommige plaatzen der
Mond binnenwaarts.
LXXVI. De Handen en alles wat Vlees te maken is, wordt even eens als het
Aangezicht gemaakt, maar ’t einde der Vingeren moet wat roder zyn dan ’t andere.
Na dat uw gantse werk in de Grond gelegd en stipt is, moet men alle de
onderscheidingen der déélen tekenen deur kleine Deuken, van Karmyn en Auripigment
onder malkander, zo wel in Schaduwen als Hoogsels, maar meer dan in de eerste,
en verdwynen in het overige vleessige.
LXXVII. De Wenkbraauwen en de Baard maakt men, als de Schaduwe van ’t
Vlees, en men maakt ze wit met Bister en Oker, of met Zwart, naar de kleur, welke
ze hebben, halende ze met kleine trekken, gelyk zy moeten loopen: dat is, dat men
ze de natuurlyke loop van haair moet geven, men verlicht’er de Dagen van met Oker
en Bister, een weinig Vermillioen, en veel Wit.
LXXVIII. Wat de Haairen belangt, men legt een grond van Bister, Oker en Wit,
en een weinig Vermillioen. Als zy heel bruin zyn, moet men Zwart in de plaats van
Oker hebben, daar na Schaduwt men met de zelfde kleuren, doende daar minder Wit
by; en men schildert af met zuiver Bister, of gemengd met Oker, of Zwart met kleine
losse trekken, die malkander zeer na zyn, doende ze golfs, of kruls-wyze lóópen,
naar dat het haair is gekruld. Men moet de Hoogsels ook met kleine trekken van
Oker, of Auripigment, met Wit en een weinig Vermillioen leggen. Daar na doet men
de Dagen al werkende in de Schaduwen verliezen; nu eens met het Bruine, dan eens
met het Bleike. En wat de haairen belangt, die rondom het hoofd zyn, waar door men
het vlees heen ziet; men moet ze ontwerpen met de kleur, en zelf met het vleesmaken,
schaduwende en werkende’er onder, even als of men’er niet van wilde maken; daar
na maakt men ’t en schildert het in ’t fyn met Bister, en men hoogt gelyk andere
dingen.
De Gryze Haairen ontwerp men met Wit, Zwart, Bister, en men Schildert het met
de zelfde kleur af, maar veel sterker, hogende de Dagen van ’t Haair zo wel, als die
der Wenk-braauwen, en Baart, met Wit en zeer bleek Blaau, en na het ontwerpen
gelyk de andere, met de Vlees-kleur, en Opgeschildert met Bister.
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LXXIX. Maar ’t voornaamste is, zyn werk zacht te maken, door de kleuren onder
een te mengen, zo wel als de Baard en de Haairen, die op ’t Voorhoofd zyn, met de
andere Haairen en ’t Vleesmaken, dragende zorg dat men niet styf en hard zy, en dat
de trekken der ronden van Vleesmakingen niet zyn gesneden.
Men moet zich ook gewennen, om geen Wit onder zyne kleuren te doen, dan naar
dat gy Helder, of Bruin maakt, want de kleur daar men naderhand mede werkt, moet
altyd wat sterker zyn, dan de eerste reis, of ’t moest wezen om te verzachten.
LXXX. De velerleije Coloriten kunnen gemaklyk door ’t meer, of minder bydoen
van Rood, of Blaau, of Geel, of Bister gemaakt worden, ’t zy voor de ruwe Schets,
of voor ’t Afschilderen. Die der Vrouwen moet wat uit den Blaauwe zyn, van Kinderen
uit den Rode, en de ene en de andere fris en blozende; en die der Mannen wat Geler,
en inzonderheid als zy jaren hebben.
LXXXI. Om de kleur van enen Doden te treffen, moet men een grond van wit
Auripigment, of Oker zeer bleek leggen; een Schets maken met Vermillioen en Lak,
in de plaats van Karmyn, en veel Wit, en daar na’er over heen werken met een
mengzel met Groen, waar in men meer Blaau, dan andere kleur heeft, op dat het
Vlees, Blaau- en Purper-agtig schyne. De Deuken worden’er op gezet, gelyk op
andere kleuren, maar daar moet meer Blaau dan Geel in deurschynen, voor al aan
de wykende zyden, en aan den Kring der Ogen; en deze laatste moeten niet zyn, dan
aan de Deelen, die meest malkander naderen. Men verdryft, volgens de gewoonte
de ene onder de andere, nu eens met zeer bleek Blaau, nu eens met Oker en Wit, en
een weinig Vermillioen, smeltende het alles onder een: men moet de Deelen en
Zwajen met de zelfde kleuren ronden.
De Mond moet, als gans Violet zyn; men laat niet na ze met een weinig
Vermillioen, Oker en Wit te ontwerpen: maar men schildert af met Lak, en Blaau;
en, om daar de sterkste Deuken te geven, neemt men Bister, en Lak; hier mede maakt
men ook die der Ogen, Neus en Oren.
Zo het een Kluis-, of Martel-beeld is, daar men Bloed in moet doen zien, na dat
het Vleesmaken gedaan is, moet men den Grond met Vermillioen leggen, en
Afschilderen met Karmyn, makende aan de Bloeddruppen een kleine weerschyn
welke ze Rond.
Voor de Doorne Króón moet men een grond van Zéé groen, en van Masticot
leggen, met Bister en Groen Schaduwen, en de Dagen hogen met Masticot.
LXXXII. Men legt den grond van Yzer met Indigo, een weinig Zwart en Wit, en
Schildert met zuivere Indigo af, hogende met Wit.
LXXXIII. Om Vuur en Vlammen te maken, maakt men Dagen met Masticot en
Auripigment; en voor de Schaduwen mengt men daar Vermillioen en Karmyn onder.
LXXXIV. Een Rook, wordt door Indigo, Zwart, en Wit, en somwyl Bister, gemaakt;
men kan’er ook Vermillioen, of Oker by doen, naar de kleur, waar mede men ze wil
maken.
LXXXV. Men schildert Paarlen, leggende enen grond van Wit en een weinig
Blaau: men Schaduwt en Rondt de zelve met de zelfde kleur, doch wat sterker; men
maakt een klein wit stipje, byna in ’t midde aan de Dagzyde, en aan de andere zyde,
tussen de Schaduwe en den rand der Paarle, geeft men een Deukje met Masticot, om
Weerschyn te maken, en onder de Parel maakt men een weinig Schaduw van de kleur
der grond waar op zy leggen.
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RXXXVI. De Diamanten maakt men van zuiver Zwart, en daar na hoogt men met
kleine trekjes van Wit aan de Dagzyde. ’t Is ’t zelfde voor allerleije Steenen, welke
men schilderen wil, en men heeft niet, dan van kleur te veranderen.
LXXXVII. Om een Beeltenis van Goud te maken, legt men een grond van Goud
in een Schulp, en men schaduwt met den steen van Gal. Met Zilver is ’t even eens,
uitgenomen dat men met Indigo schaduwen moet.
LXXXVIII. Ik heb dus van verscheiden kleinigheden ider in ’t byzonder ten dienste
der beginnende gesproken, om dat de manier, waar op gedagte dingen gemaakt
worden, en de kleuren, welke men daar toe gebruikt, veel zullen helpen aan die, waar
van niet gesproken is; terwyl men kennisse en gemak verwagt, welke tyd en oeffening
gewoon zyn te geven aan hun, die zich op die kunst toeleggen. Een groot middel,
om tot de volmaaktheid te geraken, is na zeer goede oorspronklyke stukken te
schilderen, men gebruikt een anders arbeid met vermaak en gerustheid. Men zoude
veel werk hebben, om zulke fraje voor den dag te brengen; en men is beter een goed
Nabootzer, dan een slecht Uitvinder.
’t Geen ik van ’t mengen en de verscheidenheid der kleuren, waar mede men Vlees
en andere dingen moet schilderen, geleerd heb, kan inzonderheid dienen, als men na
Platen schildert, en niets dan Wit en Zwart ziet; alhoewel het niet min nodig is, als
men begint Schilderyen na te schilderen, zonder te weten hoe men met de kleuren
moet leven, en zonder derzelver kragt en uitwerking te kennen; want dit ondercheid
is’er tussen ’t Miniatuur en ’t schilderen met Oly-verf, dat in het schilderen de kleuren
op ’t Palet genomen worden, gelyk ze op de Schildery’er uitzien, en men ze’er in
eens op legt; zo dat men niet meer dan de moeite hoeft te nemen, om te vinden, wat
zo een Dag, of Schaduwe uitvoert. Maar dus is ’t met Miniatuur niet gelegen, alwaar
menigmaal de laatste grond, welke men’er oplegt, zyne kleur niet houdt; maar ene
andere van de eerste aanneemt, die’er onder leggen; of liever, de eerste en laatste
maken ene derde kleur, welke uitvoert, ’t geen wy begeren; en hoe ’t zy, zo gy Wit,
Groen, Karmyn, Blaau, Orpiment, Bister, enz., waar van die kleur gemaakt is, wilt,
die kleuren zouden ’t niet te min niet
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voortbrengen, zo men ze niet onder een mengde; want ’t is niet dan door ’t werken
met ’t een, en dan weder met ’t ander, dat men’er toe geraakt. En als men ’t gemaakt
ziet, zonder het te zien doen, zoude men een Tovenaar moeten wezen, zo men de
orde en manier daar van konde gissen, onderstel, dat men noch Meester, noch Boek
heeft. Hier om heb ik hier in ’t byzonder zo vele kleine onderrichtingen willen doen,
en ik ben verzekerd, dat de ondervinding aan zulke, die in staat zyn, om ze te
gebruiken, zal doen zien, dat zy, om fyn’er in te wezen, niet minder dienstig zyn.
LXXXIX. Van Landschappen. ’t Is in ’t byzonder voor de Landschappen, dat het
LVIII. Artikel, en de volgende, wegens de Natuur en de verscheidenheid der kleuren,
gelden; om dat de orde, en de verdeeling, welke men daar in maakt, zeer veel dient
om ’t wyken en de verheid, welke het oog bedriegen, te doen voorkomen; en de
grootste Landschaps Schilders hebben altyd waargenomen, dat ze op de eerste lynen
van hun Landschap, de aardachtigste en tastbaarste kleuren gebruikten; houdende
de lichtste voor ’t geen ver vertoont.
Maar om myn oogmerk niet uit het gezigt te verliezen, zal ik in de plaats van
algemene Voorschriften, myn werk maken van die eerst beginnen enig byzonder
onderwys voor de Practyk te geven.
XC. Voor eerst, na den aart van uw Landschap te hebben geschikt, gelyk van
andere stukken, moet gy de stukken gronds, die eerst voorkomen, ontwerpen, zo zy
bruin moeten schynen, met Blaas-, of Iris-groen, Bister, en een weinig Berg-groen,
om aan uwe kleur lyf te geven. Daar na moet gy met dat Mengsel, maar een weinig
bruiner stippen, doende daar wat Zwart by.
Voor die licht zyn, maakt men een Grond van Oker en Wit, daar na Schaduwt en
Schildert men met Bister, en men mengt onder enige een weinig Groen, inzonderheid
voor de Schaduwen, en men Schildert daar mede af.
Men Schildert somwyl op den voorgrond enige brokken Lands roodachtig; zy
worden ontworpen met Bruin, Rood, Wit, en een weinig groen, en men Schildert,
op de zelfde wys, af, doende daar een weinig meer groen by.
Om Kruiden en andere Bloemen op de voorgronden te maken, moet men, na dat
zy af zyn, de zelve Zee-, of Berg-groen, en met wat Wit ontwerpen, en voor die
geelachtig zyn, moet men’er een weinig Masticot onder doen; daar na Schaduwt men
met Iris-groen, of met Bister, of Galsteen, zo men ze doodachtig wil doen schynen.
De Aarden, die wat volder moeten schynen, worden met Berg-groen ontworpen,
men Schaduwt en voltooit met Blaas-goen, doende daar wat Bister by, om hier en
daar een Deuk te geven.
Die zich nog verder vertóónen worden van Zee-groen en een weinig Blaau gemaakt,
en met Berg-groen geschaduwt.
Eindlyk, hoe zy meer wyken, hoe men ze al blaauwer moet maken, en de verste
gezichten moeten van Ultramaryn en Wit wezen, mengende daar op enige plaatzen
een weinigje Vermillioen onder.
XCI. Water Schildert men met Indigo en Wit, men Schaduwt met de zelfde kleur,
maar wat sterker, en om in ’t fyn te Schilderen zonder stippen, maakt men trekken
zonder kruisen, gevende ze den zwier van Golven, zo’er zyn. Men moet somwyl een
weinig groen op zekere plaatzen mengen, en de hoogsels met zuiver wit maken,
inzonderheid, als het Water kookt.
Rotzen Ontwerpt men, gelyk Steenne Gebouwen, uitgenomen, dat men’er wat
Groen voor ’t Ontwerp en de Schaduwen onder doet. Men doet’er by geelblaauwe
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Deuken, welke men afschilderende met de andere moet doen verdwynen; en als’er
kleine takken zyn met Bladeren, Most, of Kruiden. Als alles in ’t net is, schildert
men’er over heen om te hogen met Groen en Masticot. Men kan’er Gele, Groene,
Rosachtige van maken, om droge te schynen, zo wel, als de dyken. Men stipt Rotzen,
gelyk ’t overige, hoe zy verder schynen, hoe men ze gryzer maakt.
Kasteelen, oude Muren, en andere Steene, of Houtten Gebouwen, worden gemaakt,
gelyk ik gezegd heb; sprekende van de Boukunde, als zy op de eerste linie zyn: maar.
als men ze in ’t verschiet wil doen komen, moet men’er bruin Rood en Vermillioen,
met veel Wit onder doen, en met dat mengsel teder Schaduwen; en hoe ze meer
wyken, hoe de trekken minder hard voor de scheidingen moeten schynen, gelyk de
Daken gemeenlyk van Lei zyn, maakt men ze een weinig blaauwer dan ’t ander.
XCII. Men maakt gene Bóómen, voor dat de Lucht afgedaan is. Men kan niet te
min de plaats schoon houden, wanneer zy veel wegnemen, van wat soort zy ook
mogen wezen. Men moetze in ’t ruw ontwerpen, die nader zyn, met Berg-groen, en
daar wat Oker in doen, terwyl men Schaduwt met de zelfde kleuren, met een weinig
Iris-groen gemengd. Daar op moet men al stippende Bladen maken: maar zonder
kruissen: want ’t moeten kleine lange stippen zyn, die wat bruiner en gevoed genoeg
zyn, welke men aan den kant, waar heen de Takken gaan, door kleine Deuken moet
geleiden, die wat bruiner zyn; daar na hoogt men de Dagen met Berg-, of Zee-groen
en Masticot. Men gaat op de zelfde wys met ’t maken van Bladen voort, en als’er
Takken, of droge Bladen komen, ontwerpt men die met bruin Rood, of Gal-steen,
met Wit; en men Schildert met Gal-steen af, zonder Wit of Bister.
XCIII. Bloemen. ’t Is vermaaklyk Bloemen te schilderen, niet alleen om den luister
van hare verscheiden kleuren, maar ook om de weinige tyd, en moeite, welke men
nodig heeft, om ze te maken; ’t is niet dan plaizier en weinig arbeid. Men bederft
een Aangezicht, zo men een oog hoger, of lager, dan ’t ander plaatste, of een kleine
Neus by ene grote Mond, en dus met de andere déélen. Maar dit vreest men in
Bloemen niet. Zo de fouten daar niet grof in zyn, zo bederven zy niets. Luiden van
’t grootste aanzien, die zich met Schilderen vermaken, houden zich by Bloemen.
Men moet echter zyn
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werk maken, van het na schilderen; en tot dat deel der Miniatuur zend ik u, gelyk
voor ’t overige, na de natuur: want ’t is ’t beste model ’t geen gy u kunt voorstellen.
Werk dierhalven na natuurlyke Bloemen, en zoek daar de kleuren en verscheidenheid
daar van op uwe Palet te krygen; een weinig oefening zal ’t u ligt doen vinden; en
om u daar in gemak toe te brengen, zal ik u ten eersten in ’t vervolgen van myn
oogmerk zeggen, hoe men enige maakt. Men kan ook gedurig gene natuurlyke
bloemen hebben, en men is dikmaal genoodzaakt na Platen te arbeiden, daar men
niets dan Graveersel in ziet. In dit geval gebruikt die van Nicolas Guillaume La
Fleurs, en de Heren Robert en Baptiste, die zyn goed.
XCIV. ’t Is ene algemene regel, dat de Bloemen, geschilderd en gegrondverwd
worden, gelyk de andere Figuren; maar de manier van ze te ontwerpen, en ze in ’t
fyn te Schilderen verschilt veel: want men ontwerp in ’t ruw alleen met grove streken,
die men terstond doet drajen daar de kleine moeten loopen, met de welke men
afschildert; alzo die zwajen daar veel toe helpen. Men trekt ook, om in ’t fyn af te
schilderen, in plaats van arceren, of stippen, kleine fyne trekjes zeer na by een, zonder
kruissen, latende daar verscheiden malen uwe Pencelen overgaan, tot dat uw Bruin
en Wit alle kracht hebben, dat gy daar aan geven moet.
XCV. Rozen. Na het doortrekken van den omtrek, en ’t tekenen der rode Rozen
met Karmyn, legt men een bleke grond van Karmyn en Wit, daar na ontwerpt men
de Schaduwen met de zelfde kleur, maar doet’er minder Wit onder; en daar na legt
men’er zuivere Karmyn op, maar die in ’t begin zeer helder is; makende ze naar mate
dat men werkt al gedurig sterker en de Schaduwen bruinder. Dit geschiedt met grote
streken. Daar na eindigt men werkende daar op met kleine trekken van de zelfde
kleur, die men doet loopen, gelyk die van ’t graveersel, zo men na een plaat werkt,
of gelyk de Rozenbladen zich krullen, zo men na een Schildery werkt; doende de
Schaduwen in de hoogzels verdwynen, en hogende de grootste hoogzels, en de kanten
der lichte Bladen met Wit en Karmyn. Men moet het hart der Rozen, en de kant der
Schaduwen bruiner dan ’t andere maken; en doen onder ’t Schaduwen van de eerste
Bladen een weinig Indigo, inzonderheid als de Rozen gans wyd openstaan, om ze te
dorder te doen schynen. Men ontwerpt de Styltjes met Gomme Gutte, daar men een
weinig Blaas-groen heeft onder gedaan om te Schaduwen.
De Gestreepte Rozen moeten bleker, dan de anderen zyn, om de strepen beter te
zien, die men met Karmyn in de Schaduwen een weinig bruiner maakt, en zeer helder
op de Dagen, arcerende gedurig met trekken.
Voor de Witten moet men een grond van Wit leggen, in ’t ruw Schetzen en
Afschilderen, gelyk de Rode: maar met Zwart, Wit, en een weinig Bister, en maken
de Styltjes een weinig geler.
Men maakt de Gelen met een grond van Masticot te leggen, en met Gom Gutte,
Galsteen en Bister te schaduwen, hogende met Masticot en Wit.
De Stelen, Bladen en Knoppen, van allerlei soorten van Rozen, worden in ’t ruw
met Berg-groen ontworpen, waar in een weinig Masticot en Gom Gutte is gedaan;
en om te Schaduwen, doet men’er wat Iris Groen by, doende daar minder van andere
kleuren onder, als de Schaduwen sterk zyn; ’t Groen der Bladeren van buiten moet
Blaauwer zyn, dan ’t binnenste. Hierom moest men ruw ontwerpen met Zéé-groen,
en doen daar Iris Groen onder, om te schaduwen; makende de Aders, of Ribben van
dien kant helderder dan den grond, en die van binnen Bruiner.
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De Doornen, die op de Steel en de Rozen-Knoppen staan, worden met kleine
Deuken van Karmyn gemaakt, die men allerwegen heen maakt; en die, welke aan
de Takken zyn, schetst men in ’t ruw met Berg-groen en Karmyn, en schaduwt men
met Karmyn en Bister, makende ook het onderste der Telgen roder, dan ’t bovenste,
dat is, dat men ze mengen moet met Groen, Karmyn, en Bister, om ze te Schaduwen.
XCVI. De Tulpen. Gelyk’er een oneindige menigte van verscheiden Tulpen is; zo
kan men niet zeggen hoe zy alle zyn. Ik zal alleen de fraaiste uitkippen, welke men
gestreepte noemt, waar van de strepen met vry helder Karmyn op enige plaatzen, en
Bruiner op andere zyn gemaakt; schilderende af met kleine trekjes van de zelfde
kleur, welke, als strepen, geleid moeten worden. In andere legt met een eerste Grond
met Vermillioen. Daar na schetst men ze gemengd met Karmyn en men schildert in
’t net met zuivere Karmyn. Onder enige doet Levantse Lak over ’t Vermillioen, in
de plaats van Karmyn.
Men maakt ze ook van Lak en Karmyn onder een gemengd, en van enkel Lak, of
met Wit, om ze in ’t ruw te Schilderen, of met Colombyne, of Levants Lak.
Men heeft ook Violetten, die men ontwerpt met Ultramaryn, Karmyn, of Lak,
somtyds wat blaauwer, somtyds wat roder; de manier om de ene en de andere te
maken is even eens, de kleur alleen verschilt.
Men moet op sommige plaatzen, gelyk tussen de strepen van Vermillioen en
Karmyn, of Lak, Blaau van Ultramaryn en Wit in doen; en somtyds een ligt Violet,
’t geen men met trekken, gelyk het overige, schildert, en in de strepen doet verdwynen.
Daar zyn’er ook, die fletze strepen hebben, welke men van Lak, Bister en Oker maken
moet, maar dit geschiedt niet, dan in fyne en zeldzame Tulpen, en niet in de gemene.
Om’er den Grond van te Schaduwen neemt men gemeenlyk Indigo en Wit, voor
die, welke strepen Karmyn zyn.
Voor die van Lak, of Zwart, of Wit, in welker zommigen men Bister, en onder
andere Groen mengt.
Men kan ook Schaduwen met Gomme Gutte,
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en Omberze Aarde altyd met streken, welke de Bladen hebben.
Men maakt nog andere, welke men Geboorde hiet, dat is, dat de Tulp niet gemengd
is, uitgenomen aan de kanten der Bladen, daar als een zeker Borduurzel is, welke is
Wit op Violet, Rood op Geel, Geel op Rood, en Rood op Wit.
’t Violet wordt met Ultramaryn, Karmyn en Wit gelegd, en men Schaduwt en
Schildert in ’t net af, met dat mengzel; ’t Boordzel verschoont men, dat is, dat men
daar niet legt dan een ligte grond, welke men Schaduwt met ligte Indigo.
’t Geel schets men met Gomme Gutte, schaduwt men met de zelfde kleur, mengt’er
Oker en Omberse Aarde, of Bister onder. ’t Boordzel wordt van Vermiljoen gelegd,
en men Schildert met een weinig Karmyn af.
’t Rood wordt van Vermiljoen gelegd, en men Schildert in ’t fyn met de zelfde
kleur, doende daar Karmyn, of Lak onder. De Grond en ’t Boordsel wordt van Gom
Gutte gemaakt, en om in ’t net af te Schilderen, doet men daar Gal-steen en Omberse
aarde, of Bister by.
’t Wit wordt met Zwart, Blaau en Wit geschaduwd. De Chineesse Inkt is daar zeer
goed toe, derzelver Schaduwen zyn teder; zy doet alleen de uitwerking van Blaau
en Wit, gemengd met Zwart; de boorsels van die witte Tulp worden van Karmyn
gemaakt.
In alle die soorten van Tulpen laat men een Ribbetje in ’t midden der Bladen, die
klaarder dan de andere is, en men maakt de strepen in den grond Rood, met kleine
dwersstreepjes al drajende. Want zy moeten niet gesneden zyn, gelyk de strepen.
Men maakt ze ook van vele kleuren; als men ze vindt, waar van de grond van
binnen, als Zwart is, ontwerpt, en Schildert men in ’t net met Indigo, zo wel als de
Kapjes, die rondom het Zaadhuisje zyn; en zo de grond Geel is, wordt een ontwerp
gemaakt van Gomme Gutte, en men eindigt met daar Omberse Aarde, of Bister by
te voegen.
’t Blad en de Steel van de Tulp, worden gemeenlyk van Zee-groen gedoodverwd;
men Schaduwt en Zet af met Iris-groen, door grote trekken langs de bladen; men
kan’er ook enige van Berg-groen maken, doende daar Masticot by, en de Schaduwe
met Blaas-groen, op dat zy veel een geel dan groen zouden wezen.
XCVII. Van de Anemone. Daar zyn’er van velerleije soorten, zo wel Dubbele, als
Enkele. De laatste zyn gemeenlyk zonder strepen; men maakt Violetten met Violet
en Wit, Schaduwende met de zelfde kleur, de ene wat roder, de andere wat blaauwer,
nu eens heel bleek, dan eens heel bruin.
De andere Ontwerpt men met Lak en Wit, en men Schildert ze op de zelve wys
af, doende daar mindet Wit by, en enige zonder Wit.
Andere maakt men van Vermillioen, en Schaduwt men met de zelfde kleur, doende
daar Karmyn by.
Men ziet ook Witte en Citroen-gekleurde. Van de laatste legt men den grond met
Masticot, de ene en de andere Schaduwt en Schildert men somtyds af, met
Vermillioen, en somtyds met Lak heel bruin, en voor al kort by het hart in den grond,
die ook somwyl van een koleur als Zwart, is. Deze maakt men van Indigo, of van
Zwart, en Blaau, mengende onder enige wat Bister, enz. en werkende gedurig met
fyne streekjes, doende het Bruine in ’t Witte verdwynen.
Daar zyn nog andere, die in de grond nog helderder zyn, dan de andere, en somwyl
gans wit, schoon het overige der Anemoon zeer bruin zy. De styltjes van alle de
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Anemonen worden van Indigo en Zwart, met zeer weinig Wit, gemaakt, Schaduwende
op enige met zuivere Indigo, en hogende mer Masticot.
De dubbelde Anemonen zyn van velerleije kleuren. De fraaiste hebben hunne
grote bladen gestreept. De strepen van de ene maakt men van Vermillioen, daar men
Karmyn om uit te halen by doet; Schaduwende het overige van de Bladen met Indigo,
gemengd met Karmyn, makende hier en daar sterke streken, voor al in het hart, kort
by de grote bladen, aan de Schaduwkant. Men haalt ze met kleine streken uit, gelyk
de strepen en de Bladen met Karmyn lopen.
Men maakt de Schets, en haalt de strepen van enige anderen met Karmyn zo wel
uit, als de kleine blaadjes, latende niet te min in ’t midden van deze laatsten een klein
rondje, ’t geen men maakt van Violet-bruin, doende het met het overige verdwynen;
en na dat alles uitgehaald is, zet men Deuken van deze zelve kleur rondom de kleine
bladen, voor al aan de Schaduwkant, doende ze verzinken in de grote, waar van ’t
overige zich schaduwen laat met Indigo, of met Zwart.
Aan enige maakt men de kleine bladen van Lak en Violet, schoon de strepen van
de grote van Karmyn zyn.
Men heeft nog anderen, waar van de strepen van Karmyn door ’t midden van de
meeste grote bladen gemaakt worden, leggende op enige plaatzen Vermillioen onder,
en doende die kleuren verdwynen met de schaduwen van den grond, die gemaakt
wordt van Indigo en Wit. De kleine blaadjes worden gegrond van Masticot, en
geschaduwd met zeer bruine Karmyn aan de Schaduwkant, en zeer lichte van de
Dagzyde; latende daar, als de Masticot zuiver; en gevende niet dan enige kleine
Deukjes van Auripigment en Karmyn, om de bladen te scheiden, die men somryds
met een weinig Groen heel licht Schaduwen kan.
Men maakt dubbelde Anemonen gans Rood, en gans Violet. De eerste maakt men
van Vermillioen en Karmyn, als zonder Wit, en worden Geschaduwd met zuivere
Karmyn, wel gegomd, op dat zy zeer bruin mogen wezen.
De Violette Anemonen, worden van Violet en Wit, Gegrond, en uitgehaald zonder
Wit.
Eindlyk daar zyn dubbele, als enkele van allerlei kleuren, en welke op de zelfde
wys worden gemaakt.
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Het Groen van de ene en de anderen; is Berg-groen, daar men Masticot onder doet
om te schetzen; men schaduwt en haalt uit met Blaas-groen. De Steel maakt men
wat rosachtig; daarom schaduwt men ze met Karmyn met Bister gemengd, en somwyl
met Groen, na dat men ze heeft met Masticot gegrond.
XCVIII. De Anjelieren; ’t Is met de Anjelieren, gelyk met de Anemonen en de
Tulpen; dat men heeft gestreepte en andere van ene kleur.
De eerste worden somwyl van Vermillioen, en Carmyn gestreept, somwyl van
zuiver Lak, of met wat Wit; de ene zyn bruin, de andere bleek, somtyds met kleine
streepjes, en somwyl met grote.
Hunne gronden worden gemeenlyk met Indigo en Wit geschaduwd.
Daar zyn Anjelieren, die van bleeke Vlees-kleur zyn, en gestreept met ene andere,
die wat sterker is, welke men van Vermillioen en Lak maakt; andere die van Lak en
Wit zyn, welke men Schaduwt en streept zonder Wit; andere zyn gans Rood, en
worden Geschilderd van de bruinste Vermillioen en Karmyn, welke men kan krygen.
De andere zyn gans van Lak. En eindelyk zyn’er nog andere soorten, waar van de
natuur, of verbeelding de regel zyn, ’t Groen van de enen en de anderen is Zéé-groen,
Geschaduwd met Iris Groen.
XCIX. Martagons. Men legt de grond van Koper-Eers, zy worden geschetst van
Vermillioen, en in ’t sterkste van de Schaduwen met Karmyn; schilderende ze met
die zelfde kleur in ’t net, door trekken, die al drajende, gelyk de Bladen, loopen. Men
hoogt met Lood-Erts en Wit, en de styltjes worden van Vermillioen en Karmyn
gemaakt.
De groente wordt van Berg-groen gemaakt, met Iris Groen Geschaduwd.
C. Hemerocallen. Men heeft ze van drie soorten; van Appelbloessem, dat een
weinig Rood, wat Bleek en Wit is.
Voor de eerste legt men een Grond van Lak en Wit, men schaduwt en schildert
met de zelfde kleur; maar sterker af, doende daar een weinig Zwart onder, om ze te
verdoven, voor al op de bruinste plaatzen.
De twede worden met Wit gegrond, dat met weinig Lak en Vermillioen is gemengd,
zo dat deze twe laatste kleuren’er naaulyks in schynen. Daar na Schaduwt men met
Zwart, en een weinig Lak, makende wat méér Róód in ’t hart van die Bladen, die
naast aan den Steel zyn, welke zo wel, als ’t Zaadknopje van de zelfde kleur moeten
zyn; inzonderheid na om hoog, en om laag een weinig Groener.
De Steel der Kapjes wordt van Masticot gemaakt, en Geschaduwd met Blaas-groen.
De andere Hemerocallen worden gedood-verwd door een Grond van zuiver Wit
te leggen, welke met Zwart en Wit geschaduwd en gesneden wordt.
De Steel van de laatste, en ’t Groen van allen wordt van Zéé-groen en Iris-groen
gemaakt.
CI. Hyacinthen. Daar zyn’er van vier kleuren, Blaauwe, Bruine, Bleke,
Appelbloesseme en Witte.
De eerste maakt men van Ultramaryn en Wit, en men schaduwt en snydt met
meerder Wit.
Andere worden gegrond en geschaduwd met bleeker Blaau.
De Vleeskleurige worden van Lak, Wit, en een weinig Ultramaryn, geschetst en
met de zelfde kleur geschilderd, maar een weinig sterker.
Eindlyk op de laatste legt men enen grond van Wit, daar na Schaduwt men met
Zwart, met een weinig Wit, en haalt alles met trekken naar den zwaai der Bladen uit.
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Men maakt het Groen, en den Steel van de Blaauwen van Zéé- en Iris-groen zeer
bruin, en in de Stam der eerste, kan men een weinig Karmyn doen, om ze rosachtig
te maken.
De andere twe, zo wel, als ’t Groen, wordt van Berg-groen met Mastikot
geschaduwd.
CII. Van de Peonie-roos. Men moet een grond leggen van Levantse Lak en Wit,
zeer sterk, en daar na met minder Wit schaduwende, en in ’t geheel niet in de bruinste
plaatsen. Daar na haalt men met trekken van die zelfde kleur uit; en al drajende, als
in de Roos, gommende sterk in de sterkste Schaduwen, en dagende met een hoogsel
de kanten der verlichtste Bladen met een weinig Wit en Lak. Men maakt ook kleine
Aders, die als de trekken van Arcering gaan, maar die helderer voor den dag komen.
Het Groen van deze Bloem is Zéé-groen, ’t geen met Iris-groen wordt geschaduwd.
CIII. De Hof-bloemen. Deze zyn van vier, of vyf kleuren, men heeft ze van Bleek,
Violet, Vlees-kleur, Wit en Geel.
De Violetten worden van Ultramaryn, Karmyn en Wit gemaakt, en daar minder
Wit om te Schaduwen ondergedaan.
De Vlees-kleurige maakt men van Colombyne-Lak, een weinig Ultramaryn met
veel Wit, en Schaduwt men met de zelfde, maar wat sterker kleur.
Voor de Witte legt men enen Grond van Wit, en men schildert, gelyk de anderen,
met streken af.
Men maakt de Hartjes van die drie Hof-bloemtjes van Masticot, op de wys van
een star, welke men Schaduwd met Gomme Gutte, zettende in ’t midden een klein
rond van Blaas-groen.
De Steel der bladen, en de Knoppen, worden van Berg-groen Geschetst, ’t geen
met een weinig Masticot wordt gemengd, en afgeschilderd met Iris-groen, makende
de kanten, of aders, die op de bladen zyn te zien, van die zelfde kleur, hogende de
Dagen van de grofste, met Mastikot.
CIV. Ranunkels. Daar zyn’er van velerleije soort. De schoonste zyn de Pivoine,
en Oranje. Voor de eerste legt men een Grond van Vermillioen, met een weinig
Gomme Gutte, men doet daar by Karmyn om te schaduwen, schilderende met deze
laatste kleur af, en een weinig Gal-steen.
Aan de andere kan men Levantse Lak doen, in de plaats van Karmyn, voor al in
’t hartje.
De Oranje maakt men van Gomme Gutte, en haalt ze uit met Gal-steen, en
Vermillioen, en een
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weinig Karmyn, latende enige gele streken. ’t Groen van de Stelen is Berg-groen en
zeer bleke Masticot; doende daar Iris-groen by, om te schaduwen. Die der Bladen is
een weinig bruiner.
CV. De Krocus. Men vindt ze van twederleije kleur, Gele en Violette. De Gele
worden geschetst van Masticot en Galsteen, en geschaduwd met Gomme Gutte en
Steen van gal, waar na men op elk blad van buiten drie Aders in ’t lang maakt,
onderscheiden van den andere met Bister en zuiver Lak, latende de zelve zich in
kleine trekjes op den grond verliezen. ’t Binnenste der bladen laat men gans geel.
De Violetten worden van Karmyn gemaakt, die met een weinig Ultramaryn, en
Wit zeer bleek gemengt is. Men schetst en haalt uit met minder wit; makende ook
streepjes van een zeer bruine vocht aan enige, gelyk aan de Gelen, en aan de anderen
niets, als kleine aders.
Zy hebben alle de hoedjes geel, die gemaakt worden van Auripigment en Galsteen.
Om den Steel te maken, legt men een grond van Wit, en schaduwt met Zwart, met
een weinig Groen gemengd. ’t Groen van deze kleur wordt van Berg-groen zeer
bleek geschetst en geschaduwd met Blaas-groen.
CVI. De Iris; De Persise Iris wordt gemaakt met op de binnenste bladen te leggen
een grond van Wit, en ze te schaduwen met Indigo en Groen, met den andere
gemengd; latende ene kleine witte onderscheiding in ’t midden van elk blad; en aan
’t buitenste legt men op de zelfde plaats een grond van Masticot, welke men schaduwt
met Galsteen, en Auripigment, makende kleine bruine en langwerpige stippen wat
ver van een, om ’t ganse blad heen. Op ’t eind van elk van enige, maakt men een
groote vlak van Bister en Lak, en aan de andere van zuivere Indigo, maar zeer zwart;
’t overige en ’t buitenste van de bladen wordt van zwart geschaduwd.
Het groen wordt van Zeegroen en Masticot zeer bleek gemaakt, en geschaduwd
met Blaasgroen.
De Iris van Susa, wordt gegrond van Violet en Wit, doende daar een weinig meer
Karmyn, als Ultramaryn onder; en om ze te schaduwen, doet men voor al in ’t midden
een weinig; en in tegendéél, als men de Aders van deze zelfde kleur maakt, laat men
in ’t midden der bladen van binnen een kleine gele ader.
Men heeft’er nog anderen, die dat zelfde geaderd op de eerste bladen hebben, waar
van ’t einde alleen blaauwer, als ’t ander is.
Andere worden geschaduwd en op opgeschilderd van een zelfde Violet, dat veel
roder is. Zy hebben ook een geader van ’t midden na de bladen van buiten toe: maar
blank en geschaduwd met Indigo.
Men heeft ook Gele, die gemaakt worden door een grond te leggen van Auripigment
en Masticot, schaduwende de zelfde met Galsteen, en makende de andere van Bister,
over de bladen heen. Het groen van de ene en de andere is Zeegroen, gemengd met
een weinig Masticot, voor de steel; het geen Blaasgroen schynt.
CVII. Van de Jasmyn. Deze maakt men met een grond van Wit, met Zwart en Wit
geschaduwd, en voor het buitenste der bladen mengt men daar een weinig Bister
deur, makende van elks de helft, aan deze kant een weinig rosachtig met Karmyn.
CVIII. Van de Tuberose. Om deze te maken legt men een grond van Wit, en
schaduwt met Zwart met wat Bister op enige plaatsen, en op het buitenste der bladen
doet men een weinig Karmyn, om ze een rosachtiger schyn te geven, voor al aan de
einden.
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De hoedjes worden van Masticot gemaakt, en met Blaasgroen geschaduwd. ’t
Groen grondt men van Berg-groen, en men schaduwt met Irisgroen.
CIX. Van de Elleborns. De Bloemen der Elleborns worden byna op de zelfde wys
gemaakt; dat is, dat men den grond van Wit legt, én schaduwt met Zwart en Bister,
makende het buitenste der bladeren hier en daar wat rosachtig.
De Kapjes worden van Bruingroen gemaakt, gehoogd met Masticot en Bister, en
uitgehaald met Iris-groen en Bister.
CX. Van de Lely. De grond van deze wordt van Wit gelegd; men schaduwt met
Zwat en Wit; De Kapjes zyn van Auripigment, Galsteen en Groen gemaakt, als aan
de Tuberosen.
CXI. De Zomerzotjes. Zy worden geschetst en uitgehaald als de Lely. De Kapjes
maakt men van Masticot, en schaduwt men met Galsteen; en ’t Groen maakt men
van Zee-groen en Iris-groen.
CXII, Van de Jonkielje. Men legt den grond van Masticot, en Galsteen, en men
haalt uit met gomme Gutte en Galsteen.
’t Groen wordt geschetst van Zeegroen en Galsteen.
CXIII. De Narcissen. Alle de Narcissen, Gele, dubbelde en enkelde, worden
gemaakt met een grond van Masticot te leggen, men schetst met Gomme Gutte, en
haalt uit door ’t bydoen van Omberse Aarde, of Bister, uitgenomen de Kelk, die in
’t midden is, welke van Auripigment en Galsteen gemaakt wordt, en welke men
boordt met Vermillioen en Karmyn. De Witten worden van Wit gegrond, en met
Zwart en Wit geschaduwd, uitgenomen de Kelk, of Klok, welke men van Masticot
en Gommé Gutte maakt; ’t Groen is Zéé-groen met Iris-groen geschaduwd.
CXIV. Van de Goudsbloem. Men maaktze met een grond van Masticot te leggen,
en daar na een van Gomme Gutte, schaduwende met deze zelfde kleur, waar in men
Vermillioen gemengd heeft; en om uit te halen, doet men’er by Galsteen, en een
weinig Karmyn.
’t Groen wordt van Berg-groen gemaakt, ’t geen met Irisgroen geschaduwd wordt.
CXV. De Indise Roos. Om ene Indise Roos te maken, legt men een grond van
Masticot en ene andere van Gomme Gutte; daar na schetst men daar by doende
Galsteen, en haalt met de laatste kleur uit, doende daar Bister en zeer weinig Karmyn,
in de sterkste schaduwen, by.
CXVI. Van de Indise Angelier. Men maakt ze
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leggende een grond van Gomme Gutte; schaduwt met de zelfde kleur; waar in men
veel Karmyn zal doen, en een weinig Steen van Gal, latende rondom de bladen een
klein geel boordzel van Gomme Gutte zeer geel in de dagen, en bruinder in de
schaduwen, de Kapjes worden van Bister geschaduwd; ’t groen, zo der Rozen, als
Angelieren, wordt van Berg-groen geschaduwd, en met Iris uitgehaald.
CXVII. De Zonnebloem. Deze wordt geschaduwt van Mastikot, Gom Gutte, en
gemaakt van Galsteen en Bister.
’t Groen wordt gegrond van Berg-groen en Masticot, en geschaduwd met
Blaas-groen.
CXVIII. De Peonie-Roos, wordt als de Roos, gemaakt; en ’t groen der bladen
desgelyks, maar men maakt’er aders op van bruinder groen.
CXIX. De Anjelieren der Poëten, en de Christus ogen, worden gemaakt door ’t
leggen van ene grond van Lak en Wit, en te schaduwen met zuiver Lak, met een
weinig Karmyn; en voor de laatste, welke men daar na over al met ronde stippen
stipt, welke elk van den anderen onderscheiden zyn; en men hoogt de kleine draatjes,
die in ’t midden zyn, met Wit.
CXX. De Scabiosen. Daar zyn twe soorten van Scabiosen, Rode en Violetten; de
bladen van de eerste worden van Levants Lak gemaakt, daar men een weinlg Wit by
doet, en schaduwt zonder Wit; en ’t midden, ’t geen een grote Zaadknop is, alwaar
de hoedjes zyn, wordt gegrond en uitgehaald met zuiver, met een weinig Ultramaryn,
of Indigo, om ze bruiner te maken. Men doet’er naderhand kleine witte stippen
overheen, die een weinig langwerpig, en vry ver van een zyn, maar helderder aan de
dagzyde, dan in de schaduwe; doende ze naar alle kanten toe gaan.
De andere worden gemaakt, door ’t leggen van een grond van bleek Violet, zo wel
op de bladen, als op de knop van ’t midden, schaduwende het een, en ’t ander, met
de zelfde kleur, een weinig sterker; en in de plaats van kleine witte Deuken, om de
Kapjes te maken, maakt men ze Violet; en rondom alle maakt men een klein rond,
en dat op de ganse knop.
’t Groen wordt van Berg-groen en Mastikot gemaakt en van Iris-groen geschaduwd.
CXXI. Van de Gladiolus. Men legt den grond met Colombine-lak en Wit, zeer
bleek; en men schetst en schildert af met zuiver en zeer klaar Lak, op de plaatzen,
die zeer bruin op de andere zvn, doende daar, zelf in de sterkste schaduwe, Bister
onder; ’t Groen is Berg-groen met Iris geschaduwd.
CXXII. Van de Hepatica. Men heeft Rode en Blaauwe. De laatste wordt gemaakt
door overal een grond van Ultramaryn, Wit, en een weinig Karmyn, of Lak te leggen,
schaduwende het binnenste van de bladen met dat mengsel, maar vry sterker,
uitgenomen die van den eersten rang, voor welke, en de buitenste van alle, men daar
by doet, Indigo met Wit, zeer bleek, en men zet af met minder Wit; ’t Groen wordt
van Berg-groen, Mastikot en een weinig Bister geschaduwd, voor al aan het buitenste
der bladen.
CXXIII. Van den Granaatbloem. De Bloem van den Granaatboom wordt van
Lood-erts gemaakt, met Vermillioen en Karmyn geschaduwd, en met de laatste kleur
uitgehaald.
’t Groen wordt gedoodverwd van Berg-groen en Masticot, en met Iris-groen
geschaduwd.
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CXXIV. De Bloem van Indise Boonen. Zy worden geschaduwd met Levantse Lak
en Wit, terwyl men ’t middelste der bladen schaduwd met zuiver Lak, doende daar
een weinig Auripigment in, voor de anderen ’t Berg-groen, geschaduwd met Iris.
CXXV. De Aquilei. Men heeft Aquileijen van allerhande kleuren, de gemeenste
zyn Violet, Appelbloessem en Root. Wat de Violetten belangt; men moet den grond
met Ultramaryn, Karmyn en Wit leggen, en met dat mengsel veel sterker schaduwen.
De Appelbloesseme worden op de zelfde wys gemaakt, doende daar minder
Ultramaryn, dan Karmyn, in.
De Roden worden gemaakt van Lak en Wit, en afgeschilderd met minder Wit.
Men maakt ook gestreepte van velerleije kleuren, welke men moet ontwerpen en
uitmaken, gelyk de anderen, maar bleker, makende strepen van een koleur die bruiner
is.
CXXVI. Riddersporen. Men heeft ze van velerlei kleuren en strepen, de meeste
zyn Violet, Appelbloessem, Rood, en worden, als de Aquileijen, gemaakt.
CXXVII. Violen, en Driekleurige. ’t Is eveneens met de Violen, als met de
Driekleurige, gelegen; uitgenomen, dat men aan deze laatste de twe middelbladen
blaauwer heeft, dan aan de anderen; dat is, de kanten: want het binnenste van deze
is geel. Men zet’er kleine zwarte aders in, die uit het hart komen, en in ’t midden
eindigen.
CXXVIII. De Mussioula. Men heeft ze van twe soorten, Witten en Roden, de
laatste worden van Lak en Wit gemaakt, met een weinig Vermillioen, en men haalt
uit met zuiver Lak, wat de Knoppen belangt; dat is de pypen der bladen, men schetst
ze met Wit en met een weinig Vermillioen, doende daar Bister, of Galsteen by, om
uit te halen.
De bladen van de Witten worden gegrond van Wit, wordende daar by Bister en
Masticot op de Knoppen gedaan, welke men met zuiver Bister schaduwdt en de
bladen met Zwart en Wit. ’t Groen van alle deze Bloemen wordt van Berg-groen en
Masticot gemaakt, en met Zee-groen geschaduwd.
CXXIX. De Keizers-kroonen. Men heeft ze van twe kleuren. Ene Gele en ene
Rode, of Oranje. De eerste wordt gemaakt door een grond van Auripigment te leggen,
en te schaduwen met Galsteen en Auripigment, met een weinig Vermillioen.
De andere wordt gegrond van Auripigment en Vermillioen, en geschaduwd van
Galsteen en Vermillioen, makende het begin der Bladen aan de
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Steel, van Lak en Bister zeer Bruin, en zo wel aan de ene, als de andere, de Aders
van dit mengzel langs de Bladen heen.
’t Groen wordt van Berg-groen en Masticot gemaakt, en geschaduwd van Iris-groen
en Gomme-Gutte.
CXXX. Cyclamen, of Varkens-brood. Het rode wordt van Karmyn, een weinig
Ultramaryn en veel Wit gegrond, en afgeschilderd met de zelfde kleur, maar een
weinig sterker, doende niets dan Karmyn in ’t midden der Bladen; aan ’t hart, en in
’t overige doet men een weinig meer Ultramaryn.
Van de andere legt men den grond van Wit, en schaduwt met Zwart. De Stelen
van de ene en de andere moeten een weinig Ros zyn, en ’t Groen Berg, of Iris-groen.
CXXXI. De Violetten. Men heeft ze van velerleije soort, Witte, Gele, Violetten,
Roden, Gestreepte en van velerleije kleur.
Voor de Witte legt men een Witte grond, en schaduwt met Zwart, en een weinig
Indigo in ’t hart der Bladen; voor de Gele met Masticot, Gomme Gutte en Galsteen.
De Violetten worden met Violet en Wit geschetst, en uitgemaakt met minder Wit,
makende de kleur, in ’t hart wat helderder, en zelf een weinig Geel.
De Rode van Lak en Wit, en men maakt ze uit zonder Wit.
De gestreepte Dood-verwt men van Wit, en men maakt de strepen, somwyl van
Violet, daar veel Ultramaryn in is; andere, waar in men nu eens meer Karmyn, dan
eens Lak, dan eens Karmyn in doet. De ene met Wit, en de andere zonder Wit,
schaduwende de andere met Bladen van Indigo.
De hoedjes van allen worden van Berg-groen en Masticot gemaakt en uitgehaalt
met Iris-groen.
De Bladen en de Steel worden van ’t zelfde Groen gedood-verwd, en om uit te
halen daar Iris-groen bygevoegd.
Ik zoude geen eind hebben, wilde ik hier alle de Bloemen bydoen, die men maken
kan. Maar dit is genoeg, om van andere kennisse te geven, en zelf zoude’er een dozyn
genoeg toe geweest zyn, zo men altyd naar levendige schilderde. Want men heeft
dan maar te doen ’t geen men ziet. Maar ik heb gemeend, dat men meermalen Platen
naschildert, en dat men niet kwalyk te vrede zoude zyn hier de kleuren te vinden,
waar mede men verscheiden Bloemen maakt. In allen gevallen, om te besluiten,
gelyk ik heb begonnen; elk kan nemen en laten varen ’t geen hem behaagt.
CXXXII. Ik zal hier geen byzonder onderwys voor ene oneindige menigte van
andere onderwerpen bydoen; dit is niet nodig, en deze kleine verhandeling is reeds
groter, dan ik my had voorgesteld. Ik zal in ’t algemeen slechts zeggen, en dat de
Vruchten, Vissen, Slangen, en alle soorten van kruipende Dieren, moeten geschildert
worden gelyk de Figuren medebrengen, dat is, Gearceerd, of Gestipt.
Maar Vogels en alle andere Beesten, moeten met streepjes uitgehaald worden,
gelyk de Bladen.
CXXXIII. Gebruik aan geen van alle deze dingen Loodwit; dit is niet goed, dan
in Olieverf, en ’t wordt zo zwart als Inkt, zo ’t niet is geweekt, dan in Gom-water.
Inzonderheid zo gy uw Werk in een vochtige plaats legt, of by reukwerk. ’t
Veneedse Loodwit, is immer zo fyn en wit; deszelfs gebruik hebt gy u niet te ontzien;
voor al in ’t schetsen, en doe’er van, onder alle uwe Mengsels, om’er een lyf aan te
geven, dat uw werk dikt, en ’t geen het zacht doet schynen.
De smaak der Schilderen is in dit stuk, zeer verschillende, de ene gebruiken weinig,
de andere’er in ’t geheel niet van: maar de manier van deze is mager en droog. De
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anderen doen’er veel van in, en dit is ongetwyffeld de beste manier, en die by ervaren
luiden meest in gebruik is: want behalven dat zy vaardig is, zo kan men, als men
deze gebruikt, allerlei soorten van stukken na schilderen, ’t geen anders gans
onmooglyk zoude wezen, wat’er ook andere tegen mogen zeggen, die willen dat men
in Miniatuur geen kracht kan geven, noch alle de verscheidenheid van kleur, welke
men in Stukken van Olie-verf ziet. Dit is echter niet waar, ten minste voor de goede
Schilders, en de uitwerking bewyst dit genoeg: want men ziet Figuren, Landschappen,
Portretten, en alle andere dingen in Miniatuur, op zo een grootse en edele wyze
uitgehaald, schoon in Miniature, dat het veel fynder en teerder is als in Olie.
Ik weet echter wel dat deze Schilderkunst hare voordeelen heeft, al was ’t gene
andere, dan dat zy meer werk, in minder tyd, voor den dag brengt. Zy is bestendiger
in tegenheden; en men moet ze ook ’t recht van Ouderdom, en de ere van Oudheid,
geven.
Maar Miniatuur heeft ook zyne voordelen; en zonder die te herhalen, die ik reeds
heb aangetoond, zy is ook veel zindelyker en gemaklyker; men draagt gemaklyk al
zyn gereedschap in zyne zak; men werkt over al, als men’er maar lust in heeft, zonder
dat gy hoeft zo veel voorbereidsel te maken; gy kunt’er uitscheiden en ’t weder
hervatten, en dat zo menigmaal, als ’t u behaagt; ’t geen in de eerste niet kan
geschieden, daar men naaulyks zonder voorbereiding aan kan gaan.
Maar let wel, dat het met het een en ’t ander zy, gelyk met de Comedie, waar in
de grootste, of de minste volmaaktheid der Toneelspelen niet bestaat in de grootste,
of kleinste Rollen te spelen; maar in die wel te spelen, welke hun zyn opgelegd: want
zo, die de geringste Personasie speelt, zich daar in beter kwyt, dan hy, die voor den
Held speelt, zal hy ongetwyffeld beter de goedkeuring en Lof verdienen.
Op de zelfde wys is ’t in de Schilderkunst gelegen, hare uitnemenheid bestaat niet
in de echtheid van ’t onderwerp, maar in de handelwys. Zo gy ene bekwaamheid in
’t ene hebt, werpt u
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hier niet onbedacht in ’t andere. En hebt gy van den Hemel een goed vonkje tot die
kunst gekregen, ziet dan waar toe ze u gegeven is, en maak u daar toe enen
gemakkelyken weg. De ene zullen gans anders met Beelden te werk gaan, anderen
zullen beter in Landschappen gelukken. Deze werken in ’t klein, die niet even goed
in ’t groot zouden zyn. Deze geven goede kleuren, en bezitten de Tekening niet;
andere hebben geen geest, als in Bloemen; en de Bassans hebben zich enen naam
door Beesten verwurven, welke zy op ene zeer fraje wyze hebben geschilderd; en
beter, dan iet anders.
Dit wil zeggen, dat elk zich met het geen, daar hy meest in gelukt, moet ophouden,
zonder zich met de Talenten van een ander te bekleden; en een Werk te ondernemen,
’t geen boven zyn vermogen is. ’t Is ook niet dienstig dé natuur te dwingen, om ons
te geven, ’t geen ze ons geweigerd heeft, en ’t is zo wel voorzichtig, als zedig; niet
eens in de gedagten te nemen, om te schynen, dat men een gaaf bezit, die men niet
heeft; want dit is de gebreken ontdekken, welke men heeft, en tot zyne schande te
arbeiden. In tegendeel, daar is nimand die alle de hoedanigheden heeft bezeten, welke
aan vele grote Schilders hebben achtinge gegeven; dus moet elk zich maar met het
bescheiden deel zyns gaven te vrede houden.
Wel ver van daar, dat deze kleine raad daar zekerlyk veel toe doen zal, ik geef het
u niet te min niet, dan als een toegift van beter middelen. Men zal gewis onder een
uitnemend Meester met meer voortgans leren, waar van men de Wetten en de fraaiste
Voorschriften der Kunst zal ontfangen, en waar door men ze zal zien in ’t werk
stellen; en alhoewel de vindingen der Tekening, welke ik in ’t begin gegeven heb,
onfeilbaar zyn, ’t is niet te min beter, ze door een oeffening te krygen; want zo gy,
om daar aan te gemoet te komen, genen zonderlingen aart daar toe, met een uitnemend
goed Oog en Hand, bezit, zult gy ’t goed hebben ene uwer Stukken netjes te
schilderen, en ’t zal groot gevaar loopen, of op ’t eind uwe werken niet zullen, zonder
evenredigheid en zonder fraaiheid, gebrod wezen; om dat gy in ’t opleggen der
kleuren, daar de trekken van zult verliezen; en nog moeilyker de zelve zult weder
kunnen vinden, zo gy ’t Tekenen niet wel verstaat. Ik vermaan dierhalven de
Liefhebbers der Schilderkunst, zo veel als ik kan, te leren geleerdelyk met ene
onvermoeide naarstigheid, en zo net, als mooglyk is, ’t Oorspronklyke na te
schilderen; en met een woord, om door alle de gewone trappen tot volmaaktheid der
kunst te komen, waar van de Wetten, zo wel als van vele andere, gemaklyk worden
geleerd. Maar dit is niet genoeg; men moet ze ook weten ter uitvoer te stellen. De
Wetenschap is niets zonder de Uitvoering; en de Oeffening zonder Wetenschap is
een blinde Geleidster, die ons verleidt; in de plaats van ons te geleiden, daar wy gaan
willen. Maar te weten, wat men doen wil; en wel te doen ’t geen men weet, is ’t ware
middel, om daar mede veel uit te voeren, en met der tyd van te weten; en om van
een goed Leerling, een uitnemend Meester te worden.
Voor ’t overige leg ik my niet toe, om zodanig te wezen; maar midlerwyl kan ik
zeggen, dat de luiden, die de moeite zullen nemen, van in dit kleine school te gaan,
met een weinigje geschiktheids en lusts om te leeren, daar geen berou van zullen
hebben; want zo men’er zonder vermaak aan blyft, geloof ik ten minsten, dat men’er
uit zal komen, zonder veel gevorderd te zyn.
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Manier om de Kleuren voor de Miniatuur-schildery te maken.
Niets is zekerder, noch gemaklyker, dan deze manier van kleuren te maken; zy hebben
ene luister en levendigheid, die men niet kan uitdrukken; zy veranderen nooit, en
men maakt ze met weinig onkosten. Maar de Proef daar van zal meer uitvoeren, als
alles, wat men’er van kan zeggen; ’t zal genoeg zyn de manier daar van op te geven.
Wy zullen ten dien einde met de Karmyn beginnen.
De Karmyn. Neem anderhalf pint Fonteinwater, ’t gene door gene lode Buizen
heeft geloopen, giet het in een verglaasde pot; als het op de kook staat, giet’er een
half, of een quart over; zaad van Cohan, of Couhan, ’t geen de Pluimmakers gebruiken,
wel gepulviseerd, laat het daar na drie kwartier-uurs koken, dat is, tot dat het een
vierde verminderd is; maar maak, dat het een vuur van kolen zy. Giet daar na dit
water deur een doek in ene andere verglaasde pot, en laat het tot op de kook komen;
doe’er dan een once Cochenille by, en een half once Rocourt, alles op zich zelve
gestooten. Doe daar na die stoffe tot op de helft verkoken, of om beter te zeggen, tot
dat’er een zwarte schuim op komt, en ’t wel rood is: want door sterk koken krygt het
kleur; neem het dan van ’t vuur, en strooi’er een half once, of drie dragma Rots-aluin,
of Roomse Aluin die beter en roder is, gestoten onder; en een half kwartieruurs daar
na, laat het door Lywaat in een verglaasde aarden pot loopen; of giet het in vescheiden
afgiet-glazen, of potten; waar in gy het zult laten, den tyd van twaalf, of vyftien
dagen, rusten; dan zult gy’er een verschimmeld velletje boven op zien, ’t geen gy’er
met een Spons moet afnemen, en ’t geen op den grond is, in de lucht laten staan; en
als ’t water, ’t geen’er op staat uitgedampt is, zult gy de stof, die op den grond is,
uitdrogen, en ’t zelve op een Marmer-, of Porfier-steen, die hard en glad is, vryven;
en daar na zult gy ze door een fyne Temes laten loopen.
Let wel; hoe veel men van die Drogeryen nemen moet, is zo naau aan ’t geen wy
zeggen niet bepaald, dat men ’t niet naar zyn goeddunken kan nemen, naar dat men
de kleur verhevener, of Karmozynachtiger wil hebben.Wil men het Karmyn roder
hebben; neemt men, wat meer Rocourt,
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wil men ze wat Karmozynachtiger, doet men’er wat meer Conchenille in. Maar alles
moet men op zich zelven laten stoten, en de Couhan, moet eerst alleen koken, en de
andere te gelyk als boven.

Andere manier.
Doe in een Bokaal witte Wyn-azyn, den tyd van drie, of vier dagen, een pond
Brasielhout van Fernambuk, van Goudkleur, weeken; na dat het in een Mortier wel
gebroken is. Doe het een half uur koken, laat het deur een sterken doek uitloopen,
en zet het weder op ’t vuur. Neem dan ene andere kleine pot, waar in acht oncen
Aluin in witte Wyn-azyn is gesmolten, doe deze gesmolten Aluin onder de andere
vocht; en roer het met een Spatel wel deur een; de schuim, die daar van komt. zal
uwe Karmyn wezen; vergader ze by een, en laat ze drogen; men kan ook Koncenilje
in de plaats van Brasielhout nemen.

Ultramaryn.
Neem tien oncen Lyn-olie, doe ze in een aarde Schotel, met zeven, of acht druppen
water; zet het op het vuur tot dat het begint te koken, doe daar een pond Maagden-Was
by, in kleine stukjes gebroken; Als het Was gesmolten is, doe’er dan een pond Grieks
Pek in, meng’er vier oncen gestoten Mastik onder, die te voren op zich zelve in een
pot byzonder, met twe oncen Terebintyn gesmolten is geweest; en laat het alles een
uur lang koken. Laat daar na dit in koud water vallen, en als de stoffe zo zacht, als
Boter is, zal zy genoeg gekookt zyn; zo’er nog enige kleine hardigheden in gevonden
worden is ’t een bewys, dat de Mastik niet genoeg gekookt en is, zet dan een Kroes
met wat witte Lapis in ’t vuur, tot dat zy gans gloeijend, als vuur zelf is; werp ze
daar na in witten Azyn, dan drinkt zy die Azyn tot berstens toe, en valt in kleine
stukjes, welke aan stof moeten worden gevreven; meng dan die Poejer met een weinig
van de bovengezegde stoffen, waar van men zo weinig, als mooglyk is nemen moet,
en bewaar dit dus ontrent vyftien dagen; Leg daar na een Plank wat schuin op den
kant van ene Tafel, waar in een kleine groef is, en onder die Plank moet een klein
Glas staan; leg uwen blaauwen Deeg boven aan die groef, en boven dien Deeg een
Vaatje met water, dat op dien Deeg drup voor drup druipt, en help dan met een glad
hout ’t water, dien Deeg weeken, mengende de zelve, en zeer zacht. ’t Eerste Blaau
’t geen’er drup voor drup afkomt, is ’t schoonste. Als men ziet dat het begint te
verminderen, moet men van Glas veranderen, om een twede Blaau te ontfangen;
waar na nog een derde komt, ’t geen niet nalaat goed te zyn. Laat ze alle drie drogen,
vergader ze en leg ze weg in ledere zakjes.
II. Neem een half pond Lazuursteen, leg ze op gloejende kolen, tot dat ze gloejend
is, als de kolen; doof ze daar na in sterken Azyn, en breek ze op een Porfiersteen, of
andere harde steen, met overgehaalde Bandewyn. Hoe gy ze meer breekt, hoe uwe
Ultramaryn schoonder zal wezen. Laat ze op den Porfiersteen, of in een Vat, of Kopje,
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of iets anders, tot dat gy de Pastel gemaakt hebt, daar gy gezegde Lazuursteen onder
zult mengen.
Om de zelve te maken, neem een vierendeel gele was, een vierendeel Terebintyn,
zo veel Hars, en zo veel Lyn-olie. Doe het alles onder een smelten, over klein vuur;
en als alles is gesmolten, en het begint te koken, zal het genoeg zyn. Daar na moet
het in een aarden verglaasden pot gegoten zyn; en het zal een vierde van Ultramaryn
wezen, waar van gy een gelyke menigte, als van de Lazuursteen, zult nemen, en alles
tot een Deeg op een steen vryven, dat is, de Lazuursteen en de Pastel. Deze wel
gemengd zynde, zult gy ze een nacht laten rusten, en om’er daar na ’t Ultramaryn te
doen uitkomen, welke in dien Deeg is; giet’er zuiver water op, en kneed het met uwe
handen als een Deeg; dan zal’er de Ultramaryn uit komen, en in een pot vallen, welke
gy in uwe hand zult houden, om de zelve te ontfangen, en gy zult het laten rusten in
gemelde water, tot dat gy ziet, dat de Ultramaryn op den grond van gezegde water
is bezonken.
III. Neem Lyn-olie en nieuwe Was, van elks vier oncen, Hars, Mastik in greinen,
van elks een once, vier oncen Bourgonjens Pek, twe dragma Wierook, een dragma
Drakenbloed, stoot elke Drogery byzonder in ene Mortier; héét daar na de Lyn-olie
in een aarden pot over ’t vuur, tot dat zy begint te razen; doe’er daar na uwe Drogen,
de ene na de andere, in, zo dat’er het Drakenbloed ’t laatste wordt bygedaan, roerende
gedurig met een stokje; daar na zult gy weten, of uwe Deeg gedaan zy, als zy kleverig
is aan uwe vingers, als of het Lym was. Dan zult gy’er uwe Lazuursteen in doen,
welke gy op kolen zult hebben laten gloeijen, en gelest in witte Azyn, en gevreven
op ene Marmorsteen, na dat men ze heeft laten drogen, en door ene zeer fyne Temis
laten gaan, gelyk boven gezegd is. Dit zynde wel onder een gemengd, en vier en
twintig uren zonder aanraken hebben laten blyven staan, neem, om’er de Ultramaryn
te doen uitkomen, Fonteinwater, en geen ander, en kneed met dit water uwen Deeg,
gy zult’er ’t eerste aftrekzel van blaau zien uitkomen, ’t geen ’t fynste en fraaiste is.
Gy zult dit driemaal doen, knedende gedurig met gezegd water. Eindlyk voor ’t
laatste; doe gezegde water laau worden, en kneed daar mede ’t overige van de stof,
daar gy de As uit zult halen, en zo gy ’t overige in een Destilleerketel wilt Destilleren,
zult gy ’t Goud vinden, dat in de Lazuursteen was.
Daar zyn’er die hunnen Deeg terstond in een pot met warm water kneden, waar
in ’t Ultramaryn gaat, ’t geen zy vier en twintig uren en meer laten rusten. Daar na
gieten zy’er zachtjes ’t water in af,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

598
en men vindt de Ultramaryn op den grond, en laten ze in de Zon drogen. Men laat
ook de Lapis in den Deeg een maand lang, eer men’er de Ultramaryn uithaalt; en
doet in gezegde Deeg, in de plaats van Lyn-olie en Terebinthyn, alleen Terebinthyn
en zwart pik, in de plaats van Bourgonjes. Wat de Lapis belangt, men doet ze branden,
lessen en vryven, gelyk de voorgaande.

Fyne Lak.
Neem een pond Brasielhout, ’t welk gy met drie halfpintjes Loog van de As van
Wyngaarden, zult zo lang laten koken, tot dat het op de helft verkookt is; laat het
daar na bezinken en doorzygen. Laat het geen doorgezygd is, weder met nieu
Brasielhout, Cochenille en Terra Merita, opkoken, dat is, alleen een halfpond
Brasielhout, een halfvierendeel Cochenilje, en een halfpint klaar water, ’t geen men
al wederom op de helft moet laten verkoken, en rusten, en daar na deurzygen. Terra
Merita heeft men maar een once van noden; Let wel, dat gy deze vocht van ’t vuur
nemende, daar een once uitgebrande Aluin onder moet doen, die fyn gestoten is, en
die gy daar in, onder ’t roeren met een stokje, moet laten smelten, voegende daar
nog een half dragma Arsenicum by. Om’er lyf aan te geven, neem twe beenen van
Zeeschuim, stamp ze, en gooi’er die in. Laat dat op zyn gemak drogen, en vryf ’t
daar na met helder water, waar in gy ’t hebt laten weken, en vring het dan deur een
doek, maak’er daar na kleine koekjes van, welke gy op een kaart zult laten drogen.
Zo gy roder Lak wilt laten maken, doe’er Citroensap by; en om ’t bruiner te maken,
Olie van Wynsteen.

Andere Lak.
Neem Scheerwol van Schaarlaken, en laat ze in Loog van Weed-as, of van
gekalcineerde Wynsteen, koken. Deze Loog heeft de kragt om een trekzel uit die
Schaarlaken scheerwol te halen. Als zy’er lang genoeg in gekookt heeft, neem ze af,
en doe’er by Cochenille, gestoten Mastik, en wat Rots-Aluin; doe het alles nog eens
koken, en door een Lekzak een reis twe, driemaal heen lopen.
De eerste reis moet men de Lekzak met een houtje van boven naar om laag drukken;
neem daar na den droessem, die in de Zak blyft, weg, en was ze wel uit; laat daar na
de vloeibaargemaakte stof, welke gy met een houtje uitgedrukt hebt, weder deur de
Lekzak loopen, en gy zult aan de kant van den Zak een Deeg vinden, welke gy op
een kaart zult uitstryken, of aan kleine stukjes op papier verspreiden, en laten drogen.

Kolombyne Lak.
Neem drie halfpintjes gedestilleerde Wyn-azyn, een pond van ’t fraaiste Brasiels
Fernambukshout, sny daar kleine stukjes van, en laat ze in gezegden Azyn, ten
minsten ene ganse maand lang, wéken; doe ze daar na in een Mariebad een walm,
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of drie opkoken. Dan zult gy het een dag, of twe laten stilstaan: en vervolgens een
vierendeel gestoten Aluin nemen, en doen deze in ene schone aarden pot, laat deze
stof door een Lywaat, op den Aluin loopen, en daar enen dag op staan. Laat het daar
na alles heet worden, tot dat de stof begint te razen; laat het vervolgens 24 uren stil
staan, en berei twe benen van gestampte Zeeschuim, waar op gy uwe stof, die wat
heet moet wezen, zult gieten; en gy zult ze met een stokje roeren, tot dat zy koudt
wordt. Daar na zult gy ze vier en twintig uren laten stil staan deurzygen. Let wel, dat
men ze met den Aluin moet laten deurzygen, eer men ze op de Zeeschuim werpt.

De Droessem van de Colombyne Lak.
Om een fraie Purpere kleur met Karmyn te maken; Neem voor den Olie, en voor de
Waterverw, den droessem van de Kolombine-lak, die op den grond van de Fiool valt,
daar men Zeeschuim in heeft. Laat ze drogen en vryfze, daar is geen fyne Lak, die
zo helder is; zo gy ze met de Lak wit mengen, zult gy aan uwe Lak meerder kracht
byzetten.

Het Iris-groen.
I. Neem de bloemen van de blaauste Lisbloem, welke men anders Iris, of Vlammen
noemt; neem’er het bovenste af, ’t geen Satyngtig is, en bewaar niets dan dat: want
het ander is niet goed. Neem daar ook van voor de gele ader, en stampt ’t overige in
ene Mortier; wel gestoten zynde, giet’er een weinig water, een lepel drie, of vier, ten
minsten, op, naar de menigte der bloemen welke gy hebt. Gy moet in dit water een
weinig Aluin en Arabise Gom hebben laten smelten, maar zeer weinig, vryf alles
onder den andere, laat het daar na door een sterke doek vringen, en doe dat sap, in
Schulpen, die gy zult laten drogen.
II. Na dat gy de bloemen van die vlammen zult hebben gezuiverd, en gestampt,
en daar een weinig Aluinwater zult hebben onder gedaan, gelyk wy gezegd hebben;
doe’er dan wat fyne levende Kalk onder, gelyk of men Zout over Salade strooide;
dit heeft de magt om de kleur te veranderen, en daar na te zuiveren; en dan moet men
het sap in Schelpen drukken.
III. Stamp de Lis-bloem in ene Mortier, druk’er ’t sap van in een schelp en strooi’er
wat gestoten Aluin over, over de ene wat meer, over de andere wat minder, naar dat
gy hoger, of lichter Groen wilt hebben.
IV. Stoot den Aluin, en stamp Schaarlaken Greinen, meng het onder een met water,
en doe het alles over het Vuur, of heete As koken, tot dat het water geel is. Stamp
dan de Bloemen der Lis in een Mortier, giet daar wat van dit gele water onder, naar
dat gy uw Groen helder, of bruin wilt maken. Druk daar na dit Sap uit, door
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een Temes van Geiten-haar gemaakt, want het Lywaat zoude’er al de kleur van
wegnemen, en giet het Sap in grote Schelpen, en zet deze in de hete Zon; anders wil
het in donkere plaatsen schimmelen, en wordt taai.
V. Neem Iris-bloemen; sny ze in kleine stukjes; doe ze in een Afgiet-glas, of nog
beter in een Koper bakje met Aluin, en levende Kalk, laat het met een den tyd van
tien, of twaalf dagen rotten, verrot zynde, druk het in Schelpen, want op dat het Blaau
Groen worde, moet de Bloem veel eer verrotten. ’t Groen is levendiger en bruiner,
als men de Bladen enkel stampt; en als men het terstond uitdrukt zonder te laten
rotten, na dat dat men’er de gestoten Aluin onder heeft gestrooid.

Ander met Violen-bloemen.
Het Groen van de Viooltjes wordt op de zelfde wys gemaakt; maar men moet meer
hebben, en dit Groen is donkerder, als dat van Lis. Merk wel dat in de plaats van
Kalk, men kan het Zaad van Avignon, gestoten met Aluin, nemen, ’t is nog beter als
Kalk, om het Blaau in Groen te veranderen.
Men kan ook Groen van driekleurige Violen op de zelfde wys maken.

Blaas-groen.
I. Neem kleine rode Zaden Momai; vul daar van met een weinig Aluin een
Varkens-blaas, welke gy zult in uw Kamer enigen tyd hebben hangen. De Zaden
bederven meer op deze wys en veranderen in dat soort van Groen, ’t geen men, om
deze reden, Blaas-groen noemt.
II. Neem de Vrucht der Plant, welke men noemt Rhammus, of Nerprun, stamp ze
in een Mortier en doe’er gestampte Aluin op, druk’er daar na het Zap uit, en sluit het
in een Blaas; bind de Blaas boven toe; en laat het groen drogen tot dat het hard wordt.

Stil de Grain.
Men maakt het gemeenlyk van Wit van Troje, of Wit van Spanje, en het Zaad van
Avignon: maar het verandert zo, dat het beter zy het met Lood-wit te maken ’t geen
met vocht op een Porfier-steen gevreven is, waar van men het nemen moet met een
houtten Spatel, en laten het in een donkere Kamer drogen. Neem daar na Zaden van
Avignon; stamp ze in een Mortier met een Houten stamper, en laat ze met Water in
een Pot van Lood koken; tot dat het een derde, of meer is verdroogd, of verminderd.
Laat dit Afziedzel door een Lywaat lopen, en doe’er een neut, of drie grootte van
Aluin in, om te beletten, dat het van kleur verandere. Als het gesmolten is, week dan
het Wit van dit Afkookzel, en maak’er een vry dik Afziedzel van, dat gy wel zult
vringen tussen de Handen. Maak’er koekjes van, die gy in ene luchtige Kamer zult
laten drogen; en als die vry droog zyn, zult gy ze zelf laten drie, of vier reizen vogtig
maken met gezegde Afziedzel; naar dat gy uw Stil de Grain lichter, of bruiner wilt
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hebben; en gy zult het telkenmalen, heel droog laten worden. Merk wel, dat dit Sap
heet moet zyn, als gy den Deeg vogtig maakt, en dat men ander moet maken, als ’t
eerste bedorven is. Draag ook wel zorg; dat’er geen Yzer, of Staal om of by komt,
maar gebruik een Houten spatel.

Om Aluin wel te gebruiken.
’t Beste middel om Aluin in het Lis-groen en andere gemaakte kleuren, die zonder
dit veranderen zouden, te gebruiken, is, het zeer fyn te stooten, en het met een weinig
water op het vuur te zetten, want anders zoude het nooit wel smelten, met dit water
zult gy uwe Bloemen, of Sap van verwen besproeijen; maar hoe minder Aluin men’er
by doet, hoe het beter is, om dat het te veel de kleur verbrandt.

Om ’t Vermillioen te zuiveren.
Het Cinnaber, of Vermillioen van Kwik, of Sulfer zynde gemaakt, moet men’er alle
de onzuivere Déélen aan dat Mineraal ontnemen, welke daar by gekomen zyn, en’er
den luister aan benemen, en ze doen veranderen. Deze zuivering geschiedt op deze
wys.
Vryf uwe Cinnaber op een Porfier-steen met zuiver Water, doet het daar na in een
Afgiet-glas, en laat het drogen; doe’er daar na Pis by en meng het zo, dat het’er gans
van deurweekt is, en ze’er boven op staat. Laat het stil staan bezinken, en giet’er de
Pis af, en doe’er weder verse by; en laat het enen nacht staan; ga vier, of vyf dagen
voort met ’t te veranderen, tot dat de Cinnaber is gezuiverd. Doe daar na op de
Cinnaber wit van Ei, dat wel met zuiver Water geslagen is, dat het’er boven op staat;
meng het alles met een Neutenbome stokje, en laat het bezinken. Verander vervolgens
die vocht twe, of drie malen, als boven, en hou het Glas welgesloten om het stof’er
uit te houden, dat het Cinnaber kan veranderen; en als gy het gebruiken wilt, maak
het nat met koud water; op deze wys verandert het niet.

Andere manier.
Vryf de Cinnaber op een Porfier-steen met Kinder-pis, of Kalk-water, en laat het in
de schaduwe drogen.
Zo gy’er de donkerheid aan benemen wilt, en het een helderer rood maken, doe
het trekken met Brandewyn en Pis, een weinig Saffraan, en vryf daar uwe Cinnaber
mede.
Zo men Goud, of Zilver wil gebruiken, moet men de Artiklen goud en zilver
nazien.
minnemoeder. De plicht van een Minnemoeder is, voor haar Kind goede zorge te
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dragen; het zindelyk in deszelfs Lywaat te houden, niet nat te laten leggen, by nagt,
nog dag te laten schreeuwen, uit gebrek van de Borst, ’s morgens en ’s avonds zo
dra het wakker wordt, het zyn Nat te geven, en zo dra het vaak krygt, ’t weder te Bed
leggen. Ene Minne moet, om haar Zog te onderhouden, ’s morgen ontbyten, en ’s
namiddags iets nemen; zy mag, zo zy’t vergelden kan, over ’t maal wel Wyn drinken.
Zy mag ’t byslapen wel staken, zo lang als zy mint. Zy moet gedurig vrolyk en
vermaaklyk wezen, en goedsmoeds, zingen en lagchen, om ’t Kind vermaak en
tydverdryf te verschaffen. Als zy ’t Bakert moet zy maken, dat het, noch te los, noch
te styf in de Luren zit, en dat het van gene Spelden wordt gestoken; en, als zy het
nederlegt, moet zy ’t voorzichtig doen, zo dat zy geen gevaar loopt, van ’t stoten, of
zéér te doen. Zie daar genoegzaam alles, wat zy doen moet, en waar zy zich mede
moet ophouden, als zy wil, dat men zegge, dat zy ’t lief heeft, en een goede Minne
is. Als men haar ’t Kind overgeeft, geeft men haar de Luyermant, en alles, wat het,
naar den staat des Ouderdoms en Lighaams, van noden heeft; als ’t wat groter is,
geeft men het Klederen en Lywaat naar gelang; en een Minne moet daar zorge voor
dragen, om’er daar na rekenschap van te geven, als men het vergt.
Menigmaal geeft men ze nog een Meid om ’t Kind te bakeren, en om alles aan te
halen, ’t geen zy nodig heeft.
De Kerk-vaders willen, dat de Moeders hunne eigen Kinderen zóógen; en zo’er
ene het niet doen kan, ’t zy by gebrek van Zog, of om andere redenen; moeten zy
Minnen huren, die aan ’t drinken niet onderhevig, noch snoepachtig, noch van een
kwaad leven zyn.
Om het Zog in een Zoogende te vermeerderen Laat ze Gersten-water drinken, daar
Venkel-zaad in gekookt is, of geeft ze nat van Cicery Erreten.
miroton. een Keuken-woord. Om een Miroton te maken; beleg uwe Kasserol die
niet te groot is met reepjes Spek; leg daar boven op schyfjes Kalfsvlees, die niet te
dik zyn, en op een Tafel met een Hakmes zyn geslagen geweest; doet over deze
sneedjes Kalfsvlees heen, een vulsel van een gehakt van Kalfsvlees met Spek,
Osse-merg, Champignons, Morilles, Mouslerons, enige Aardappelen, fyne Kruiden,
en een goede Kruiding. Men doet’er dan twe Dojers van een Ei by; en dekt het met
het overschot van Kalfslappen; daar na legt men’er de reepjes Spek over; en de Pot
gedekt hebbende, doet men het met vuur onder en boven Stoven. Als de Meroton
gaar is, giet men’er het vet af, en dist het ten onderste boven op.

Miroton in de Vasten.
Schrap Was, en spou vyf, of zes Wytingen langs den buik op, neem’er ’t ingewand,
en de kop af, vul ze daar na met gehakte goede Vis, rol ze toe; maak daar na een
Koek van Meel, die de ganse Kasserol bedekt, en leg daar uwe gevulde Vis op, en
doe wat Boter onder uwe Koek; by de gevulde Vis, moet men Aardappelen,
Kampernoeljen, Morilles Mousserons, zo gy ze hebt, met ene smaaklyke bekruiding,
by doen. Neem daar na een Koek, die de Vis gans en al bedekt, doe’er onder en boven
klein vuur, en laat het stoven. Als de Miroton gaar is, laat’er de Boter afloopen, en
doe ze daar na t’onderste boven op een Schotel, gelyk boven gezegd is. Gy kunt’er
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ook een Coulis van Kampernoeljen op doen, welke gy’er in zult doen, door een gaatje
’t geen gy in de korst maakt, en ’t geen gy met het stuk moet koppen, ’t geen gy’er
uit hebt genomen.
misdragen, of misvallen, zegt men gemeenlyk van de Wyfjes der dieren. Maar, als
de Vrouwen voor haren tyd Baren, wordt het een Mis-kraam genoemd. Dat
veroorzaken zy haar zelve somtyds door enigen afdryvenden drank, of andere
middelen; ’t geen een vervloekte zonde is. Die’er van natuur aan onderworpen zyn,
moeten dikwils Salie eten.

Om de Misdracht voor te komen.
Neem Kreeften, in een tyd van de Vollemaan, stoot ze en trek’er het water, of Flegma
uit, door een Water-stoof, genaamt Balneum Maria, om ze tot een droge stof te
brengen, die men kan pulverizeren. Dit kleingestoten stof is een goed afzettend, en
waterlozend middel, en dienstig tegen de Misdracht, als ook tegen de Razery. Men
neemt’er een scrupel tot een half drama van in.
miskraam en misval. Zie hier voren misdragen.
mispelboom, in ’t Latyn Azarolus, of Mespilus Aronia, by de Fransen Azerolier, by
Munting Aronie-mispelboom, is een soort van wilde Mispelen, wiens bladen naar
die van Pieterselie gelyken. De bloemen zyn trosgewyze, zy heeft vele bladen,
geschikt als een Roos. De Vrucht is kleinder, dan de gemene Mispelen, en wordt
rood, als ze ryp is, hebbende een aangenamen smaak.
Men kweekt dezen Boom meest in de warme landen, als in Langedok en Italië.
Die niet gekweekt is, heeft vele dorens.

Hoe men hem Kweekt en Plant.
Men Ent hem op witte Hagedoren, wilden Pereboom, wilde Kwe- en gemenen
Mispel-boom. Op een Que geënt zynde, geeft hy vroeger en meerder vrucht, dan
anders: waarom dit het raadzaamste is.

Van zyne Eigenshappen.
Hoe men d’Aronie-mispel ook gebruikt, het zy raau, of in Suiker ingemaakt: zy is
goed, om het Braken en den Buik-loop te stuiten. Ook versterkt ze de maag.
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mispel is de Vrucht van een Mispelboom; zy is rosachtig, rond, maar wat platachtig,
heeft vier, of vyf harde steenen, ’t schilletje is zeer dun; als zy gerot zyn; ’t vel is
hard en samentrekkende, maar wordt rood, in het rotten; en men eet ze ook maar
eerst in den laatsten staat.
mist. Zie mest.
misval. Zie misdragen.
mithridaat. Is een Tegengift, als een Slikbrokje, bestaande uit een zekere hoeveelheid
van zevenenveertig Drogeryen, zonder de Wyn, of Honig te rekenen. Zy draagt haren
naam naar haren uitvinder Methridates, Koning van Pontus en Bithynien, door
Pompejus overwonnen. De Mithridaat der tegenwoordige Eeuwe bestaat uit andere
dingen, dan die, welke Plinius, Boek XXIII. Kap. 8. van zyne natuurlyke Historie
beschryft; en verzekert, dat men dat Recept, eigenhandig door dien groten en
ongelukkigen Vorst geschreven, onder zyne Papieren heeft gevonden, welke gevallen
zyn onder de handen van deszelfs overwinnaar, dus is’er niets anders eigentlyk
overgebleven, in de Mithridaat, dan de naam: want de Drogeryen, die’er in komen,
verschillen zeer veel.
’t Geen in de Mithridaat komt, zyn de Myrrhe, Saffraan, de Lorkenzwam, Gember,
Kaneel, Spica Nardi, de Olibanum, de zaden der Thlaspi en Massilise Seseli.
Opobalsamum, de ruikende Lis, de Arabise Staecas, de witte Costi, de Galbanum,
Terebintyn, lange Peper, Castoreum, sap van Hypocistis, de Styrax Kalamita,
Opopanax. Folium Indicum, de ruikende Cassia, Bergpolei, witte Peper, Scordium,
het zaat van Cretise Daucus, Carpobalsamum, Trochisci van de Cyphis, Bdellium,
Celtise Nardus, Arabise Gom, Macedonise Pieterselie, Opium, kleine Cardamom,
Venkelzaad, Gentiaanwortel, rode Rozen, Cretise Dictamnus, Anyszaad, de wortel
van Acorus verus, Kalfsvoet, Phu, Sagapenum, Meum Athamanthicum, Acacia Vera,
de buik van de Stincus, en ’t zaad van St. Jans kruid.
Om te mengen, zegt Bouderon, moet men elke Drogery op zich zelven eerst op
heete As in Falernise Wyn Malvesei, of ene zeer goede oude Wyn laten trekken, de
Opium in kleine stukjes gesneden, de Sagapenum, Opopanax, Bdellium, Hypocistis
Acacia, Arabise Gom, de Myrrhe, en de Styrax; ondertussen wil hy, dat men de
Poejers klaar maakt, door ze met Wyn tot koekjes te maken, en ze te laten drogen,
en daar na te stampen. Dit gedaan zynde wil hy, dat men ze fynmakende beginne
met de gesneden wortels van Gentiaan, Meum, Acorus, Valeriaan, Gember, Costus,
Spica Nardi; en dat in den tweden rang men zette de Celtise Nardus, Castoreum, de
Folium Indicum, Kaneel, de ruikende Cassia, Staechas; en alle de Zaden, en de
Koekjes der Cyphis; en ten derden de Kruiden en Rozen.
Hy wil, dat men elke in ’t byzonder stote, de Wierook, Saffraan, Arabise Gom, zo
zy droog is, waar van de fyne poejers gemengd bewaard zullen worden, om ze met
de anderen te mengen; dit gedaan zynde, wil hy, dat men de vochten, de Gommen,
en de Sappen afgiete; en dat men ze koke tot dat zy droog, of om en by droog zyn,
van de Wyn, die men’er op heeft gedaan gehad; dat men daar na neme witte Provencie,
of Languedokse Honig, tot het derde deel van ’t geheel, die men te voren geschuimd
en gekookt heeft; en dat men daar de Gommen allengskens in smelte, zo wel, als de
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Sappen; dat men’er daar na de poejers by doe, en als de Ketel van ’t vuur is, de
Terebintyn.
Hy wil dat men daar na alles blyft roeren met ene houtten Spatel, tot dat het koud
is, en dat het in een verglaasde aarden pot, bewaard worde, zo dat de pot niet gans
vol zy, op dat het opgistende niet overloope. Vernei is van de zelfde gedagten,
uitgenomen dat hy zegt, wat de Gommen, Tranen en andere Sappen, die wel zuiver
zyn, belangt, elke daar van moet op zynen tyd onder de poejer gedaan worden; en
om wel zuiver te wezen, moet men ze door een Teems laten lóópen, de Terebinthyn
uitgezonderd, en de Opobalsamum, die over klein vuur zullen gesmolten worden in
een potje, dat bekwaam is, en het Mengsel van Poejer met Honig, zal men daar, nog
heet zynde, over gieten en wel mengen.

Kragt en eigenschap van de Mithridaat.
Zy is zeer goed voor de koude ziekten der Hersenen, voor alle Ingewanden, en zelf
de Geledingen, gelyk ook voor de Pest, Vergiften, en beten van vergiftige Beesten,
waar in ze ondertussen wykt voor de Theriac.

Mithridaat voor de Pest van ’t Hoornvee.
Neem Wynruit, verse Koejendrek, Salie, Melisse, Schurftkruids-bloemen en bladen
van Rosmaryn, van elks een handvol; stamp het, en doe het daar na in Wyn koken,
en door een doek. By gezegde Afziedzel doe een pond Honig, of Koningssuiker;
Kruiswortel, Gember, Mosterdzaad, van elks een once, Jeneverzaad en Semen contra,
van elks een half pond: stamp de zaden tot stof, en mengze met Honig, met gezegde
afziedzel gekookt, en als het koud is, doe’er dan vier oncen Regulus van Antimoni
by, gestoten; men geeft ze tot een once in Wyn geweekt.
moca is een soort van zeer kwade Senne-bladen, welke men ook noemt Senne a la
pique.
moeder, Huismoeder. Zie hare plichten onder het Woord vader, en minne-Moeder.
moeder. Ook een Jacht-woord, betekenende den ingang van het hol van enen Das,
Vos, of ander Dier.
moeder. Zie lyfmoeder.
moederspel. Zie lyfmoeder.
moeder-kruid. In de Apotheken genaamt Matricaria, parthenium, en by sommigen
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ook Amaracus. Is ene Plant die heel kleine bladeren heeft, wat gelykende naar die
van Koriander. Hare bloem is van buiten wit, van binnen geel. De reuk van ’t kruid
is leelyk, de smaak bitter. Het wordt Moeder-kruid genaamt, om dat het meest in alle
Ziekten der Moeder met veel vrucht gebruikt wordt. Daar zyn twederhande soorten
van, het ene heeft enkele bloemen, het andere dubbele: het is ’t laatste, dat men in
de Tuinen teelt. Men gebruikt’er in de Geneeskunde anders niet van, dan de
Stam-bladeren en Bloemen.

Krachten van ’t Moeder-kruid.
Het is openende en verdunnende, dryft de Maanstonden der Vrouwen af; als mede
de Nageboorte, ja zelfs doet het de dode Vrucht uit Moeders lighaam verlossen. Nog
wordt het onder de Steenbrekende middelen gebruikt, (zo daar enige zyn.)

Kweking van ’t Moeder-kruid.
Deze Plant groeit in de Tuinen in een vetten grond. Zy wordt gescheurd, of afgezet,
gelyk de andere kruiden in den maand September, het is evenveel of’er wortel aan
is, of niet; altoos men moet voor al gene oude wortels verplanten; maar men moet
ze afsnyden, na dat men de Bloemen afgeplukt en opgegaderd heeft. De takken moet
men tot op vier vingers na by de aarde afsnyden. Zy wil graag op ene koele plaats
staan.
moedervlekken noemt men zulke vlekken, die een kind tegen de natuur ter wereld
brengt, ’t zy dit door een schrik, of sterke begeerte, of drift van de Moeder veroorzaakt
zy, of door enige andere oorzaak.

Middelen tegen de Moedervlekken.
Om deze weg te nemen, doe de wortel van Bernasi, van hare vezels gezuiveld, in
Rozen-azyn, of ene nog sterker trekken, den tyd van twaalf uren lang; en bet’er zo
menigmaal, als gy kunt, de vlekken mede, zy zullen verdwynen.

Ander Middel.
Neem de wortels en bladen van de Chrysophyllata ontrent het einde der maand Mei,
destilleer ze, en vryf’er de vlekken menigmalen mede.

Ander voor die Vlekken.
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Men wil, dat de rodigheid gemaklyk verdwynt, als men het aangezicht met de Vleugels
en Veren van ene levende witte Vogel vryft; men moet ze tam maken, liefkozen, en
dikmaal op een dag de Veren van die Vogel over de roodheid vryen. Zie aangezicht.
moerbei. Men heeft ze van twederhande soorten, de tamme en de wilde. De eerste
zyn zwart, de andere wit. De zwarte wordt van den Apteker de Moerbei van Celsus
geheten; deze is zoet en aangenaam van smaak; de witten in tegendeel, zyn faats en
geenfins goed om te eten.
De witten zyn die, welke op een soort van Doornen komen, waar van daan men
ze noemt Mora Batina, of Mora Bati, naar het Griekse woord Batos, de Frambozen
zyn ook een soort van wilde Moerbeijen, welke men noemt Mora Idea, om dat zy
groejen, zonder oeffening op den Berg Ida.
Als de tamme Moerbeijen nog niet ryp zyn, zyn zy zeer samentrekkende, en goed
voor de ontstekingen der Mond, en Kele, maar ryp zynde bevochtigen en verfrissen
zy een weinig. Zy verslaan den dorst, wekken de eetlust op en zyn niet tegen de
Maag: maar zy voeden weinig, zy gaan zeer dra heen, en zyn een weinig scherp. Als
’t gebeurt, dat zy wat lang in de Maag blyven, en daar enig kwaad Sap bejegenen,
of ze na andere Spys eet, bederven zy te gelyk. Hier om moet men ze nuchteren eten.
Zy zyn ’s Zomers goed, om de Maag en Lever, te veel verhit, te verfrissen.
Wat de wilde Moerbeijen belangt; zy zyn wat vringende, ’t gelykt wat na de
tammen, want gegeten zynde verzachtenze de ontstekingen der Mond, Amandelen
en stoppen den afgang. De Frambozen zyn van den zelfden aart: maar zy zyn zo sterk
niet. Zy zyn beter , om te eten, dan om in de Geneeskunst dienst te doen. Zy hebben
niet te min een Hartsterkende kracht.
Bartolyn een Deens Geneesheer, zegt in ene zyner Redeneringen over de Medecina
Danorum Domestica dat Noorwegen Moerbeijen voortbrengt, die zeer goed zyn,
tegen de Scheurbuik; men geeft zich de moeite niet, om die Vruchten by de Zieken
te brengen. Men zendt de Zieken zelf na de Bossen, waar in zy wassen, op dat zy
daar van eten zo veel zy lusten, en men laat ze daar tot dat ze genezen zyn. Die aan
Kolyk onderhevig zyn, hoeven ze niet te proeven; alzo de Vrucht winderig is.

Een Azyn, uitnemend voor de Maag, van beide de soorten van Moerbeijen,
witte en zwarte, gemaakt.
Men maakt een Azyn, die goed voor de Maag is, van beide de soorten van witte en
zwarte Moerbeijen, op deze wys. Neem zo veel Moerbeijen, als u behaagt, pers ze
en doe het Sap in een Bottel, welke gy open in de Zon moet zetten den tyd van vyftien
dagen lang, of wel drie weken. Dit Sap zal zuur en tot een aangename Azyn worden,
welker kracht groot is, inzonderheid voor hun, die met een kwade Maag gekweld
zyn, die dit ongemak hebben, kunnen daar somwyl eens van gebruiken, en zullen
zich daar door geholpen vinden, zy geeft daar en boven lichtnis aan den Aamborstigen.
Zie ook ’t geen van den Moerbeijen-boom, in ’t Artykel van zywurmen gezeid wordt.
moerbeijenboom. Deze is ter plaatze daar de luchtstreek en warmte het velen willen,
een middel om ryk te worden. I. Door de Eijertjes der Zyden-wurmen zo te
vermeerderen, dat
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men gene Zyden van buiten hoefde te halen. II. En de Moerbeijen-boomen zo te
vermenigvuldigen, dat men’er kost genoeg voor heeft, om ons door dat middel Zyde
te verschaffen.
De ondervinding leert, dat een once Zywurmen, die redelyk grof zyn, gemeenlyk
zeven, of acht pond Zyden voorbrengen. Dit once brengt voort vier en tachtig ponden
tonnetjes van Zywurmen. Zo men het pond niet verkogt, dan voor zestien stuivers ’t
pond, schoon men het verkoopt voor zeventien stuivers, ’t geen op vier en vyftig
gulden tien stuivers komt te staan, waar af gy twaalf gulden aan Moerbeijen-bladen
moet schikken, dan blyft’er nog twe en veertig gulden twaalf stuivers aan winst over,
in minder dan zes weken, zonder daar de mest onder te rekenen, en van de Zywurmen,
en de kleine waarde van de Zyden te dezer tyd, en de zeldzaamheid van ’t geld. Het
voordeel van dertig witte Moerbeijen-boomen van vyf of zes Jaren, welke men
rondom 200 Roeden van 11 Voet, of een Mergen van Parys zoude groot genoeg
wezen, om overvloed van voedzel aan ene once Eijertjes te verschaffen, zonder dat
de schaduwe der Moerbeijen schaadlyk is, noch de wortel den grond schaadt, waar
in zy geplant zyn; te meer, dewyl de Moerbei zich niet langs de oppervlakte der grond
uitschiet, gelyk andere Bomen, maar de wortels na de diepte schieten.
Om Zywurmen te fokken, zyn de Moerbeijen-bóómen noodzaaklyk. Men heeft
ze van twederhande soort. De zwarte, welke men veel acht, om deszelfs vrucht, die
gezond is, en aangenaam voor de smaak; en die Boom tiert beter op Plaatsen, dan in
Tuinen, beminnende luwte; welke belet, dat de Vruchten niet ruijen; maar zy is niet
bekwaam voor de Zyde-wurmen; waarom wy van de zwarre Moerbei niet zullen
spreken; maar van de witte.

Om binnen weinig tyd witte Moerbeijenboomen te hebben.
’t Is wisser de Moerbeljen te zaaijen, dan ze van Stek, of Inlegsels te telen.
Als men het zaad der Moerbeijen wil zaaijen; moet men den grond te voren wel
bearbeiden, en ze vry diep omroeren, op dat zy losser en nieuwer zoude wezen. Daar
na moet men ze aan Bedden verdeelen van vier, of vyf voeten wyd, en zo lang, als
’t ganse stuk gronds is. In deze Bedden moet men groeven maken van twee duimen
, of daar ontrent, diep en ontrent acht duimen van den anderen. Daar na moet men
den grond wel besproeijen, en laten ze zo een uur drie, of vier leggen. Zaai daar na
uw zaad op den grond van die gruppen, vry dik; maar eer gy ’t zaait, moet het vier
en twintig uren geweekt hebben, op dat het te eer opkome. Als gy ’t uit het water
hebt genomen, moet gy ’t met zand mengen, of met losse aarde ontrent zo veel, als
gy zaad hebt. Dit maakt het bekwamer om te zajen, en dat ’t zich gelyker in den
groeven verdeelt. Dit gedaan zynde, moet gy de groeven met een Ryf weder toehalen,
en de aarde gelyk maken; zo dat het zaad gans gedekt is.
Men zaait het zaad in den maand van April, Mei, Juni, Juli, Augustus, zonder de
Maan in acht te nemen, veel eer in gruppen dan op bedden; om dat de Moerbeijen,
opkomende, ook met een grote menigte van onkruid opwassen, welke men niet kan
uitwieden, zonder ook gedagte Moerbeijen-bóómen te beschadigen; maar als zy op
ryen zyn gezaaid, gelyk wy gezegd hebben, zullen wy ze licht van een onderscheiden.
Ook zal ’t zaad zo zeer aan ’t verdrogen niet onderhevig zyn. Gy zult die grond drie,
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of vier dagen na ’t zajen weder begieten, zo het droog weder maakt; maar, eer gy dat
doet, moet gy’er van ’t langste Stroo, aan bossen, overheen leggen, dit maakt dat de
aarde niet slempt, en ’t zaad niet verloopt, en op een hoopje gaat zitten, ’t geen het
opkomen beletten zoude.
Twe, of drie bossen Stroo zyn genoeg om zo veel zaad, als men gezaaid heeft, te
begieten, mits men gedurig de bossen van plaats verandere.
Zo dra de Moerbeije-boomen opkomen, moet men wel toezien, dat men’er ’t
onkruid uitwiedt, en ze wel bevochtigt, gelyk te voren gezegd is, of met Stroo, of
met een Gieter, en die bossen Stroo zo gebruikt, tot dat de Moerbeijen-boomen wat
sterk zyn; zie daar alles, wat men’er tot den Winter toe aan te doen heeft, terwyl men
ze ondertussen niet aanraken moet.

Om ze sterk te maken, en op te kweken.
Als de Moer-heijen-boomen verscheiden spruiten, ter hoogte van een, of twe vingeren
breed, geschoten hebben, moet men aan elken Moerbeijen-boom niet méér dan een,
of twe van de sterkste takjes laten, en alle de andere afsnyden. Dit gedaan zynde,
moet men ze ’t eerste Jaar, waar in zy geplant zyn, niet zuiveren, tot het twede Jaar
toe, op ’t eind van de maand February, of in ’t begin van Maart; en naar mate dat zy
groejen zullen, en scheuten maken, moet men ze zuiveren, maar men moet altyd
zorge dragen, dat het in ’t vallen van de Maan zy. Dit waargenomen hebbende, zullen
uwe Moerbeijen-boomen een wonder goed gestel maken.
Als zy ene redelyke grootte en hoogte gekregen hebben, om ze te verplanten, moet
men ze in goede Aarde planten, en twe en een halve Roede van den andere; om dat
haar aart zodanig is, dat zy in goede Aarde geplant zynde, zeer groot en wyd worden.
De Moerbeijen-boomen in zandige Aarde geplant zynde, moet men ze maar
anderhalve Roede van den andere zetten, en maken de gaten daar toe een maand te
voren, vier of vyf voeten wyd, en twe diep. Niet, om dat men ze zo diep zetten moet,
maar, als men ze plant, moet men de gaten met een halve voet zuivere Aarden vullen;
zo dat’er nog anderhalve voet overblyft, om ze te planten. Dit moet men in February,
Maart, April, September, October en November doen, en de Wortels
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wel uitsnoejen, die bedorven zouden mogen wezen, en ze van boven inkorten gelyk
andere Boomen.

Om ze te Verplanten.
Daar is gene andere manier, dan ze in ’t eerste Jaar te gieten, tot dat zy in de Winter
wortel hebben. Doe dan een Mand vol, of twe vette Mest, of Aarde om den Stam des
Booms gieten, op dat de Wortel daar van ’t voedzel kryge, welke hem, gedurende
den Winter, veel meer voedzel zal doen krygen.
Om uwe Moerbeijen-bóómen schielyk te doen in ’t volgende Jaar groot worden,
moet men een goed vierkant van goede zachte Aarde kiezen, zo groot, als gy meent
voor uwe Bóómen te moeten hebben; men moet ze ten dien einde uit hunne Perken
halen, om ze op gezegde vierkant te verplanten, ’t welke gy bereid zult hebben: maar
eer gy plant, zult gy de einden der Wortels inkorten en het bovenste afsnyden,
latende’er niet meer, dan twe, of drie vingeren breed boven de Aarde aan, plantende,
en schikkende ze naar den Lyn op achtien duimen van den andere.
Men kan ze ook gedurende de Maanden February, Maart, April, Mei, September,
October, November, en in andere Maanden verplanten, naar dat zy gematigd zullen
wezen, en bevryd van de uiterste hitten, of kouden.

Manier van de Bladen der Moerbeijen te te vergaderen.
’t Twede en derde Jaar, na dat uwe Moerboeijenboomen zullen zyn geplant, naar dat
zy schoon zyn, zal men’er de Bladen afplukken tot voedzel der Zydewurmen; Maar
men moet boven al zorge dragen, dat men ze plukkende noch Bast, noch Tak der
Boomen breke, ’t geen gemaklyk geschieden kan, om dat de Moerbeijen-boom een
bróós hout heeft; dat licht te breken is; en zo het bygeval gebeurt, dat’er een Tak
breekt, moet men ze ten eerste afzetten, en de snede wel gelyk maken, om dat de
Bóóm anders een ongemak zoude krygen, ’t geen men op die wys kan voorkomen.
Zo uwe Moerbeijen-boomen in den tyd van drie, of vier Jaren grote Takken
schieten, die somwyl zo dik, als de voet van den Boom zyn, en die ze zo zeer tot last
strekken, dat de Takken by de minste wind breken en den Boom bederven, moet
men’er alle de Takken afzetten, dit zal de Stam dikker en sterker doen worden. Dan
zullen’er ook weder nieuwe en gelyke Takken voor den dag komen, die den Bóóm
zullen fraai maken. Zo zy een Jaar na het afhakken geen fraaije Bladen geven, moet
men ze Enten op enige nieuwe Takken, van een Spaanse Moerbei, of ene andere,
welke gy weet goede Bladen te hebben. Dit is ’t rechte middel om goede Boomen
te hebben, als men ze maar een Jaar zes zeven een reis of driemaal in een Jaar onder
handen neemt, Spittende ze rondom twe voeten in ’t rond; namelyk eens in February,
of ’t begin van Maart, voor de twede reis in Juny en voor de laatste reis op ’t einde
van September.
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Eigenschap van het Moerbeijen-hout.
Zo men’er Bedsteden, of Rustbanken van maakt, zullen ze gene Weegluizen, noch
ongedierte onderhevig zyn.

De kracht der jonge scheuten van de Moerbeijen-boom.
De kleine Takjes van den Moerbeijen-boom, welke ze in de Lente schieten, doen
ook ene wonderbare goede uitwerlking in ’t Lighaam van hun, die van de Steen, of
Graveel gekweld zyn.

Voor de Steen, of Graveel.
Want zo men in dien, of enen anderen tyd daar van op doet, ze doet drogen, en ze
ene Ryksdaalder gewichts, in een poejer met witte Wyn, des morgens nuchteren
inneemt, en enige dagen blyft aanhouden, zal zy doen pissen, en overvloed van zand
doen uitwateren. Dit is ondervinding.
moerspel. Zie opstyging.
De Geneesheren hebben de Hysterica Passio, of Moederspel, Opstyging van de
Lyfmoeder genaamd, om dat men geloofde, dat dampen uit dat deel der Vrouwen,
ja dat Vrouwelyk deel zelve na boven gestegen, daar oorzaak van Was. Maar ’t is
ondertussen niets dan een ligte beweeglykheid in de Zenuwen, of hare Sappen. Dat
de Vrouwen het uit de Buik voelen opkomen, en ’t na de Keel, als een brok gaan,
doet haar gelooven, dat het daar van daan komt; ja zy schynen zich somwyl aan dien
brok te zullen stikken; en kunnen niet zwelgen.
De toevallen, welke deze ziekte verzellen, zyn drajingen en dofheid des hoofds,
ongerustheid, verstandloosheid, pyn in de lenden, benaaudheid voor ’t hart, rispen,
braken, flaauheid, walgen, trekkingen.

Algemene Geneesmiddelen tegen ’t Moerspel.
Sterke Reuken, Castoreum, Rokende Hoornen, Veren, Geest van Hartshoren, enz.

Middel voor ’t Moerspel.
Neem twe Eijeren en klust ze sterk, dat zy schuimen, en doe ze daar na op grofwerk
van Kennip; neem vervolgens gestoten Wierook een zilveren Lepel vol, en zo veel
gestoten Peper. Men moet eerst de Wierook op de wiek grofwerk doen, en daar na
de Peper daar over heen. Daar na moet men deze wiek nemen en leggenze op de
Buik, en laten ze daar op droog worden.
II. Men moet een once Wortel van wilde Wyngaart in witte Wyn laten koken, en
daar van drinken; als men ’s avonds na bed gaat, blyvende daar
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mede een Jaar lang aanhouden, in welken tyd men zal genezen zyn.
mol. Is een zwart dier, zo groot als een Rot, en zo zacht als Zyde, levende onder de
aarde; en door ’t maken van holen en groeven onder de aarde, en opwerpen van
hoopen, aan den Tuin en Landbou veel kwaad doende. ’t Heeft korte platte pootjes,
met lange nagels. Het is scherp in ’t hóóren en ruiken, waarom men ze, ziende vroeten,
niet dan van onder de wind kan naderen. Men wil, dat de trommel van ’t Gehoor zeer
groot is, en dat zy het met een velletje kunnen sluiten. Men heeft Natuurkundigen
die geschreven hebben, dat zy met hunne kleine zwarte Ogen fel kunnen zien.

Om Landeryen en Tuinen voor Mollen te hoeden, en ze te vergeven.
I. Men moet een Prei nemen, en daar het groen af doen, en op ’t wit Rottekruid doen;
dit in ’t Mollerit, zo vers als ’t mooglyk is, doen. De Mollen zyn op die kost zeer
gezet.
II. Men vindt’er, die een Molle-val gebruiken; bestaande uit een hol Eike-hout
met een klap, dat men in de Ritten zet, en dat, als zy’er midden in zyn, den ingang
voor en achter, door ’t nedervallen, sluit.
III. Ik heb’er gezien, die levendige Mollen hadden, welke zy in een Rit zetten,
daar de Mollen in groeven. Als die daar in waren, ene vreemde daar in hoorden,
kwamen zy’er na toe, om’er mede te vechten, en als men ze hóórde vechten, haalden
zy’er die uit, welke zy’er in gezet hadden; en welke niet los liet, die zy beet had.
IV. Sommige graven een Butter-pot in de aarde, voor ’t Rit, daar zy gewend waren
deur te komen, gravende de Pot twe vingeren dieper, als den grond van ’t Rit. Als
zy’er dan deur willen, vallen zy in de pot.
V. Andere gebruiken een hol stuk houts als een Kanon, dat twe voeten lang is;
hier in heeft men een tongetje van blank yzer, van vier vingeren breed aan ’t einde,
en aldaar aan een yzerdraad van boven vast gemaakt, op dat de Mol, daar in komende,
dat zoude weg stooten, en dit toevallende, hy daar niet weder uit zoude kunnen, noch
door ’t ene noch door ’t andere eind. Men moet ze in eerstgemaakte Ritten zo zetten,
dat de einden niet uit de Ritten komen.
VI. Men vindt’er, die om die Dieren uit een plaats te verdryven, daar zy zich
gedurig blyven onthouden, daar Flier rondom leggen, welke zy een halfvoet diep
graven; of Flier in de Ritten steken.
VII. Maar ’t beste is’er ’s morgens en ’s avonds, als zy Ritten maken, op te passen,
om ze’er handig, onder het vroeten met ene Spa, uit te steken; en zo gy’er ene hebt
die levendig is, deze in een Butter-pot te doen en ze in den grond wat lager, als de
Ritten, te zetten, want men wil, dat haar geschreeu de andere zal roepen, die, komende
toeschieten door de Ritten, ’er zullen in vallen.

Om de Mollen uit een Tuin te doen vertrekken.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

VIII. Maak een bos groene Kennip; leg die in een grip een voet, of twe diep, en dek
ze met slyk; als deze fyn wordt, zal zy een stank van zich geven, die haar zal doen
vertrekken, of sterven.
IX. Men moet’er Varkens-mest strojen.
X. Leg in de Ritten Uijen Prei, of Olie, zy zullen aanstonds vertreken.
XI. Leg in de eerstgemaakte Rit van een Mol; een Lupyn, welke men Dauphine
Pois loup noemt. De Mollen zullen onfeilbaar sterven, en’er in enige Jaren niet
komen.
Men vermoodt ze ook met een Val met lange yzere pennen, welke op een Molle-rit
gezet, neervalt, als zy’er onder komen, en hun door ’t lyf valt.
XII. Wilt gy Mollen vangen, leg een Prei, of Uijen voor hun gat; want zy zullen’er
terstond als dronken uit komen.
XIII. Albert zegt, dat om de Mollen by een te vergaderen, men’er een in een Pot
moet zetten, met de poejer van Zwavel, die ontstoken is, en dat zy deur haar
erbermelyk geschreeu, de overige, als te hulp zal roepen.
XIV. Paxanus, beveelt een Neut, of een klein vast Vaatje te doorboren; daar Stroo
en Hars van Ceder in te steken, of, gelyk Palladius zegt, van Was, en zo veel Zwavel
als nodig is, en daar na alle gaatjes en holletjes toestoppen, waar door de Mollen lugt
kunnen krygen, om te maken dat’er de róók niet uit gaat; echter zo, dat men een gat
laat dat groot genoeg is, waar in gezegde Neut, of Vat gezet wordt, zo dat het van
ene kant de wind ontfangt, die de lucht van de Hars en Zwavel door de Molle-ritten
brengt. Zo dra de Ritten daar van vol beginnen te raken, zullen ze de vlucht nemen,
of sterven.
XV. Enige nemen witte Nies-wortel, of de schors van Hondskool, of Apocynum
gestampt, en door een Teems gedaan, en daar onder gemengd Gersten-meel en
Eijeren; gekneed met Wyn en Melk. Dit nemen zy aan kleine stukken, of Tabletjes,
en werpen het in de Molle-ritten.
De Mollen zullen in Tuinen nooit digt by de plaatsen vroeten, daar de Palma Christi
gezaaid is. Ook niet ter plaatse, daar men de fyne stoppelen, of Scheven van Hennip
heeft gestrooid. Dit belet ze elders te komen, en zal ze van daar verdryven.

Om Mollen te vangen.
Eindelyk men kan de middelen om Mollen te vangen tot drie soorten brengen. Of
tot het met Zons opgang op te passen ter plaatse, daar ze kort te voren gevroet hebben;
want op dien tyd zullen zy ze, zo ze toegetreden zyn geweest, weder opwerpen; en
ze dan, onder het vroeten, met een Graaf, daar uit te steken.
Het twede middel is, water in de gaten te laten lóópen, waar in zy eerst gevroet
hebben: want, zo dra zy water voelen, zullen zy’er trachten uit te ko-
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men, om zich op een hoogte te bergen, en dan kan men ze licht dood slaan, of levendig
vangen.
Het derde is in de maand van Maart’er ene te vangen, als zy beginnen te tieren;
deze des avonds, als de Zon onder gaat, in ene diepe Pot te zetten, die tot den rand
in de grond is gegraven, op dat de Mollen, horende het geschreeu, van haar makker,
by den nacht daar in lopen; en om dat zy van binnen verglaasd is, daar niet weer uit
kunnen.
Sommige steken rondom hunne Ritten Prei, Look, Uijen, welker reuk ze wegjaagt,
of doet sterven, gelyk gezegd is.
Zie ook op ’t eind van ’t Artikel lupynen.
mola. Zie lyf-moeder.
moly. Zie de soorten in Hubners Kunstwoordenboek.
moly met Bollen.
Beschryving. De Moly heeft bladen, als Hondsgras, maar wat breder, en leggende
over den grond gespreid. De bloemen zyn wit, als witte Violieren, zynde evenwel
wat witter en kleinder, zy zyn zo groot, als een Violet. De steel is wit en hoog, en de
wortel gelykt na Prei. De wortel is klein, maar als een bol.
Plaats. Zy wast in Arkadie ontrent Phenee, en op den Berg Cyllenee. Zy bloeit in
April.
Eigenschappen. De wortel is samentrekkend; als zy met het Meel van Dolik wordt
gemengd, sluit zy de Baarmoeder, Zy is goed voor betovering; zeggen de Ouden.
Men gebruikte ze voorheen in Griekenland voor allerlei ziekten. Dit toont, dat deze
Plant gans niet onbekend was.
mond is eigentlyk die opening, welke langwerpig, overdwers in ’s menschen
aangezicht staande, van binnen van Tong en Tanden voorzien en geschikt is, om te
spreken, eten en drinken. Zy is onderhevig aan kwalyk ruiken, of uit hoofde van
zekere verzwering, of bedorven Tanden, of door de Maag, of Tong, of Neus.

Verzweringen der Mond.
Kinderen zyn aan zulke Mond-zweren meer, als volwassen mensen onderhevig.
Somwyl wordt het in Kinderen door kwaad Zog veroorzaakt. Deze Verzweringen
moeten niet veracht worden uit hoofden van kwade gevolgen
De Kinderen geneest men door verandering van Min; en helpt dit niet, door ader
laten. Men moet door Kassia, of Manna den Buik zuiveren, en ze verkoelen met
goede Vlees-natten, en Gerste-natten en Appelen. Men moet Kinderen den Mond
zuiveren, met een houtje daar een Popje aan gebonden, en dat gedoopt is in
Rozenhonig, daar men een weinig Citroensap by gedaan heeft, of zeven, of acht
druppen geest van Zwavel, Zout, of Vitriool.
Luiden van Jaren, moet men ader laten, en drie viermalen den Buik zuiveren; men
moet vervolgens den mond met een afziedzel van Gerst, Weegbre, Agrimoni,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Provincierosen, Gal-, of Cipresnoten laten spoelen; waar by Rozen-honig en
uitgebrande Aluin is gedaan; of anders, zal men die Verzweringen met geest van
Zwavel, Zout, of Vitriool raken.

Voor de Verzweringen van den mond der kleine Kinderen.
I. Neem de bladen van Pruime-bóómen, stampze, in een Mortier, neem het sap, dat
daar uit komt, meng het met wat Melk, of van een Vrou, of andere, en was’er den
Mond van ’t Kind mede.
II. Neem de Violier, doe ze in water koken; neem dit kookzel, en doe’er Honig
onder, en was daar den Mond van ’t Kind mede, of vryf de Zweer met het sap van
Winterkers.

Voor Verzweringen van den Mond.
I. Neem wortel van Vyfvingerkruid, doe het in Wyn, op een derde verkoken, neem
dit afziedzel en was’er zeer wel den mond mede. De bladen van Kalfstong, of Weegbre
op de Kankerachtige wonden gelegd, is zeer goed; en ’t Sap is’er nog beter voor; en
Raauwe Uijen met Brood gegeten, zyn daar nog beter voor.
II. Neem Muur-Ruit, Salvia vita geheten. Dit is een klein kruid, dat tussen de
stéénen der Muren in wast, en naar de Ruit gelykt, ’t geen in de Tuinen wast. Laat
het enen nacht in water wééken; was u met dat Water twe, of driemaal den Mond,
en gy zult wel haast genezen zyn.

Voor de Verzweringen van de Mond, als’er een Vlees-gewas by is.
Neem de Poejer van Galnoot en leg ze op de Wonde.

Voor kwalen, die by toeval aan den Mond komen.
Men moet de bladen van Aardveil nemen, ze in Wyn, of Water laten koken, en den
Mond met dit afziedsel spoelen.

Voor een velloze Mond.
Neem de bladen van Harts-tong, laat ze in een Kolf destilleren, en was den mond
met dat gedestilleerde water van tyd tot tyd.

Voor de Kanker in den Mond.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Neem de bladen en bloemen van Matris Silva; een handvol Pimpernel, een handvol
ronde Weegbree, Rots-aluin, zo veel als een Ei groot is, Fonteinwater, zo veel nodig
is, kook het alles in ene Nieuwe aarden Pot; stoof en spoel den mond met dit
Afziedzel.

Anders.
Neem bladen van Cichorei, van Weegbre,
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Wynruit, van elks evenveel, een lepel vol Honig, Wel-water zo veel nodig is. Doe
de bladen een kwartieruurs koken, en doe’er dan de Honig by; neem het daar na van
het vuur, spoel den Mond met het afziedsel, vryf’er de Kanker mede, en zelf met de
bladen, welke gy gekookt hebt.

Stinkende Mond, komende van de Maag.
I. Was menigmaal den Mond, inzonderheid des morgens, met koud Water en Azyn,
waar in Anys en Nagelen gekookt is, of kaau menigmalen Mastik.
II. Doe Alsem met Citroen-schel in Wyn koken, en bewaar deze in een Bottel,
drink daar van, en gorgel daar alle mogens mede.
III. Neem Wynruit, of Anys- , of Lavas-zaad, of Muskaat-noot, of Rosmaryn, of
Engelen-wortel, of Myrte-beijen, of Aloes-hout in den mond, en spoel ze dan met
Wyn uit.

Voor ’t zelfde.
Waar ook deze stank mag van daan komen, men zal de reuk wegnemen, met wat
uitgebranden Aluin, een Boon groot; in den Mond te houden, of wat Zouts. Liswortel
is uitnemend, zo wel als een Kruidnagel.
morellen. ’t Is een soort van grote zure Kersen; men konfytze wel, zie dat Artikel.
Men zet ze niet, zo de plaats voor betere vruchten dienstig kan wezen; maar zo men
ze wil planten, zie hare behandling in de Kersen.
morgen is een maat gronds; welke naar verscheidenheid der Landschappen verschilt;
en hier te Lande in Honden en Roeden wordt verdeelt, en elders anders.
morilje, in ’t Latyn Bolus esculentus.
Dit is een soort van grote Kampernoeljens, gelyk een Neut, met grote gaten, als
Honigraten. Hier in verschit zy van de gemene Kampernoelje, die met blaadjes en
pypjes zyn. De kleur is witachtig, of geelachtig, of wit wat na den rossen trekkende,
en somtyds zwart.
Plaats. Zy groejen, in de Bossen, aan den voet der boomen, en in vochtige plaatsen,
daar men kruiden genoeg heeft.
Eigenschappen. Zy herstellen, en wekken den eetlust op; men gebruikt ze in Saucen
als een heerlyk gestoofd.

Maniere om Moriljes te bereiden.
Men neemt Moriljes, welke men wast, ter oorzake van ’t zand. Daar na laat men ze
in een Pan met Boter, of gesmolten Spek snerken; na dat men ze gesneden heeft. Dit
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gedaan zynde, doet men’er Pietersely en kleingesneden Kervel op. Alles wordt met
Zout, Peper en Muskaatnoot smaaklyk gemaakt; met wat Vleesnat, waar in men ze
in een Casserol, of Pot laat stoven; en gaar en zagt zynde, dist men ze met Oranjesap
op.
mortel is een Mengsel van Pleister en gehouwen steen, die wel gestampt en gezift
is. Hier van bedienen zich de Steenhouwers, om de kleine gaten te vullen, en de
gebreken weg te nemen, welke zy in de steen vinden, waar van zy Beelden en andere
Werken maken.
De Metzelaars geven dien naam ook aan een soort van Beslag uit de afgehouwen
stukken van steen gemaakt, waar mede zy kunnen Pleister-koleur geven, of bestryken,
om ’t na gehouwen steen te doen gelyken.
most, noemt men Nieuwe Wyn, die nog in ’t gisten zynde, zyne Moer, of droessem
nog op den grond niet heeft gezet. Zie Hubners Kunstwoordenboek.

Middelen om een gans jaar deur Most te hebben, en om te weten, of’er water
onder de most is.
Gelekte Most, of van de Druif voor het treden gevloeid, moet dien zelfden dag in
een Vat gedaan worden, dat van binnen en buiten bepekt is, en maar half gevuld
wordt. Men moet’er een stop op doen, die met Pleister wel gestopt wordt, want de
Most zal dan zyne zoetigheid lang behouden, en ze nog langer bewaren, zo gy een
klein vaatje, wel gesloten, en met een vel gestopt, in een Put legt, en ’t daar dertig
dagen in laat leggen: want zo lang het niet heeft uitgewerkt, blyft het Most; gelyk
ook zo men de Druif zachtjes treedt, dan zal de Most zo duurzaam blyven, als die
eerste.
Andere leggen hunne Vaten in nat Zand; andere doen ze in Oud Vaatwerk, daar
de Wyn eerst uit gehaald is. Anderen leggen een Vat van binnen en buiten gepekt in
een Put, gelyk gezegd is, zodanig dat de boorden boven ’t water blyven. Dit word
by ondervinding goed geagt. Andere dekken ’t met de Moer, en leggen’er daar na
nat Zand overheen; Anderen doen ze eindelyk in een Vat, dat niet is gepekt, en doen
daar gestoten Alexandrynse Salpeter by, en leggen ze daar na in de schaduwe.
Of’er water onder de Most is gedaan weet men daar aan, dat een wilde raauwe
Peer, daar in na den grond zinkt.
mostert. Sinapi in ’t Latyn. Zie de soorten in Hubners Kunst-woordenboek.
Beschryving. De gemene, welke in de Apotheek in gebruik is, heeft bladen als een
Raap, schoon zy kleiner zyn; en ruwer. Zy wast zeer hoog; heeft vele takken, rood
zaad en kleine Peulen, en een smaak die sterk is.
Plaats. Men zaait ze op den Akker en in de Tuinen; zy bloeit in Juni.
Eigenschappen. Men gebruikt de Zaden in derdendaagse afgaande Koorsen.
Gestooten en in Wyn gedaan, belet zy het werken, en maakt, dat zy hare zoetigheid
lang bewaart. Als enen Drank genomen, geneest zy het Venyn der Camperfoeljen.
Gegeten, doet zy de Tandpyn verdwynen. Zy is voor Aamborstigen goet, loost
fluimen, doet pissen, brengt de Stonden voort. Getrokken in water, neemt zy alle
vuiligheid daar van weg, mitsgaders de vlek-
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ken, die op ’t vel zyn; zy is goed voor oude luiden, die in de Winter slymerig zyn,
zy is zonderling voor de Scheurbuik, gelyk men, door ondervinding had, in de
Belegering van Rochel, 1626.
mostert, Wilde. Beschryving. Dit soort heeft gesneden bladen, als de Rakette. Men
zaait ze, als de eerste, ’t zaad is wit, als dat van ’t eerste, maar ’t is zo sterk niet, als
dat van de andere twe soorten.
Plaats. Men zaait het, gelyk hier boven is gezegd; het bloeit in Juni en Juli.
Eigensthappen. Wy kunnen by de eigenschappen, welke men verhaalt nog voegen,
dat gestote Mosterdzaad met Honig, op een Kneuzing gelegd, daar de tekenen van
wegneemt; dat het de Douwurm geneest; en met Azyn opgelegd, geneest het de beten
van vergiftige dieren, en onder het vlees gegeten maakt het honger, en is goed voor
de Maag.

Manier van mostert maken.
I. Men moet het Mostertzaad wel reinigen, en wannen, en daar na met koud water
afwassen, en het enen nagt in water laten staan; daar na’er uit nemen; en als gy het
tussen de handen hebt uitgedrukt, doe het in een nieuwe, of zuivere Mortier, en stamp
het met sterken Azyn, daar na moet gy het deurzygen; enige maken een heel schone
op de volgende wys.
II. Neem twe oncen Mostert-zaat, een halfonce Kanéél, breek het te samen, en
maak’er met Honig en Azyn een Deeg van. Maak van dezen Deeg kleine broden,
welke gy moet in de Zon, of op den Oven, laten drogen; laat zulke Broodjes in Azyn,
of Verjuis smelten.

Andere manier van mostert maken, gelyk de mostert van Anjou, en van
Dyon.
Men beneemt de Mostert eerst hare sterkte, door ze te laten weken in Most, gedurende
den Wynoogst, en ze te bereiden, gelyk boven is gezegd. Daar na doet men ze in
kleine Tonnetjes, gelyk die van de Mostert van Anjou. De Dionners makenze aan
kleine Broodjes, en als zy ze gebruiken willen, laten zy ze smelten in Wyn-azyn. De
Mostert van Dyon heeft de prys boven alle andere, om dat daar het beste Mostertzaat
wast.
Als men Mosters wil maken, om acht dagen te duren, en ze in de Saucen en ’t
Vlees te mengen, kan men ’t Zaad by de Kruideniers halen, daar ’t ook de
Mostertluiden krygen, dit in een Confituurpot doen, of in andere potten met Wyn,
die wel Gehonigd is. Deze is niet goed dan den volgenden dag; meng’er twe, of drie
dagen daar aan een weinig Wyns onder, om ze te beter te verversen, zy kan acht
dagen duren.
Zy dient tot een Sous by verscheiden kost, inzonderheid Ossen- en Varkens-vlees,
of ’t geen daar van gemaakt wordt, en wordt in een Doop gedaan, over velerlei Vis
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gegeten. Zy wordt ook in de Sausen a Robert en enige andere gemengd, die zonder
deze laf zyn.
motten. Geheim tegen de Mot der Klederen.
I. Neem het Druive-kruid, Botrys geheten, laat het drogen; leg het tussen uwe
klederen, dit bewaartze voor de Mot en Wurm.
II. Kaarsen van Schapevet, in een Papier gerold; en de wortels van Lisbloem, of
Alsem, zyn ook goed.
III. Laat in water Coloquint met Wynruit koken, en was daar uwe Bedstede mede;
en daar zal geen Mot, of Weegluis by komen.
IV. Om te maken, dat de Klederen door de Mot niet gevreten worden; doe het
bezinkzel van Oli op de helft verkoken, en besmeer daar den grond van uwe Kisten,
als ook het buitenste, en de voeten en hoeken mede, en als ’t alles droog is leg’er
dan uwe kleeeren in; als gy dus te werk gaat, zal de mot uwe Klederen niet
beschadigen.
mud. zie maat.
muil is een woord, waar mede men de Neus en Mond van Dieren inzonderheid grote
betekent. Men betekend daar door ook een gedeelte der menslyke Kleding, dat in de
plaats van Schoenen aan de voeten steekt, zonder verder vast maken, en daar men
op loopt.
muil-ezel. Het bestuur der Muil-ezelen is, gelyk dat der Paarden, zo wegens Voeder,
Weijen, Tuig, ’t genezen der Ziekten, waar aan zy onderhevig zyn. Wy zullen derhalve
de gantse kennisse, en behandeling van dit Véé, voor de Auvergners over laten.
Om’er echter wat van te zeggen, de Muil-dryver moet niet alleen voor goed Voeder
zorg dragen; maar ook om’er voordéél van te trekken. Hy moet een goede Ezel, of
Hengst kiezen, en desgelyks een goede Merry, of Ezelinne, om te dragen. Want zo
zy beide niet goed zyn, zal alles, wat’er van komt niet deugen. Hoewel men Muil-ezels
heeft, die voortkomen van een Ezel en Merry, en van een Hengst en Ezelin, echter
zyn die, welke uit een Ezel en Merry voortkomen, de beste; want die van een Hengst
en Ezelinne geteeld worden, hoewel zy den naam van hunnen Vader dragen, dat is
van Paarde-Muil-ezels; zy gelyken echter na hunne Moeders. Hierom is’t best, om
fraaije Muil-ezels te hebben, een fraaije Spring-ezel van goed en beproefd ras te
hebben. Zy moeten op zyn meest drie jaren oud, grof van Lyf zyn, en sterk van hals,
de zyden, moeten zy sterk en breed hebben, de Borst open en gespierd, de Billen
vleessig, de Beenen wel gemaakt, zwart van kleur zyn, of met rood gevlekt, dat wat
levendig is, ’t graau moet zilverachtig, of getekend zyn met donker; Woud-ezels zyn
Muisvaal; maar die die kleur hebben zyn zo sterk niet, als de anderen, en zo’er een
Muil-ezel, of Ezelinne van komt, die die rok draagt, is zy minder aangenaam. Een
Merry moet beneden de tien jaren wezen, groot en schoon en met goede leden, op
dat het het verschillende zaad wel drage, en niet alleen een goed Lyf, maar goede
kracht aan zyn schepzel geve.
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Het jong wordt twaalf maanden gedragen. Daarom moet de Merry half Maart
besprongen worden, tot half Juni toe, op dat het jong kome op den tyd, dat de kruiden
in hunne kracht zyn, om overvloed van Melk te geven. De jongen moeten even, als
Veulens worden gehandeld, behoudens dat, de eerste zes maanden voorby zynde, de
Meer, wegens de pyn aan de Uyers, niet langer het zóógen verdragen kan. Men moet
ze dan van ene andere meer laten zuigen, op dat zy te lustiger worde, of men moet
ze met de Moeder laten grazen, op dat zy zich gewenne te grazen, als zy gespeend
worden.
Men moet, om een goede Muil-ezel te kiezen, na grote en rondlyvige zien, die
kleine Voeten en dunne magere Pooten hebben, vol en breed van achteren, ruim en
zacht van Borst, lang en gebogen van Hals, klein en dun van Kop zyn. In tegendeel
moet een Muil-ezelinne grove ronde Poten, een dun Lyf, en ’t achterste, na de Staart
toe, hangende hebben. De Muil-ezels zyn sterker, krachtiger, vaardiger, levendiger,
en leven langer, dan Muil-ezelinnen. Maar de Muil-ezels zyn beter te handelen, en
gemaklyker te dryven, dan de Muil-ezelinnen. Zy zyn beide Maanziek, maar om haar
die fout te benemen, moet men hun dikmaal Wyn doen drinken. Zy zyn moejelyk te
Zadelen: maar bind hun een voor- aan een achter-voet, op dat zy ’t achterste niet
kunnen lichten. Zo ’t moeilyk zy een achter rechtervoet te binden, moet men een
linker voorvoet binden.
De Muil-ezels zyn aan de zelfde ziekten, als de Paarden, onderworpen; zy hebben
echter nog byzondere. Zie hier de Geneesmiddelen.

Geneesmiddelen voor de Ziekten der muil-ezelen.
Als zy de Koorts hebben, moet men ze raauwe Kool geven. Als zy dikmaal blazen,
en enen korten adem hebben, moet men ze ader laten, en daar na anderhalf pint Wyn
in de keel gieten, met een half once Olie, en zo veel Wierook, en een drank van sap
van Malrove. Zo de Muil-ezels Spat en Gal, of Gezwellen aan de Poten hebben, moet
men Gerstemeel daar op leggen, ’t Gezwel openen, zo’er een is. Men beneemt ze de
slapheid door menigvuldige dranken, gemaakt van een half once Zwavel, geslagen
met een raau Ei en een dragma Myrre met Wyn. Dit middel is goed voor pyn in de
Buik en den Hoeft. Zo zy vermoeid en verhit zyn, steekt men ze Vet in de keel, en
doe ze Wyn deurzwelgen.
De Vrouwen die Kinderen zoeken ter wereld te brengen, mogen zich wel wachten
voor den reuk van ’t Zweet, of de Pis van een Muil-ezel, of Ezelinne. Deze reuk
maakt Vrouwen onvruchtbaar; zynde deze dieren onvruchtbaar van aart.
De rook van een Muilezels-klaau, op gevonkte kolen gelegd, en ontstoken, is zo
strydig met de de Muizen en Rotten, die in een huis zyn, dat zy weg zullen lopen,
zo dra zy den rook ruiken. Zie paard, of stoetery.
muis. Zie rat.
muizen-oor, in ’t Latyn, Pilsella major repens, hirsuta, of Auricula Muris major.
Beschryving. ’t Is ene plant, waar van de stengels zyn dun en takachtig; zy kruipt
over den grond, en vat daar met de ranken wortel. Derzelver bladen, zyn langwerpig
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en op ’t eind eveneens gerond, als of het een Muizen-oor was, van boven groen, van
onder wit en wollig. De bloemen hebben de gedaante van de Hieracium, schoon zy
veel kleiner zyn.
Plaats. Deze plant groeit op de Velden, en in de bergachtige plaatzen.
Eigenschappen. Zy heeft middelmatig Zout en Olie en weinig Waters, veel
aardachtigs. Zy is samentrekkend, Wondheelend, verdikkend, en goed voor bloeden.
Hierom beletten de Schaapharders hunne Kudden het grazen in de Weiden, daar veel
Muizen-oor staat,om dat het haar den buik hard maakt, dat dikmaal den dood
veroorzaakt. De Geneesheren zyn gewoon de bladen van dat kruit in de Rode-loop
en ’t Bloedvloeijen te gebruiken, en om uit- en in-wendige Wonden te genezen, als
ook het Bloed-spuwen.
muit. Betekent eigentlyk een Vogelkooi. Hier van daan komt het Spreekwoordje in
de Muit zitten, ’t geen gebruikt wordt van imand, die in huis blyft zitten. Ook zegt
men in de Muit zetten van Vogels , inzonderheid Schildvinken, die men in de Zomer
in een Kas, Kist, of donkere plaats zet, op dat zy niet zouden zingen. Dus doet men
met de Schildvinken, welke men, als zy pas aan ’t zingen zyn, in de Muit zet, op dat
zy hunnen zang des Zomers mogten uitstellen, om in de Vinketyd, in ’t Najaar
bekwaam te wezen, om by de Knippen gezet, of op het Vinke-tou gebruikt te worden.
muiten is een woord van de Liefhebbers der Vogelen, inzonderheid van Schildvinken,
het welk gebruikt wordt, om daar door te betekenen het zetten van een Schildvink
in een donkere plaats, waar in hy niet zingt. Dit kan men jaarlyks aan ene en de zelfde
Vogel niet doen, zonder den zelven te bederven, en kaal in zyne verders te doen
worden.
muitlade is een soort van Kooi met dichte tralien, waar in men ene andere Kooi zet,
en die veel groter is dan deze, om daar door te verhoeden, dat zy van Sperwer, Muis,
noch ander ongedierte by de Knippen, enz. niet zouden kunnen beledigd worden.
munniks-kap, Aconitum, zie Hubners Kunst-woordenboek.
munte. Zie kruis en munt.
muren, waar tegen men Vruchten teelt, zyn min dienstig daar toe, dan Schuttingen,
welke dicht geplankt en bruin geverwd zyn. Ook zyn de rechte Muren beter dan die
konstig uitgevonden zynde, krom lopen, ’t zy zy Hollen, of Muren van Retrenchement,
of Zige-zagen zyn; mits
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dat men om de vier en twintig, of dertig voeten een Scherm planks breedte zette, om
de snywinden te breken. Men kan altoos in de Muren bezwaarlyk Snoei-spykers
slaan; en nog veel minder de zelve daar uithalen, zonder dat’er Kalk volgt; in welk
geval die gaatjes nestelplaatsen voor ongedierte zyn. Hierom moet men ze met dunne
latjes, die recht op en neer, vyf duimen van een staan, beleggen, en die zo ver van
de Muur staan, dat’er de bind-teen achter heen kan. De Muren achter koude, of warme
kassen, moeten naar het gebruik in de Saisoenen min of meer voor-, of achter-over
vallen, steilder, of vlakker zyn. Ten bewyze dat de Zon noch meer doet dan de warmte
der Muur, moet men weten, dat de Vrucht eer van voren, als van achter ryp is. Zie
Aanmerkingen op Lusth.
murmeldier is een klein wild viervoetig dier, dat voor een soort van een grote
Veldmuis wordt gehouden, en zich meest op de Zwitserse, Tirolse en Italiaanse Alpen
onthoudt. ’t Wordt zo groot, als een Konyn; maar heeft korte póóten, een breden rug,
ruig en sterk haair, ’t vel of ros, geel, of asverwig is. De ogen zyn groot, en in den
bek heeft het vier lange tanden, waar van’er boven twe en onder twe staan, welke
door hare gele kleur de Bever-tanden byna gelyken. De poten, welke de Bééren
póóten byna gelyken, zyn kort, dik, ruig, van voren met sterke klaauwen bewassen,
waar mede dit dier diep in den grond graaft. Vervolgens heeft ’t over ’t ganse lyf
lang haair, gelyk een Das. De Spys van dit dier is velerlei, gelyk die der meeste
Muizen, en inzonderheid, zo het van Jongs aan van mensen wordt opgevoed. Dan
eet het alles, wat mensen eten, Vlees, Brood, Melk, Kaas, Boter, en dergelyke. Maar
als ’t in ’t wild loopt, dan zoekt het meest aan Ooft zyne spys, en eet dit even, als
een Eenkhorentje, houdende het met de voorste twe póóten, als met handen, en
zittende op zyn achterste. In ’t eten smak-mondt het niet anders, als een Zwyn, Dit
dier is in den Zomertyd zelden stil, en evenwel zuinig in zyn eten. Schoon het in den
Zomer stinkt, evenwel houdt het zyn nest zindelyk en zonder drek. ’t Maakt daarom
ordentlyk twe gaten in zyn hol; het ene na boven den Berg toe, alwaar het zynen uit
en ingang heeft, en het ander ’t geen het als voor ene heimelykheid gebruikt, gaat na
de diepte toe.Het heeft nog een byzonder Rit aan zyn nest; waar aan buiten den ingang
gene opening is. Hier in bergt het zyne spys, en zyn Nest is een leger, van Gras, Hooi
en Stróó toegesteld en netjes gemaakt. De manier waar op zy by Zomertyd haar Hooi
en Stróó gewoon waren by een te brengen, is zeer fraai. Een der Murmeldieren, waar
van men’er altyd by een vindt vyf, zeven, negen, elf, dertien, in ongelyken getale in
een hol, legt zich op den rug met de poten om hoog, en verstrekt voor een Kar, of
Wagen. Hier op vergaderen de Murmeldieren zo veel Hooi en Stróó by een, als het
houden kan. Als deze levendige Hooi-wagen, of liever -Slé volladen is, nemen enige
van die dieren den Dissel, ik meen de Staart, met hunnen bek, of tanden, en slepen
het zo na hun Nest, alwaar zy het Hooi en Stróó afladen, en daar van hun zachte
Leger naar hun believen opmaken. Dit Voermanschap zoude desgelyks, zegt men,
naar rang onder dezelve omgaan, zo wel als ’t wezen van de Slede, waar door haar
haair van de rug wordt afgeschaafd. Als de Murmeldieren om de kost uitgaan, blyft’er
altyd een op de wagt by zyn hol, dat, zo dra ’t een Mens, of Dier gewaar wordt een
sterk geluid van zich geeft, als of imand fluite. Hier op begeven deze zich ylings te
rug na hun hol, waar voor de Wagter blyft, tot dat zy alle binnen zyn, wanneer hy
het ten leste toesluit. Maar inzonderheid stopt dit Dier, omtrent St. Michiel het
bovenste en onderste gat zo vast toe, dat’er noch sneeu noch koude kan inkomen; en
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het gemaklyker is, om dit Dier te gaan zoeken, een nieu gat te maken, dan, dat te
openen, ’t geen zy zo vast toegestopt hebben. Zy leggen zich in hun hol in de rondte,
gelyk de Egel, by een, en slapen een gantsen Winter, tot in den voortyd toe, deur.
By regen, of ander onguur weder, laat zich dat Dier nimmer buiten deszelfs hol zien:
en blyft daar zelf enige weken in. ’t Heeft een voor-kennis van den aart van ’t Weder
enige dagen te voren. Hier aan weten ook de Tyrolse Boeren enige dagen te voren,
wat voor weder het wezen zal. Als zy het Murmeldier, of Murmentle, gelyk zy ’t
noemen, op de Bergen niet zien omspringen weten zy zeker, dat het binnen 24 uren
regenen zal. Als dit Dier tegen den avond lustig voor den dag komt, is ’t gewis, dat
het den volgenden dag goed Weder zal zyn. Naar dezen Almanak der nature schikken
de Landluiden aldaar ook hunne reis, en zyn verzekerd, dat zy den volgenden dag,
zonder regen, uit den huis zullen komen. Het Murmeldier slaat ook een dubbel geluid.
Als het met zyns gelyken speelt, maauwt het als een Kat. Als het bóós wordt, en het
Weder veranderen zal, geeft het een scharp en helklinkend geluid: maar dat een leelyk
geschreeu uitmaakt. Zomtyds gaat het op zyne twe achterste póóten, gelyk men zien
kan, wanneer die Marktkraajen en Boerenjongens met zulke Diertjes in Kasjes by
ons komen, om de luiden het geld af te pragchen.

Hoe men ze vangt.
Men vangt ze op de volgende wys. Men neemt by den Zomer hunne holen en gaten
in acht, daar zy uit en in loopen, en steekt daar een zeer lange stok in, welke in de
Winter boven de Sneeu uit komt, en gezien kan worden. Als het dan tegen Nieu jaar
gaat, schuppen de Boeren de Murmeldieren uit. Maar men moet in ’t graven niet al
te groot geraas maken, want, zo men de Diertjes wakker maakt, zyn zy moeilyk te
krygen, alzo zy dan altyd nog dieper graven, en door het verwerpen der aarde den
Graver zo verwarren, dat hy niet meer weet, waar hy de Murmeldieren zal vinden.
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Andere wys van vangen.
Men kan ze in de Zomer ook met Strikken voor de holen te zetten vangen. Zy zyn
dan evenwel zo vet niet als in den Winter, als zy rusten en slapen.

Hoe men ze eet.
De Boeren doden en maken ze gereed, gelyk een Speenvarkje, en eten ze even eens.
Anderen zouten ze ook, en hangen ze in den róók, en eten ze, als gerookt vlees. Het
vlees smaakt als ’t beste wildbraad; en ingezouten is het gezonder als vers. Het zout
ontneemt ze het overvloedig sap en den sterken reuk.

Krachten en gebruik.
Het vet van een Murmeldier is goed voor pyn in de Leden, en verzachting der verharde
Zenuwen: ’t geneest de opgetrokken deelen, en verdunt het geronnen bloed; ’t
bevordert de slaap, als men’er de voetzolen mede smeert.
mus. Zie. vogels.
muskaat-noot boom, in ’t Latyn geheten Nux Moschata.
’t Is een Boom, welke in gestalte best na een Appelboom gelyk. Zy is effen en
glad van schors, en bruingraau van kleur. De bladeren zyn ongetand, groen en glansig
van boven, maar hebben de gedaante van een Perenblad. Zy groejen meest twe aan
twe, doch deze bladen staan met recht tegen-over elkander aan een takje. Zy zyn zeer
geurig als men ze vryft. Zo men een tak van den Boom breekt, bloedt de Bóóm een
rood sap; en hy raakt aan ’t kwynen, schoon’er twe, of drie bloemtjes aan een steeltje
komen, daar komt echter nooit meer, dan ene Vrucht aan, welke uit het midden van
’t bloemtje, als de Perzik, groeit. De Vrucht is als een Persik, zo dat het vlees als een
bolster is, waar binnen de Foely is gesloten, welke over een harde schelp heen legt,
die een pit omvangt. Men ziet Bloesem en Vruchten te gelyk aan enen Boom; schoon
zy in negen maanden eerst ryp wordt.
Men plukt ze driemaal in een jaar. Als de Noten ryp zyn, begint de bolster aan den
Boom te splyten, en de Foely schoon rood deur de spleet, op een koolzwarte Neut,
heen te blinken.
Te dier tyd plukken de Slaven ze in Mandjes, en halen ze over een Mes dat vast
staat, en wrikkenze daar op om, op dat’er de bolster af ga: waar na zy de Neuten, in
Mantjes geworpen, van de Foely ontdoen, en deze in de Zon te drogen leggen.
Plaats. Dees Boom wordt, of liever plagt op verscheiden van de Specery-Eilanden
te worden gevonden: maar de Oostindise Maatschappy heeft zorg gedragen, dat zy
niet dan op de Bandase Eilanden zouden worden gevonden, en van de zelfde alleen
op Neira, Lonthor, of Banda en Poelo Ay.
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muskaat-druif. Men kan ze nooit hoog aan een Muur leiden. Zy zyn altyd hard en
téér van hout. Om deze reden rade ik, ze daar niet aan te hebben, zo min, als aan
Heiningen zo laag, dat de Druiven de aarde kunnen raken, of dat ze door ’t spééten
van den drop kunnen vuil worden. Daarom moet men ze vier, of vyf voeten ten
minsten van den grond houden; zo, dat de Vruchten noch hoger, noch naaulyks lager
daar aan staan.
Deze hoogte moet ontrent enige andere Druiven ook waargenomen worden; maar
zy is zo noodzaaklyk niet. Men moet ze ook lager houden, dan de Druif, die aan geen
Latwerk, hoedanig ’t ook zyn mag, staat: maar evenwel niet afgaan van den regel
van zulken, die zeggen, dat een Druif, die raau in ’t eten is, de aarde niet raakt. Alzo
de langte van elke rank is geregeld, moetenwe tegenwoordig in den grond
onderzoeken, hoe veel men’er op elken stam moet laten, en dit is ’t moeilykste en
gewigtigste.
Wanneer’er van ’t voorgaande jaar drie, of vier ranken zyn gegroeid, gelyk het
zoude kunnen geschieden; onderstel dan, dat de Wyngaard tot gezegde hoogte zy
gegroeid, dan begin ik met de ranken, die zwak zyn, weg te nemen; en wat de anderen
belangt, zo de Moer-tak niet uitnemend sterk is, houde ik’er nooit meer dan twe, en
deze zyn de grofste, om dat zy de beste zyn, en altyd de laagste, als men daar maar
dikker aan vindt; want by gebrek van die, houde ik my aan de hoogste. Daar na snoei
ik ze allebeide, niet om ze beide even lang te laten, dat is, met vier botten, De hoogste
van beiden, snyde ik alleen zo. Wat de laagste belangt, die laat ik maar twe botten
houden; En ik leg toe om in ’t volgende jaar die hoogste rank gans weg te nemen,
met alle die’er van gekomen zyn; om my alleen tot die twe te brengen, welke de
laagste stomp voortbrengt. Wel te verstaan, dat ik onderstel, dat deze laagste, wel
gelukt is in haren groei; want, was ’t by ongeluk, dat’er geen twe fraje ranken uit
waren voortgekomen, of maar ene alleen, houde ik de fraaiste en laagste van die
snoei, of om’er twe van te behouden, zo de Loper gans in gebreken blyft, of’er ten
minste een voor de rank te behouden, voor het volgende jaar. Zie daar dan ene manier,
die ik gedurig houde, om de hoogte niet te verliezen, die ik voor goed en nodig houde.
Ik verzeker, dat men door zo een manier van doen, verzeld van den gewonen
arbeid, en opbindingen van ranken, van tyd tot tyd ingelegd, om ze tot jonge
Wyngaarden te doen groejen, als de andere verouderd worden; met behulp insgelyks
van mest, als de Wyngaard begint te verarmen; Ik verzeker, zeg ik, dat men, door zo
een manier van doen, elke Wyngaard gedurig in goeden staat zal houden, kragtig en
zonder gebreken, dat men fraje Beijen zal hebben; en gevolglyk, dat, zo ’t Weer, en
de Luchtstreek het toelaat, men
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altyd in zyne verwagting zich voldaan zal vinden.
Maar, als de Wyngaard-stam, en vooral van de Muskaat uitnemend sterk is, gelyk
men menigmaal genoeg vindt, zo dat de drie en vier ranken, die ze op elken tak
gemaakt heeft, zeer grof zyn; dan doe ik myn best, om ze alle te behouden, snydende
de ene en de andere tot de bovengnoemde langte, zo de hoogste voor de Snoei, als
de laagste voor de Looper. Om plaats te hebben, voor alle nieuwe, welke uit deze
voortkomen, haal ik’er enige gebroke ranken uit, die my konden verwarren. Ik kies
ook somwyl voor myne ranken die, welke maar middelmatig zyn, terwyl ik myne
Loopers van de grofste maak, en ik sny daar na op een bot na de grofste naast aan
die middelmatige, die zich daar laat snoejen weg. Dit maakt, dat men op deze wyze
een weinig van de bladen van den stam verliest. Dus heeft de middelmatige rank,
die ik voor ene betere gekoren heb, het ongemak niet van een al te dichte vrucht te
geven, welke ze ongetwyffeld zoude hebben gegeven, zo zy alle de kragt van ’t
geheel ontfangen had. Dus ontneem ik in zo een geval de bovenste de kracht niet ten
dienste van de benedenste; gelyk ik doe, als de stam redelyk krachtig is. Als uwe
Muskaatdruif in hare kracht is, is de regen ene van die dingen, welke ik het allermeest
verlang. De regen doet een menigte daar van afruijen, die, zonder dat, den bos al te
dicht konden maken, gelyk zy ook zonder dat, te kleen, en mooglyk al te slap zouden
wezen; hierom, wanneer my de natuur den verlangden Regen niet geeft, zoek ik ze
met onze Gieters te veroorzaken, en ik vind’er my menigmalen wel by. De moeite
is waarlyk voor hun groot, die vele Muskaatwynengaarden hebben. Doch men kan’er
aan een gedeelte wel eens een proef van nemen.
Als het Weer ontrent het rypen, zo wel als myn Land zeer droog zyn, dan begiet
ik myne Wyngaard aan zyne stam, en voor al, zo de Vrucht begint te veranderen,
dan kan zo ene begieting, ter rechter tyd in Augustus gedaan, veel toebrengen, om
de Druif grover te maken, en gevolglyk meer gesloten.
Zo de rank, die vrucht draagt, dat is, ’t Schot van dat jaar, niet zeer welig wast,
gelyk men somtyds ziet, sny ik ze in de maand Juli tot dicht by de Vrucht af; ziende
echter wel toe, dat door middel van enige daar bystaande bladen, de Vrucht voor ’t
steken der Zonne gedekt zy, ten minste tot dat zy half ryp is; want als zy tot de
rypigheid is genadert, (en dit moet ene algemene Regel zyn) mag zy wel een weinig
ontdekt wezen, om ze na den gele te doen trekken, welke kleur haar zeer wel staat.
Dit inkorten van de tak, waar van ik spreek, vermeerdert het voedsel der vrucht, en
doet somwyl veel, om ze groot te maken. Maar dit gaat niet altyd zeker en onfeilbaar,
men moet het ook niet doen, als de ranken grof zyn; want anders, gelyk zy zonder
ophouden zo vele nieuwe ranken maken, als zy botten hebben, zouden die takjes
grof worden, en veel verwarring baren; want hoewel de ranken niet zyn verhard
geworden, zy laten echter niet na in de Zomer verscheiden van die takjes te maken,
die men, als zeer onnut, moet wegnemen.
Gelukkigen die in een Land wonen, daar de Muskaatdruif alle jaren rypt, ik kan
niet beletten, dat ik daar niet nydig over ben. Gelukkige die in een niet te goede lucht,
en ene zeer kwade grond, evenwel zo veel Zons hebben, dat zy ryp worden.

Om de Vogels ’t schenden der Druif te beletten, en de Vliegen te vernielen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

’t Is niet genoeg, dat uwe Wyngaarden met brave trossen wel beladen zyn; daar
weinige beijen aan staan, en dat het weer daar dienstig voor is, om ze wel te doen
rypen; men heeft nog grote vyanden te vreezen, voor die zelfde Druiven, dat is, Vorst,
die de bladen doet afvallen, en enige Regen, die langdurig en koud zynde, de Druif
doet rotten; en buiten deze Vogels en Vliegen, of Byen van allerhande soort.
Wat de eerste belangt, om die te weren, is’er niets beter dan een Sperwer voor de
Wyngaard opgebragt, dan zullen zy zich wel wachten, daar ontrent te komen; maar
dit is niet zeer gemaklyk, als men vele Wyngaarden heeft.
Wat de Vliegen belangt. Men gebruikt flesjes, welke men half vol water, daar
Honig, of Suiker deur geroerd is, doet. Dit is een Middel ’t geen de gantse wereld
bekend is; men bind een toutje om de flesjes, en men maakt ze hier en daar in de
Wyngaarden vast. Hier niet gereedlyk weder uitkunnende, verdrenken zy’er in: maar
men moet die glaasjes somwyl weer ledig maken: want, als’er te veel in zyn, kunnen
zy’er niet in verdrenken, en de sterke lucht belet ze daar aan te komen. Men moet
dan ook de flesjes weder verversen; en ze vast maken daar men denkt, dat zy dienst
kunnen doen.
Men gebruikt ook Papiere, of Lywaatte sakjes, om’er de Bossen in te steken; maar
schoon dit de Bossen wel voor Vogelen en Vliegen bewaart, zo is het lastig en belet
de Zon, de Druiven te beschynen, en daar een rosse kleur op te brengen: welke ze
aangenaam’er uit doet zien; en de rypheyd te kennen geeft: want ik heb ondervonden,
dat het verkeerd is te geloven, dat de Druiven hunne rypheid lang behouden; en de
reden daar van is, dat alle Vruchten beginnen te rotten, zo dra zy volkomen ryp zyn,
en somwyl al te voren. En zo dra een Druif rot is; bederft ze hare naaste, en dit bederf
gaat zo voort. Dit ziet men aan Druiven, die bedekt zyn, zo licht niet, als aan anderen.
Want, zo dra een Druif aan deze rottig schynt, plukt men ze’er uit; en daar door belet
men ’t voortrotten.
Ik wil niet overslaan te zeggen, dat men in jaren, waar in men veel Druif heeft,
als in ’t Jaar 1677. ’t Goed is een deel daar uit te lubben, ter plaatse, daar zy te dicht
staan. ’t Is ook goed de Bessen te verlichten, zo de bossen te zeer gesloten
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zyn, en korter te maken, die al te lang zyn. Want dit einde is altyd dat, ’t geen ’t
minste rypt, terwyl het bovenste altyd best ryp wordt.

Muskaatdruif met Suiker ingelegd.
De Muskaatdruiven moeten gespouwen worden om de kornen’er uit te halen, en dan
in een pan met Poejersuiker worden geworpen. Men moet enige bossen persen, om
daar het Sap uit te drukken, om aan de Suiker tot smelting ene genoegsame vocht te
geven: want zo gy’er te weinig in deed, zou de Suiker niet smelten; en de grootste
stukken zouden, als een soort van Conserf zyn. Hierom moet men in dat sap by die
Vrucht zo wel, als by alle andere ene genoegzame menigte van spys, of water doen;
deze zal u de ondervinding in weinig tyds leeren. Want’er te veel opgedaan zynde,
moeten de Confituren langer tyd op het vuur blyven, om’er de vocht te doen
uitwaassemen, die’er in is, en dan zoude men ze, door te veel kokens, te gaar maken,
en de kleur bederven.
Om ze fraai te maken, moet men vyf vierendeel Suiker op een pond Muskaat-druif
doen, op dat men’er veel Syroop op doe, welke de schoonheid aan deze Confituren
byzet. Gy zult ze confyten, en daar na in Schoteltjes op doen, doende daar niet by,
dan een laag van Muskaatdruif, en na twe dagen zult gy daar Stroop op gieten, en ze
dekken, en handelen, gelyk de Kersen.
De andere Druiven moeten op gene andere wys geconfyt worden, uitgenomen,
dat men ze eerst in de Zon, of op den Oven een weinig moet laten drogen, de kornen’er
uithalen, zonder ze te splyten, en daar pond voor pond Suiker en Vruchten by doen.
Daar na zult gy ze laten koken tot ene behoorlyke dikte, en gy zult ze in Potten, en
Schotels opdissen, handelende ze, gelyk de Muskaatdruif.
muskaat-noot Water.
Neem op een Ankers Ketel 30 mengelen Brandewyn; en wilt gy slechter hebben,
neem Korenbrandewyn, met 5 mengelen water; twee pond Nootmuskaat, grof
gestoten; en twe, of drie dagen in Brandewyn geweekt. Destilleer met zacht vuur,
(alzo het zeer licht overloopt) zo lang, als het proef houdt. Verder kunt gy het zoeten
met de beste Anys, en kleuren met Kurkuma.

Anders.
Neem op de Ketel 30 mengelen Brandewyn, met een pond gekneusde en geweekte
Neutmuskaat. Destilleer zo lang proef houd, op 28 mengelen; zoet met zeven pond
Suiker; en koleur met Sandelhout in een potje met Franse Wyn gekookt.
muskaat-fleuri; anders herfst Muskaat a longe Queues, of lange Steel, is een
voortreffelyke ronde Peer, die roodachtig, van middelbare grootte, mals van vlees,
lekker en doordringend van smaak, recht bekwaam om gulzig te worden gegeten,
als een rype Morel, goede Pruim, of Persik.
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muskaat Robert is een Heining-boom, welks Peer mals en smeltig vlees heeft, en
Muskerend sap. In ’t laatst van Juli begint ze rype Vruchten te dragen. Zy geeft
Vrucht tot dat de bon Christien Muske begint ryp te worden. De vrucht is welgemaakt.
muskaat-noot. Zie nootmuskaat.
muskus is een gestolde vogt, welke in een blaas, of vlies aan den buik van een
Muskusdier gevonden wordt, en uit zekere kliertjes daar in lekt.
De Kooplieden vervalsen de Muskus met daar gestold bloed, van dat dier, als ’t
gedood wordt, by te doen.

De kracht van de Muskus.
Zy versterkt het hart, en hersteld de verslagen geesten, zy verdunt de dikke vochten
en wederstaat ’t vergif. Men geeft ze van een tot vier greinen in. Zy is goed voor
doofheid, als men ze met Watte in ’t Oor steekt. Men gebruikt ze ook ontrent de
Lyfmoeder, om de dampen na beneden te trekken. Maar die aan Opstyging vast zyn,
is zy zeer hinderlyk.
Het beste middel om Muskus te gebruiken is, ze met twe-, of driemaal zo veel
Suiker te stampen, dit mengsel is van grote reuk. Om beter te doen, zal men ze in
gedestilleerden Olie smelten, deze vermeerdert zeer veel de reuk en kracht.
Als de Muskus hare kracht kwyt is geraakt, hangt men ze enige dagen boven aan
den ingang van een Sekreet, dan herstelt zy zich, en krygt hare oude geur weder.

Om muskus na te maken, die zo goed, als de Oostindise zal worden gehouden.
Gy zult een Vogel-vlucht, of Duiven-vlucht hebben, die in een ruime lucht wel ter
Zon staat. Daar zult gy zes Doffers met ruige poten in doen. Gy zult op de drie laatste
dagen van de Maan, hen beginnen te geven ’t zaad van Lavendel, in de plaats van
ander zaad, dat men gemeenlyk aan de Duiven geeft; en in de plaats van gemeen
water, zult gy aan de Duiven Rozenwater te drinken geven. Daar na zult gy op den
eersten dag der Nieuwe Mane ze op de volgende wyze de kost geven. Gy zult een
Pap maken van fyn Boneméél, ontrent zes pond, beslagen met Roze-water, en de
ondergenoemde poeijer; te weten, de bloemen van Spica Nardi, Kalmus, van elks
zes dragma, goede Kaneel, en Nagelen, Neutenmuskaat, en Gember, van elks zes
dragmen. Alles zynde gestoten, zult gy van dezen deeg brokjes zo groot, als een
Cicerboon maken, en laten ze in de Zon drogen,
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op dat zy niet week worden. Gy zult’er viermalen op een dag van te eten geven, zes
op een reis, en blyven daar mede den tyd van achtien dagen aanhouden, en geven ze
gedurig Rozenwater te drinken. Gy moet ze ook rein houden, en reinigen haren drek
wel. Na dien tyd zult gy een aarde verglaasde pot nemen, uwe Duiven den hals
afsnyden, en vangen het bloed in die pot, welke gy te voren hebt gewogen, om net
te weten, hoe vele oncen bloed’er in die pot zyn. En, na dat gy daar de schuim, met
een Veer, afgenomen hebt, zult gy daar goede Muskus by doen, die in Rozenwater
is gesmolten. Gy moet ten minste ene dragma op drie oncen bloed doen, met zes
druppen Ossen-gal over het geheel. Daar na zult gy dit mengsel in een Fles met een
langen hals doen, en houden die wel gesloten, en laten ze vyftien dagen in warme
Paardemest staan trekken: maar nog beter is ’t in de heete Zon. Als gy dan ziet, dat
de stof in de Fles wel gedroogd is, zal men ze’er uit halen, om ze op Kottoen in een
nieuwe lode Doos te doen. Deze Muskus zal zo sterk en goed bevonden worden, dat
men daar nog andere zo wel, als met de Oostindise mede maken kan. En door dat
middel, kan men veel geld winnen met dat dikmaal te doen, alzo men dan dertig
oncen voor een zal winnen.
muskus Water.
Destilleer 4 Mengelen Brandewyn, met twe pond Iris, en een pond gemalen Kalmus.
mussentong is het zaad van een Essenboom: men hiet het ook Vogeltong. In ’t Grieks
betekent hare naam Ornitoglossum het zelfde.
mutzemakers. De verplichtingen der Mutzemakeren, Bentwerkeren, enz.
De Mutzemakrs zullen hunne bezittingen bewaren en vermeerderen, zo zy getrou
zyn in de volgende plichten. De Meesters hebben dierhalven te onderzoeken.
I. Of zy ook leerlingen, of dienaars van andere Meesters aangenomen hebben,
zonder te voren onderrecht te wezen, of zy reden hebben, om ze te verlaten, en of zy
van dievery, of andere misdaden zyn beschuldigd, waar van zy zich in rechten niet
hebben gezuiverd.
II. Of zy Mutzen van goede stof en behoorlyke grootte geleverd hebben.
III. Of zy Mutzen van Laken, of nieuwe stof van goede kleur gemaakt hebben, en
niet van twederhande soorten van Laken, dat reeds gediend heeft, gelyk hun verboden
is.
IV. Of de Kooplieden hunne Waren op de hun voorgeschreven wys hebben laten
vullen, en bleiken.
V. Of elk Meester zyn eige Merk op zyn goed, zo wel van Laken, Droget, als
andere Waar van Wol, Laken, Zy, Kottoen, gezet heeft, om ze over al te kennen.
VI. Of zy by de Kooplieden geweest zyn, die Waren hadden, geschikt om te worden
gebragt en verkocht in de Winkel-hallen.
VII. Of de vreemde Kooplieden Mutzen gebragt hebben, zonder in de Mutzemakers
Hal, na ’t ontpakken, gezien en onderzocht te wezen, en de goede van de kwade
gescheiden, zynde hun verboden ondeugende te verkóópen.
VIII. Of de Handelaars in ’t Gros, in ’t klein zo wel, als in ’t groot, Wollen, Linnen,
Laken, Sajetten Mutzen, of enige andere Waar, die tot hen belangt, te koop hebben
gezet, zy behoren niet minder te gelyk te verkoopen, dan een halfdozyn.
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IX. Of de oude Kleer- en Vodde-kopers, die geen Meesters zyn, Mutzen gemaakt
hebben.
X. Of zy, die ’t opzicht hebben, ook wel hebben toegekeken, dat’er van nimand
iet tegen de Wetten werd gedaan.
XI. Of zy leerlingen Meester gemaakt hebben, die hunne Leerjaren nog niet uit
hadden gediend, volgens de Wetten.
XII. Of de Toezienders van vreemde Kooplieden meer hebben afgenomen, voor
’t onderzoek, als hun toekwam.
XIII. Of de Opzienders hun werk gemaakt hebben van door de Knaap te laten rond
weten; dat’er Waren zyn aangekomen, op dat de vreemde Kooplieden hunne Waren
mogten kwyt worden, en elk’er ’t zyne van krygen.
XIV. Of de Opzienders, of andere enig Artikel, of Ordonnantie, of Reglement
hebben overtreden, ’t geen vonniste de overtreders, om behalven de Boete, de
Opzienders schadeloos voor de gedaanne onkosten te stellen, wegens de gebreken
aan de Waren gevonden, wordende de Opzienders tot dubbele Boete verwezen.
muur. Alsine.
Beschryving. De Muur is een kruid ’t geen zyn zaad in zaadhuisjes draagt, witte
bloemtjes heeft, en bladen, die naar Muizen-, of Rotten-ooren gelyken, aan ronde
stelen. Als men ze vryft ruiken ze, als Comcommers, men heeft verscheiden soorten.
Plaats. Zy wast in Bossen en schaduwen, en bloeit in ’t midden van de Somer, en
in Augustus.
Eigenschappen. Zy verkoelt zonder samentrekken, men geeft ze aan Kinderen, in
de hitte hunner ziekten, om ze voor toevallen te bewaren, ook aan Vogels in kojen,
om hare verloren eetlust weder te krygen. Men wil, dat het gedestilleerde water daar
van voor Teringachtige goed zy. Voorts heeft het alle de hoedanigheden van
Weegbree.
muurbloem, in de Kruidkunde Leucojum geheten; draagt ook den naam van Violetten;
doch den eersten naam, om dat een geel soort daar van veeltyds op muren groeit.
Men heeft dit dubbel en enkel, en de eerste teelt men door stek voort. Zie van de
soorten Hubners Kunstwoordenboek.
muur-peper. Illecebra, sempervivum minus acre geheten. Dat is kleine Huislook,
die
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scherp is, ter onderscheiding van ene die groter en verkoelende is.
mynen worden die gemaakte onderaardse holen genaamd, daar men Metalen en
Mineralen uit graaft.
Men noemt ook onderaardse holen in den Vesting-bouw met dien naam, in welke
het Kruid gelegd wordt, om den Vyand, die’er op komt, in de lucht te doen springen.
Men onderscheidt gemeenlyk de Mineralen, of Bergstoffen van de Metalen; daar
door, dat de Mineralen zich door den hamer niet laten smeden, en door ’t vuur smelten;
daar de Metalen deze twe laatste eigenschappen hebben.
De voornaamste soorten van Mineralen zyn Zout, Zwavel, Steenen en Keijen. Zie
’t geen van de Minerale Wateren gezegd wordt onder ’t Woord water.
Lood-erts. Dit is een Mineraal Lood, ’t geen gestampt wordt, en rood gemaakt
door ’t vuur, Meny wordt. Men brengt de Meny uit Engeland. Zy moet zuiver en
hoog van kleur zyn.
Kragt van de Menie. Zy droogt op, en is te samentrekkende. Men gebruiktze in
Smeersels, en in de Schilder- en Verf-kunst, en om rode Potten te verglazen.
Lood-erts, die zwart is. Deze is een Bergstof, waar van’er twe soorten zyn. ’t Eerste
is Kryd, dat goed is om te tekenen, ’t moet ligt, glad, matig hard, glinsterend,
zilverachtig wezen; men brengt het uit Engeland, daar het groeit. ’t Twede soort is
goed om oud Yzer glad en blinkend te maken, dit haalt men uit Holland.
Meny. De Apothekers en Schilders noemen dus die rode levendige verw, welke
men gemeenlyk Vermillioen noemt, die met de Bergcinnaber gevreven in Brandewyn
en Pis gamaakt wordt.
myrobalanen, of myrobalans, zyn een soort van droge Pruimen, welke ons uit
Indiën gebragt worden. Zy wassen in het Ryk van Bengalen, en op de Kust van
Malabar. Zy zyn koel in den eersten graad, en droog in den tweden. Men heeft ze
van vyf soorten, de Chebulen, de Embliken, de Bellirise, de Indise, en de
Citroenkleurige. De laatste zyn van meer gebruik, dan de eerste. Men gebruikt ze
gemeenlyk in de Rode-loop en andere Buik-loopen, zy verkoelen, buikzuiveren,
stoppen en versterken de Maag. Men geeft ze in substantie van twe dragmen, tot een
half once, in zes oncen vogt. Men moet ze stampen, en twaalf uren laten trekken, of
ligtjes koken. Men geeft ze ook in poejer tussen een half dragma, tot een dragma.
myrrhe. ’t Is een karlachtige Gom, die uit enen groten Boom vloeit, door de
insnydingen, welke men daar in maakt. Men brengt ze uit Arabie en Morenland;
maar die uit ’t land der Trogloditen komt, is de beste. Om ze in de Mithridaat en
Theriac te doen, vergenoegt men zich, zonder andere bereiding, met nieuwe te kiezen,
die wat groenachtig een weinig na den rossen ziet; wat vet, geurig, scherp, bitter,
ligt, zuiver, rein, en enigzins doorzichtig is, als men ze doormidden breekt. Men heeft
van binnen witte stippen; en echter is zy vry gelyk van kleur: maar die, als van Pik,
of ten enemaal zwart is, en anders zwaar, moet men niet verkiezen: want die is niet
anders dan de Anime van Amatus Lusitanus.

Eigenschappen van Myrrhe.
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Zy opent, maakt zacht, geneest, opent de Lysmoer, brengt de Stonden voort, en
bevordert het Baren. En gekaauwd maakt zy enen aangenamen adem.

Olie van Myrrhe.
Men maakt een Olie, die uitnemend is, om de kleur te bewaren, en de vlekken uit
het aangezicht te doen, om wonden te heelen, en de verrotting daar uit te houden.
Om dien Olie te maken, doet men Eijeren, tot hardwordens toe, koken; snydt ze in
tween, doet’er het Dojer uit en men maakt het Wit vol Myrrhe, die gestampt is. Als
beide de deelen wel aan een gevoegd zyn, hangt men ze aan een draad in een Kelder,
of vochrige plaats, en zet’er een Pot onder om die Olie te ontfangen, welke’er zal
uitdruipen. Daar zyn’er, die een Olie van Kamfer op de zelfde wys maken.
De Myrrhe Stacte is immer zo hoog om hare deugden te pryzen, als om hare
aangename reuk. Men kan ze in de plaats der Opobalsamum nemen. Maar zy is
zeldzamer. Zy is goed voor de Maag en versterkt de edele Déélen. Zy belet de
Verrotting, wekt de Geesten op, en is in vele Ziekten uitnemend, welke van de
Hersenen en Lyfmoer voortkomen.

Tinctuur van Myrrhe.
Neem de beste Myrrhe, welke gy vinden kunt, stamp ze, en, ze in een Fles gedaan
hebbende, giet’er Brandewyn op, dat zy’er vier vingeren breed op staat. Schommel
de stof wel om, en zet ze in ’t Zand te trekken den tyd van enige dagen; of tot dat de
Brandewyn vol van de Olieachtige déélen der Myrre is. Dan moet gy dat trekzel
afgieten in een Fles, die wel gesloten is. Zy dryft zweet en opent. Men gebruikt ze
in moeilyke Barensnoden, om de Stonden voort te brengen, Doodslapen,
Geschapenheid, Lamheid, en in ’t algemeen in alle Ziekten, die van bedorven vochten
oorspronklyk zyn. Men geeft ze in bekwamen vochten, van zes tot twaalf, of vyftien
druppen; van buiten op ’t Lighaam, op koude Gezwellen gelegd, of gemengd met
Tinctuur van Aloë, ontbindt zy ze, en doet de Kalkachtige builen smelten. Zy is ook
uitnemend om ’t Koud vuur te stuiten.
myrth. ’t Is een klein geboomte, dat altyd groen zynde, gene grote Bloemen draagt:
maar die welriekend zyn. Men onderscheidt ze in twe soorten in Tamme en Wilde,
of vreemde Myrth.
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Beschryving van de Inlandze Myrth.
Zy is ros van Schors, langachtig en altyd groen van blad, dat wel na dat van een
Granaat-boom gelykt. Deszelfs Bloemen zyn klein, wit en zeer welriekende.
Plaats. Zy bemint hete Luchtstreken, die wel besproeid worden.
Eigenschappen. Zy is zeer opdrogend, men haalt een sap uit de Bladen en Vruchten,
dat samentrekkend, zo van binnen, als van buiten is. Het is goed voor zulke, die
bloedspuwen, en om ze te doen wateren. De Beijen, voor ’t drinken gegeten, maken,
dat men niet dronken wordt. Als men een Afziedzel van de Bladen inneemt maakt
het, dat de haairen zwart worden, en men maakt’er ene stoving, of bad van, om
ontledigde en gebroken Beenen te herstellen. De gegeten vrucht versterkt het hart
wonderbaarlyk, de Olie is goed voor kneuzingen.

Beschryving van de uitlandze Myrth.
Zy verschilt van Bladswegen van de gemene niet, dan om dat zy helderer van kleur
en meer gepunt is. Uitgenomen, dat zy uitnemend dik is, en de takjes vol daar van
zyn. Hierom gebruikt men het inzonderheid in de Hoven om schaduwen te maken.
Hare Vrucht is lang, en by na gelyk aan de gemene, zo wel als hare Bloemen.
Plaats. Men vindt ze niet dan in heete Landen in de Tuinen.
Eigenschappen. Zy heeft dezelfde kracht, als de inlandze Myrth. ’t Water van
Myrtebloemen gedestelleerd heeft een aangename geur, die het Hart verkwikt, en de
Harzenen versterkt, Zy is afvagend, samentrekkend en bekwaam om Tandvlees en
zachte deelen te versterken. Men gebruikt het ook nuttelyk tot een mondspoeling
voor een kwade Keel. De Syroop van Myrte-beijen wordt voor Vrouwen instortingen
gebruikt, in Neus-bloeden, in Speen-bloeden, in Buik-lopen, Rode-lopen. Men geeft
ze van een half tot een heel once, in verkoel en samentrekkende Dranken. De Rob
van Myrtebeijen wordt in de zelfde Ziekten gebruikt. Men geeft het van twe dragmen
tot een half once. Daar is een grote overeenkomst tussen de Myrth en Granaatboom.
Zy maken malkander vruchtbaar. De Myrte-olie versterkt Hersenen, Hart en Maag.

Behandeling der Myrth.
De Myrth teelt men door inlegzels voort, een weinig voor de scheut van Augustus.
Om daar in wel te slagen, splyt men ’t hout ’t geen men inlegt, ter plaatze van een
Knop tot op de helft van de dikte der Tak, en ontrent drie kwarten duims lang. Zy
werpen in zes weken tyds Wortelen genoeg uit, om ze te kunnen Afzetten en
Verplanten. Zy maken ook een opslag uit den grond. Welke men van den Moerboom
afneemt, en wel groeijen. Zy worden ook van Zaad geteeld. Als zy wat groot zyn,
scheert men ze, en geeft ze ene gedaante die men wil. Men houdt de grote in hoge
waarde, zo zy recht en wel gehandeld zyn.
Einde des Eersten Deels.
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Huishoudelyk woordboek, Vervattende vele
middelen om zyn goed te vermeerderen, en zyne
gezondheid te behouden, met verscheiden wisse
en beproefde middelen
Voor een groot getal van ZIEKTEN, en schoone GEHEIMEN om tot een hoogen en
gelukkigen ouderdom te geraken, Een menigte van manieren om LAMMEREN,
SCHAPEN, KOEJEN, PAARDEN, MUIL-EZELS, HOENDEREN, DUIVEN,
HONIGBYEN, ZYWURMEN te kweken, voeden, genezen, en winst te doen met
die Dieren;
Velerleije soorten van NETTEN en wyzen om ALLERLEIJE SOORTEN van
VIS, DIEREN en VOGELEN te vangen, Jagen, enz.
Een oneindige menigte van geheimen in den TUINBOU, KRUIDKUNDE,
AKKERBOU, LANDBOU, WYNGAARD- en BOOMGAARDBOU, gelyk ook de
kennisse van VREEMDE GEWASSEN, en hare EIGENAARTIGE KRACHTEN,
enz.
Met de voordeelen van het DESTILLEREN, VERWEN, ZEEPZIEDEN,
STYFSELMAKEN, KOTTOENSPINNEN en MAKEN VAN
KUNSTGESTEENTEN, die na de natuurlyke gelyken, SCHILDEREN met Wateren Oli-verw, ’t maken van BAJEN en STOFFEN voor deze en andere Landen, van
TURF, STEEN, enz.
De middelen, waar van zich KOOPLIEDEN bedienen, om groten handel te dryven,
en waar van Engelsen, Hollanders, enz. gebruik gemaakt hebben in
den handel met PAARDEN, GEITEN, SCHAPEN, enz.
Alles, wat HANDWERKSLIEDEN, TUINIERS, WYNGAARDENIERS,
KOOPLIEDEN, WINKELIERS, BANKIERS, KOMMISSARISSEN, OVERHEDEN,
OFFICIERS van ’t Gerecht, EDELLIEDEN, Geestelyken en andere luiden van
aanzien, in de eerste Bedieningen doen moeten, om zich welvarende te maken.
Door M. NOEL CHOMEL,
Priester en Pastoor der Parochie van St. Vincent te Lyon.
In ’t Nederduits vertaald, in orde geschikt, en vermeerderd met nuttige Artikelen,
door de Heeren JAN LODEWYK SCHUER, Uitgever van ’t Groot Algemeen
Woordboek, A.H. WESTERHOF, V.D.M. en Rector der Latynse Scholen te GOUDA,
en zeker Liefhebber,
En met Kunstplaten verrykt.

TWEEDE DEEL.
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Huyshoudelyk woordboek. Tweede deel.
N.
naantje is een Kunstwoord van den Tuin. Het betekent een Vruchtboom, die niet
veel groeit, of klein wordt gehouden. De kleine Bóómen dragen fraje vruchten, maar
duren niet lang; men geeft haar geen hoger stam, dan van vyf, of zes duimen.
nachtegaal is een kleine Vogel, die veel gelyk na ene Leeuwerk heeft. Zy is bruin,
op den rug, asgraau aan den buik, aangenaam van zang en bemint Bossen. Zy maakt
haar nest in de Lente, als de aarde in den maand van Mei gans met Bloemen en
Kruiden gedekt, en ryklyk bekleed en getapyt is. Zy verbergt zich in Bosjes, Heggen
en Struiken; waar uit zy, omtrent Zons ondergang, te voorschyn komt. Zy komt op
koele plaatzen by Fonteinen, Beken, dichte Heggen en in Lommerlyke plaatzen.
Daar zyn’er die hunne nesten onder Heggen en Struiken op den grond maken. Andere
wederom maken ze verhevener onder groene zoden. Het getal harer eijeren is onzeker,
want enige hebben’er vier, andere vyf, en die in de Zomer broejen, leggen’er, volgens
Aristoteles, zes, of zeven.

Hoe men de Nachtegalen opbrengt.
Men moet die, welke in de Lente uitgebroeid worden, voor alle anderen kiezen, om
dat zy sterker zyn, als de koude komt. Die verder in ’t jaar uitgebroeid worden, als
in de Zomer, kunnen de koude niet wederstaan, zyn nog zonder veren, en sterven
van koude. Men moet de Jonge Nachtegalen, zo veel als men kan, in de Nesten
houden, en men moet ze’er niet uitnemen, voor dat de veren zyn uitgekomen, en daar
byna gans van gedekt zyn. Men houdt ze op een afgelegen plaats, daar niemand ze
kan kwaad doen.

Nachtegaals Aas, en hoe men ze opbrengt.
Hunne kost bestaat uit Schapenhart, en ’t vet dat rondom het Hart en de Zenuwen
zit, die aan ’t hart zyn. Men snydt dit aan kleine stukjes, en maakt’er een soort van
Hakzel van, waar mede men de Nachtegalen, van uur tot uur voert, of meermalen,
zo ’t nodig is. Men geeft’er t’elkenmale drie stukjes van, en voert ze dus in ’t Nest,
zo lang, als men kan.
Als zy groter zyn geworden, moet men ze in een Kooi zetten, voorzien van kleine
houtjes en springstokjes, op dat zy’er zich op zouden beginnen overeind te houden,
en men legt van binnen Mos, Hooi, Stróó, daar zy zich op te rusten zullen leggen,
zo zy niet willen gaan zitten, om dat zy zich gaarn, zindlyk houden. ’t Zal ook goed
wezen hare Kooitjes zo te maken, dat zy den dag maar van enen kant kunnen krygen;
en die’er wat net op zyn, bekleden hare Kooitjes aan drie kanten met groen Laken.
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Als de Nachtegaal zal beginnen alleen te eten, hakt dan Schapen-hart zeer klein,
als een Deeg, en leg haar dat op een papier, daar uit zult gy afnemen, of zy gemaklyk
kan pikken; en deze voorzorg zult gy gebruiken, tot dat de Vogel gewend is alleen
te eten; latende niet na, ze enige reizen op een dag ondertussen, tot ene meerdere
gerustheid, eten te geven, en om beters wil draag zorg, dat zy nooit zonder kost zy,
en dat de spys niet bederft, gelyk in de Zomer veel geschiedt. Behalven het
Schapen-hart, kunt gy’er verscheiden soorten van spyzen aan geven, gelyk de Deeg
zoude zyn, waar van wy naderhand spreken zullen. Of neem een vers Ei: want, zo
het oud was, konde het haar ziek maken, en doen sterven; kook het hard, geeft haar
’t dojer. ’t Is waar, dat gy ze dit niet dikmaal dient te geven, en alleen, als gy geen
andere kost daar voor hebt, om dat het haar stopt. Men kan ze ook Wurmpjes geven
om te eten, welke men in de Duive-mesten vindt, of in oud Meel: maar niet dikmaal;
om dat die kost haar dienstiger voor Medicyn, dan voedsel is. Zo zy geen vlees willen
pikken, kan men’er het hart van een Schaap onder mengen, om ze te wennen tot alles
te eten, dat men ze geven zal.
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nachtmerry is een benaaudheid die imand leggende overkomt; waar in het Verstand
min verloren, als verstompt is, gelyk ’t met het Verstand en Verbeelding ook is. ’t
Draagt dien naam, om dat men zich verbeeldt, dat’er een Mens, of Geest hun op ’t
lyf gaat leggen.
Men wil, dat deze Ziekte gemeenlyk luiden van Studie, en zulke overkomt, die
gulzig en meer eten, dan zy verteren kunnen; die veel drinken, en niet veel werken;
die de Spenen hebben en deze opgestopt worden, maar, dit is zeker, dat zy, welke
ze overkomt, op haren rug leggen.

Middel tegen de Nachtmerry.
Om te beletten, dat imand dit ongemak niet overkomt, moet men zyne driften matigen,
zich na den eten beweging geven, Rossolis gebruiken, of eau Clairette, of gesuikerde
Anys, of Conserf van Goudsbloemen, of Venkel, of Kaneel, nuchteren. Rhabarber
te eten, en somwyl nuchteren Rhabarber te kaauwen tot een half dragma toe.
Behalven deze kleine middelen, moet men een weinig bloed laten, en dat naar
maten, dat men meer, of min bloedryk is. Men zal somtyds een Clysteer zetten, en
den buik met Catholicum duplex, Syroop van Rozen, of Rhabarber, of Cassia zuiveren,
of een Braakmiddel ingeven, zo men merkt dat de Maag daar oorzaak van is. Men
zal een zeer geregelde levenswys gebruiken, lichte spys eten en matig drinken.
nachtschaje. Men heeft’er vele soorten van. Zie Hubners Kunstw.
De Tuin-nachtschaje, of Solanum Hortense van Dioscorides is de enigste, die in
gebruik is; en die welke men Solanum Vesicarium, of Halicacabus, of Alkekengi,
of Krieken over Zee noemt.
Beschryving. De eerste heeft bladen die groter zyn dan de Basilicum, en gelyk die
van Krieken over Zee, maar zwarter, tederder langwerpiger. Zy heeft sterke takken
die in ’t midden geel zyn, daar weinige ronde Beijen uit voortkomen, binnen welke
wit klein zaad is.
Plaats. Zy wast by Muren en Heggen, bloeit in Juny en voorts den gansen Zomer
deur.
Eigenschappen. Het sap der Bladen, of Vruchten, met Rozen-olie gemengd en een
weinig Azyns, is uitnemend voor de hete Hoofdpyn, en voor Hersenloze en
ontstekingen der Hersenen, als men het op het voorhoofd legt. Het sap daar van in
de ooren gedaan, geneest terstond de Oorpyn.
De Nachtschaje verkoelt, maakt slaap, is goed voor de Roos, ontstekingen der
Borst, pyn van ’t Hóófd, en heete Koorsen.
nageboorte is het Vel, of Vlies, daar de Vrucht in gewikkeld is, en dat na het Kind
uit de Baarmoeder der Vrouwen voortkomt, met het geen de Wondhelers en
Vroedmeesters de Geboortekoek noemen, welke als een stuk vlees is, in de gedaante
van enen koek, die boven in de Baarmoeder groeit, en waar door het voedsel gaat,
om het aan ’t Kind mee te deelen, door een langen streng, die aan de Navel van ’t
Kind eindigt.
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Om de Nageboorte te doen voortkomen.
Neem verse Eppe-, of Juffrouw-merks bladeren, stoot ze en geef’er de Sap van met
witte Wyn, een goed glas vol. Zy dryft ook de Wan-vrucht, anders Mola, en
Dode-vrucht af. ’s Winters stoot men het Zaat van dit Kruid, en laat het in Vleesnat,
of Wyn koken, zygt het door een doek, en geeft het te drinken.

Anders.
Neem ontrent drie vingerhoeden van vermorselde Paardekloten, en geeft ze de Vrou
in vleesnat in. Dit is een heerlyk middel.
nagelbloemen in ’t Latyn Caryophyllus Hortensis. Men heeft’er velerleije soorten
van: maar men verdéélt ze gemeenlyk by de liefhebbers der Tuinen in enkelde en
dubbelde. Zie de soorten by Hubner. Die, waar van wy tegenwoordig spreken, is de
Caryophyllus.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de Bladen, die uit de Wortel voortkomen,
lang, smal, hard en groen zyn; en uit welker midden ene stengel voortkomt, welke
op ’t eind van zyn middelsteel en zydtakjes een Bloem voort brengt, van vele Bladen
in ’t rond. Welke rondom in een kelk gesloten worden, binnen welke een langwerpig
Zaadhuisje zich onthoud, waar in vele platte Zaadjes zyn, die naar blaadjes gelyken.
Die Bloemen zyn van velerleije kleur en aangenaam voor ’t oog. De geur van de
reuk heeft ze den naam van Nagelbloem doen dragen.
Plaats. De enkelde Nagelbloem groeit in de Velden en op de Heuvels van heete
Landen: maar de dubbelde moeten met veel oplettenheid in de Tuinen worden
gekweekt.
Eigenschappen. Zy is goed voor Lamheid en drajingen des Hóófds in Vallende
ziekte. Zy doet deurwaassemen, wederstaat het Venyn, is hardsterkend, en goed voor
’t Hóófd. Men heeft de enkele en onder deze de rode, als men ze in de Medicynen
wil gebruiken.
Het Zaad, de Bloem, en het heele Kruid is goed tegen Slangebeten, en hebben met
der daad ene zo grote kracht, dat het Kruid, den Schorpioenen voorgeworpen, hun
de kracht van beschadigen beneemt. ’t Zaad tot twe dragmen genomen zet de hete
en gallige vochten af.

Het kweken der Nagelbloemen.
Men kweekt ze door middel van Zaad, en inleggen voort.
Men zaait ze in de Maanden van Maart, of October, op Bedden, of in Potten. Zo
men ze op Bedden zaait, moet men’er een goede vinger vergane Mest over heen
strojen. Zo het in Potten, of Bakken geschiedt; moet men het onderste van de Pot
met half Mest en half goede beteelde en ge-
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zifte Aarde vullen, en het Zaad moet met een duim dik oude Mest overstrooid worden.
Eenige nemen onder in maar goede beteelde gezifte Aarde.
Zo men de Nagelbloemen wil zajen, moet het in grote menigte geschieden, om
dat onder enige duizenden’er dikmaal naaulyks een is, die verdient gehouden te
worden. Voor ’t overige moeten de Zaden in een wel ter zon gelegen plaats worden
gezet.
Die in October gezaaid worden, zullen op ’t eind van April, of ’t begin van Mei
worden geplant. Men zet ze op wel bereide Bedden, die met oude Mest wel toe
gemaakt zyn, op een lyn, en vier duim van een; en die Nagelbloemen, dus geplant,
blyven zonder bloejen tot in het volgende Jaar.

Hoe men afgelegde Nagelbloemen in een Pot, of volle Aarde plant, water
geeft, en die zelve Aarde bereid.
In de Lente, in ’t begin van April verzet men ze, in nieuwe Aarde, waar van twe
delen is vergaanne Koejemest, die zeer vet is, de helft vet en zwart zand, zo men het
heeft, en een derde gemene Tuinaarde. Men moet ene halve duim vergane Mest over
de Wortels der Aflegzels heen leggen, als men ze verplant, ze besproejen en ze in
de schaduwe den tyd van vyf, of zes dagen zetten, zo zy in de Potten staan; en zo zy
op de volle gront zyn geplant, moet men’er iet over heen zetten.
In de volle grond kunt gy een grond in een stuk van uwen Tuin, welke uw behaagt,
toemaken, van acht duimen diep, van hoedanigheid als boven, en daar uwe aflegzels
inzetten. Ten zy gy meer behagen schepte, in een gat van zes duimen diep en acht
breed in ’t vierkant te graven, en dezelve met Tegelen te beleggen; vullen dit met
die Aarde, en daar uwe Nagelbloemen in te planten. Hier in zullen zy zich immer zo
wel bevinden, als in Potten, en mooglyk nog beter.
Daar zyn’er, die willen, dat de Nagelbloemen, Testen maar vyf, of zes duimen
diep zyn, en zeven, of acht van boven wyd. Zy zeggen, dat op deze wys de
Nagelbloemen, niet veel diepte hebbende, om de Wortels na om laag te doen schieten,
al haer voedzel aan de Stam, en gevolglyk groter Bloem geven; men kan’er ene proef
van nemen.
Maar in de plaats daar van, kan men verscheiden Aflegzels in ene Pot zetten, al
zyn zy groot en hol, en dus zullen zy zo veel voedzel niet hebben, als dat’er maar
ene enige in is.
Of men kan wel in de grote Potten met een Tegel, die wat rond gehakt is, ene
twede bodem leggen, en dus kunt gy uwe Potten zo klein en ondiep maken, als ’t u
behaagt; dit gedaan zynde, kunt gy uwe Pot tot boven toe vol maken.
Om gemaklyk van die Aarde te hebben, moet men in een stuk van den Tuin daar
een gat toe graven, en ze daar den gantsen Winter in laten leggen, en daar in de Lente
uwe Potten mede vullen, waar in gy de Planten zet, en daar kunt gy dan uwe Planten
in poten. In de Herfst kunt gy ze in dat gat weder uitgieten, na dat gy weder andere
aarden hebt genomen, om uwe Aflegzels in te zetten, en dus moet gy weder alle vooren na-jaren doen.
Men vindt’er, die de Aflegzels in oude aarde van Wilgen-boomen voor drie vierde,
en een vier-Zavelaarde zetten. Deze aarde is zo wel goed, als oude verrotte en
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overwinterde Paardemest van vyf, of zes jaren; desgelyks Mensendrek, die oud, en
sedert zo veel tyd, vergaan is.
Drek der Paarden maakt de aarde licht en los, zo dat’er de waters, daar zy mede
begoten worden, zo gemaklyk deurgaan, als deur een Spons. Dit verfrist de
Nagelbloemen geweldig, doet ze groot worden.
In de plaats van Paardendrek kan men ook zaagsel van hout nemen, gelyk ook in
allerlei Bakken en Potten voor Boomgewassen, Anemonen, Ranunkels en andere
bloemen. Dit is tans de manier.

Voor ’t Gieten.
In ’t algemeen moet men ze met voorzichtigheid een reis, of tweemaal in een week
met zuiver water begieten, ’t geen in de Zon is warm geworden.
Daar is ene byzondere begieting, welke op een tyd geschiedt dat de Nagelbloemen
beginnen te kwynen, en dan moet men’er Koejen, of Paardenmest in doen, die een
maand, of drie geweekt, gemengd, bereid en gedroogd is geweest. Hebbende dan de
aarde van uwe Nagelbloem lichtjes omgespit, zult gy ze een dag lang wat laten
uitwaassemen. Den volgenden dag zult gy uwen geweekten drek, op die omgehaalde
aarde, een duim dik leggen, en daar zult gy daaglyks overheen gieten. Vergeet niet
uwe Nagelbloemen te lubben, als uwe twede knoppen beginnen groot te worden; dat
is, dat gy’er een deel knoppen afplukt, die aan de kant van de grote komen, en daar
het voedsel aan benemen.
Gy zult ook ter zelver tyd, aan de stam van uwe Nagelbloemen de helft der
uitspruitsels ontnemen; by voorbeeld, zo’er vier Aflegsels aan zyn, moogt gy’er wel
twe, of drie uitsnoejen.
Dit wegsnyden zal onfeilbaar voedzel aan uwe Bloemen geven, en zy zullen
ongetwyffeld groter worden, en van deze uitspruitsels kunt gy een stek maken, gelyk
men met Violet en andere bloemen doet.
Die zindlyk op de Nagelbloemen zyn, laten’er niet meer, als een stuk drie, of vier
aan een stam, om ze groot te hebben, en snyden alle andere, die staan te scheuren,
zorgvuldig weg.
In de droogte van Juli en Augustus, wanneer gemeenlyk de Nagelbloemen in haren
bloei zyn, moet gy ze een reis, of twe met water gieten, dat met verse Koejendrek is
bezonken geweest. Hier mede verfrist men ze, en zet ze nieuwe krachten by,
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dit doet haar wonderen doen. De schoonheid bestaat niet alleen in de netheid en
verscheidenheid harer kleuren en werken, gelyk sommige menen, maar ook in de
grootte, die op zyn minste drie duimen diameters moet hebben, dat is negen in de
rondte. Zy worden somwyl zo groot, dat men ze genoodzaakt is de behulpzame hand
tot uitbotten te bieden, ’t geen best met een Pennemes gegeschiedt; om te maken,
dat zy niet bersten.
Zo zy, niet tegenstaande deze kleine arbeid, echter wilden bersten, dat somtyds
evenwel geschiedt, zult gy met een Scheerdraad een band rondom de Kelk uwer
Bloem leggen; of gy zult gebruik maken van een halsbandje ener groene Boon, welke
gy doormidden zult snyden, van de grote van een Schelling dikte, en dit bandje zult
gy om de Kelk van uwe Bloem doen als voren.
Om te maken, dat de Anjelieren, nog groter worden, moet men met een Mesje
voorzichtig de punten van de Kelken open snyden, die haar gemeenlyk voor halsband
dienen, en door dit middel geeft men de eerste en onderste bladen ruimte om zich
uit te breiden, en maken plaats voor de volgende, tot de zelfde uitbreiding. Om aan
deze uitbreiding harer Bloem-bladen dienst te doen, kunt gy een rond gesneden stuk
Kaarts nemen, in welks midden een gat is dat zo groot is, dat men’er de Bloem-knop
deur kan krygen. Deze Kaart moet van zyne rand tot aan ’t gat toe gespleten zyn, en
op deze rondte moeten zy zich uitbreiden, en styf en recht worden gehouden.
Men heeft plaatzen, daar de Bloemisten hunne Nagelbloemen altyd in de zelfde
Pot, zonder de aarde te verversen, laten, noch de zelve bewerken. Zy geven voor,
dat de Nagelbloemen dus de gantse Pot hebbende vervuld, hare Stengels en Bloemen
daar meerder voedzel uit halen, en gevolglyk, daar groter van worden. Deze proef
is licht te nemen.
Deze Bloemisten leggen de Nagelbloemen in de ruime grond af, om de aarde niet
te bereiden, gelyk gezegd is.
’t Is goed de Nagelbloemen, als zy bloejen in de schaduwe van een Muur, die
tegen ’t Zuiden staat, te zetten. Dan blyvenze langer in den bloei, en dit helpt ze
groter worden.
Men moet de Bloemen ook voor groten Regen bewaren, welke ze ook te eer doet
vergaan; hierom is ’t in zulke gevallen best, ze te dekken, om te maken, dat zy niet
bersten, daarom kan men’er een huifje over heen maken. Dit bewaart ze voor die
ongemakken.
Gedurende den Winter kan men de Aflegsels, die men in den Herfst heeft
opgenomen, en die men in Potten heeft gezet, in de open lucht laten, of in een besloten
plaats zetten: maar als zy in de laatste zyn, moet men ze in den Winter een reis twe,
of driemaal gieten, en ze niet voor de maand van Maart uitzetten, en dat nog in de
schaduwe; en zo ’t al te zeer regent, moet men ze onder het dak zetten, en zo het den
gansen maand niet regent, moet men ze met verstand handelen, gelyk ook die, welke
in den Tuin in de volle aarde staan.
De Nagelbloemen, die men gedurende den Winter in een besloten plaats houdt
zyn aan Rotten en Muizen onderhevig. Hierom moet men daar voor middelen
gebruiken. Als de Nagelbloemen in de volle lucht blyven, zyn ze aan dat ongemak
zo zeer niet onderhevig; en zy blyven zo wel over, als of zy gedekt waren, en nog
beter: want zy sterven van Vorst, of Sneeu niet: maar de Mollen zyn meest te vreezen.
De Zon, welke haar ’t gunstigste is, beschynt hen van vyf, of zes uren des morgens,
tot tien en elf uren toe; Andere plaatzen, daar men de Zon ontfangt, zyn ook goed,
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als men ze maar voor de Oorwurmen bewaart, die kwaad doen. Tegen deze moet
men doodlyken oorlog voeren, vangende ze alle morgen uit de Slakhuizen, of uit
Varkens-, Schapen-, of andere Beesten-Klaauwen, of Hoornen. Men zet deze
Slakhuizen, Klaauwen, of Hoornen op de einden der stokjes, daar men de
Nagelbloemen aan opbindt.
Zo gy wildt zeldzame en buitengemene Nagelbloemen hebben, moet men alle
jaren zajen, en ’s jaars daar aan zullen zy alle dragen, kies de beste daar uit, en werp
de slechtste weg.
Onder de grote Liefhebbers, die zich op ’t kweken van Nagelbloemen toeleggen,
maakt men geen werk van zulke, die meer, als twe jaren in den zelfden Tuin geweest
hebben. Men moet dan al weder andere hebben.
Om zaad aan uwe Nagelbloemen te krygen, moet men ze in de volle aarde hebben
staan, en zo weinig handelen, als men kan, en de punten van hunne hekken afsnyden:
gelyk reeds is gezegd, en ze bewaren voor Oorwurmen.
De Potten met brede randen, gelyk die van een duim, of anderhalf, hol in ’t midden
van de randen, beletten door die holte, dat’er de Oorwurmen niet by komen, als die
holten, een duim, of anderhalf diep, altyd vol water worden gehouden. ’t Is niet
ongemaklyk daar een proef van te nemen.
Dit kan dit ongedierte wel beletten van buiten in te komen: maar die uit de aarde
zelf die in de Pot is, voortkomen, moeten op de bovenverhaalde wys gevangen
worden.

Om dubbelde Nagelbloemen uit allerlei zaad te fokken.
Neem holle Roomse Boonen, waar in gy Nagelbloemen zaad moet doen, en dit met
Was toestoppen. Zaai ze dan. De Nagelbloemen, die daar van komen, zullen dubbel
en uitnemend groot zyn; dat gaat vast.
Om ’s Zomers en ’s Winters de Nagelbloemen wel te bewaren, moet men wel
zien, hoe men de Zon heeft; de natuur der grond, en de plaatzen, daar men ze bergen
zal.
De Morgen- en Avond-zon is de beste; daar in zullen zy wonderen doen, zo door
hare groente,
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als Bloemen, en daar by moeten zy een ruime lucht hebben. Vochtige, donkere en
dampige plaatzen zyn bekwamer, om ze te begraven, dan te kweken, en hoewel haar
gras een tyd lang’er wel uitziet; zy zullen echter nimmer daar Bloemen voortbrengen,
of zy zullen zeer klein zyn, en bleek van kleur.
De ondervinding doet zien, dat men, deze Bloemen in de Zon zettende, en ze
daaglyks water gevende, op ’t oog alle dag ziet groejen. Dus zal men ze in acht dagen
meer zien groejen, als anders in twe maanden: maar, als men ze niet meer giet, en
ze twe, of drie dagen in de hete Zon laat staan, is ’t zeker, dat zy zullen uitgaan.
De aarde, welke haar dienstig is, is een goede Maagde aarde, die de algemene
vloek van distelen en doornen voort te brengen, niet onderhevig is. Zo zy al te zwaar
is, sterft een Nagelbloem daar in, zo dra zy is geplant. Zo zy al te vet en dary-achtig
is, krygt gy’er de wit in, en na lang gekwynd te hebben gaat de stoel uit. Zo zy al te
zeer gemest is, haalt zy ene vocht na zich, die haar vergeeft, en omhals helpt. Zo zy
te kleiachtig is, rot zy na ’t schieten van enlge nieuwe wortelen, welke de versheid
der aarde doet voortbrengen.
Enige mengen Koejenmest met verse aarde, en vette oude mest met een handvol,
of twe aarde.
Enige vergaderen de aarde van oude Wilge Bomen, die half verrot zyn, en zeggen,
dat deze zeer goed zyn om de Nagelbloemen te doen vatten, die men verplant, dit is
echter alles ’t beste niet.
Ik hou ’t daar voor, dat een goede aarde wel gezift, gemengd met een weinig goede
vergane mest, en een hand vol zwart zand, het rechte voedzel is, dat naar haren aart
is geschikt.
Om ’t te besproejen, moet men daar toe ene voorzichtige hand gebruiken. In ’t
Voorjaar moet men verstandig gieten; in de Zomer ryklyk, weinig in de Herfst, en
in de Winter zeer zelden; en als het vriest gans niet; of wanneer de Sneeuw gesmolten
is. Ik geloof, dat de Lucht ze den Dou en Regen doet verliezen, en dat dat Hemels
gieten veel meer uitvoert, dan alles, wat de Mens met zyn verstand doet.
’t Is ten allen tyde zeer kwaad de Nagelbloemen met koud water te besproejen,
dat men uit de Putten haalt, want zy sterven ogenzienlyk, of krygen ongeneeslyke
ziekten.
Stinkend water is haar ook niet goed, en nog minder, dan andere planten, die in
de ruime grond zyn; wel te verstaan, dat het de gantse Pot hebbende besmet, waar
in haar voedsel is, deze stank daar in blyft; Dit tast de wortels aan, bederft ze, en
maakt, dat zy eindlyk rotten.
Heet water, of water, over ’t vuur geheet, is niet beter, en ik weet niet wat daar in
zy, om Bloemen en Boomen te doen sterven.
Eindlyk ’t Water, dat men daar toe gebruikt, is Rivier-, Fontein-, Put-water, in een
Bak, of Tob gedaan, en in de Zon gezet, en door de zelfde verwarmt. Als men ze dus
ruimschoots met dit natuerlyk Water begiet, zonder de Bladen nat te maken, die
anders de wit krygen, en verwelken, zal men ze zien met vermaak groejen.
Daar en boven moet de Pot waar in zy geplant worden, in den bodem drie, of vier
gaten hebben om ’t overtollige Water kwyt te worden; maar wil ze imand goed doen,
hy moet ze met het sap van Koejen-mest begieten; want als zy van dien Nectar
dronken zyn, doen ze wonderen.
Ik zoude gaarne zelf deze Bloem onsterflyk noemen, om dat men ze byna ten allen
tyden kan hebben; die in den Bloessem staan.
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De Aflegzels, die tot den Herfst toe gekomen zyn, en den tyd hebben gehad, om
krachtig te worden, slaan duizend Knoppen zo dra uit, als zy de zoelheid der Lente
beginnen gewaar te worden; de oude Planten, die trager voortkomen, zyn den gansen
Zomer overvloedig voorzien van menigte van aangename Spruiten, die wat later
voor den dag komen, en voorzien daar mede den Nazomer, die de voedt groter maakt
en langer doen duren, om dat zy dan de grootste hitte niet krygen.
Daar is niets over dan de koude van de Winter, die alle Boomen van haar fraai
berooft, en Velden met Sneeu en Ryp bedekt, en die dan de aangename Bloemperken
van de vreesselyke eenzaamheid zyn. De Nagelbloem draagt dat vrolyk groen niet
meer op zyne Bladen, dat’er aan gemeen is. ’t Geen droeviger is, de Takjes zyn
slapper, en de Knoppen niet wel gesteld, en de Bloemen zyn min sterk gekleurd.
Maar om ze voor de ongemakken van dit harde Jaargety te bewaren, moet men
zorgdragen, dat men ze niet vergete in huis te halen; de takjes van de
Nagelbloeme-stoel niet breke noch afsnyde, daar men aangename Spruiten uit wil
krygen; zo men dit doet, zo hoeft men’er niets van te wachten, en zo men ze daar
laat, moet men verzekerd zyn, dat men meer Nagelbloemen zal hebben, als men
wenst.
Wat de Inlegsels belangt, die in Kassen, of in de Potten, gedurende den Winter,
zyn, zo men ze in dien kwaden tyd wil bewaren, zo wel, als alle de andere oude
Planten, moet men ze niet in een Kelder zetten, of in een onderaardse plaats, noch
in ene warme plaats; men moet’er zelf in de grootste koude geen vuur by brengen.
Dit zoude maken dat zy Loten maakten, gedurende den Winter, en dat zy de Wit
kregen, en hen zo teer maken, dat zy ’t minste luchtje niet konden verdragen, en
gevaar zouden lopen van uit te gaan.
Men moet ze alleen in een Vertrek zetten, waar van de Vensters open blyven, zo
lang het niet sterk vriest; en het niet eens sluiten, zo zy geen gevaar loopen van daar
ter plaatse te bevriezen; en anders kan men ze wel eens wat gieten, zo de aarde droog
is. Want de Stoelen, inzonderheid de grote, als die van Nagelbloemen, die gedragen
hebben, hebben voedsel van doen, ’t geen in ene gematigde vogtigheid bestaat.
Als’er ene warme Regen valt, welke deurgaans
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van ene Zuidenwind verzeld wordt; dan is ’t eerst tyd, om ze uit te zetten en ze een
luchtje te laten scheppen, en door den Regen verkwikt te worden. Dit maakt ze
uitnemend sterk, maar men moet wel zorg dragen, dat men ze daar niet laat blyven,
zo’er maar de minste gedachte tot Vorst is. Als, wanneer de lucht na den Regen
helder wordt. Inzonderheid, als de Wind hoog wordt.

Conserf van Anjelieren.
Neem Karmosyn-rode Nagelbloemen, snyze zo, dat’er geen wit aan over blyft, weeg
daar een vierendeel van, en stamp ze in een Marmeren Mortier, tot dat’er gene
bladerigheid meer aan schynt te wezen. Laat een pond Suiker koken, gelyk men is
gewoon tot Conserven te doen. Als de Siroop zal gekookt zyn, zult gy ze van ’t vuur
nemen, en de Nagelbloemen daar al roerende allengskens onder doen; en als alles
koud is geworden, zult gy ze op papier aan kleine stukjes opscheppen.
nagelkruid. Een Plant die in onbeboude plaatzen groeit, die donker en vochtig zyn.
De bladen zyn langwerpig en ruw, als die van de Agrimonie, maar nog ruwer en
donkerder, getand aan de kanten, d’een groter, de ander kleinder. De stammetjes
groejen ter hoogte van anderhalve voet, en somwyl wat meer. Op haren top dragen
zy gele bloemtjes in Rozen gedaante. De vrucht is ruig, ruw, rond, en bestaat uit vele
langwerpige zaadjes, die alle een vry lange staart hebben. Als men in ’t Voorjaar de
wortel uit de aarde trekt, heeft zy een Nagel-reuk.

Deugden.
Deze Plant is Koorsverdryvende. Men moet in een halfpintje Wyn een handvol van
deszelfs bladen koken, en nemen dit in ’t begin van de koude der afgaande koors;
hou den Zieken zeer warm, om’er het zweet in overvloed uit te jagen.
Zy is ook goed voor de Maag en voor ene verstopte Lever. De wortel is goed voor
’t Hoofd, en hartsterkend; voor Zinkingen als zy met de Kalmus, Rosmaryn, of
Sassefras wordt gemengd. Het aftrekzel van de wortel van het Nagelkruid is goed
voor den Buikloop, Bloedverlies en Hartkloppingen. Men kneust ze en laat ze in
witte Wyn opkoken, tot dat zy rood wordt. Men neemt ze tot een vierendeel-loods;
en die wortel is Wond-heelende. Als men gevallen hebbende, vreest dat’er bloed uit
de vaten inwendig gelekt is; gebruikt men de gantse Plant met groot voordeel in
afziedsel.
naling is een Kunstwoord van den Tuin, waar mede men een Vrucht te kennen geeft,
die later bloeit en ryp wordt, dan alle andere van den zelfden Boom, of Plant.
naphta. Aard-olie is een soort van Jodenlym dat zacht is, als Teer, ja men vindt het
dat vloeibaar als Olie is; zwart is en kwade reuk heeft. Men vindt het in verscheide
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Provincien van Vrankryk, maar vooral in Auvergne, waar in men ’t in grote menigte
heeft aan de kant van Peu de Pege.
De naphta van Italie is een soort van Peter-olie, dat vloeit uit een Rots van Modena.
De kleur is altyd niet de zelfde. Op zekere tyde vindt men dit soort van Naphta Rood,
of Geel, somtyds krygt men het dat Wit is: somwyl is ’t Zwart, of Groen, maar ’t
Witte wordt meest geacht.
Men vindt het ook in menigte in de Provincie van Schirvan by de Stad Baku aan
de Kaspise Zee in grote menigte. Zie kaemfer Amoen. Exot.
De naphta der Ouden werd gehaald ter plaatse daar het oude Babel placht te staan,
ontrent Ragousa, Commagene en andere plaatsen. Men gebruikt tans geen andere,
dan ’t geen uit Vrankryk, of Italie komt.
narcissen. Zie soorten en behandelng in Hubners Kunst-woordenb.
nardus. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
nat, bouillon; is een Vogt, of Water, waar in men Vlees, Kruiden, enz. heeft laten
koken.
Doe in vier pinten water Violen-bladen, Vrouwen-haair, Schurft-kruid, van elks
een handvol, en Hysoop een halve handvol; laat het op twe pinten en een half
verkoken. Dit hebbende doorgezygd en uitgeperst, zult gy’er viermaal een Ons
gesmolten Zwavel in koelen; latende dat Afziedzel met een half scrupel Saffraan
geel worden, en geven’er den Zieken ’s morgens nuchteren van te drinken, en laten
den Zieken twe uren daar na eten. ’s Avonds, drie uren na den eten, zal hy’er nog
een glas vol van drinken; en zo hy ’t niet doen kan, zal hy’er niet van nemen dan ’s
morgens, en dus zal hy een maand lang vervolgen.

Ander Bitter Nat, voor een kwade Maag en Braken.
Men moet zo veel Alsem, als Duive-kervel, St. Jans-kruid, kleine Centaurium,
gezegende Distel, Veronica Scolopendria, Chamaedrus, Kamillebloemen;
Gentiaanwortels, schil van bittere Oranje-appelen, alles gedroogt in de schaduwe.
Laat daar van een half dragma met een pond Kalfs-lapjes koken, of een geklopt Hoen,
dat wel gezuiverd is in drie pinten waters, op de helft. Laat het Nat daar na door een
doek zygen, vring het losjes uit; geef het twemaal ’s morgens nuchteren, of vier uren
na den eten, en blyf daar mede vyftien dagen aanhouden, of drie weken. Maar let
wel, dat men den Zieken den buik moet zuiveren, in ’t begin en op ’t eind.

Een Afziedzel voor de Borst.
Neem een Hoen, het Hart, Long en de Krans van den afval van een Kalf. Gy zult in
het Lyf van ’t Hoen een dozyn Razynen van Damas doen, twaalf Jujuben, een weinig
gepelde Gerst; koken
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het alles in een nieuwe aarde Pot van drie pinten op zyn minst, hou het wel gedekt,
en hou het op klein vuur gedurig aan de kook zonder zout en schuimen, doe daar een
handvol Longekruid by. Daar na zult gy ’t door een wit Lywaat laten loopen, en niet
persen, op dat het niet te dik worde; men moet die drie pinten maar tot anderhalf pint
verkoken; men moet het in drien verdeelen, en geven den Zieken daar van ’s morgens
tot een ontbyt, een uur ’t een achter ’t ander, en hy zal niet eten, dan drie uren na ’t
laatste Nat. Zo hy de eerste reis genen baat vindt, zal hy in vyf, of zes dagen niet
eten, en zelfs langer, zo de kwaal verouderd is.
Anders, kneus een Hoen, maak het wel van binnen schoon, en steek in ’t lyf een
once van de vier grote gestoten Koude zaden, met een half once gepelde Gerst, en
zo veel Rys, doe daar by een klein stukje Suiker, en laat het met klein vuur, in drie
pinten water op de helft verkoken.
Let wel; Men kan in die Natten voor de Borst gebruiken, Jujuben, Sebesten, Vygen,
Dadels, Razynen van Damast, van elks een half once; of de Ceterach, Hrts-tong,
Vrouwen-haair, Kalfs-tong, even zo veel rode Kool, Maagdepalm, Gansevoet,
Aardveil, van elks een handvol, Renet-appelen een, of twe in elk Nat; en in ’t
algemeen, alles wat pynstillende en verzachtende is. Men gebruikt die Natten zo veel
men nodig heeft, en doet’er een vers Ei deur; of men kan een pond van een snee
Ossen- in plaats van Kalfs-vlees nemen, zo de Zieke voedsel van noden heeft.
Men moet somwyl in die Natten nemen vyftien, of twintig greinen Zout van
Zwavel.

Nat voor den Hoest.
Men neemt de achterboutjes van twe dozyn Kikvorsen, met een dozyn Hof-slakken
van Wyngaarden. Men laat alles met den anderen een walm, of vyf opkoken, om ze
te laten schuimen; daar na stampt men ze, en doet’er het Wit by van vier, of vyf
Eijeren met een half dozyn van de zoetste Rapen, welke men klein snydt, men doet
daar een kleine handvol gepelde Gerst by, en men laat het koken in een pint water
op de helft. Dit Nat neemt men nuchteren; en vier uren na het eten.

Nat, dat verkoelend is.
Doe in een pint water, Suring, Salade, Porcelein, Beet, van elks twe handvol, met
een korst Brood en een half-lood Boter koken, op een halfpint. Zo de buik niet los
is, doe’er in ’t begin van het koken een half lood gestooten Cremor Tartari in; gebruik
van dat Afziedsel in ’t begin, midden en einde der dagen, vyftien dagen lang.

Nat van Kreeften.
Neem de Scharen en Póóten van acht, of tien Kreeften, stamp ze in een Mortier;
neem ook een Hoen, daar ’t vet is afgedaan, of een halfpond Kalfsschyfjes, aanstukken
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gesneden; doe het alles in drie halfpintjes waters op de helft verkoken, met Latu,
Cichorei, Porcelein, Kervel, van elks een handvol; men gebruikt daar van verscheiden
dagen aan een, om het bloed te zuiveren.

Slange Nat.
Dood een Slang, doe’er Hoofd, Staart en Ingewanden af; bewaar’er alleen ’t Hart en
de Lever van; sny hem daar na in stukken. Neem een Kuiken, en doe daar het vet
van, Latu, Pimpernel, Kervel, van elks een hand vol. Doe het alles in drie halve pinten
waters op de helft verkoken. Men neemt van die soorten van natten alle morgens
nuchteren, den tyd van vyftien dagen lang, en men zuivert zich in ’t begin en op ’t
laatste den buik. Als men die kruiden niet heeft. Neemt men in hare plaats, de
Wondkruiden van Zwitzerland, of de Duivekervel en Lepelblad. Deze Natten zyn
krachtig om de Schurft, en de Schilfers, Bloedvinnen, Lammigheden en Beroertheden
te genezen.

Natten voor hardnekkige Hoofdpynen.
Neemt Beteuni, Melisse, Fleerbloemen-knoppen, van elks ene handvol, wat minder
Paardebloemen, wilde Cichorei, en de Poten en Scharen van acht Kreeften, met een
halfpond Schapen lapjes, sny ze aan stukjes. Doe het alles in anderhalf pint water
koken op de helft.

Nat voor de nieren, blaas, en allerlye soorten van verstoppingen.
Neem de wortel van Honds-gras, wilde Cichorei, Paardebloemen, Kalfstong,
Aardbeijen, Zuring, van elks een handvol, was het wel en gooi de haairwortels weg;
sny ze kleintjes, en doe ze een half uur lang koken, in drie pinten Fontein-water;
doe’er Kalfstong, Pimpernel, Spannasie, Paardebloemen, Bernasie, Agrimoine, Hop,
Zuring, wilde en andere Cichorei by, Postellein, en de vyf Haairkruiden, van elks
ene halve hand vol. Na dat alles zal zyn een kwartieruur gekookt, neem de Pot af;
en, als de vocht zal zyn verkoeld, laat ze doorzygen, en vring ze styf uit. Doe ze in
ene zuivere Pot, die wel gesloten is, en neem’er alle morgen, nuchteren, een half
kommetje vol van, een weinig daar na een Hoender-, of Kalf-natje, zonder zout. Men
kan’er ook op den dag in de plaats van een Nat van gebruiken.

Nat in een Mariebad gekookt.
Doe in een vertinde en welgeschuurde Ketel anderhalf pond Kalfs-lappen, een hart
van een Kalf aan stuk gesneden, een oude Haan, en een Kapoen. Neem’er vel en vet
af, en sny het wel klein, doe’er anderhalf pint Rivierwater, of Fonteinwater op, en
Zout naar gelang; sluit daar na uwe Pot met zyne deksels toe, en zet ze in een
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kopere Pot half vol kokend water, en laat ze, den tyd van zes uren, zonder schuimen
koken, dragende midlerwyl zorg, dat gy van tyd tot tyd kokend water in de Pot giete.
Neem daar na uwe Ketel uit het Mariebad. Zo men geen Ketel heeft, kan men een
kopere, of aarde Kan nemen, die men met zyn verkeerd dekzel kan sluiten, en welke
men dekken zal van boven met een nat Parkement, dat zeer naau om den hals der
kan is toegebonden.
Als het Nat klaar is, kunt gy ’t doorzygen met, of zonder perssen, en bewaren het
koel, in een Afgiet-glas, of een Kan die verglaasd is, om het te gebruiken. Men kan
in de plaats van een Kalfshart, een stuk van een pond Kalfs-schyf nemen, of een stuk
Ossevlees.

Nat voor de verstopping van ’t Darmscheel, de Lever en de Milt.
Doe zagtjes in drie halfpinten Water op de helft verkoken, een pond Kalflappen, aan
stukjes gesneden, bladen van Herstong, Agrimonie, Kervel, Pimpernel, Sterkkers,
Wortel van wilde Patientie, en wilde Cichorei, van elks een halve hand vol, een
vierendeel loods Alsem, zo veel gestoote Rhabarber, en een once vylzel van Staal.
natten voor Armen. Zie pottasien.
nat (vlees) is een vloeibare Vocht, die men van Vlees door persen, koken, en afgieten
haalt. Men maakt Patryzen-, Kapoenen-, Kampernoely-, Ossen-, Kalfs-, Schapen-,
Vis-nat; en gebruikt dit Nat om de gestoofden, of Ragouts kracht by te zetten.

Patryzen Nat.
Men neemt een Patrys, half gebraden, en perst’er daar na het Nat uit, dus gaat men
ook met ander Gevogelte te werk; waar van men de jeu wil hebben, gelyk Kiekens,
Kapoenen, Houtsnippen en ander Gevogelte.

Kalfs Nat.
Men moet een Kalfs-schyf in drien snyden, en ze in een Aarden pot doen; dekken
die Pot met zyn dekzel, en daar een rand van deeg om leggen, om te maken, dat’er
de lugt niet uitga; zet het op een klein vuur, den tyd van twe uren lang, of daar ontrent,
dan zal het Sap geroerd zyn, om ’t te gebruiken; men kan even eens met Koejen-vlees
te werk gaan.

Rund Nat.
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Doe een stuk Rund-vlees braden, en sny het aan stuk, doe het in een Casserol, en
druk’er daar na met handen het sap uit.

NAT van Kruiden helder gemaakt.
Stamp in een Marmere Mortier met een houten stamper, de Bladen van Kalfs-tong,
Bernasie, Waterkers, wilde Cichorei, en pers’er daar na het Water uit door een Teems,
en maak het helder. Men doet’er de Syroop van Vrouwenhaair, Violen, of iet dergelyks
by, ontrent een half once in elken inneemsel; en doet daar by een vierendeel lood
Zout van Glauber, of Zout van Tamarinden, of Aluin, of vast Zout van Salpeter Men
doet vier oncen van dat Nat, dus klaar gemaakt, van vier, tot vier uren nemen.
nat (Jakobine) is een Kunst-woord van de Keuken. ’t Is een Potspys met Patryzen
en Kapoenen vlees, dat gebrade en afgebeend, en klein gehakt is, met Afziedzel van
Amandelen, ’t geen men over welgekruimd Brood en een laag Kaas, en gehakt van
Eijeren giet.
nat (brood) Zie Levenswys van Kinderen.
navel, voor ongemak aan de Navel der kleine Kinderen.
Neen Vlookruid, leg dat als een papje met wat Azyn op de Navel.

Om te beletten, dat de Navel der Kinderen, niet te zeer uitga.
Neem de verse Bladen van Deurblad, stamp ze en meng ze met Wyn en
Bloemen-meels, en maak’er een pap van op de Navel.
naweten.
Men maakt een Elixir van gezondheid daar voor. Zie trekzel.

Middel om ’t Kinderbaren gemaklyk te maken.
Neem een grote Aal; haal’er de Lever en Gal uit, doe ze in een Oven, na dat’er het
Brood is uitgehaald, drogen. Stamp ze daar na zo fyn, als gy kunt, om ’t te gebruiken,
als gy ’t nodig hebt. Neem een vierendeel-loods van deze Poejer, welke gy in twe
Vingerhoeden vol Wyn zult doen, en ze den Zieken laten deurzwelgen, die daar van
verlossen zal.

Ander middel.
Gy zult een half lood Cristal Mineraal in Fontein-water laten smelten, en geven het
een Vrou, die in arbeid zit, en zy zal verlossen.
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Neem vyf oncen Byvoet, een half once Kaneel, vyf dragmen Cristal Mineraal,
meng het door een, en geef hier van den Zieken een Vingerhoet vol.
Neem Pis van den Man, en doe ze aan de Vrou drinken, en zy zal verlossen.
negenoog. Zie pleister.
magnus dei.
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negociant. Zie handelaar. koopman.
netwant is een Woord, dat van zulk gebraaid Touwerk, of Want wordt gebruikt,
waar mede men Water-, Lucht-, en Land-dieren vangt; dat is, Vissen, Vogelen, en
Wild.
Wy zullen hier de konst van verscheiden soorten van Netten te maken leeren, om
te Vissen, Vogels en viervoetige Beesten te vangen. Zo men enige zwarigheid hier
in vindt, kan men zynen toevlucht tot hen nemen, die zich aan de Jagt overgeven,
om van die onderrecht te worden, die hunne Netten hebben gemaakt. Schoon men
daar gemaklyk aan werken kan, zo men den raad volgt, die hier geboekt is.

Raad om Netten te breijen.
I. Die aan ’t Nettenbreijen wil, moet een dozyn Naalden van hout van velerleije
grootte in voorraad hebben, om ze naar de grootte der mazen te veranderen. Deze
Naalden worden deurgaans van dik Flierhout, en elders van Fusain, of wel van
Hazelaar, en lang negen, tien, of twaalf duimen, en zo dik als de rug van een Mes
gemaakt. Men heeft ook Breihoutjes van verscheiden grootte van wilgenhout, op dat
zy te lichter zouden wezen; en zo men Mazen wil maken, die meer dan drie duimen
groot zyn, moet het Breihoutje plat zyn, en gemaakt van een Hoepel van een Ton,
om dat men het Breihoutje met den duim en de voorste vinger van de linkerhand
moet houden. Dit kan men niet doen, als zy groot zyn.

Manier van breijen.
II. Men heeft driederhande manier van Nette breijen, waar van’er twe met twe steken
geschieden, en gebruikt worden om Netten te verstellen, en om grote mazen te breijen,
en als men op een plat houtje breid.
De twede manier van Netten breijen is met ene steek, en wordt in alle Netten
gebruikt, die uitgezonderd, waar van ik kom te spreken. Zy is de gemeenste en beste,
om dat de steek wel de helft gaauwer geschiedt, dan op de andere wyze. ’t Is echter
nodig het breijen op beide de wyzen te weten.

Aanmerkingen.
III. Velen zullen moogelyk kwalyk nemen de regels hier te vinden, welke men tot
het Nettemaken geeft. Enigen zullen zeggen, dat zy wel weten hoe men Netten breit,
en andere zullen zich aan dat werk, om de geringheid der kunst, niet willen begeven;
menende, dat zy voor weinig geld, meer Netten zullen hebben, al zy gebruiken
kunnen. Men kan hun by voorraad alhier op hunne te tegenwerpingen antwoorden,
beginnende met de eerste.
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Men zegt, dat’er weinige zyn, die weten, hoe alle Netten worden gemaakt. Dees
zal weten Netten met schuine mazen te maken, een ander zal beide de soorten van
breijen verstaan, die niet zal weten, hoe men elk soort van Net breit: maar, als imant
alle deze zwarigheden is te boven gekomen, hopen wy dat hy hier iet zal vinden, dat
in staat is, om hun genoegen te geven, of hy moet uitnement vitachtig zyn.
Om hun te beantwoorden, die zich zo ver niet willen vernederen, dat zy aan ’t
breijen gaan, om dat zy, naar hun zeggen, voor klein geld veel kunnen kóópen. Zullen
zy leeren, dat alles vergaat, en inzonderheid Netten, welke verrotten, als zy lang
gebruikt worden, zonder te drogen te hangen, en dat zy van Rotten en Muizen worden
opgegeten, en onder het gebruik somwyl scheuren; en als een Net begint te scheuren,
duurt het niet lang, maar ’t moet van tyd tot tyd versteld worden, naar mate, dat het
bederft. Dan zal het ook twemaal zo lang duren. Dus zult gy oordeelen, dat men niet
moet verzuimen die Kunst te leeren. Doe hier nog by dat men, by Wintertyd, dit des
avonds by den haart onder een praatje doen kan, en by kwaad weder by dag, als men
zyn ledige handen geen werk weet te geven.
Maar ’t geen nog beter in aanmerking komt, is, dat men een Net willende hebben,
waar in men niet meer, dan twe pond Tou wil hebben, ’t geen byna zeven, of acht
stuiver het pond kost, zo zult gy dit voor een Pistool koopen; maar zo gy ’t zelve
maakt kunt gy’er een gulden, of acht mede sparen, en dan zult gy’er nog tydverdryf
aan gehad hebben; want Luiden die zich aan Vissen, Jagen en Vogelsvangen
overgeven, moeten dog tydverdryf hebben. Dus is ’t ook met andere Netten gelegen.
IV. Behalven het gezegde moet gy een Schaar hebben, gelyk zy hier achter staat
afgebeeld, die gemakkelyk in de zak, zonder bezééren, kan by zich gedragen worden;
want men heeft ze gedurig van doen, om toutjes af te snyden, als men Netten verstelt,
of nieuwe maakt.
Doe ook een Meulentje maken om uw Garen op te winden, zo gy geen Wiel hebt
dat de Vrouwen gebruiken, die Twernen om te Breijen. Dit Meulentje is hier achter
Artikel VI. beschreven en afgebeeld. Ik zal hier echter leeren hoe men het maakt. Ik
bid u my niet te beschuldigen, van u iets ontrent de Netten verborgen te hebben. Zo
gy terstond in ’t werk niet gelukt dat gy ondernemen zult: maar dat gy gelóóft, dat
het aan u, by gebrek van oeffening, schort, of van aandagt op ’t lezen van ’t geen
men hier zegt.

De Kunstwoorden dienstig, om te weten, als men Netten breit.
V. Wy moeten weten, dat een Roede twaalf Voeten houdt, een Voet twaalf Duim,
een Duim twaalf Linien.
Naald is een Gereedschap dienstig om Netten te breijen, en Artikel VII. verbeeld.
De Naald winden, of vullen, is Tou op de Naald te doen; gelyk ik naderhand zal
zeggen, Artikel VII.
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Een Ladder betekent in de Kunst die grote mazen, die aan weerskanten van een
Schakel, of aan ene kant gemaakt worden.
Een Net opstalen, is een Net van drie Duim tot drie Duim aan een Lyn vast maken,
om het sterker te doen zyn, gelyk men in het XIII. en XIX. zal tonen.
Lyn wordt genaamt dat Touw, dat boven en onder aan een Net vast gemaakt is, en
uit drie strengen bestaat, welke elk gemeenlyk van drie strengen worden geslagen;
en aan een Net heeft men een boven- en onder-lyn.
Netten aan een steken, of naaijen, is, twe, of meer Netten aan een hechten, om het
beslag daar van te verlengen, of oude te doen dienen. Als’er vele Netten aan een
gestoken worden, als Schakels, noemt men het een Vleet.
Een Net Boorden, is niet anders dan grote mazen aan de kant van een Net met
Touw te maken, gelyk men in Art. XIII. zien kan.
Een dubbeld Net moet men, als’er ene, of twe Inken aan een stuk zyn gemaakt,
gelyk Art. XIV. te zien is.
Meerderen. Is een Maas meer maken, gelyk men ziet in V. X. van de Figuur, die
tot Art. XVI. behoort. Men maakt dien Ring om ’t Net wyder te maken.
Wydte van een Maas, wordt in de twede Figuur van het XX. Artikel afgebeeld:
wanneer ik zeg, dat een Maas vier duimen wyd is, versta ik daar de wydte deur, die
men van letter C. tot D. ziet, en dus met de andere, die groter, of kleinder zyn.
Schuinse Mazen zyn, wanneer de hoek, of steek der Maze omhoog staat, als het
Net gezet is, gelyk Artikel X. en elders.
Rechte, of vierkante Mazen, worden zulke geheten, welke gespannen zynde als
een Dam-, of Schaak-bord zyn, zie Art. XXI.
Dubbelde Mazen, noemt men de Ry-mazen door de letters P. Q. R. S. T. van het
Figuur van Artikel XV. getekend.
Het Breihoutje, noemt men het houtje dat verbeeld wordt Art. VII. Fig. 2. en daar
de Mazen omgeslagen worden.
Het Net opmaken, is daar al aan doen, wat nodig is, om het ten gebruike bekwaam
te maken, gelyk het Artikel XIII. en XIX te zien is, ’t geen een Sleep-net verbeelt,
’t geen in staat is om te dienen.
Staak, is een Stok met punten, welke dik en lang moet wezen, maar het geweld,
dat zy uit moet staan, en waar toe men ze gebruiken wil.
Voortbreijen, betekent voortgaan mer Mazen te maken, tot dat het Net zyne
volslagen grootte heeft.
Want, betekent in ’t algemeen Netjes, maar ook in onderscheiding van de ladder,
die aan een Schakel is.

Manier van een Molentje te maken. om het Garen te Twynen.
VI. De meeste Vissers, en andere Nettebreijers, twynen het Garen ’t geen zy
gebruiken, met een houtten Molentje, dat uit verscheiden stukken bestaat; gelyk men
in de volgende Figuren ziet.
Om het te maken, moet men twe stukken hout, I. G. en F. H. zes duimen lang
nemen, daar op de einden en in ’t midden gaten in zyn. Neem nog twe andere houtjes
F. G. H. I, welke komen moeten in de twe eindelingste gaatjes van de twe eerste
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houtjes, zo dat zy met malkander een vierkant uitmaken: Buiten deze vier houtjes,
moet gy een vyfde hebben, K. P. N. anderhalf voet lang, dat de helft dikker, dan de
twe laatste zynde aan het eind K. zo gesneden is, dat het zich vry in ’t gat bewegen
kan; en ’t andere eind O, moet zo gesneden zyn, dat het’er boven over heen steekt,
en hoe langs hoe dunder na ’t eind N. wordt, gelyk de punt van de Spil, waar op men
vet spint.
Neem een stuk van een bodem van een Ton, of een ander plat hout, dat een halve
duim dik is, en groot negen duimen, sny het rond, gelyk gy in de Figuur ziet, maak
in ’t midden M. een gat, om het eind N. van ’t Spilletje, tot aan O. te doen ingaan,
het geen ontrent op twe duimen na aan ’t hout H. F. is. Dus zal uw Molentje gemaakt
zyn. Om dat Molentje te gebruiken, legt men de Kluwens Garen in een Bak, en bindt
de einden aan de punt van ’t houtje N. vast. Men maakt een Snaar aan twe einden
van een houtten boog Q. R. vast. Deze Snaar doet men ene slag om ’t houtje, ter
plaatse door T. getekend; en het Meulentje, of houtte rond doende omgaan, gaat men
al achter uit, naar maten, dat het tou draait. Deze Molen gaat om, als men den Boog
doet voort gaan, gelyk men op een Viool speelt, of gelyk een Smit die in een Sleutel
een gat boort.
Als’er een grote langte van dit getwernde Garen is, en de Boog ten einde gelopen,
doet men het van ’t eind N. af, om ’t op ’t eind van ’t houtje te winden, op de plaats
door P. getekend, tegen het rond houtje aan. En als al ’t Garen daar op is gewonden,
maakt men het weder aan ’t eind van ’t houtje vast, om, gelyk te voren, te twernen.
Die een Net schielyk willen afmaken, ’t geen zy ten eersten vandoen hebben,
houden zich niet op met Garen te twynen. Zy laten het van een Vrou op een Spinwiel
doen, die daar driemaal meer mede vordert, dan imand op een Meulentje doen kan;
maar ’t is niet zo goed, noch gemaklyk te gebruiken. ’t Is nog beter als men het laat
met de hand op een Spil hertwynen, om dat het ronder en gelyker is. Ik rade het op
die wyze te laten maken, inzonderheid als men het gebruiken wil om Slag-netten, of
andere fyne en lichte Netten te maken.

Op wat wys men de Naald met tou winden moet, en de eerste mazen aan een
Net moet maken.
VII. Eer men een Net begint, moet men de langte weten, die het hebben moet, en de
grootte van de maas, op dat men de mazen van een Net, dat dienen moet, om kleine
Vogelen, of Vissen te
[illustratie]
[Plaat 34. pag. 626. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. pag. 627. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.
Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. NETWANT. F. de Bakker fecit, 1740.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

627
vangen, zo groot niet make, als die, welke voor grote moeten worden gebruikt. Dit
in aanmerking hebbende genomen, windt uwe Naald met tou, gelyk wy leeren zullen,
lettende op de eerste Figuur die hier achter volgt.
Neem kluwe Garen met de Letter Y. getekend, en steek een eindje van het Tou F.
in de Naald, zettende den duim van de linkerhand daar op, en houdende het andere
deel van ’t Garen met de rechterhand, zult gy ’t steken door de opening D. C. en het
twemaal om de Pen I. van de Naald doen. Dit gedaan zynde, breng het Tou H. in de
kerf B. en keer de Naalde aan de andere zyde, om het Tou aan de Pen te doen door
de opening C. D. leg het dan in de kerf B, om dit Tou nogmaal deur te steken; gaat
zo voort tot dat de Naald vol is.
Zo menigmaal, als gy het Tou om de Pen wilt doen, moet gy niet anders doen, dan
den duim op de plaats G. te drukken, dan zal de Pen na buiten komen. Dit zal maken,
dat het Tou’er achter komt zonder in de opening D. vast te blyven.

Hoe men de eerste maas moet maken, en de andere van den eersten gang,
als men werkt met twe steken.
VIII. Als uwe Naald vol is, neem dan een Breihoutje, om te werken, gelyk Figuur
2. verbeeld wordt. Doe’er twe slagen van ’t Tou om, en knoop de twe einden te
samen, trek het dan van ’t Breihoutje af. Dit zal uwe eerste Maas zyn, welke met de
Cyffers 4. 5. Fig. 3. getekend is. Als gy ziet, dat deze Maas te groot is, neem dan een
houtje, dat wat kleinder is, en is het te klein, neem dan wat dikker.
De eerste Maas zynde gemaakt, sla een Spyker, met 4. getekend, en doe daar de
Maas aan, zodanig, dat de knoop op de helft van die lus zy. Neem dan uw Breihoutje
5. 7, na by de Maas 3. en slaande dan uw Tou 6. over het Breihoutje heen, steek uwe
Naalde in de Maas, achter het Breihoutje om, en haal het Tou vast om het Breihoutje,
zo dat de plaats 6. onder 3. kome, en haal het aan ’t Breihoutje. Zet’er dan uwen
Duim op, om het vast te houden, slinger dan uw Tou voor de doorstoken Maas om,
en steek ze daar na boven de punt uwer Naalde achter de Maas om, en haal hem door
en aan, dan zult gy ene twede knoop hebben, welke de twede Maas uitmaakt. Daar
na moet gy het houtje weder uit de twede maas halen, om het onder de twede te
houden; dus zult gy ook met de derde doen, en zo zult gy met de andere voortgaan,
en zo vervolgens. Deze manier noemt men Opzetten.

Op wat wys men de eerste maas en de andere van den eersten gang handelen
moet, breijende met eens te deursteken, om de Ping.
IX. Sla uw oog op Fig. 4.
Begin de eerste Maas, gelyk ik zeg, en breng’er uw Breihoutje onder, breng uw
Toutje op het midden L. en hou dat met uwen duim van de linker hand vast, houdende
de drie achterste vingers recht uit, legt dan uw Tou over ’t houtje, om de drie middelste
Vingers I. onder het Breihoutjeheen, en dicht by den Duim, en maak’er als een rond
van M. dat over de Maas heen legt. Daar na zult gy de punt van de Naald onder het
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houtje heen binnen den slag steken, en in het deurhalen van het Tou, het eind dat van
de Naald afhangt, om den Ping vast halen; dan zult gy uwe Naald daar deur halen,
en halen uw tou na u, houdende uwen Duim op L. Laat dan eerst slippen de slag die
om de twee middelste vingers is, en als die vast aan ’t houtje is, laat dan ook de bogt
slippen die om de Ping is, en haalt den knoop styf toe. Als de twede Maas gedaan
is, haal’er dan het Breihoutje uit, en hou het onder die Maas, om ene derde te maken,
en dus met de andere. Deze manier waar mede men maar eens deur steek, is vaardiger
dan de eerste.
Zo gy deze beiderlei manieren van Netten breijen niet kunt verstaan, om dat het
wat duister is, volg mynen raad, en ga by imand, die breijen kan, dan zult gy het
gemaklyk vinden, en hy zal u in enen dag beide deze breisteken leeren. En als gy het
kent, verzeker ik my, dat gy met aandacht lezende ’t geen ik u zeg, gy allerlei soorten
van Netten, die gy bedenken kunt, zult kunnen maken. Schoon gy moeite hebt, om
beide deze laatste artikelen te kunnen verstaan, wanhoopt niet aan de andere; zy zyn
lichter te verstaan, dan deze; waarmede ik mynen Lezer niet zoude hebben willen
moeilyk vallen, zo ik daar toe door zekere luiden niet was aangezet geworden, die
geloofden, dat ik het niet moest overslaan.

Hoe men een Net opzet.
X. Als men de Mazen zo gemaakt heeft, als ik in de voorgaande Artikels gezegd heb,
zyn zy gemaakt, gelyk de vyfde Figuur aantoont.
Merk wel, dat men om een Net te hebben, dat gespannen de verlangde grootte
heeft, het opzetzel twemaal zo lang moet zyn.
By voorbeeld; gy wilt een Net hebben lang van A. tot aan ’t cyffer 8. toe; volg
dan deze manier van Nettenbreijen, tot aan de letter B. welke twemaal zo lang is,
om dat die Mazen, zynde van de ene en de andere zyde open, gelyk men in Fig. 5.
ziet, het Net de helft korter zal worden.
Hebbende de nodige langte gebreid, open de Mazen, aan weerszyde, steek een
toutje door den gang A. B. van de Fig. 6. en knoop de einden daar van aan malkander;
’t Opzetzel af zynde, en in staat om te vervolgen, gelyk in de volgende Figuur te zien
is; moet men dit alles in acht nemen, om zo een Net te maken als men wil, en ’t geen
schuine Ruiten heeft.

’t Geen men doen moet om met Breijen voort te gaan, na dat de eerste gang
af is.
XI. Als men het Net opgezet heeft, gelyk wy
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zeggen, en gelyk men het in de nevensgaande Figuur ziet, maak het toutje aan ene
Spyker I. vast; en houdende het Breihoutje G. in de linkerhand, breng het onder de
eerste Maas, sla uw Tou om ’t Breihoutje, en steek uw Naald deur de Maas, om de
eerste Maas van de derde gang te maken. Deze gemaakt zynde zal men ze op het
Breihoutje laten, en voortgaan met alle de volgende Mazen te maken, zonder het
Breihoutje daar uit te halen, of daar moesten’er te veel op zyn; dan moet men ze’er
alle afnemen, uitgenomen ene, die in staat is om het Breihoutje styf te houden, en
als gy aan de laatste Maas H. gekomen zyt, moet men van het Breihoutje alle de
Mazen halen, en het onder de laatste Maas houden, die gy gemaakt hebt, en beginnen
dus den vierden gang, welke weder na G. toegaat, alwaar gy op de zelfde wys, als
in H. zult te werk gaan, en op de zelfde wys in alle de andere volgende gangen, tot
het einde van ’t Net, ’t geen een vierde langer dan de maat moet zyn; om dat het van
een gedaan, of in de breedte uitgezet zynde, het wel een vierde, of derde korter zal
worden. By voorbeeld, wilt gy een Sleep-net maken, ’t geen anderhalve Roede lang
is, maak dan uw Sleep-net twe Roeden. Dit moet gy in alle andere Netten in
aanmerking nemen, ten aanzien van alle de Touwen, die gemaakt worden tot scheef
geruitte Mazen.

Om een Net te maken, dat even als een Zak gesloten is.
XII. Zo gy een grote Zak denkt te maken om’er kluwens Garen in te leggen, of een
Netje, om’er levende Vogels zonder kwetzen in over te brengen; kunt gy dit doen,
lettende op het volgende. Zo een zak wordt deurgaans een Netje, of Net-zakje geheten,
en in de eerste der nevensgaande Figuren verbeeldt; men neemt het aan den hals,
met het toutje T. en het wordt, als een beurs 9. met twe toutjes N. C. gesloten.
Men moet het Net, in de Figuur 2. verbeeld, maken van kleine Mazen van een
vierde duims wyd, en men moet het ter langte van vier voeten opzetten; op dat als
de Zak gemaakt is, de zelve hebbe een voet wydte. Als het opzetzel gemaakt is,
vervolg dan met het maken van het Netje een voet lang, laat dan het Breihoutje G.
varen, en neem een ander M, dat twe derde kleiner is; hou dit onder de eerste Maas,
als of gy voort wilde werken; en steek de punt uwer Naalde in de eerste Maas A. en
in de laatste B., welke gy by den andere zult halen, om’er maar een van de twe te
maken.
Daar na zult gy een kleine Maas maken, die gedaan zynde op het Breihoutje moet
werden gelaten, en vervolgen dan met uwe twede Maas, getekend met de 1. en in
die met 2. getekend, ene andere kleine Maas maken, gelyk te voren, en daar na uwe
Naald steken in de Maas 3. en 4. te gelyk, en maken daar een derde Maas; vervolgende
dus tot op ’t eind 10. toe. Het toutje aan de twe einden A. B. getrokken zyn, zal die
gang van kleine Mazen gans recht als ene draad gevonden worden, die ’t Net een
Voet wyd zal houden.
Als de bodem gemaakt is, zal men een toutje steken in de Maas 10. en door alle
die op de zelfde ry staan, klimmende opwaards tot aan 9. waar van men de twe einden
aan een moet knoopen, en ze aan de Spyker doen, om het aan de twe einden A. K.
en B. D. omlaag te laten hangen, om daar een gang met kleine Mazen te maken,
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gelyk men aan de kant A. B. gedaan heeft, nemende de Mazen 5 en 6. by de 7 en 8.
en dus met de overige.
Daar na zult gy door die gants kleine Mazen een toutje steken, ’t geen gy aan de
Spyker zult vast maken, om de kant 9. 10. te laten hangen, om daar desgelyks een
gang kleine Mazen te maken, ’t geen ’t Net houden zal, ter lengte van 9 Duimen,
van D. tot B.
Aanmerkingen. Als ik deze Netjes maak, verandre ik van Breihoutje, en neem een
kleinder om het naauwer te maken, en, op dat het veranderd zynde, zich niet verlenge,
dit zoude de Vogels, of ’t wild te zeer drukken, gelyk men wel denken kan.
’t Is nodig een Tou aan weerskanten te doen om het’er aan op te hangen, en twe
toutjes door alle de Mazen te steken, die in de laatste gang van de opening D K. zyn,
om het, als een Zak toe te halen.
XIII. Men maakt grote Mazen aan alle Netten, die men bewegen moet, als
Slag-netten, waar aan ’t wel te pas komt, een soort van grote Mazen, aan den kant
met Tou te maken, op dat men daar de Lyn zoude kunnen deursteken, die het moet
doen spelen en sluiten; want zo men ze in de ware Mazen van ’t Net stak, behalven
dat dat Net de vryheid niet zoude hebben, om over de Lyn heen te glyen, zoude het
te lang lyden eer ’t zyn werk zoude doen, en de kleine Mazen zouden gedurig aan
stuk gaan door ’t vryven van ’t Tou.
Men moet dan, om een Net van grote Mazen aan de kanten te voorzien, een Toutje
hebben, dat naar gelang van de dikte van dat garen is, waar van het Net is gemaakt;
en steken die Lyn, of dat Toutje door alle de Mazen heen, van een eind van ’t Net.
By voorbeeld, zo gy dat met grote Mazen voorzien wilt, ’t geen met de Cyffers
11. 12. 13. is getekent, knoop de twe einden van de Lyn, aan een, doe ze aan een
spyker en maak een toutje aan de eerste Maas R. vast, en steek een half voet verder
het zelfde toutje door een ander Maas 10. alwaar gy een knoop zult maken, om ’t op
te houden. Maak van daar nog een half voet verder nog een ene andere, en ga zo
voort tot het eind toe. Dit Toutje dus van half tot half voet geknoopt zynde, zal het
al zo vele grote Mazen maken 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. enz. aan den kant van het Net maken,
daar men de Lyn deursseekt, die ze moet doen spelen; ’t is gene noodzaaklyke regel,
dat men die Mazen van half voet tot half voet moet knoopen, gy kunt het ook wyder,
of korter by een doen, naar de langte en wydte van het Net. Voor ’t overige
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moet u gezegd zyn, dat gy de Netten aan de kanten deurrygen moet, in de langte;
maar niet in de breedte, voor al in de Slag-netten, die anders niets waard zouden zyn.
Voorbeeld. Het Net is opgenomen, of begonnen by de Mazen R. 11. 12. 13. en
ge-eindigd in Q. De Cyffers 1. 2. 3. 4. 5. 6. tot R. verbeelden de langte. Dus schynt
het doorregen in langte: want zo ik ’t doorregen had in de breedte, die met de Cyffers
11. 12. 13. is getekend, als men ’t wilde overspannen en bergen in de Aarde, gelyk
de Slag-netten moeten zyn gedaan, zoude het niet op een klein hoopje kunnen
geborgen worden, om dat het zoude opryzen. Daarom moet gy letten, dat gy dit soort
van Netten in de langte en niet in de breedte breit; dat is, dat gy het moet opzetten
zo breed als men ’t Net wil hebben, en breijen dan ’t zelve in de langte.

Hoe men ronde Netten breit.
XIV. Ik noem ronde Netten, alle Netten, die als een goot, of trechter, of iet dergelyks
gemaakt zyn; gelyk dit, ’t welke hier achter vertoond wordt.
Maak eerst uw opzetzel even als Artykel X. gezegd is, maak het aan de Spyker T.
vast, en om in ’t rond te breijen, in de plaats van de eerste Maas L. te nemen, om ene
gang te breijen, gelyk men doen zoude, als men geen rond Net breide, moet men de
laatste Maas aan ’t eind der gang R. nemen en ze aan L. brengen, makende een nieuwe
Maas tussen L. en R. welke door dat middel het Net zal sluiten, en ’t rond houden.
Gy zult den gang van de Mazen in ’t rond vervolgen, nemende de nieuwe welke gy
zult maken tussen de twe anderen, L. en R. en gy zult dus het Net vervolgen, breijende
altyd, al keerende voort, zo lang, als gy begeert.

Hoe men een Net moet maken, dat rond is, met Kelen, of verscheiden Inken.
XV. Als men een rond Net met Inken, of verscheiden ingangen zoekt te maken, moet
men beginnen, gelyk in ’t voorgaande Artikel gezegd is, en als men ter plaatze is
gekomen, daar men een Ink wll hebben, moet men’er een gang van dubbelde Maren
maken. Gy kunt daar van een voorbeeld in het Figuur van Artikel XIV. vinden. Dat
Net heeft twe ingangen, den enen aan de letter A. welke de eerste Ink uitmaakt, en
den anderen op de plaats C. welke de twede is. Brei dan in ’t rond, en als gy in de
plaats A. gekomen zyt, neem twe kluwens Tou, en windt ze te gelyk op uwe Naald,
en brei een gang daar mede rondom uw Net. Daar door zult gy een ry dubbelde Mazen
hebben, gelyk zy tussen de Letters V. S. van de hier by gegeven Figuur te zien zyn.
Als deze gang af is; sny dan deze twe Garens af; en verander uwe Naald, om’er
een enkel garen op te winden, en vervolg met Breijen op een van de Garens dezer
dubbelde Mazen, dat is, dat men van elke dubbelde Maas, maar een enkel moet
opnemen, en laten de andere voor den Ink hangen; en dus moet men met alle de
volgende ook te werk gaan, werkende vervolgens tot de plaats C. toe, alwaar men
de Naald desgelyks dubbel zal vullen, om een twede gang met dubbele Mazen te
maken; waar na men weder den Naald met enkel Garen bewinden zal en doen gelyk
te voren.
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Hoe men meerderen zal, om te maken, dat het Net op de ene plaats wyder,
dan op de andere is.
XVI. Men maakt een soort van kwade Mazen; men gebruikt ze in velerleije soorten
van Netten, vooral voor zulke, die van vierkante Mazen worden toegesteld, welke
ik hier na vertoonen zal, en die welke rond, maar aan ’t ene eind naauwer dan aan ’t
andere zyn. Gy kunt de gedaante van deze vermeerderingen, hier verbeeld zien. Zy
zyn hier met de Letters V. X. getekend. Men maakt ze op deze wys.
Onderstel, dat gy een Net wilt maken dat aan ’t ene eind twe voeten wyd is, en
aan ’t ander einde tien, en dat de langte tussen ’t ene tot het andere eind zy, vier
voeten. Dit Net zal duims Mazen hebben. Zet dan 24 Mazen op gelyk Artikel X. is
gezegd, en als gy den eersten gang na ’t opzetten breit, maak dan vyf, of zes Mazen,
en als gy aan de zesde, of zevende zyt, getekend met V. die dan een gang in ’t ronde
met het Garen, en steek dan twemaal uwe Naald door die zelfde zevende Maas, en
maak een knoop, dit zal de meerdering wezen welke te zien zal zyn, als’er ’t
Breihoutje uit zal wezen, als een lus, of ring.
Ga dan daar na voort met uw Net, en als gy’er tien, of twaalf van gemaakt hebt,
’t komt’er niet op aan, hoe veel, als gy maar twe vermeerderingen in elken gang doet,
maak nog ene andere vermeerdering X. op de zelfde wys, als de eerste; vervolg daar
mede uwen gang, welken gy bevinden zult dan te hebben, zes en twintig Mazen, ter
oorzake van de twe vermeerderingen; begin dan weder enen anderen gang, waar in
gy ene andere vermeerdering zult maken. Dit gedaan zynde, zal zy acht en twintig
Mazen hebben, en dus moet gy met de andere gangen te werk gaan, die gedurig met
twe vermeerderd zullen worden.
Op deze wys zullen de Netten, om elken gang twee duimen wyder worden; en zo
men een Net wilde maken dat gedurig al naauwer werd, zoud gy in de plaats van
meerderen moeten minderen, op de plaatzen, die aangewezen zyn, nemende twe
Mazen te gelyk, en makende daar maar ene Maas op, dus zal het Net op elken gang
twe duim kleinder worden, daar het op die andere wys al gedurig aanneemt in wydte
elken gang.

Gewigtige onderrechting voor een Fuik, met verscheiden Inken.
XVII. Men maakt gene Fuiken, dan om te vissen. Die hier is afgebeeld, zal tot een
model dienen om’er anderen na te maken.
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’t Is wel te zien in deze Figuur, dat na de grote opening, of voornaamsten ingang S.
P. R.’er van binnen in het Net nog een ander Net is, ’t geen men de Keel, of den Ink
noemt, om dat de Fuik daar door ingaat, en ’t Net naauwer wordt; desgelyks, om dat
die Ink, of Keel hoe langer hoe naauwer van E. e. tot L. wordt.
Als gy een Net, daar ene, of meer Inken aan zyn wilt maken, moet gy ene gang
Mazen, rondom de plaats breijen, daar de Ink wezen moet. Men zal die Mazen in
vieren deelen, en in ’t begin van elk deel, zal men twe Mazen te gelyk opnemen, dat
is, dat men ze door twe Mazen zal steken, die malkanderen volgen.
By voorbeeld het Figuur, ’t geen hier is afgebeeld, heeft twe en dertig Mazen, dit
in vieren gedeeld zal voor elk vierde deel geven acht Mazen. Gy zult dan de eerste
twe Mazen te gelyk nemen, in A. en vervolgen met breijen, tot B. alwaar gy weder
twe Mazen te gelyk zult opnemen; wanneer gy weder tot D. vervolgen zult, en
desgelyks doen; en ten laatste nog twe anderen in D. deze maken de vier plaatzen
uit, welke bepaald zyn, om twe Mazen in elken gang by een te nemen, om door dit
middel den ingang van den Ink hoe langer hoe naauwer te maken, op ene langte, die
men ze geven wil.

Hoe men Netjes maakt, die sluiten gelyk een Beurs.
XVIII. De Net-beursjes, die men maakt, om met de Fret Konynen te vangen, zyn
van dat soort.
Om ze te maken, zet men zo veel op, als men tot de wydte, die men begeert, meent
nodig te wezen, en men vervolgt met breijen tot ene langte, welke men meent ze te
moeten hebben. Als het gebreid is, haalt men alle de Mazen van ’t eind by een, om
ze by een te knoopen, gelyk in de Letters E. F. van de Figuur hier achter te zien is,
welke een Konyne Netje verbeeldt, dat in staat is, om gezet te worden. De twede
Figuur, die’er een verbeeldt ten halve gedaan, zal tot een ontwerp dienen.
Steek uwe voorste vinger van de linker hand door alle de Mazen, 1. 2. 3. 4. 5. 6.
van ’t eind van ’t net, en latende de ene zo na op den andere komen, als in N. te zien
is. Bind het dan te samen onder de vinger by de Letter P., sla’er ’t Tou vyf, of zesmaal
om, terwyl gy het vast aanhaalt. Neem daar na alle de Mazen van uwe vinger, en
haal’er een Tou deur, en draai ’t’er zo menigmaal om als nodig is, om’er als de Lus
van een Lyn van te maken, welke ene van de twe zal zyn, die men aan ’t Net van
noden heeft. Gy kunt op de zelfde wys, nog op zyn best knoopen maken, als een
Snijer een knoop maakt, en als deze knoop gelegd is, moet gy met het ander eind
even eens te werk gaan. Nu is’er niet meer te doen, dan een Toutje door de laatste
Mazen aan den rand M. Q. te steken, welke gy aan ’t ene eind aan de Lus P. zult
doen, en de andere aan de Lus F. zal vry blyven, om ze aan een takje vast te maken,
als men ze gebruiken wil. Men zal ook een ander deur de Mazen van den rand N. O.
steken, welke door de Lus F. vast zal zyn, en door de Lus P. zal zo gestoken zyn, dat
alles, wat in ’t midden X. komt, zo men vat de twe Toutjes G. H. om ’t Net op te
lichten, de zwaarte, de twe Lussen by een zal brengen, ’t geen ’t Netje, als een beurs
zal maken.
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Om te beletten, dat een Net met schuinse Mazen, niet langer kan worden.
XIX. Als gy een Net, met Mazen over dwers hebt, en gy ’t gebruiken wilt, zonder
dat het langer, of korter wordt, dan dienstig is voor de langte en breedte, welke gy
hebben wilt. Zo dat het zich altyd in enen staat houdt, dat de Mazen gans open zyn
en vierkant schynen, gelyk in de eerste Figuur te zien is; ’t geen een Patrys-net, of
Sleep-net, om Patrys te vangen verbeeldt. Dus is ’t ook met de Ladders van een
Schakel, of de grote Mazen van een Kwartel-net gelegen.
Men moet de breedte opzetten, welke men wil, en ’t vervolgens tot de langte
breijen, die ’t hebben moet. Als gy aan den laatsten gang van uwe Mazen gekomen
zyt, verander dan van Breihoutje; neem’er een dat de helft, of twe derden kleinder
is, als dat, waar op gy uw Net gebreid hebt, en brei enen gang, op dat kleine houtje.
Dit gedaan zynde neem uw Tou weg, en steek het door alle de Mazen van de zyde
van ’t Net, en maak het aan de Spyker vast. Om aan de twe zyden van het Net, een
ry met kleine Mazen te maken, gelyk gy aan de twe einde hebt gedaan; neem daar
na uwen draad weg, en span uw Net, gelyk in de twede Figuur te zien is. Gy zult
zien, hoe die kleine Mazen het zelve styf houden, van A. na B. en in de langte, van
B. tot C. en A. tot D. dat de breedte uitmaakt.
Maar om zich niet in dit soort van kleine Mazen te bedriegen, welke te klein
gemaakt oorzaak zouden zyn, dat het Net in ’t midden zakachtig werd, moet men
daar een proef van nemen, in twe, of drie van de eerste Mazen; en van Breihoutjes
veranderen, tot dat men de vereiste grootte krygt, op dat zich alle de Mazen van het
Net vierkant open houden. Want als het houtje al te groot was, zou het, gespannen
zynde, te lang wezen, te smal, of niet wel gesteld. Men kan daar licht een proef van
nemen, om zich niet te misgissen.

Hoe men Ringetjes aan Netten maakt.
XX. Hoewel deze Netten met Ringetjes by na niet in gebruik zyn, Ik heb echter
gemeend, hier ter plaatze, daar van iet te moeten zeggen, om ze te gebruiken, daar
’t pas geeft.
Men maakt deze Netten met schuinse Mazen, ter langte en wydte der plaatze, daar
men ze gebruiken moet; Gy hebt’er hier een Afbeelding van, waar in gy ziet, dat’er
aan alle de Mazen, om hoog van F. tot K. Ringen zyn vast gemaakt. Deze Mazen
[illustratie]
[Plaat 35. pag. 630. NETWANT. pag. 632. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. F. de
Bakker fecit, 1740.]
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zyn van Yzer, of nog beter van Koper, en groot genoeg om’er ’t eind van een Ping,
of een Tou van die grootte in te steken.
Om Ringen aan een Net te doen, moet men zich schikken na Fig. 2. welke toont
dat men ’t eind der Maze A. in den Ring B. stekende, de zelfde Ring B. weder door
de Maas A. moet steken, welke na onder glyende in F. aldaar de knoop maakt, gelyk
men met den enen Ring doet, zo gaat men ook met den anderen te werk. Men steekt
daar na een Marling-toutje, of een matige Lyn door alle die Ringen heen, om dit als
een Gardyn-roe te gebruiken, als men het Net wil spannen.

Middel om een Net te maken met vierkante mazen.
XXI. De Netten, die langer dan breed zyn, en met vierkante mazen worden gemaakt,
zyn gemeenlyk Sleep-netten, Snippe-netten, en de Ladders van Steekgarens.
Om een van deze Netten te maken, moet men met een toutje de maat der langte
en breedte nemen, die men’er aan wil geven, gelyk in de twe hier bygevoegde Figuren
is te zien.
De langte is door de Linie A. C. verbeeld, en de breedte door de Linie A. B., men
maakt de ene en de andere vast aan de Spyker A. Daar na moet men de eerste maas
maken, en ze aan de zelfde Spyker doen om ’t Net te vervolgen, meerderende gedurig
op ’t eind van elke gang, gelyk in ’t voorgaande Artikel is geleerd; en, als het zo lang
zal zyn, als het toutje A B. in de plaats van dan te meerderen, op ’t eind van elken
gang, zal men’er gedurig twe aan ene kant nemen. By voorbeeld aan de kant van de
Letters P. Q. zal men moeten meerderen, dat is, dat men op ’t eind van elken gang,
die aan de kant van F. G. komen, men twe mazen byeen zal nemen, om’er maar een
van te maken, en dat men in tegendeel aan den anderen kant op elken gang, die men
zal eindigen aan den kant P. Q. men meerderen zal. Dus zal het Net al gedurig langer
worden, zonder breder te zyn, gelyk blykt van F. tot G. Men zal met deze manier
van Breijen voortgaan, tot dat men tot het eind der lengte van de Maat A C. is
voortgegaan, en vervolgens in de plaats van meerderen aan de kant van P. Q. moet
men de twe laatste mazen te gelyk nemen, zo wel als aan de kant F. G.; en daar na
moet men het Net, al minderende, afmaken. Dit in opmerking zynde genomen, en ’t
Net gespannen zynde, zal het langer dan breed wezen, en gelyk het twede Figuur
verbeeldt; ’t begint by C. en eindigt met V.

Om byzondere Netten te maken van velerleije namen, en voor eerst de
Tonnelle om Patryzen te vangen.
XXII. Dit Patrys-net moet genen staart hebben, die meer, dan vyftien voeten lang is,
en moet wyder zyn, dan achtien duimen aan deszelfs ingang. Laat uwe ogen op deze
Figuur gaan, welke een gespannen Patrys-net verbeeld. De langte wordt genomen
van Letter A. tot G. Zy moet allengskens na de staart toe loopen, zo dat men op ’t
eind niet boven de hoogte van zes duimen heeft.
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Dit Net zal van gaarn van drie strengen getwernt wezen, dat niet al te dik is; men
verwt het groen, geel, of bruingraau, gelyk wy Art. XXIX. zeggen zullen. De Mazen
zullen van een duim, of anderhalf, of twe wyd zyn. Men kan’er dertig min, of meer
opzetten, naar de wydte van de mazen; dit opzetten wordt in de Figuur verbeeld.
Om daar aan te werken, moet men in de plaats van weder met de maas C. G. voort
te varen, die van de andere kant H. nemen; en gaat voort met breijen, in ’t rond, gelyk
ik Art. XIV. getoond heb, tot de zestiende en zeventiende gang toe, alwaar gy zult
beginnen twe mazen op ene plaats alleen gelyk te nemen, om ’t net naauwer te doen
worden, ’t zelfde zult gy van vier tot vier gangen doen, om te maken dat het Net
alleskens vernaauwde, en ’t op ’t eind niet boven acht, of tien mazen heeft.
Als het Net af is, moet men door de laatste mazen van het wydste eind een Teen
van glad hout steken, dat zo dik is, als een Laadstok, en rond gebogen gelyk een
Hoepel; daar na maakt men deze twe einden aan malkander vast, om den Hoepel in
staat te stellen. Men moet het nog kleinder by trappen op de plaatsen maken, die met
de Letters F. E. D. C. B. getekend zyn; en naar gelang der langte, die het Patrys-net
heeft van den andere staan. Men doet’er liever ronde Hoepels in, dan die ene andere
gedaante hebben, om dat men ze gemaklyk op ’t eind ener streek tussen de Veurens
van ’t Koorn, of Braakland in kan zetten.
Om deze Hoepels aan ’t Net te doen, zal het goed zyn, het door een gang van
mazen in ’t ronde te steken, en daar na met een toutje de twe einden van de Teen aan
een te binden, om dat zy niet wyder open gaan, als ’t nodig is, en gedurig in de zelfde
staat zyn. Men moet aan weerskanten van de Hoep twe paaltjes a, b, c, d. steken, die
ontrent anderhalve voet lang zyn, en dienen om de Patryse-fuik gespannen te houden;
men moet een ander Paaltje steken in A, dat een voet langer aan den staart van ’t Net
is, om ’t wel recht en styf te houden.
Men moet twe wieken van enkele Netten aan weerskanten van deze Patryze-fuik
zetten, als zy maar een voet hoog zyn, en met schuine, of rechte mazen gemaakt;
want het komt’er niet op aan, hoe ’t zy; om ze van scheve mazen te maken zie Art.
XIX; en wilt gy ze van rechte; gy zult vinden, hoe zy gemaakt worden Art. XXI.
Elke wiek moet zyn, van vierdehalve, of vier Roeden, als zy zullen gemaakt zyn,
men zal’er van twe tot twe voet de stokjes M. N. O. P. H. I. K. L. aan zetten, die zo
dik zyn, als een Ping, en een voet, of anderhalf lang, om ze aan weerskanten van de
Patryze-fuik te plaatzen.
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Hoe men een Net moet maken, om de gemeste Patryzen te vangen.
XXIII. Om dat soort van Net te maken, zie de Afbeelding hier achter, gy kunt dat
doen, zo ’t u behaagt met vierkante Mazen, gelyk in ’t XXI. Artikel afgebeeld staat.
Men maakt het van drie stukken, ’t grootste A. B. F. G. zal zes voeten lang wezen,
en vier voeten breed, en de twe andere stukken, P. Q. I. H. en K. L. X. Y. zullen vier
voeten lang zyn, en een voet breed. Men moet ze aan ’t grote vast maken, beginnende
met den hoek Q. en latende van Q. R, tot aan ’t eind G. zo veel langte, als het kleine
Net breed is, te weten een voet. Deze langte zal aan ’t punt R. overschieten, waar
van daan men zal beginnen de twe stukken, beginnende met Q. aan een te najen;
gaande daar mede voort tot aan de letters P. S. en latende zo veel langte van ’t grote
Net van S. af tot aan B. als van Q. tot aan ’t eind G. Dit gedaan zynde, zet nog andere
stukken X. Y. daar aan, en recht tegen over V. T. op de zelfde wys, en recht tegen
over de andere.
Deze Netten by een vergaderd zynde, zult gy vier andere Stokken hebben, gelyk
die, welke met de letters C, E, N. verbeeld zyn, lang achtien duimen en een vinger
dik, met een Keep aan ’t eind N. om ’t vast te maken aan elken hoek, R. S. T. V. daar
de Netjes vast zyn gemaakt. Men zal aan alle deze houtjes een gaatje maken, op een
halve voet na aan ’t eind C. om daar een Ring van Yzer, of Koper in te steken, gelyk
men aan de Gardynroejen doet.
Daar na moet men een toutje nemen, dat vry sterk is, en steken het met een eind
door den ring van het houtje, ’t geen vast zal zyn aan den hoek van het Net, die
getekend is met de Letters Q. R. en van daar aan den hoek van ’t kleine Net, stekende
dat door alle de mazen van de kant, en komende net door de Maas I; steek het daar
na in den Ring van het houtje, ’t geen aan den hoek P. S. zal wezen, van daar in de
Maas van den hoek van ’t grote Net B. en dus in ’t ronde, tot aan den laatsten hoek
G. en eindelyk in den Ring met het ander-eind. Men zal die twe einden laten hangen,
elk een voet vier, of vyf lang, en knopen ze te samen, gelyk men ze in de letter M.
ziet. Men kan de afbeelding van dat Net in ’t Artikel van de Patrys, gespannen zien.

Hoe men het Net maakt, ’t geen men een Puit noemt.
XXIV. Men heeft een Net; ’t is een kleine Fuik, en niet anders, dan het eind van de
Fuik; men noemt het in Holland een Puit. Het Figuur daar van is hier verbeeld. De
twede Figuur verbeeldt ze alleen in zyne trekken, om’er het fatsoen, en de
evenredigheid van te doen begrypen.
Men moet het op zestien mazen opzetten, en van vier tot vier mazen in de eerste
gang, na het opzetten, meerderen, en de andere gangen, op de zelfde wys, meerderende
recht, over die op de ry der voorgaande Mazen zyn zullen, tot dat het Net is van een
voet en een half langte, welke ene van de Inken zal zyn. Als men die langte heeft,
zal men niet meer meerderen, en voortgaan, zonder meerderen, of minderen; en als
gy nog drie voeten zult hebben gebreid, laat dan ene opening.
In de plaatze, daar gy hebt in ’t ronde gewerkt, al ’t geen tot nog toe van het Net
gedaan is, keer uw werk om, als of gy een Net wilde maken, dat niet was gesloten;
en als gy tot de maas gekomen zyt, daar gy de oude manier van Breijen hebt verlaten,
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keer dan op de mazen om, die gy maakt; en als gy aan ’t ander einde zyt gekomen,
blyft dan zo voortgaan ter langte van ene voet, op dat’er opening zy om de Vis uit
te halen. Dit gedaan zynde, zal men weder in ’t rond breijen, gelyk men in ’t begin
gedaan heeft, tot drie voet langte. Uwe Puit zal zeven voeten langte hebben, zonder
de twe Inken; dan zal men de twede Ink maken, nemende twe mazen te gelyk, om
elken vierde maas in ’t ronde van het Net, om te minderen tot zestien Mazen, gelyk
gy aan ’t ander eind hebt begonnen.
Daar na zal men de Hoepels vast maken, zettende de eerste A. G. Net op de Mazen
daar gy eerst hebt beginnen te minderen; ene andere D. K. aan de andere kant van
den buik; eindlyk de twe andere Hoepen tussen beiden op de plaatzen gemerkt B.
H. C. I. even wyd van een. Maak’er daar na de Inken aan, gelyk men doet aan den
buik ener Fuik, en sluit dus den ingang M. De vier Hoepen van de Puit moeten de
grootte van ene Ton hebben; en die van een Ton zyn’er ook goed voor.
Als men dat Net wil spannen, moet men vier stokken nemen D. F. K. V. die een
arm dik zyn, en vyf en ene halve voet lang; en maken deze met Touwen rondom de
Hoepen vast, om de Puit in staat te houden, gelyk een Ton zoude doen, en door de
letters A. B. C. D. blykt. Men moet vier toutjes aan ’t hout G. H. I. K. laten hangen,
om daar steenen aan vast te binden, op dat de Puit na den grond zinke. Gy zult ook
een Tou L. R. van een Roe, of anderhalf, lang, aan de Puit vast maken, om ze te
vissen, als men’er niet by kan komen, zonder zich nat te maken: maar dit doet men
ook met twe Houten kruiswys boven, dwers over de Hoepels vast te maken daar men
een haak in slaat. Door deze doet men ze ook stevig staan.
Alles wat ik hier mag hebben over geslagen, zal over de Fuik hier voor gezegd
zyn; want het komt op een uit. Uitgenomen dat men aan een Puit houten heeft, welke
aan geen Fuik te vinden zyn; en dat men daar een eind aan heeft, ’t geen aan een Puit
niet is te vinden.

Een Net, dat uitnemend is, om in allerleije soorten van Waters te zetten.
XXV. Dit noem ik Quinque porte, of Vyf Inke-net. ’t Is vierkant, en schynt een Kooi
te wezen; men ziet ze in de eerste Figuur afgebeeld, die hier achter over dit blad
volgt, en ’t zelve verbeeldt zo als ’t opgestaald is, en gespannen, gelyk het in ’t water
staan moet; en de twede Figuur verbeeldt ze alleen met enkele trekken. De ene en
de andere zyn hier by een gevoegd, om’er het fatzoen en de evenredigheid te beter
te vatten.
[illustratie]
[Plaat 36. pag. 633. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. NETWANT. F. de Bakker fecit,
1740.]

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

633
Het bestaat uit zes stukken, zynde in elke ene Ink in ’t midden, uitgenomen die, welke
om laag is, en gans is gesloten.
Om te leren, hoe men dit Net maakt, zullen wy onderstellen, dat het acht voeten
vierkant heeft, en vier voeten hoogte. Zet dan acht-en-twintig Mazen op, die elke
een duim wyd zyn, en werk op de gewoonne wyze, zonder meerderen, of minderen
tot veertig voeten langte, ’t geen uit zal maken vierhonderd en tagtig gangen Mazen.
Neem een Toutje en steek dat door alle de mazen van de ene kant van dat Net heen;
knoop de twe einden aan een, en maak ze aan een Spyker vast, om aan de andere
kant te werken, beginnende met de eerste maas, waar aan gy het toutje dat op uwe
Naalde is, zult vast knopen, en breijen daar van honderd en twintig steken; en, als
gy op die plaats gekomen zyt, keer dan uw Werk om en braai daar heen, daar gy zyt
van daan gekomen, als of gy een byzonder Net wilde maken, en gaat zo voort tot dat
gy hondert en twintig mazen, zo wel lang zyt, als breed. Dit stuk Nets dus gewerkt
zynde, zal dienen om ’t bovenste van het Net te maken. Dit af zynde, brei aan ’t
tegenoverstaande eind, na dat gy uw Net weder geregen zult hebben, nog een stuk
van honderd en twintig mazen vierkant, ’t geen voor ’t onderste zal dienen.
Dit gedaan zynde, steek dan vier rechte staken A. C. D. B. zo in den grond, dat zy
een vierkant uitmaken, en acht voeten van den andere staan. Maak een Touw om
laag van de vier Staken E. F. G. T. en een ander Touw op de plaatzen gemerkt A. C.
D. B. Span dan uw Net in de langte daar aan van binnen vast, en ryg het van boven
en onderen, rondom dat Tou toe; span dan uw boven-stuk en onderstuk, om ze
desgelyks elke aan hunne Touwen vast te rygen aan ’t Net, dat rondom gaat, dus zal
uw Net zo vierkant zyn als een Dobbelsteen. Dan moeten’er de Inken nog maar aan
vast gemaakt worden. Deze moet men met twaalf mazen opzetten, gelyk Artikel X.
gezegd is; en meerderen, gelyk geleerd is Artikel XVI. van drie tot drie mazen, voor
de eerste gang mazen, na het opzetten; en zo voort gaan aan elken gang mazen op
elk’er plaatzen, tot dat het twe voeten langte hebbe. Men moet zulke vyf Inken maken
van het zelfde fatzoen, als ’t eerste, ’t ene zal zyn voor boven H. en de andere voor
de vier zyden; en als zy gedaan zyn, open ze en span ze in ’t ronde op elke pand van
het Net; sny’er daar na uit ’t geen nodig is, naar de grootte van den ingang van de
Ink, welke gy’er in naait. Span’er daar na de toutjes aan, gelyk in ’t Artikel van de
Fuik getóónd is; zo dat de Inken gespannen staan, even als in het Artikel van de Fuik
gezegd is; op dat de Inken even eens open staan, als die van de gedagte Fuik. De
ondervinding zal u het overige leeren, en het Net zal in staat zyn, om gezet te worden.

Andere manier om dat Net te maken.
XXVI. Dit geschiedt met elk stuk op zich zelf te maken; zie daar de manier.
Men moet met de kleine opening A. van den Ink beginnen, en zetten twaalf steken
op, die elke van een duim zyn, en in de eerste gang, welke gy na het opzetzel moet
maken, zult gy meerderen van de eerste Maas af, een twede meerdering op de vierde
maas, een andere op de zevende en de laatste op de tiende. Dit zyn vier meerderingen
in enen gang; men moet het zelfde in alle de gangen der mazen onderhouden, welke
men gaan zal, zettende gene meerderingen meer dan vier in een gang; en, om u daar
in niet te bedriegen, maak deze vermeerderingen gedurig op den rang van die der

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

voorgaande, zy zullen als rechte linien A.C. A.I. AB. maken. Deze lynen zullen
dobbel wezen, gelyk zy schynen, schoon de zelfdeslangswys loopen. Op deze wys
zal men met zekerheid en zonder fout werken. Zo gy wel acht geeft op de plaatzen
met de letters H. G. D. E. I. F. zult gy zien, dat de meerderingen, dus gemaakt,
malkander volgen.
Als’er ontrent twe voeten zyn van A. tot de letter C, of B, dan zult gy ene
meerdering maken, en aan de achtste maas ene andere, en aan de zestiende weder
ene, om dus om de achtste maas te blyven vermeerderen, tot dat het Net de langte
van zes voeten hebbe; wanneer het in ’t ronde aan de wydste kant gemaakt zal zyn,
gelyk de Figuur en de gestipte boog K. H. M. aantoonen.
Maar, om ’t net zonder wanschiklykheden in order te krygen, moet men liever een
weinig garens voor niet spillen, en snyden uit het vierkant vier stukken op die wys;
onderstel, dat het Net gespannen zy plat neder op de aarde, en in een ovaal geopend,
en dat de rand, die’er rondom is in ’t ronde zy gestipt, R. O. S. Q. T. P. V. N. van
deze Figuur.
Steek een toutje met een Spyker op den rand van ’t Net, op de plaats getekend met
de letter P. en halende dat Tou in ene rechte lyn, steek het met een Spyker op den
hoek N. vast, en gaande dan in een rechte hoek van daar voort, zult gy het met ene
andere Spyker, op de kant O. van ’t Net, vast steken, vier voeten van N. Men zal als
voren het zelfde toutje op acht voet van daar in Q. vast maken, en eindelyk weder in
P. met het eerste eind. Dit toutje op deze vier hoeken vast gezet zynde, zal een vierkant
uitmaken van acht voeten lang, en vier breed. Neem daar na een Schaar; sny het Net
langs het toutje af, en dus al ’t geen buiten die toutjes is. Om te beter te verstaan, sny
van P. tot Q. dan zal ’t stuk T. overschieten, en dit moet men weg snyden.Dus moet
men met de drie andere stukken ook te werk gaan. De vier stukken, die rondom het
Net zyn zullen op de zelfde wys gemaakt worden, en wat het bovenste belangt, dat
moet men negen duimen langer maken, op dat men het, op de aarde gespannen zynde,
op acht voeten in ’t vierkant zoude kunnen snyden; het onderste zal acht voeten
vierkant blyven, gans geheel zonder meerderen, of minderen. Als alle de stukken
gemaakt zullen zyn, zal men de Lynen aan malkanderen vast maken, de toutjes
toetrekken, en alles doen, gelyk ik van de andere wys gezegd heb. Men zal aan alle
de
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hoeken van ’t Net, zo om hoog, als om laag, twe einden touw, elk een voet, of twe
lang, laten hangen, om ’t aan de Staken vast te maken, als men ’t zetten zal.

Om Slagnetten voor Pluvieren en Eenvogels te maken.
XXVII. Dit soort van Slag-netten wordt van gene, dan scheve Mazen gemaakt, om
dat zy in de helft kleiner plaats kunnen geborgen worden, dan die van vierkante ruiten
worden gemaakt. De Mazen moeten twe duimen groot zyn, en het moet heel gelyk
getwernt Garen zyn; en gemaakt van de beste Hennip, die men kan vinden. Gy zult
het opzetten op de zelfde wys, als in Artikel X. geleerd is, met vier en twintig Mazen.
Dit opzetzel maakt de breedte van het Net uit, en de langte moet zes Roeden zyn.
Het moet gerand aan de ene kant zyn, gelyk ik Artikel XIII. getoond heb. Het Toutje,
waar mede men het aan de kant breijen zal, moet sterk en van een goede dikte zyn,
om een Lyntje deur de grote Mazen te steken, die van dit Toutje gemaakt zullen
worden. Deze Lyn moet de dikte van een ping hebben; gy zult aan de twe einden
van het Net, den laatsten gang der Mazen, op een Breihoutje maken, dat de helft
kleiner is als dat, waar op men ’t ganse Net gemaakt heeft, om het Net in staat te
houden. Die kleine Mazen zullen gemaakt worden, gelyk Artikel XIX. getoond is,
om te maken, dat een Net niet langer noch korter wordt. Men moet de Netten en de
Lyn verwen met een bruine kleur, gelyk hier na in ’t XXIX. Artikel is geleerd.

Van een geladderd Net, om Mussen in Kamers te vangen.
XXVIII. Dit Net is een soort van Schakel voor klein Gevogelte, waar van men de
manier in zyne orde op ’t woord Schakel, Schrob-net. Men moet ze op de zelfde wys
maken, uitgenomen de Mazen der Ladder die gemaakt moeten worden van vierkante
ruiten, en wel twe, of twe en ene halve duim wyd zyn. Het Want moet van garen
zyn, dar slap getwynd is, en uit twe strengen bestaat, hebbende Mazen, die elke enen
duim wyd zyn. De langte en wydte van ’t ganse Net, als het klaar is om gebruikt te
worden, moet naar de grootte van het venster zyn, of van de plaats, daar men ze
Spannen wil. Gy moet maar maken, dat gy ze een zak geeft, als aan een Schakel voor
kleine Vogels. Het zal niet nodig wezen, dat men daar stukken van Touwen aan de
kanten aandoet, om dat men ze aan Spykertjes vast kan maken.

Mengzel, waar mede men de Netten taant, om ze voor het rotten te bewaren.
XXIX. Zie daar, hoe men de Netten bewaart; men moet ze Tanen, dan kan men ze
langer bewaren, en het Gevogelte, en de Vis is’er zo schuw niet voor, als dat het wit
is. Men heeft maar drie soorten van kleuren, die voor allerleije soorten van netten
goed zyn; te weten, Bruin, Geel, en Groen.
De eerste is de gemeenste, en bewaart het Want allerbest. Dit wordt van Run
gemaakt, dat men by de Looyers haalt. Hier mede worden ook de Huiden bereid.
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Maar, dewyl men dit niet overal vindt als men het van noden heeft; is die, welke men
met Neuten-bolster maakt, ook goed en genoegzaam. Zie daar hoe men ze gereed
maakt.
Spit de Notenbolster in de grond, neem ze daar na, en op twe Schepels van dezen
Bolster, giet twe Wateremmers Water. Laat alles met malkander den tyd van een uur
koken, leg daar na uwe Netten op den grond van de Ketel, en uwen Bolster en ’t
nat’er boven op; en laat ze daar in vier en twintig uur staan; haal ze’er daar na, en
vring ze uit en draag zorg, dat gy ze spant, om ze te laten drogen. Zy zullen zo bruin’er
uitzien, als de Minderbroeders.
Het twede Verwsel, ’t welk geel is, wordt van Schelkruid gemaakt, ’t geen men
met grote handvollen nemen moet, en stryken daar de Netten overal mede, als, of
men ze met Zeep besmeerde, en als het gedroogd is, zal het geel zyn.
De laatste kleur, die groen is, en allerbekwaamst om Vogelen te vangen, en om
dat zy de Kruiden gewoon zyn te zien; die van de zelfde kleur zyn, en daar over te
loopen, maakt hen zo schuw niet, als zy de Netten met die kleur geverwd zien. Zy
wordt van groen Kooren gemaakt, dat gehakt, gestampt en gekookt is, en waar mede
men het Net niet overal besmeert, waar na men ’t’er vier en twintig uren in laat staan.
De kleur welke door een Zyverwer daar aan wordt gegeven, zoude wel beter zyn en
langer duren, en men raad u die te gebruiken, zo gy op de plaatzen zyt, daar men ze
kan maken.

Ander middel, om Netten lang te bewaren.
XXX. Men zegt in ’t voorgaande Artikel, dat verw Netten langer bewaart,
inzonderheid zulke, die Getaand zyn, of met Neuten-bolster geverwd. Ik raad’u ook,
als uwe Netten nat zyn, niet te lui te wezen, van ze in de lucht op te hangen, om ze
dra te laten drogen. Men moet ze in de Zomer-warmte, in ’t water niet meer, als enen
nacht, laten, zonder ze te drogen. Om dat zy zacht worden en licht breken, als zy
daar maar enen nacht in gestaan hebben; wat de koude jaargetyden belangt, men kan
ze’er dan twe nachten en enen dag in ’t water laten, zonder dat zy’er van bederven.
Men moet zich niet ontzien ’t Visnet te wassen, voor al, zo dra men ’t uit water haalt;
inzonderheid zo het’er enen nacht in gestaan heeft. Om dat daar aan iet gaat zitten,
’t geen ze bederft.
Men moet Netten plaatzen en bergen, daar men Rotten, noch Muizen heeft, en ze
aan de zolder op-
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hangen en niet tegen een Muur, om dat daar de Muizen en Rotten by kunnen komen.
Men moet niet verzuimen de minste gebroken Maas te herstellen, want, als het op
ene plaats is gebroken, zal de andere niet lang duren, en geheel blyven, en in
tegendeel, zo gy zorg draagt voor het dikmaal te stellen, zal ’t wel twemaal zo lang
tegenhouden.
neus. Zie de Beschryving daar van, in Hubners Kunst-woordenboek.

Verzweringen in de Neus.
Neem vier, of vyf Lepels vol sap van Beet, met zo veel ongezouten Vleesnat; giet’er
alle morgens in ’t hol van uwe hand van, en haal het door uwe Neus op.
Of wel, neem ’t afziedzel van Guajacum, of dat van den Palmboom, of water van
Oranjebloemen, of van sap van Klimop-bladen, of afziedsel van Rosmaryn, of sap
van Tabaks-bladen, die groen, of droog op witte Wyn staan te trekken, en haal daar
van op door den Neus; of neem de Galnoten en Veneedse Ceruis, van elks een half
once, Styfsel en Gom Adragant, van elks een half once, stoot het alles met een tot
poejer, en maak’er een Sméérsel van met drie oncen Kiekennat.

Smeersel voor ene verzweringe der Neus, genaamd in de kunst, Ozena.
Stoot op zich zelven Goudglid, Ceruis, Kalamintsteen, van elk twe dragmen; meng
het daar na te zamen in een Mortier met een lepel vol Rozen-olie; doe daar ene andere
lepel vol sap van Ojevaarsbek, Nachtschade en Huislook onder, van elks evenveel,
te voren onder een gemengd. Doe’er daar na nog een lepel vol Rozen olie by , en
daar na nog een van gezegde Sappen; en dus om den andere, tot dat het Smeersel
zyne behoorlyke dikte heeft. Men moet de Steek-wieken daar in doopen, en ze in de
Neus steken.

Verloren Reuk.
Wanneer de Reuk verloren is, neem een once Nigelle-zaad; stoot het met twe oncen
oude Olyve olie, en haal het alle morgens door de Neus op. Als men die Middelen
gebruiken zal, zal men zorg dragen, dat men zich met twe oncen Manna den buik
zuivert, of met anderhalve once Rozenstroop in een afziedzel van drievierendeel-loods
Sennebladen gesmolten. Maar men kan ’t somtyds met het smeren van Kanary-suiker
helpen.

Uyterlyke Verzweringen van de Neus.
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Stoot Cypressen-noten met zo vele Vygen, en leg dat mengsel op de Neus, of wel,
neem een half once wit Was, een once Kalfsmerg, een half once zoete Amandelen,
drie, of vier lepels slym van Kweepitten, of Gom Adragant; doe het alles met
malkander smelten, tot dat’er gene vocht meer op is, en stryk daar de zweertjes twe,
of driemalen daags mede. Of, meng tien greinen Auripigment met twe oncen
Rozen-olie, en besmeer ze daar twemalen daags mede; maar de Zweer moet al heel
kwaadaardig wezen, eer men’er dat Middel op legt. Wilt gy dit niet, neem het sap
van Tabab, maak dat het met zo veel Olyven-olie kookt, tot dat de vogt verteerd is,
zo dat’er niets dan de Olie over blyft; smeer’er u dan mede ’s morgens en ’s avonds.
Men zal menigmaal genoeg met de confectio Hamech zich den buik zuiveren, of
met Diaphaenic, of met Rhabarber, of met Tamarinden.

Voor de stank der Neuze.
Neem Sap van Kruis en Munt, een once; Sap van Wynruit, twe oncen; meng dit onder
een, en haal daar van twe, of driemaal daags door uwen Neus op.
Of wel, doe de bladen van Malrove drogen, en gebruik daar van in de plaats van
Snuif-tabak.

Uiterlyke ontsteking der Neus.
Neem een once Aloë, doe ze smelten in vier oncen waters, en bespreng daar
menigmalen, het Zieke deel mede.

Voor verkoudheid, en ’t druipen der Neuze.
Men hale den waassem van Wyn-azyn, die op het vuur staat, door de Neus op.

Bloeden der Neuze.
Het bloed, dat door ene scheiding van de ziekte komt, moet terstond niet onbedagt
gestopt worden. Zo men niet ten naastenby ziet, dat de Zieke in zwym valt.
Daar is een Neusbloeden, dat uiterlyk veroorzaakt wordt door sterke Zonneschyn,
of Vallen, of door een Slag, of door te sterk drinken, of te veel dansen, of schreeuwen,
of ene te sterke beweging.
Men heeft’er een, ’t welke inwendig door ’t bersten, openen, of af knagen van een
hart-ader ontstaat.
Zo ’t van een hart-aar komt, is het zeer fyn en helder rood, en ’t komt’er al hortende
uit.
Komt het bloed uit een ader, is het dik, donker rood, en zonder horten vlietende.
Duurt het bloeden lang, dreigt het een zware en doodlyke ziekte.
Zo de Vrouwen de Stonden verliezen, en uit de Neus beginnen te bloeden, zyn
zy’er door verlicht.
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’t Zy het bloeden uitwendig, of inwendig veroorzaakt wordt; ; als jonge luiden,
daar aan onderhevig zyn, zullen zy zich om de drie maanden doen ader laten, weinig
Wyns drinken, hevige bewegingen schuwen, langer dan andere slapen, Salade eten,
Vruchten en Potspys van verkoelende
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kruiden eten, als Zuring, Porcelein; Salade, Cichorei, Kervel en Verjuis; zy zullen
Cider, of Klein-bier drinken, of een Gerstendrank, of een Limonade.
Luiden van Jaren zal men de Spenen weder doen krygen, zo deze zyn opgehouden,
en Vrouwen zal men bloed laten op de voet.
Zo met deze middelen, zo wel het ene, als andere, het bloeden niet wil ophouden,
zal men voor het zekerste een Schroei-yzer onder de zolen van de voeten zetten; of
men zal de Poeijer van Wierook deur den Neus doen ophalen, of van Mastic, of van
gebrand haair van een Haas, of van gestootten Vitriool, of van Sap van Netel, of
Kruis en Munt, of Bolus, of Koraal, of de Schaal van een Ei gebrand en gestootteu,
of zy zullen de voeten en handen in Weeg-bre-water, of Zuring steken. Zo men dit
niet wil doen, zal men een handvol gebraden Zout tussen twe doekjes doen, en leggen
dat rondom het voorhoofd en het hoofd; zy zullen ter zelver tyd hunne handen steken
in warm water, doende zich vryven van de knien tot den enkel; of men zal zich twe,
of drie druppen Wyn-azyn in ’t Oor laten druppen, dat aan die kant staat, daar de
Neus niet bloedt.
neus (fyne) is een spreuk van de Jagt, die van Honden gebruikt wordt, die een goeden
reuk hebben.
neus (grove) wordt gebruikt, wanneer de Honden kwalyk lucht kunnen vinden.
neusbloeden, is een verlies van bloed door den Neus. Zie neus.

Middelen voor ’t Neusbloeden.
I. Stamp de bladen van Netel; leg ze onder de voeten, en in de handpalmen; doop
een linnen lap in ’t sap, leg het om het balzakje, maak Steek-wieken van linden; doop
ze in het zelfde sap en steek ze in den Neus.
II. Spuit met Brandewyn in de Neus, dit zal op ’t ogenblik, als door een mirakel
genezen.
III. Neem Eerenprys, in de hand, houd ze daar in tot dat zy warm wordt, en gy zult
daar hulp in vinden.
IV. Druk het sap der grote Netelen al stampende uit, doe het sap en de bladen
gestampt in een Neusdoek, om daar een band van te maken, die men voor ’t
Voorhoofd legt, zo dat het beide de slagen van ’t hoofd treft.
V. Neem een goede handvol Pietersely, en hou de zelve voor de Neus. Dit is een
onfeilbaar middel.
VI. Man kan ook een doekje met Wyn-azyn nemen, en leggen dat over de Neus
heen.
nieren. Zie van hare gesteldheid, enz. Hubners Kunst-woordenboek.

Algemene middelen voor de ziekten der Nieren.
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I. Neem drie handen vol Weeg-bre bladen, met dertien, of veertien Reinetten
doormidden gesneden. Doe het alles in zes pinten waters, welke gy op vyf over ’t
vuur zult laten verkoken. Als de Appelen wel gekookt zyn, en tot Marmelade verkookt,
zult gy in de vyf pinten waters een vierendeel Narbonze-honig doen, welke gy zult
laten koken, tot dat zy geschuimd is. Gy zult alles door een nieuwe lywate doek in
een nieuwe aarde Pan laten deurzygen: men zal daar alle morgens, den tyd van vyftien
dagen, een pint doen drinken; en tussen het eten, en als men na bed gaat is ’t goed,
daar nog een glas vol van te drinken. Onder ’t eten zal men Water en Wyn drinken.
II. Neem twintig, of vyf-en-twintig Pissebedden, was ze in witte Wyn, en na ze
wel afgedroogd en gedroogd te hebben, zo, dat zy na geen Wyn meer ruiken, zult gy
ze stampen. Leg ze daar na in een lepel Beteunie-water, of iets dergelyks, en doe het
alles den Zieken nuchteren innemen.
III. Neem de Gom van Persikboomen, laat ze in een weinig Wyns smelten, en geef
ze te drinken.
IV. Neem de bladen en wortels der Sanikel doe ze in Water, of Wyn koken, en dit
kookzel den Zieken geven.
V. Neem drie oncen Rozen-olie, en drie oncen Roze-water, of Weegbre-water;
meng het alles deur een, en maak daar een linnen doek in nat; en, dit matig tussen
de handen hebbende uitgedrukt, leg het ter plaatze daar men pyn heeft.
VI. Steek een Lywaatte doek in Water en Wyn, en leg ze op de Nieren. Dit is een
zeer goed middel, met vyf, of zes deelen waters. Het Verjuis zoude nog beter dan
Wyn-azyn wezen.

Ontsteking der Nieren.
Dat de Nieren van een Ontsteking zyn aangetast; weet men uit de gloejende, stekende,
grote pyn der plaatze, daar de Nieren zyn gelegen; uit een kwade gedurige koors,
daar zy van verzeld gaat; uit ’t weinige waters, dat dikmaal in kleine menigte zeer
rood en brandig gewaterd wordt, en als de Ziekte zeer groot wordt, waterig is; uit
een doove pyn van het Been, van die zyde daar de Nier ontstoken is, pyn in de Lies,
en ’t naar by gelegen klootje; uit een Buikpyn, Galbraken, en gedurig boeren.
De ontsteking der Nieren, van de Koors verzeld, is doodlyk.
Zy wordt, of door de natuur, of door ’t aanwenden van welgepaste middelen
genezen, of verandert in een verzwering, of in een Knoest-gezwel.

Middelen voor de ontsteking der Nieren.
Men geneest ze door alles, wat in alle ontstekingen gebruikt wordt. 1. Door algemene
Middelen, ter genezinge der ontsteking geschikt, als Aderlaten, Aftrekken,
Darmspoeling. 2. Door zachte Afziedzels, die tegen de Ontsteking zyn, en in groten
overvloed worden gedronken. 3. Door Klisteren, Baden, Stovingen, uit de zelfde
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Geneesmiddelen gemaakt. 4. Door vochtigmakende zachte spys, door rust, en ’t
myden van een broejend bed, en ’t myden van op zynen rug te leggen. Boerh.
Men moet zomwyl Klysteren, met Lynzaad, fyne Griek, Manna, Heumst, gemenen
Olie, en dit zo menigmalen doen, als de krachten het toelaten. En voor al moet men
’t aderlaten op den Voet niet overslaan. Zo de pynen uitnemend waren, zal men in
een Bad gaan zitten van een afziedzel van die verzachtende kruiden, of slaan een
doek in een afziedzel van Weegbre, Latu, Kawoerde, Solanum, Althaea, om de plaatze
der Nieren, en men zal den buik met Wei en gezuiverde Cassie zuiveren, of met
Manna. Men zal voor drank Gerstewater, en de Wortels van Heemst gebruiken. Men
moet zich in deze ziekte wel wagten voor ’t gebruik van sterke, afdryvende
Pis-middelen, uit vrees van meerder ontsteking.
Als de stoffe van de ontsteking begint af te zetten, moet men enige weken lang
Melk met een weinig Honig gebruiken, om ze te zuiveren. De la Haye.

Steen in de Nieren en Blaas.
De Steen is een ziekte, die den Kinderen meest overkomt;
Zy tast ook Oude luiden aan.
Maar ook luiden in den bloei van hun leven.

Tekenen van de Steen der Nieren.
Zo men dik troebel water met veel zand, met pyn in de rug en lenden watert, is ’t
een teken, dat’er Steen in de Nieren komt.
En watert men met pyn en moeite, en staat de mannelyke Roede dikmaal, zo dat
men ze elken ogenblik vryft, is het te denken, dat’er steen in de Blaas groeit.
Zo men merkt, dat in dikke Pis als haairtjes dryven; is ’t een gewis teken, dat de
Nieren lyden. Oude luiden, de de Steen in de Nieren hebben, en in de Blaas, genezen
daar zelden van. Men vindt zelden Vrouwen met de Steen gekweld; ’t zy dat hare
Stonden haar daar voor bewaren, of dat de rechtheid harer Pisgang maakt, dat zy ze
licht kwyt worden.
Zy, die dikmaal pissen, en dikmaal kleine zandjes kwyt worden, worden zelden
met de Steen gekweld. Men geneest gemaklyker de Steen, die by toeval wordt
geboren, als die natuurlyk is.
Die loslyvig is, krygt zelden Steen.
De Nieren en de Blaas, zyn de enige plaatzen niet daar Steen geboren wordt. Men
vindt ze ook in andere deelen van ’t Lighaam, daar zy zo pynlyk noch gevaarlyk niet
zyn.
Die zorg willen dragen voor de Steen te krygen, en zich van de Steen te genezen,
moeten zich wachten voor ’t geen gezouten, gekruid, gepeperd, gemosterd is; voor
Look, Wyn, Kaas, harde Eijeren, Kastanjen, Kween, en Mispelen, en van alles het
geen te sterk Pis kan dryven. Want veelheid van Pisdryvende middelen, en haar
menigvuldig gebruik zoude de Nieren gans verzwakken, en ze schikken om alle de
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overvloedige vochten van ’t lighaam te ontfangen. Zy zullen, zo men kan, KalfSchapen-vlees, en alles eten, dat gemaklyk is te verduwen. Zy zullen de Spys met
Kappers, Latu, Cichorei, Hop, Aspersies, Kawoerden en Komkommers toemaken.
Zy zullen eten Meloenen, Vygen. Persiken, Pistasjes Razynen, Amandelen,
Okkerneuten. Zy zullen oude Wyn drinken, die op Salie gestaan heeft, of bladen van
Wynruit.
Wat de kinderen belangt, zuiver Water is hun dienstiger, dan Wyn. Jonge lieden
zullen ’s avonds en ’s morgens een dergelyke Stroop gebruiken.

Syroop voor jouge luiden, die met de Steen gekweld zyn.
Neem zaad van Krieken over Zee, en die der Malve, de vier Koude zaden, van elks
twe dragmen, Vrouwenhaair, Hoppe, van elks een halve hand vol; Hertstong, Endivie,
wilde Cichorei, Calaminth, van elks een hand vol; Zoethout twe dragmen; Pieterselie,
Aspersies van elks een once. Doe alles in drie pinten water koken, op de helft. Zyg
het daar na deur, en doe in het afziedzel een pond Suiker, ’t geen men tot een Stroop
zal laten koken, waar van men twe oncen op een maal in Cichorei- WeegbreeMalue-water gesmolten, geven zal.

Syroop voor oude Luiden, die met de Steen zyn gekweld.
Oude Luiden, die van enen vochtigen aart zyn, zal men deze Syroop gereed maken.
Neem Wortels van Venkel, Seldery, Aspersies, wilde Cichorei en Kalfstong, van
elks een once, Byvoet, Kamillen, Moederkruid, Chamaedrys, Steenbreek, Polei, van
elks een halve handvol, Anys, Ammeos-, en Bergsileri-Zaad, van elks, drie dragmen.
Doe alles met den andere koken in vier pinten Waters op de helft, zyg het daar na
deur, en doe’er by twe pond goede Honig, en kook het tot Syroop. Men moet daar
van twe oncen te gelyk nemen, gemengd met een glas Water van Weegbreê, of goede
Wyn.
Waren de pissen met veel zand beladen, zoude men kunnen een half once
gezuiverde Cassia nemen, met zo veel Terebentyn, en een half dragma, Cremor
Tartari in een slikbrok; men moet geven na de sterkte der zieken.
Ryke Lieden raadt men na Spa toe te gaan; want die Waters nemen onfeilbaar de
oorzaak van de Steen weg; of zy moesten twe, of driemaal in een week, liever een
drank van dezen aart, in eens deurzwelgen.
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Drank voor de Steen in de Nieren.
In vier oncen Weegbreê-water, of zo veel Afziedzel, doe anderhalve once zoete
Amandel-olie met Citroensap, en een once Suikerkandy daar in.

Andere drank, om twemaal ’s Maands te gebruiken.
Neem twe oncen Netelsap, en zo veel Weegbreê, gezuiverd op het vuur, doe daar
een weinig Citroensap by, met twe oncen Syroop van Persik-bloemen, zo zal het
zacht Buik-zuiveren, en ter zelver tyd het Zand afzetten.

Andere middelen, voor de Steen der Nieren.
I. Doe twintig greinen As van Scorpioenen, in een glas witte Wyn, innemen; en smeer
de schaamdeelen met deszelfs Olie. Men kan ook doen innemen gestóóten Steenen,
die men in Sponsen vindt, of Poejer van verbrande Hazen, of Wurmen, die wel
gewassen, en gedroogd zyn, of Poejer van Steenen, die men in de Gal van een Rund
vindt, of de kop van Huisslakken, of As van gebrande Gans, of Poejer van
Notendoppen, of Dadels, of Mispelen.
II. Twe dragmen Duivendrek, met een half once Suiker, in witte Wyn gebruikt,
zal de Steen doen smelten en afzetten; men moet dit middel maar somwyl herhalen.
III. Neem een half dragma Eijerschalen, gestampt, of tien, of twaalf druppen
Vitriool-olie, in een groot glas Water.
IV. Velen hebben zich met dit geheim uitnemend wel bevonden; neem een half
pint Brandewyn, twe dragmen Spaanse Vliegen, drie dragmen Zaad van Ramenas,
een dragma en een half, Schors en Wortel van Laurier, zo veel greinen Spaans-riet,
of Cyperwortel; stoot alles met malkander; en laat het den tyd van vier en twintig
uren trekken. Men moet twe dragmen in een glas Weeg-breê-, of Latu-water nemen,
of van Cichorei-, of Venkel-water.
V. Men moet alle dagen drie dragmen gezuiverde Cassia nemen, als en slikbrokje,
voor den eten, en somtyds een brokje Theriak, of van Orvietaan. De la Haie. Zie
graveel, of steen.

Verzwering der Nieren.
De Zweren der Nieren komen, wanneer de ontsteking kwalyk is afgeloopen, of van
een Steen, die dezelve beschadigd heeft.
De Verzweringen der Nieren kunnen ook van een kwetzing, of kneuzing komen,
of van voedzel, dat heet is, of van lang waken, of slapen, en leggen op den rug.
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Tekens van een Verzwering der Nieren.
Men kent een verzwering der Nieren aan ene pyn, in de zyde met zwaarte en naar
de blaas toe aan, en dikke waters, waar in Vlees-brokjes, en als haairtjes drijven.
Ene verzwering van de Nier moet worden schielyk genezen, anders wordt zy
ongeneeslyk in Luiden van jaren.

Middel voor een Verzwering der Nieren.
’t Is goed, drie dingen ter genezinge voor de Verzweringen der Nieren, aan te merken.
Het eerste is de pyn door zagte middelen te bezadigen; het twede ze te zuiveren;
en ’t derde ze te heelen.
De pyn verzacht men door Buikzuiveren met Cassia, of Catholicum duplex, met
samengestelde Syroop van Cichorei, en Syroop van Rozen, of door Braakmiddelen.
Men zal Verzweringen zuiveren door ’t gebrnik van enen Gerstendrank, gemaakt
met de wortels van wilde Cichorei van Malwe, Heemst, Lynzaat en Kwekornen,
doende op elke pint een vierendeel witten Honig; of, op vier oncen afziedsel van
Heemst doet men een once zoete Amandel-olie, met tien greinen Saffraan, en acht
greinen zaad van Huoscyamus gestoten.
Dezen Drank zal men twemalen in een week ’s morgens nuchteren gebruiken; of
anders zal men over ’t middagmaal dezen Drank nemen. Meng een pint Wyn met
vier oncen Honig en een halfje Weegbre-water, waar van men zal drinken naar dat
men dorst heeft.
De Wonde zal litteken maken, zo men zes weken, of twe maanden lang, drie oncen
water van bladen van groene Tabak, overgehaald, nuchteren ’s morgens ingeeft; of
zo men twemaal ’s weeks, in een once zoete Amandelen, drie druppen Olie van
Mirrhe doet nemen; twintig greinen Aloë, met drie greinen gestoten Saffraan.
Men moet al wat gezouten is verbieden, zo wel, als alles; wat gekruid en kwalyk
te verteren is. Ezelinne-melk is zeer goed.

Om Nieren te zuiveren.
Men moet het zaad in stukken stoten, ’t geen men in de kleine knoppen van de kleine
Pestilentie-wortel vindt, ’t welke de Latynen noemen Xantium, men drinkt ze met
goede witte Wyn in; Dit zuivert de Nieren van Graveel, maar nog eerder, zo men ze
met Brandewyn neemt.
nieskruid, of in ’t Latyn, Helleborus, of Elleborus en Veratrum. Dees naam wordt
aan twe, of drie soorten van kruiden gegeven. Het ene noemt men wit Nieskruid, en
wordt in twe geslachten onderscheiden; ’t ander noemt men zwarte Elleborus aan
Hippocrates bekend.

Beschryving van het witte Nieskruid.
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De Stengel is rond, recht, hol en groeit, twe drie voeten hoog. Dezelfs bladen zyn
van twe-
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derhande soort. Die, welke de Stengel van anderen omringen, zyn gestreept, geplooit
en gelyken wel naar de Bladen der Gentiana. Maar die om hoog komen, zyn kleinder,
en de ene vry ver van de andere. De Bloemen bestaan uit vele Bladen, Rooswys
geschikt, zyn groen en witachtig, en aan lange staarten boven aan de Stengel geschikt.
De Vrucht, welke de Bloem volgt, vervat Zaden die na Koorn gelyken. De Wortel
maakt een grote kop, die wit en vezelachtig is.
De andere witte Nieswortel verschilt van deze, daar in, dat de Bladen, die de
Stengel rondom omvatten, veel smaller zyn, en de kleur van der zelver Bloessem
veel zwarter, of bruinder rood.
Plaats. Deze twe Planten wassen in heette Landen, op ruwe en Berg-achtige
plaatzen. Men brengt hare wortels uit het Dauphine en Bourgogne.
Eigenschappen. De Wortel van de witte Elleborus zuivert van boven en onderen;
maar met te veel gewelds, om ze niet onder de vergiften te tellen. Gestooten, gebruikt
men ze voor Snuif-Tabak. Men gebruikt ze voor de schurft der Schapen en voor
Paarden.

Beschryving van ’t zwarte Nieskruid.
Deszelfs Bladen, welke op ’t eind van lange Stelen groejen, en met Purper gestreept
zyn, maken op ’t eind van elke Steel’er negen uit, die van den andere gespreid zyn,
zeer groen, en getand op de kanten. Deszelfs Bloemen wassen aan een Steeltje, dat
tussen die Bladstelen uitkomt. Zy hebben vyf Blaadjes, Rooswys in ’t ronde staande,
en van vlees-kleur, of wit met rood gemengd, of purper. Op ’t eind van ’t Styltje;
tussen de bezemtjes die geel zyn, en de Bladen, staan verscheiden by na ronde
hoorntjes. De Wortel is vezelachtig, en zwart van buiten, en grys van binnen.
Plaats. Deze Plant komt op de Bergen en andere onbeboude plaatzen voort, en
men brengt ze van het Alpise Gebergte.
Eigenschappen. De wortels zyn van ene buikzuiverende kracht, waar door zy na
boven en onderen werken. Men gebruikte ze in onzinnigheid, dolheid, derdendaagse
koorts, en in droefgeestigheid. Men stampt ze fyn; en geeft het van een halve scrupel
tot een dragma.

Beschryving van ’t zwart Nieskruid van Hippokraat.
Men moet ze onder de Hanevoet tellen. De stengels, die klein en dun zyn, komen uit
de wortel voort. De bladen zyn gesneden en klein, als die van de Venkel. De bloemen
hebben zestien langwerpige bladen, die, pypig- en Rooswys-staande, geel zyn.
Deszelfs vrucht vervat zaden van ene Eironde gedaante. De wortel is scherp en bitter.
Zy gelykt vry wel na de zwarte gemene Nieswortel: maar de vezels zyn fynder, en
staan verder van een.
Plaats. Deze Plant groeit, gelyk de andere op de Bergen, op droge ruwe en woeste
plaatzen. De Heer Tournefort zegt in zyne Oosterse Reizen: dat de zwarte Nieswortel
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der Ouden op Artycire groeit; langs de Zeekust der zwarte Zee, en dat zy aan de voet
van den Berg Olympus zeer gemeen zy.
Eigenschappen. De wortel van de zwarte Nieswortel van Hippokraat, werkt sterker,
als de voorgaande; Voor ’t overige is ’t goed voor de zelfde ziekten; en de zelfde
Plant uitwendig gebruikt, is ontbindende.
niesmiddelen. Deze zyn Middelen, welke door hunne aandoening van het Neusvlies
maken, dat men geniest. Deze zyn Tabak, Betonie, Salie, de wortel van wit Nieskruid:
de vlugge Geest van Ammoniac, en Sal volatile oleosum: het eau de La Reine,
Brandewyn, Wyn, Nagelen, grof gestoten, eau de Arquebusade.
nieuwe tyd; wordt van de eerste Vruchten, of Moeskruiden gezegd, als zy uitkomen:
maar voor al zegt men het van Vruchten, die voor hunnen tyd, door konst, tot rypheid
gebragt worden; zo in de Winter, als Voortyd; als Aardbeijen en Komkommers, enz.
Latuw, Kropsalade, enz. in Maart, April, Mei, enz. gele wortels in ’t begin van Maart.
Aspersies in November, December, Januari, Februari, Maart; vroege Kersen half
Mei, enz. Een goed Tuinman moet Liefhebbery daar voor hebben.
nigella. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
nip. Zie kattekruid, en Nepeta Hubners Kunst-woordenboek.
nitrum. Zie salpeter.
Noord-Beer; is zeker Hemelsteken, door de Starrekundigen in de vaste Starren, kort
by de Noord-star, aangemerkt; men heeft een grote en een kleine.
noordbeers-kring is zekere Lyn in ’t Noorden, in den Hemel, of in de Aardkloot,
verbeeld door de Aardryks-beschyvers op zes en sestig graden Noorder breedte.
noord-pool is zekere Punt, aan ’t Noorden van den Aardkloot verbeeld; gelyk men
een diergelyke in ’t zuiden verbeeldt; waarom de Aardkloot, als ene Spil, daaglyks
draait.
noot, is de Vrugt ener Boom, die men Nootboom noemt: maar men heeft ze van
meerder soorten; zo heeft men Hazel- en Okker-noten. Zie ’t Woord hazelaar.
nootmuskaat. Zie van den Bóóm en Vrucht, op den naam van muskaatnootboom.
Na dat de Vrugt geplukt en geschild is, worden de Noten zes weken aan een op
Horden over vuur, dat van week tot week zwakker wordt gemaakt, te drogen gelegd.
Drie, of vier weken voor de leverantie, worden de Schelpen in stukken geslagen, en
de ontschelpte Noten, in witte en middelbare gesorteerd, en aan de Oostindise
Maatschappy geleverd. Naderhand worden zy
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driemaal in vet Kalk-water gestoken, en in byzondere Noten-hokken geworpen, waar
in men ze zes weken laat zweten, dan worden ze weder gesorteerd; want de Kalk
ontdekt de fouten der Noot. Zie Hedend: Historie.
Eigenschappen; By hare Kruidigheid, waar door zy hartsterkend is, bezit zy ene
goede adem; zy sterkt de Lever en Maag, is dienstig voor ’t Gezigt, zy is Pisdryvende,
stopt den Afgang, verdryft de Winden, is uitnemend tegen de Moer-kwalen. Ene
Muskaatnoot in zes oncen Rozenhonig gekookt, en in twe oncen Brandewyn, tot dat
dit gans is verteerd, en daar na doorgezygd, geneest een kwade Maag, zo men daar
nuchteren drie Lepels vol van inneemt, voor al zo ’t kwaad van een verkouwende
oorzaak komt.
De Muskaatnoot neemt enen stinkende Adem weg, verméérdert het Geheugen;
bevordert de Vertering, neemt de Vlekken uit het Aangezicht weg, verzacht de
hardigheden van de Milt, en Lever, die door koude veroorzaakt zyn, en geneest de
Haairworm.
De Olie van Nootmuskaat heeft groot vermogen tegen de pyn der Geledingen en
Zenuwen. De Foeli doet de Stonden voortkomen; zo men ze met Wyn en een weinig
Suikers doet trekken, eindelyk ’t een en ’t ander is uitnemend voor allerleije koude
gebreken.

Hoe men Olie van Muskaat-noot maakt.
Stamp zestien oncen goede Muskaat-noten een langen tyd in een Mortier; tot dat zy
als een deeg zyn, en doe ze in een Teems. Dek ze met een stuk Lywaat, in een aarden
Pan. Leg uwe Temis op een Pot, die half vol water is, enzet ze op ’t vuur, op dat de
Muskaat-noten door den damp van ’t water allengskens heet worden. Als gy, de
Schotel nakende, voelt, dat zy zo heet zy, dat gy’er de hand niet aan kunt houden,
neem dan uwe Temes weg, en de stoffe in ’t Lywaat hebbende uitgegoten; neem daar
van de vier hoeken, en bind ze haastig te samen, perst ze tussen twe heetgemaakte
platen uit, en zet’er een aarden Schotel onder, dan zal’er ene olie uitkomen, die, koud
geworden, zal stollen. Druk de stoffe zo sterk uit, als gy kunt, om’er alle de Olie uit
te halen, en bewaar ze daar na in een welgesloten Pot, en gy zult daar uit gehaald
hebben drie oncen en twe dragmen. Deze Olie is zeer goed voor de Maag, als men
ze daar van buiten op gebruikt, of in geeft. Men geeft ze van vier greinen tot tien in
Vlees-nat, of in ene bekwame vocht. Men mengt ze gemeenlyk met Mastik-olie, om
daar mede de plaats der Mage te smeren.
Op deze wys kan men ook de groene Olie met Anys, Venkel, Anetum, Foeli en
Karwy trekken.
Aanmerking. Men moet maken, dat de Muskaten wel gestampt zyn, anders zoude
men daar zo veel Olie niet uit kunnen halen. Deze manier van heeten noemt men een
dampbad.
De gemene manier is Muskaat-noten in een Pan te heeten, en ze daar sterk uit te
persen: maar dewyl deze manier van heeten, een deel vluchtige deeltjes wegneemt;
zo is de Olie nimmer zo goed, noch schoon; als wanneer men ze op die wys’er uithaalt,
gelyk ik ze heb beschreven. Want dan wordt de stoffe allengskens door den damp
van ’t water warm, die de kragt daar van geensins verandert. En zo het met de
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Muskaat-noot al is gemengd geraakt, wordt zy ligt van de Olie weder afgescheiden.
Wil ze imand nog ruikender hebben, hy kan Wyn, in de plaats van water in de Pan
doen.
Zo gy Olie uit zestien oncen Anys op de beschreven wys wilt halen, kunt gy’er
uit hebben van zes dragma tot negen en een half, naar dat de Anys goed is, welke gy
gebruikt. Die Olie zal groen zyn.
De Olie van Amandelen, Olie van Noten, Koude zaden, Hazenoten, Slaapbollen,
Beën, moeten alleen gestoten en geperst worden, zonder te worden gewazemd, om
dat zy hunne Olie lucht geven, en gelyk die Olien dikmaal door den mond worden
ingegeven, zo moet men ze zonder vuur trekken, om het sterkworden te ontgaan.
noten, okker-noten. Deze Noot is gedekt met ene vleesachtige bast, die zich opent,
als de Noot ryp is, en een houtige Schelp zien laat, die hard en Eirond is. Deze Schelp
besluit een Pit, die in twe delen gedeeld, welke deurgaans elke nog twe delen
hebbende, verscheiden heuveltjes hebben. Deze Pit heeft ene gele buitenbast en witte
binnenbast, die daar zeer naau omzit. Deze deelen zyn door een soort van binnen
bast, die van de Schelp af komt, van den ander gescheiden.
Men eet de Neuten, als zy nog nat zyn; dit is een kostje, dat, na dat men ’t geschild
heeft, met Zout wel smaakt. Wanneer zy droog zyn, eet men ze ook, en men trekt’er
een Olie uit, waar mede men schildert, en bakt, zo men ze in overvloed heeft.
Men gebruikt de Olie in de Medicynen voor Kolyk, en om de Zenuwen te
versterken, en om de Ween, na ’t verlossen der Vrouwen, te doen bedaren.
De twede bast van Notebomen-hout bedaart het Braken, men doet het drogen, en
stampen. Men geeft het van een scrupel tot een dragma in.
Men heeft verscheiden manieren uitgevonden, om de smaak der Noten te
veranderen, en ze nog lekkerder te maken.
noten (gal) is een uitwas aan de Eikenboomen te vinden. Zy zyn haren oorsprong
aan ’t steken van enige Diertjes schuldig, die een opening in de Takjes, of Bladen
van die Boomen maken, om daar hunne Eijeren in te bergen. Daar komt een vocht
uit, die gevoegd by die van het Dier, ene houtige zelfstandigheid aanneemt, en de
Galneut maakt. Men hoeft zich niet te verwonderen, zo men in ’t midden daar van
een Worm vindt, om dat zy uit het Ei is voortgekomen, dat daar in is gelegd. Men
kan aanmerken dat de
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Wurmen, die in andere soorten van Neuten en Vruchten groejen, op dezelfde wys
worden voortgebragt.

Eigenschappen der Galnoten.
Zy stoppen. Men geeft ze gestampt, of in een slikbrok, in de anderendaagse Koors,
in ’t begin van de Koors, of, terwyl zy vier uren aflaat. Maar voor dat men daar van
neemt, moet men de algemene Geneesmiddelen gebruiken, welke in Buikzuiveringen,
Bloedlaten, en zo voorts bestaan; en men moet dat gebruik van Darmspoelingen laten
verzellen, die in staat zyn, om de samentrekkende kragt daar van te matigen.
Men maakt, met Galnoten, Inkt en Verwen, die zwart zyn.
Schoon men de Galnoten in alle Landen vindt, daar men Eiken heeft, en me ze uit
Vrankryk en elders haalt; die echter, welke van Aleppo en Smyrna komen, en
blaauachtig zyn, zyn de besten om zwarten Inkt te maken,en zwart te verwen. De
eerste daar en tegen zyn witachtig geel van kleur. Zie inkt.
notenbomen. Men heeft’er drie soorten van; de eerste, de fraaiste en schoonste draagt
minst. De twede is middelmatig van grootte; langwerpig, en meest geacht, om dat
zy meer, dan de andere, voortbrengt, en de derde is die, welke klein is, en welke met
vele hoeken groeit. Dit maakt, dat zy beter is, om’er Olie uit te persen, dan om te
eten.
De Boom tiert beter aan de, Dyken dan elders, en zy wil wel geslagen zyn, op dat
zy minder hout, dan vrugten geve. De Noteboom schept dus meer behagen in de
scherpheid van zyn Lot.
De Noteboom is een Boom, die zo groot een schaduw geeft, dat’er ontrent hem
niets wil groejen. Daarom plant men ze op het ruime land. De Neut, deszelfs vrucht,
is geconfyt uitnemend goed voor de maag. Nog groen en gedestilleerd zynde, is ’t
water, dat daar van komt, van grote kragt voor de Vallende-ziekte, als het met een
weinig Azyns en Suikers gemengd is. Het bewaart voor de Pest. ’t Water van de
bladen gedestilleert, droogt en geneest alle verzweringen, die’er ’s morgens en ’s
avonds mede gewassen worden, mits dat men’er een pap, daar in nat gemaakt, oplaat.
Oude en groene Neuten zyn zwaar te verteren, en niet goed voor de maag. Zy
vermeerderen de Gal, en zyn oorzaak van pyn in ’t hoofd, en doen hoesten. Die
braken willen, mogen’er ’s morgens nuchteren van eten. De Olie, die van de Pit
komt, bewaart het haair voor uitvallen, en doet het weder aangroeijen. Men doet van
zynen Olie, zonder vuur geperst, in de Klisteren om de Kolyken te doen bedaren. Zo
men met een Ei daar een Struif van maakt, en deze warm op de buik legt, belet zy
de Buikpynen der kleine kinderen. De Boeren hebben aangemerkt, dat zo dra een
Noteboom zyne bloemen heeft laten vallen, hoe’er dan meer vruchten zyn; hoe men
een overvloediger Wyn-oogst heeft.

’t Kweken der Notebomen.
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’t Zoude nodeloos zyn by den Noteboom enigen anderen Bóóm te zetten, die van
een natuur was, strydig met de zyne. Hy zoude ze in zyne nabuurschap niet dulden,
en ze zoude onder de dikke schaduwe van zyne takken en bladen verstikken; en haar
voedzel, door zyne grote en lange wortels, benemen, die hy wyd en zyd deur de aarde
gewoon is te verspreiden.
Maar eer hy in staat is, om zulke ongemakken te veroorzaken; is het nodig, dat hy
op de ene, of de andere wys voedsel krygt, of door de natuur zelve, geholpen door
de konst. Laat ons daarom eens zien, hoe men die Bóómen kan doen voortkomen.
Ik weet geen bekwamer middel om kleine Noteboomen te kweken, dan ze in
Kweekhoven te zajen, en ik geloof, dat ik hier de beste van allen beschryven zal.
Zo dra men de Noten heeft afgeslagen, moet men die nemen, welke van ’t beste
soort zyn, en die in een kelder, of enige andere plaats brengen, daar het niet vriest;
men plant ze daar in ’t Zand, en laat ze tot de maand Maart in dien staat.
Als de Noten, dus geplant, den tyd van vier maanden voor de vorst zyn gedekt
geweest, bereiden ze haar Botje beter, om ’t vroegtyds uit te schieten, en men kan
niet zeggen, hoe veel deze voorbereiding, daar den groei van bevordert.
Men moet nog letten, dat men voor ’t halen der Noten uit de Kelder, wel zorg
gedragen hebbe, dat men een stuk gronds te voren bereid heeft gehad, om te ontfangen,
en zachtjes handelt, uit vrees van het uitspruitzeltje kwaad te doen, ’t geen van binnen
kon zyn voortgebragt; en eindelyk, dat men’er uit de Kelder niet meer haalt, als men
voor heeft te planten, lopende andersins gevaar, van te veel, door grote verandering
van lugt, te lyden, welke haar dan tegen is.
Geen Boom-kweker moet zynen Kweek-hof bezajen, of bepoten, voor dat hy zynen
grond wel voorzien heeft. De keuze is’er nog wezentlyker van voor andere Boomen:
maar gelyk de Noteboom niet zeer vies is van aart, en zy gedurig niet dan te te veel
sap krygt, zo komt het’er in de Noteboomen zo naau niet op aan, ten zy men ze in
een grond plaatste, die al te ondankbaar was.
Die dan een Kweekhof van Notebóómen wil maken, als hy het bovengezegde in
opmerking zal genomen hebben, moet zorg dragen, dat hy ’t Land, daar toe geschikt,
driemaal diep omarbeide; en, zonder dat het nodig is, dat te bemesten, kan hy’er
Noteboomen planten.
Op dezen, dus bereiden, Kweekhof zet men een Lyn, langs welke men met een
Plant-yzer lynen schryft, die een voet, of anderhalf van een staan.
Dit gedaan zynde, neemt men een Plant-yzer, en maakt op de lynen gaten, die een
voet van een zyn, waar in men zagtjes ene Noot legt, welke men met aarde bedekt.
De tyd, welken men tot dat werk verkiest,
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moet altyd de maand van Maart zyn, en een fraje dag, en als de grootste vogtigheden
van den Winter heen zyn.
De eerste zorgen, welke de Noteboomen vereissen, als zy opkomen, is aanstonds
wel toe te zien, dat zy gewied worden: want alle onkruid is haar uitnemend schaadlyk.
Daar na, en eer de aarde te hard wordt, moet men ze met een kleine Klou wat
rondom de jonge Planten omhalen, en dat zo veel te meer, als zy, zich te teer sluitende,
het te vreezen zoude zyn, dat die kleine Noteboomen te kort zullen blyven, en’er een
weinig daar aan een goed deel van zal uitgaan, en de rest niet zoude groejen, dan al
kwynende.
Hoe zy méér groeijen, hoe men den grond viermaal in ’t Jaar dieper moet
omarbeiden, tot dat zy zes jaren oud zyn geworden; welke de tyd is van ze op hare
plaats te zetten. Ik heb reeds gezegd, waar men ze zetten moet, en ’t is onnodig ’t
hier te herhalen.
Ik rade niemand Noteboomen in een Hof te planten, alzo zy in staat zyn, om alle
Boomen te bederven; die daar in staan: maar zo men wil kan men’er schone en lange
Lanen, die op Landhuizen aanloopen, op een rechte Lyn van planten; Alzo zulke
beschikkingen ze deurgaans heerlyk, en zeer aangenaam maken.
Om kleine Noteboomen te planten, moet men vooraf met gaten, van drie voeten
wyd, en zo diep, een begin maken. Niet dat men ze meer, als enen voet diep moet
zetten; maar men onderstelt, dat de grond van die gaten, op een voet na met goede
aarde vol zal zyn.
De gaten van die Boomen, naar ene lyn gemaakt, moeten derdehalve Roede van
een zyn, en eer men’er, de jonge Bóómen in zet, draagt men zorg, dat men ze de
wortel snoeit. Daar na moet men ze op hare plaats zetten, en met aarde dekken; en
op de zelfde wys, als andere Bóómen, planten.
Men zal zorge dragen, dat men by elken Boom een goede Staak zet, om ze daar
aan vast te maken, op dat ze van de wind niet geschud, of omver gegooid worde.
Alle Noteboomen, die men den kop af slaat, eer men ze plant, maken geen fraje
stam; waarom men moet gewaarschuwd zyn, dat men niet in de zelfde fout valle, als
men ze planten wil.
De grootste Noteboomen zyn de beste niet, om te planten. De middelbare zyn
beter, dat is, die een duim drie, of vier dik zyn, en ontrent zes voeten hoog. Als zy
van dat gestel zyn, zyn zy in staat, om in een jaar meer te vorderen, als de grote in
twee.
’t Is niet genoeg’er palen by te zetten, om ze voor ongemakken te bewaren, die de
zelve over kunnen komen. De Beesten kunnen ze door vryven en knabbelen nog
meer beschadigen; waarom men’er ook doornen om moet binden, zo men de kleine
Neuteboomen voor dat ongemak bewaren wil.
De jonge Neuteboomen dus geplant, zullen driemaal in een jaar gehandhaafd
worden, tot dat zy groot geworden zyn.
Om ze, geplant zynde, enige jaren daar na, te doen dik worden, moet men, van
boven tot onder, in de schors, een snede geven. Dit maakt dat zy eerder aandikken,
Van het Neuteboomen-hout maakt men de fraaiste Meubilen, men maakt’er Ribben,
Planken en Belegsels van, en alle die stukken moeten zonder scheuren en zonder
wurmgaten zyn, want Neuteboomen-hout is daar zo wel, als Eikenhout aan
onderworpen. Men zaagt die stukken twaalf dartien duimen breed, en dertien linien
dik, vol uit. Dit hout wordt ook by bladen verkogt: maar dan moeten de Noteboomen
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zeer gaaf zyn, en van een dikke stam, en die bladen moeten twe goede duimen dik
zyn. De Werklieden gebruiken ze dan, gelyk zy ze menen nodig te hebben. En, gelyk
men de wortels van die Boomen niet weg werpt, inzonderheid als zy bruin en wel
geaderd zyn; zo zal men wel doen, dat men de wortelknoest, behakt, en men zal’er
goede winst mede doen; men maakt’er ook Dryf-tollen van en zyne bast wordt aan
de Verwers verkogt.
Deze Boom verschilt, behalve in zyn hout, ook in zyne vruchten zeer van andere
Boomen, daar in, dat de Bloemen en Vruchten niet op ene plaats groejen; wordende
de Bloemen, die’er aankomen, voor Kattestaarten uitgemaakt; en de Vrugt door
kleine knobbeltjes, op ene andere plaats, op ’t einde der takjes spruitende.
Men houdt staande, dat de schaduwe van dien Boom zeer gezond is, en zeer
menigmaal zich den Donder op den hals haalt. De Kwestie is hoe, of het door de
smerigheid van zyn hout zy, of dat zy, zeer hoog zynde, door den Blixem eer geraakt
wordt, als enige andere. Maar men zegt, dat het zitten onder een Noteboom,
opstopping in den afgang maakt.
Men weet aan ’t afvallen der Noten uit de schil, dat het afplukkenstyd is.
Men slaat de Vrucht af, zonder dat men vreest de takken te schenden, die niet dan
te beter daarom dragen; men kiest daar een goeden dag toe.
Zo dra de Noten afgeslagen zyn, gooit men ze in een Vertreek op een hoop: tot
dat men ze bolsteren wil. Daar na brengt men ze na de zolder, om daar enkel gespreid
te worden; op deze wyze drogen zy best. Want by gebrek van deze voorzorge, gebeurt
het menigmaal dat zy, nog vogt op een hoop gegooid, daar op, in korten, tyd
beschimmelen.
De voornaamste reden, waarom men de Noten in Vrankryk plant, is de hoop van
daar t’eniger tyd een Olie uit te persen, daar men daar ter plaatse een groot gebruik
van heeft in de huishoudinge, voor al op het Land, alwaar men ze om te branden, te
eten en te stoven voor de bedienden gebruikt; en dewyl die Olie niet te goed zoude
zyn, om in die soorten van Spyzen te worden gedaan, zo raad ik, daar zo dra Olie uit
te persen, als mooglyk is. Dit is altyd het beste; zy is van een geler kleur, zeer
aangenaam; en smaakt veel beter, dan wan-
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neer men te lang uitstelde, om zich van die plicht te kwyten.
Maar onze zuinige huishouders van ’t Land; zy inzonderheid, die van zuinigheid
in den eersten graad werk maken, zullen zich tegen my in de bres stellen, en my
zeggen, waar van daan het komt, dat, daar ik niets moest schryven, dan ’t geen de
Titel van myn Boek medebragt; ik nogtans te dezer plaatse iet zeg, dat met de regels
der zuinigheid strydig is, en dus de ordre, my voorgeschreven, verkeer; als of ik niet
moest weten, dat hoe de Noten ouder zyn, hoe zy meer Olie geven; en dat zy, die ’t
fynste in het stuk der huishoudinge zyn, gene Olie maken, dan van Neuten, die zy
van ’t een tot het ander jaar bewaard hebben. Ik sta dit toe, maar zal hun antwoorden;
dat ik ze om te eten, van noden hebbende, het in dit stuk niet buiten den haak reken
te zoeken, de smaak van hun wat toe te geven, die ze eten, alzo het anders ene vogt
is, die als men ze gebruikt, gelyk men op ’t Land doet, veel toebrengt, om hun daar
ene lust toe te doen krygen, die ze verloren hebben; alzo zy dan niet te zoet kan zyn,
om ze te gebruiken, gelyk ik kom te zeggen, zoo kan men ze niet te vroeg uitpersen.
Nog meer, is’er geen middel, ’t geen men by die gelegenheid houden kan? Die
zogenaamde zuinige huishouwers van den eersten Rang, hebben met deze nieuwe
Olie niet van noden, dan voor zo veel zy in hun huishouden vandoen hebben, zy
kunnen ’t overige tot het volgende jaar laten, en door dit middel kunnen zy hunne
bedienden vergenoegen, zonder dat dit in ’t minste hun bestuur kan veranderen, en
halen al ’t voordeel tot den uitersten graad uit hunne Noten.

Om de Olie van Noten te maken.
Men kraakt de Noten, en neemt’er de schil en de scheidsels af, en perst de Pitten met
een Molen.
Gebruik. Men gebruikt ze in de Schilderkunst, om dat zy ten eerste droogt. Men
gebruikt ze somtyts om te braden en te bakken, en de Boeren gebruiken ze tot een
sop.
Men maakt de vrucht der Noten op verscheiden wyzen gereed.
Wit geconfyte Noten. Neemt groene en tedere Noten; schil ze tot op ’t wit, zo dat’er
geen groen aan blyft; gooit ze in vers water van tyd tot tyd, onder ’t schillen; steek’er
dan een Lardeerpriem door heen; laat ze over een groot vuur koken, tot dat zy met
een Naald gestoken zynde, daar niet aan blyven hangen; neem ze van ’t vuur; en
werp ze in vers water; steek’er Kaneel en Nagelen deur heen, of geconfyte
Citroenschil. Doe ze koken in gesmolten Suiker, werp ze daar in, en doe ze koken,
en daar na koud worden, en maak de Stroop tot zyn dikte.
Groene Noten. Neem jonge groene Noten, schrap ze, doorsteek ze, doe ze koken,
en Konfyten, gelyk de andere.
notaris, of Beampt-schryver is een Amptenaar, die, na een onderzoek van zyne
bekwaamheid by ’t Hof van Justitie, of den Souverain, waar onder hy behoort, de
vryheid erlangt, om te mogen alle Verdragen, Testamenten, en allerlei soort van
verplichtende Brieven, enz. tussen byzondere luiden schryven; die met de Wetten
van het Land, of Landschap, waar in hy woont niet strydig zyn, en daar van de eerste
en oorspronklyke eigenhandig ondertekende Afschriften in zyn Protokol bewaard,
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’t welke naderhand aan de Secretaryen zyner woonplaats wordt overgeleverd, om
daar te worden bewaard; wordende alles wat verleden wordt, door een Notaris, onder
behoorlyke getuigen, geloof gegeven in Rechten.
Dewyl deze Amptenaar een Verzekeraar der goede trouwe van de byzondere Leden
ener, of van verscheiden Maatschappyen is; is ’t zeker,
I. Dat hy noodwendig een man van onwankelbare trou, eer en deugd, en gelyk
deze zonder Godsdienst, of vreze des Heren niet bestaan kunnen, ook van Godsdienst
zyn moet.
II. Een die genoegzaam onderwezen en schrander genoeg is, om gene Geschriften,
van wat aart het zyn mag, op te stellen;
III. Waar door imand beledigd wordt, of bedrogen, of uit welker dubbelzinnige
bewoording, naderhand geschillen ontstaan kunnen.
IV. Hy moet ook genen anderen Datum aan zyne Geschriften geven, om daar door
gelegenheid tot duisterheid, of geschillen in Processen te geven,
V. Wel zorg dragen, dat de Geschriften, welke hy maakt behoorlyk getekend zyn,
met byvoeging van den dag, waar op zy zyn getekend en gemaakt;
VI. Goede raad geven, gans strekkende tot welzyn der byzondere Lieden, waar
voor hy Geschriften opstelt, en tot vrede.
VII. Goede en getrouwe Registers houden.
[VIII. Hy moet een goed Bewerp, Boek en Protokol houden van alle Instrumenten
en Verlyden, welke voor hem verleden worden, en het verleden Bewerp, inhoudende
’t Jaar dag en plaats, by hem, den Verlyder en Getuigen getekend, naarstiglyk bewaren
en gadeslaan, om ze ten allen tyde, des verzocht, te vertonen, en daar van des noods,
afschriften te geven.
IX. Hy moet de Luiden, by hem komende, om iet te laten beschryven, naarstig
ondervragen, hare mening wel verstaan, en, ’t in geschrift gesteld hebbende, haar
met goeden zin en schik voorlezen; en wel onderrechten van ’t geen zy niet begrypen.
X. Hy moet in ’t verlyden van Verlydschriften, op den grond en stof van ’t
verhandelde letten, en op de noodzaaklyke onderhouding en plichten van de zelve,
op dat, by gebrek der zelve, het Instrument van geen onwaarde worde.
XI. Hy moet zyn Instrument eigenhandig instellen, of door enen van zyne
voornaamste Klerken, op zyne onderrichting ’t zelve doen, en ’t met zyne gewone
Handteikening ondertekenen.
XII. Hy moet van alles, wat hy verleidt een Principaal, of eerste Uitgift leveren,
aan elken der Verlyderen, van woorde te woorde, met zyne Ver-
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leden en getekende Minute en Protocol overeen komende, met zyne Ondertekening
bevestigde Uitgeven; zonder meer, en aan anderen des van noden hebbende enkele,
of vergeleken Afschriften.
XII. Hy, of de Getuigen, moeten de Personen kennen, die wat voor hem Verleiden,
en weten, dat zy zyn, daar zy zich voor uitgeven.
XIV. Hy, als een vertroude, mag aan niemand kennisse daar van geven, en het
Bewerp aan niemant, als aan den Rechter vertoonen, zonder het uit zyne handen te
laten gaan; of zich weerloos maken. Hy mag van Verbandbrieven, aan luiden die ’t
aangaat, en tot wiens voordeel ’t zelve is, niet meer, als ene Verbandbrief geven.
Prakt. der Notarissen.

O.
oculatie. Zie okulatie.
Oculus Christi. Christus ogen. Om deze fraje Bloem dubbelt te hebben, moet men
niet missen ze jaarlyks te verplanten, gelyk de Nagelbloemen, nemende in tyds de
schoonste Ruikertjes, of Aflegzels van de Planten; en verplantende ze elders op ene
koele plaats; om ze van daar te halen, als zy wortel zullen hebben gevat, en’er een
Bed van te maken, of wel, ’t geen zekerder gaat ze in te leggen, gelyk de
Nagelbloemen.
De reden, waarom men de Oculus Christi zo zorgvuldig moet verplanten, is, dat
als de Plant is oud en groot, zy zeer veel hout en bladen voortbrengt, en weinig
vruchten, puttende zich gans in ’t voortbrengen daar van uit.
oogst. Somtyds verstaat men daar een tyd door, wanneer de voornaamste Veldvruchten
van Koorn, of Granen worden ingezameld. ’t Wordt ook voor die bezigheid en drukte
genomen, die imand heeft, als hy zyn werk maakt van zyne vruchten in te zamelen;
en in dit geval voegt men’er een bezitwoordje by; en men zegt, dat imand in zynen
Oogst is.
oenanthe. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
oester is een Schelpvis van de Zeê, die vry wel bekend is. Men eet ze raau met een
weinig Pepers, Azyns, of Citroensaps. Men eet ze ook gestoofd en bereidt ze op
verscheiden wyzen.
Om ze gebraden te eten, laat men ze in zyne onderste schelp, en kruidt ze met
Peper en gehakte Pieterselie; men doet’er wat Boters by, en men doet’er boven op
een weinig gestoote beschuit; daar na zet men ze in den Oven, of legt’er een Taarte
dekzel met kolen over heen, terwyl zy van onder op ’t vuur staan.

Gefruite Oesters.
Neem een Taarte-pan, maak daar den bodem van vet, leg daar uwe ontschelpte
Oesters, elk byzonder, in, en kruid ze, gelyk boven. Doe’er een glas Wyn by, dek ze
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daar na met goede Boter en gebraden Brood. Hebbende daar na uwe Taartepan gedekt,
en boven en onder vuur gedaan, laat ze stoven.

Oesters tot rosse Ragout.
Men moet de Oesters in water laten trekken, en wel schoon maken zonder koken;
hebbende daar Aardappelen en Kampernoeljes, gelyk de gewoonte is, ingesneden
en rood laten snerken, met goede verse Boter, en een weinig Bloemen-meel; zult gy
daar Vis-nat by doen, of helder Errit-nat of by gebrek daar van heet water naar gelang.
Hebbende de daar na alles laten weeken, doe’er uwe Oesters in, om ze te laten staan
zonder koken; anders zouden zy hare smaak verliezen.
Men kan ook de Oesters snerken, niet anders, als wit, met Boter met een weinig
Meels gekneed.

Gevulde Oesters.
Hebbende uwe Oesters laten uittrekken, hakze met Boter, Ansjovis, Zout, Peper,
Pieterseli en Uijen klein. Doe’er wat dojer van een Ei by, met Neutemuskaat, en
andere zachte Speceryen; doe’er wat kruim van Wittebrood by, dat in Room van
Zoetemelk heeft geweekt. Stamp het alles in een Mortier onder een. Doe dit Vulzel
in uwe Oesterschulpen, en hebbende daar dojers van Eijeren over gedaan, doe ze in
een Taartepan stoven, gelyk de gefruite Oesters.
ogen-troost, in ’t Latyn, Euphrasia.
Beschryving. Dit is een klein kruid, dat gemeenlyk een handbreed hoog groeit. De
bladen zyn klein, gekruld en rondom getand, samentrekkend en een weinig bitter.
De Stengel is klein en rood. De bloemen wit, en trekkende wat naar den roden.
Plaats. Men vindt het in de Bossen. Het bloeit somwyl in Juli en somwyl in
Augustus, naar dat het jaargety is.
Eigenschappen. Hare voornaamste kracht is de Ogen dienst te doen. Hier van daan
draagt het den naam van Ogen-troost, en Ophthalmia. Men laat de Ogen-troost in
de Most werken, tot dat zy Wyn is geworden. Die Wyn is uitnemend, om het gezicht
te versterken van alle luiden van jaren, zo men ze, blyft gebruiken. ’t Kruid groen,
of droog gegeten, is daar ook goed voor, en als men ’t langen tyd in Spys eet.
Zy is zonderling voor verduisteringen, tranen, de staar, ontstekingen en zwakheid
der Ogen, als zy van buiten is opgelegd, zo wel, als door den Mond ingenomen. Men
maakt een poejer van hare gedroogde bladen, welke dikmaal door den Mond met het
dojer van een Ei ingenomen, zeer groten dienst aan zeere Ogen doet. Men houdt veel,
om deze reden, van Wyn, waar in de Ogen-troost langen tyd heeft staan trekken, of
deszelf poejer met Wyn genomen; maar deszelfs poejer alleen, of in afziedzel zonder
Wyn genomen, is een geneesmiddel, dat veel zekerder gaat, dan Wyn; gelyk ons
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de ondervinding leert. Zo veel te meer, als de Wyn, door hare dampen de hersenen
vervult, en d’Ontstekingen en Zinkingen gaande maakt. Om dat te ontgaan, moet
men de Wyn in Venkel-water weeken. Arnoud van Villa Nova vezekert, dat het
veelvuldig gebruik van de bladen van dat Kruid, zo wel droog, als groen, zo in Drank,
als Spys, met der tyd een Oud man heeft genezen, die het gezicht was kwyt geraakt.
Men geeft het van een dragma tot drie toe in poejer, met een glas Venkelwater, of
water van Yzerkruid. Men neemt het ’s morgens vroeg in, en blyft daar enige maanden
lang mede aanhouden. Deszelfs gedestilleerd water, wordt van vyf tot zes oncen
ingegeven.
Deze Plant is ontbindende, opent de Ingewanden, en herstelt de vloeibaarheid der
vochten.
oker is een gele, droge, vette, vryfbare aarde, die uit de Mynen van Berry gehaald
wordt.
De rode Oker is niet anders, dan deze zelfde aarde in ’t vuur tot kalk verbrand, tot
dat zy een rode kleur heeft gekregen.
Men gebruikt ze beide in de Schilderkunst. Men verkiest ze die fraai, bros en hoog
van kleur is.
okulatie is een Kunst-woord van den Tuin, dat eigentlyk Ogen, of In ogen betekent;
wordende door een Oog, volgens een Kunst-woord van den Tuinbouw, een knopje
van een jong eenjarig Lot verstaan.
Men doet het op deze wys. Men ligt de Schil van een hout van ene Zomer, dat
jeugdig is, af, met zyn Oog in ’t midden, hebbende die bast rondom te voren dus
gesneden.

Men zet dit Bastje met zyn Oog tegen het hout van een jonge eenjarige scheut, waar
van de Bast te voren dus T gesneden was, en van zyn hout los gemaakt, en waar
binnen men het Oog zo steekt, dat het binnenste van deszelfs Bast tegen ’t hout aan
komt. Daar na bindt men’er een Muskovies bastje rondom, op dat het vast tegen ’t
hout zoude sluiten. Dit Bindzel moet, als de Tak uitzwelt, om de vierde, vyfde, of
zesde week worden los gemaakt.
Maar men moet wel toezien, dat het oog, dat afgebroken wordt, binnen de Bast
een uitpuilend houtig knopje heeft, dat wit is, en daar aan gebleven; anders zoude
het niet groejen. En wil dit in ’t afvringen niet gemakkelyk gelukken, moet men door
’t splyten van ’t houtje ontrent de knop, dit een weinig te hulpe komen; en by ’t Botje
de houtigheid wat voorzichtig weg te snyden, mits, dat dit niet te ver geschiede.
Ontrent het Oculeren van boomen, die gelde armen maken, als Moerellen, Kersen,
Persiken, is het nodig aan ’t schilletje meer, als een Botje te laten, vermids het onzeker
is, of het een blad-knop zyn zal.
Het Okuleren geschiedt twezins, met een slapend, of met een wassend Bot; en op
verscheiden jaartyden. De Oculatie met een slapend Bot is, wanneer die het volgende
voorjaar deurschiet. Deze is de beste, zekerste en gewone wys van Oculeren. De
nette tyd van het te doen, is aan gene dagen te bepalen. Zy hangt van ’t vroeg, of laat
komen van ’t jaargety af, en van de jeugdigheid, of kracht der houtscheuten, en de
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soorten der Vruchten; want als de sappen zo overvloedig in ’t hout zyn, dat zich de
bast daar gemaklyk afscheidt, dan is ’t de tyd eerst van Okuleren, om een goeden
uitslag daar van te verwagten. In ’t algemeen kan men echter zeggen, dat het best
geschiedt een weinig voor ’t rypen der vruchten. De gewone tyd van Okuleren met
een slapend Bot, is half Juli tot in September; daar die met een wassend Bot van Mei
tot half Juni is; wanneer de Oculatie, dat zelfde jaar deurschiet. Doch deze manier
van Okuleren geschiedt niet, als des noods, om dat men geen hout heeft, om te
Oculeren met een slapend Bot. Want ’t is onzeker, of ’t groei zal vatten, vermids de
al te grote overvloed van sappen, waar door het schilletje uitwaard wykt, rondom
een Gom doet uitwerpen, die het Botje verstikt. Daar by komen zulke Okulatien
veeltyds zo traag aan de groei, dat het hout niet in staat is, om de ongemakken van
den toekomenden Winter te wederstaan. Om niet te missen, kan men twe Oculatien
op een stammetje stellen. Maar beter aan weerskanten, dan boven malkander; om
dat, de onderste missende, ’t stammetje te hoog wordt. Als ene Okulatie vat, moet
de andere zyn weggesneden. Aanm. op Lusth.
oleander. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
Eigenschappen. De Bloemen en Vruchten van dezen Boom zyn een doodlyk vergif
voor Muil-ezels en Honden; maar mensen zouden ze voor het vergif van Slangen
bewaren, als zy ze met Wyn en Wynruit dronken, volgens Dioscorides. Galeen
verzekert, dat het venyn zy voor Mensen en Beesten zonder onderscheid. Het
afziedzel, van buiten opgelegd, geneest de Haairwurm.
olibanum; zie Wieróók in Hubners Kunst-woordenboek.
Eigenschappen. Zy is goed in een benaaude borst en Zyd-wêe. De manier van ze
te bereiden is, ze tot poejer te stampen, en daar een dragma van in een Appel te doen,
die men daar toe uitgehoold heeft, en over ’t vuur doet braden. Daar na doet men ze
den Zieken eten, om’er een overvloedig zweet uit te jagen. Voor ’t overige moet de
Zieke daar toe geschikt zyn, en daar toe, door een reis, of twemaal latens, bereid zyn.
Men verzekert, dat dit Middel zonderling voor de Zyd-wee is.
olie is een dunne brandvattende vocht. Men heeft ze van velerleije soorten. Zy worden
kort aan de oppervlakte der aarde voortgebragt. Die aan de oppervlakte in groten
overvloed komen, springen voort uit fonteinen, die echter zeldzaam zyn; Zodanig is
in Vrankryk de Fontein Gabian, waar van de Olie uitnemend is voor het vernagelen
der Paarden, en in de Archipel, die welke men Peterolie noemt, om dat zy uit Rotzen
en steenachtige plaatzen voortkomt; Men heeft ze ook in de Provincie van Shirvan
by de Stad Baku, aan de Cas-
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pise Zee, en in andere plaatsen van Persie; zie Kampher Amoen. Exot.
Men heeft ook Aluin, die in de lucht door de hitte opgetrokken worden, en daar
die uitwaassemingen uitmaken, waar van enige daar na op de Granen vallende, de
zelfde doen sterven.
In de meeste Planten en Dieren vindt men Olien. Men haalt Olie uit de Planten,
als die van Lavendel, Rosmaryn, door het Koelvat, de Slang en Dampbaden. Men
perst ze uit Neuten, Amandelen, en Zaden, na dat zy gekneusd, gestoten en geperst
zyn. Men haalt ook Olie uit verscheiden gemengde stoffen, als Papier en gebakken
Steen.
De Stookkundigen en Geneesheren, geven den naam van Olie ook aan die dikke
vochten, welke uit verscheiden Bóómen druipen, als de Balsemen, Harsen, Gommen.
Onder de zelfde zyn ook begrepen enige andere stoffen, want men haalt’er door
middel van de Kromhals Olie uit, gelyk men ook uit Wortels en Bladen doet.
Eindlyk zyn’er Olien, die met aard-deelen zyn gemengd, en komen onder de
Mengsels van Metalen en Mineralen.
Deze zyn onder den naam van Sulfers bekend, die nog een soort van Olien zyn,
welke van ene onvloeibare zefstandigheid zyn: maar ’t is zeer bezwaard, om niet te
zeggen, onmooglyk, de Sulfers van Metalen en Mineralen te scheiden.
Men ziet uit het geen wy zeggen, dat men in ’t algemeen onderscheid maakt tussen
drie soorten van Olien. ’t Eerste is vloeibaar en behoudt den naam van Olie. ’t Twede
is van ene zelfstandigheid, die vast is, en die men noemt Gom, of Harst. Het derde
is vast en onvloeibaar, om dat het zeer naau met de Mineralen vereend is, of liever,
om dat het die zelfde Minerale deeltjes zyn, die de eigenschappen der Olien hebben;
en dit laatste noemt men ’t Sulfer der Mineralen en Metalen gemengd.
OLIE VAN OLYVEN. De Olyfboom is hoog en getakt, heeft lange bladen, die
een scherpe punt hebben, dik en vet zyn, en aan een korte steel staan, van boven
groen, van onderen wit, en nooit geel worden; hebbende een bittere en een weinig
scherpe smaak. Deszelfs bladen zyn wit, en aan trossen, waar aan vruchten
voortkomen, die in ’t begin groen zyn, daar na bleek wordt, en vervolgens purper,
en eindlyk zwart worden. Hare Olie is een tegengift, dat verscheiden gebruiken heeft,
die niemand kent.

Om Olie van Olyven de Gastigheid te benemen.
Meng’er Aluin, of kokend Water onder; Men moet aanmerken, dat de Olie niet stolt,
daar Anys in heeft staan weken; Zo men ze in de Zon, of by ’t Vuur zet, gebeurt het
zelve.

Hoe men Olyf-olie maakt.
Men plukt de Olyven in de maand December, als zy beginnen van kleur te veranderen.
Eer men ze perst, legt men ze, voor een tyd lang, op een plank. Men moet zorg
gedragen hebben, van ze te zuiveren, en zelfs ze met heet water te wassen, die vuil,
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of wat bemorzeld zyn. Als men ze in de Pers gezet heeft, moet men ze in ’t begin
gans zachtjes persen, en allengskens, als zy aanstukken zyn, maakt men ze weder
zacht en stampt ze vry hard, doende daar Zout onder, waar van men by de twe pond
voor elke Schepel Olyven van noden heeft. Eindelyk perst men de Noten met nieuwe
Korven, of Spanen naar ’s Lands gebruik.
Om deze drie soorten van Olien niet onder een te mengen, die door de drie
verscheiden persingen, trapswys worden voortgebragt, moet men ze in drie byzondere
Kuipen ontfangen, en ze, onderscheiden van den anderen, bewaren. De eerste Olie,
die door een zachte perzing wordt uitgehaald, is beter, dan de andere. Deze Kuipen,
zyn gemeenlyk van hout gemaakt, en deze zyn de beste. Men bewaart de Olie in
Aarden potten, daar toe met voordagt bereid.
Men moet zorge dragen, dat in een Olie-persery geen rook zy; ja, konde men, men
behoorde daar geen Lamp in te ontsteken.
Om te maken, dat de Olie des winters met zyne moer niet bevriest, moet men’er
gekookte en gestamte Salpeter in doen. Hoe weinig men’er in doet, de Olie stolt niet.

Gebruiken.
De Olyven-olie heeft vele eigenschappen, elk weet, dat men ze over Salade gebruikt.
Men gebruikt ze ook om te bakken; en wordt onder alle gemengde Olien gebruikt;
waar van zy het voornaamste deel uitmaakt. Als men ze voor Medicyn wil gebruiken,
moet men oude Olie nemen.

hoe men AMANDEL-OLIE maakt.
Zoete Amandel-olie.
Neem goede niewe Amandelen zonder schelpen. Vryf ze wel in Lywaat af, om daar
een soort van grove rosheid te doen afgaan, die zich aan de huit vast zet. Als zy zuiver
zyn, stamp ze in een Marmere Mortier, met een houtten stamper, en ze tot een deeg
gestampt hebbende, doe dezen deeg in een sak, of doek van sterk Lywaat, en zet ze
tussen twe Neuteboomen plankjes, die groot genoeg zyn, om dat uit te voeren in een
Pers, zet daar onder, of een weinig opzyde van de Pers een Pot, die bekwaam is, om
de Olie te ontfangen, als zy loopt. Men gebruikt gemeenlyk een Schotel, of afgiet
Pot. Pers daar na den deeg, in ’t begin zeer zachtjes, om ’t Lywaat niet te doen bersten;
en als gy een deel Olie zult hebben doen loopen, kunt gy zo hard persen, als gy wilt.
Men moet die Olie in een Glaze-bottel, of Afgiet-glas bewaren, dat wel gesloten is.

Kragten.
Zy is zeer verzagtende, en bedaart de ween der Kraamvrouwen, en de Buikpynen
van kleine Kin-
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deren; en de Graveel-kolyken; zy doet wateren, dryft Graveel, Slym, en zelf de Steen
der Blaze af. Zy is uitnemend in de Hoest, en de ontsteking der Keel en Borst, die
door de scherpte van de slym veroorzaakt wordt, en voor de Rode-loop, of Persing.
Men kan ze van twe dragme tot anderhalf once geven. Als zy in verzachtenden
Juleppen gedaan wordt, moet men ze tot een once, met zo veel Syroop van
Kruikebladen, witte Slaapbollen, of van Vrouwen-haair geven. In verzagtende
Clysteren, geeft men ze van twe tot drie oncen. Om enen hardnekkigen hoest te
bedaren, mengt men deze Olie met zo veel van de ene, of de andere bovengenoemde
Stroop, en de zieke likt dat mengsel met kleine beetjes teffens al te met, met een
stukje Zoethout geklopt, op ’t einde, en gespleten als een klein bezemtje. Zy is ook
goed, om uitwendige hardigheden te verzachten. Men moet ze laten heet worden eer
men’er de zachte deelen mede bestrykt.

OLIE VAN BITTERE AMANDELEN.
Men haalt ze’er met de zelfde bereiding uit, die ontrent de zoete Amandelen in gebruik
is. Maar men mag den deeg in een verglaasde Pan wel heet maken, op dat’er een
groot deel van de vocht, welke daar in is, vervliege, en de Olie langer zonder
gastigheid blyve. Deze Olie heeft dit voorrecht voor die der zoete Amandelen, want
zy is ook zoet, en zy heeft by na de zelfde eigenschappen.

Eigenschappen.
Zy dryft de Pis, en de Steen en Graveel uit de Nieren. Zy verzagt de pynen, bedaart
de ontsteking, verzagt de hardigheden; zy is voor al in Moerkwalen goed. Men geeft
ze inwendig van een half once tot twe oncen. Zy is goed tegen de doofheid, men
moet in ’t Oor eenige druppen uit een Kottoen laten vallen, dat men daar in heeft
natgemaakt. Men daar een weinig Brandewyns bydoen. Men gebruikt ze somwyl in
de plaatze der Olie van Been, in de geperfumeerde essentien: maar zy wordt gastig
na mate, dat de Parfuim der Bloemen vervliegt, daar die der Been nooit gastig wordt.
Men moet gene Kiekens den deeg der bittere Amandelen voorwerpen, want het
is een doodlyk vergif voor die Dieren.
Men moet op de zelfde wys Olien van Okker- en Haze-neuten, Been, Persik-pitten,
Abrikoze-pitten, enz. maken, zo wel als die van Olieachtige Zaden. Maar men moet
die Zaden laten heet worden, die weinig Olie hebben, of welker Olie vast zit. Men
stampt ze te voren, en daar na laat men ze over de stoom van Water, of Wyn.
OLIE VAN NEUTEN. Men ontneemt ze de schelpen en de schillen, die tussen de
Neuten-pitten zyn, men perst de pitten in een Oliemolen, om’er de Olie uit te doen
komen.

Gebruik.
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De Olie van Neuten is goed in de Schilderkunst, om dat zy zeer dra droogt. Men
gebruikt ze somtyds om te braden en bakken: de Boeren maken’er een Saus van.
Als men de Olie van Noten zonder vuur uitperst, gelyk men die der zoete
Amandelen doet, is zy zeer goed om de Kolyk- en Buik-pynen te stillen. Zy is zeer
afvagende, en de Juffers gebruiken ze, om zich te blanketten, en hunne kleur
levendiger te maken.

Geheim om een OLIEVLAK uit een Stof te doen.
Doe het Been van een Schaap tot Kalk verbranden, stamp het fyn, leg die Poejer op
de kant van Vlek; laat ze daar een nacht op. Is de Vlek daar nog niet uit; moet men
ze’er nog eens op doen. Maar men moet weten, dat die Vlek niet oud moet zyn.

RAAP-OLIE.
’t Raadzaad is een graan, dat by na, als dat van Knollen is. Men teelt het in verscheiden
Landen, even, als de Knollen; dat is, na dat het Koorn is gesneden, wordt de grond
zo diep om gearbeid, als men kan, en op dezen grond zaait men ’t Raap-zaad. Als
men het zaait, neemt men het tussen drie vingers, en spreidt het zo wyd, als men kan,
op dat de wortel diep genoeg zoude kunnen schieten, om de grootste vorst te
wederstaan. Na den winter schiet het zyne stengel, bloeit en draagt het Vruchten,
gelyk in deze Landen het Koolzaad. Dan maait men en dorst men beter op een Zeil,
dat men op den grond spreidt; op dat het zaad niet verloren ga; men want het in de
wind, of men laat het door een haaire Zeef loopen; om’er de stoppelen uit te krygen.
’t Is ondertussen goed, dat’er een weinig Stróó, of Basten in blyven, om dat zaad te
voeden. En op dat dat Graan niet worde verminderd en niet rimpele, doet men het
daar na in Tonnen, en laat het daar in, tot dat men’er Olie uit haalt. Eer men’er Olie
van maakt, moet men het weder wannen, om’er het stof uit te halen.
En, om daar Olie van te halen, brengt men het in de Olie-molen, daar ’t Zaad
gekneusd, daar na over een Fornis in een Pan heet gemaakt wordt, wat water onder
giet, op dat het niet aanbrande. Men roert het ondertussen gedurig, en doet’er niet te
veel water by, op dat de Olie niet ondienstig worde voor de Lamp. Daar na doet men
het in een Sak, en zet die tussen Wiggen onder een Balk, welke op de Wiggen
verscheiden reizen vallende, ze uitperst. Deze Olie is dienstig, om in de Lamp te
branden, en tevens om te bakken. De versse en nieuste is de beste.
Men laat ze in een Pot, of Pan koken; men doet ze met een Uijen koken, of een
stuk Brood; tot dat de Uije en de Olie niet meer kraakt.
Dus maakt men ook Olie van Kool, Hennip,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

648
Lynzaad enz., welke, zo in Noord-holland als elders, en in andere Landen, geslagen
worden.

Om te maken, dat de Olie niet rookt.
Men moet laten Destilleren sap van Uyen, en het op den grond der Lampe gieten, en
de Olie daar boven op.

OLIE VAN KWEEN.
Doe op heete As, den tyd van vier en twintig uren, drie ponden geraspte Kween, in
drie pond Olyf-olie trekken. De pot dient open te wezen. Laat het daar na een
kwartieruurs zachtjes koken; hebbende het daar na doorgezygd en styf uitgeperst,
doe’er daar na nog zo veel geraspte kween optrekken; doe het weder koken, als te
voren, tot dat de vochtigheid vervlogen is. Zyg daar na de Olie weder deur, perst ze
styf uit; en bewaar ze in een rein Vaatwerk ten gebruike. Deze Olie is samentrekkende,
houdt het zweeten op, dat onmatig is. Men vryft’er de Maag, Borst, Ruggraad mede,
en zy versterkt alle deelen. Men gebruikt ze ook in samentrekkende Klisteren. Men
geeft het van een half once, tot anderhalf once.

OLIE VAN GELE VIOLETTEN.
Neem een Fles met een wyde hals, doe ze vol met Violetten-bloemen, zo evenwel
dat zy niet styf’er in geperst zyn. Giet’er goede Olyf-olie op, tot dat zy’er boven op
staat. Stop daar na de Fles toe, en zet ze in ’t heetste van den Zomer in de Zon. Men
moet de geledingen van Kinderen, die ze geknobbeld hebben, daar mede, ter genezinge
toe, vryven.

OLIE VAN St. JANS-KRUID.
Neem het bovenste, of de Bloemen van het St.Jans-kruid nog vers, en ten tyde, als’er
een klein knopje van een Zaad-huisje onder de Bloem schynt. Laat dit in Olyven-olie
trekken, even als men de Olie van Rozen maakt. Deze eenvoudige Olie is zeer goed;
maar zy heeft zo veel kragt niet, als de samengestelde, waar van, zie hier, de bereiding.

De zamengestelde Olie van St. Jans-kruid.
Neem een verglaasde aarden Kruik; doe daar in drie ponden St.Jans-kruids bloemen,
afgesneden, gelyk wy hier voor gezegd hebben, en een weinig gekneusd. Giet’er op
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zes pond Olyven-olie met een weinig minder, dan twe halve pinten goede rode Wyn,
zo dat de vogt’er boven op staat. Doe daar na het vier en twintig uren op hete As
trekken, of in een Mariebad; doende de stof roeren en omroeren, van tyd tot tyd, met
een grote Lepel, of houtten Spatel, giet daar na de vogt daar af en pers ze uit. Doe’er
daar na nieuwe St. Jans bloemen in trekken, en laat het koken en pers het uit op de
zelfde wys. Gy zult het zelfde voor een derdereis herhalen; en gy zult wel letten, dat
gy de nieuwe bloemen, wat langer laat koken, dan de eerste reis; dat is, ontrent negen
kwartier lang. Dan zult gy de vogt deurzygen, en uitpersen. Doende daar na de vogt
stilstaan en bezinken, giet het zuiver af in een andere Pot. Daar na zult gy uwe eerste
kan wel rein maken, en daar na in uwe Olie doen, en ze heet maken over een zacht
vuur, om daar in laten smelten twe, of drie pond goede Veneedse Terebinthyn. Als
alles gesmolten is, zult gy de Kruik van ’t vuur nemen; en uwe vogt in een andere
wel zuivere kan gieten, in welker hals gy hangen zult een Popje, dat in de Olie trekken
moet, en waar in gy zult hebben drie dragmen Saffraan gedaan, dat wat losjes in ’t
zakje hangen moet.
Deze Olie is uitnemend goed, om allerleije soort van Wonden te genezen; Zy is
ook goed voor het Voet-euvel en Heupjicht. Want zy is afvagende, verdunnende,
versterkt de geledingen, en verdryft de slymige vogten.
Men gebruikt ze ook in verteermiddelen, Balsemen, Pappen, en Inspuitingen van
wonden. Zy is ook goed voor ’t gebrandde, voor Tandpyn en voor Zenuw-kwetzuren
en Ziekten.

Olie, of vocht van Mercurius, of KWIKZILVER.
Deze bereiding is een zure vocht, met Kwikzilver beladen.
Doe in een verglaasde aarde Pot, of in een glas, het geen van de witte klomp
gewassen is, waar van men heeft gemaakt Turbith Mineraal; doe daar alle vocht van
over Zand-hitte uitwaassemen, tot dat u op den grond een stof, als Zout, overblyft;
welke twe oncen en een dragma zal wegen. Breng uw aarden Pot in een Kelder, of
andere vochtige plaats, laat het daar in blyven tot dat de stof byna gans gesmolten
is.

Eigenschappen.
Men gebruikt het om de Venus Chankers te openen, en om ’t vlees weg te byten,
met wieken.
Deze vogt is niet anders, dan de Kwikzilver met de zure Geesten van Vitriool
doordrongen en verdeeld, dat het gelyk een Zout in vogtigheid ontbonden is. Of
gelyk het deze Geesten aan zich vasthoudt, zo byt het alles weg daar het by komt,
gelyk een Sublimaat Corrosief zoude doen.
Men kan deze vocht met den Geest van Salpeter maken, en zy zal nog vinniger
wezen; maar gelyk zy dan te diep kan indringen, en gevaarlyke toevallen veroorzaken,
zo zoude ik ze liever met de Geest van Vitriool maken, gelyk gezegd is.
Zo men enige druppen van Tartar-olie afgiet, en op deze vocht giet, zal men op
een ogenblik een Precipitaat van Kwikzilver maken, om dat het Loogzout van
Wynsteen de punten breekt, die de Kwik houd hangende.
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Andere olie van Kwik.
Deze bereiding is niet anders, dan een bytend Sublimaat in Brandewyn.
Stamp een once bytende Sublimaat, en doe het in een Matras, giet daar op vier
oncen wel overgehaalde Brandewyn op het zout van Wynsteen. Stop uwe Matras
wel; en laat het den tyd van zeven, of acht uren koud staan trekken; in dien tyd zal
uwe Sublimaat smelten: maar, zo’er iet op den grond blyft, giet de heldere vocht
daar af; en, nog wat Brandewyn op uwe Stof gegoten hebbende, doe ze wééken,
gelyk te voren, om het smelten te voltrekken. Meng uwe gesmolten stof en bewaar
ze in een wel gesloten Fles.

Eigenschappen.
Deze Olie van Kwik is veel zachter dan de voorgaande. Zy is goed voor
Venus-chankers; inzonderheid zo men’er ’t koud vuur aan vreest. Men kan ze, gelyk
de andere met plukzel gebruiken.
De wel overgehaalde Brandewyn smelt de Sublimaat Corosief wel: maar zy kan
het Kwikzilver niet smelten, ja zelf het zoete Sublimaat niet. De reden daar van is,
dat het een Kwikzilver zynde, dat zeer fyn is geworden, en als hangende in het zuur,
de Geest der Brandewyn daar niet dan allengskens indringt, en de deelen daar van
van een scheidt. Maar de Kwik en zoete Sublimaat, hebbende deeltjes te naau aan
een verknocht en al te dicht, kan de Brandewyn, die niet anders dan een verdunde
Zwavel is, zyne aanbotzingen niet fel genoeg geven, om ze te scheiden.
Deze vocht is nog zachter dan de voorgaande.

Olie en Geest van ’t HOUT GUAJAC.
Deze bereiding scheidt, de vloeibaar te maken deelen, van het aardachtige.
Neem geraspt, of aan kleine stukjes gezaagd Guajac, vul daar drie-vierde van een
grote Kromhals mede, en plaats die in een Weerslag-oven, en doe daar aan een grote
Kolf voor een Ontfang-glas. Begin de destillatie met een vuur van den eersten graad.
Om de Kromhals zachtjes heet te maken, en het waterige over te brengen, ’t geen
men Phlegma noemt. Ga zo voort tot dat’er geen drup meer over komt. Gooit dan
weg ’t geen in uw Ontfang-glas, als onnut, is overgekomen, en ’t zelve weder aan
den hals van uwe Kromhals naaukeurig vastgemaakt hebbende; smeer het
samenvoegsel dicht toe; men moet daar na ’t vuur allengskens vermeerderen, dan
zal de Geest en Olie, als een witte wolk overkomen. Ga voort met uw vuur tot dat’er
niets meer over komt. Laat het dan zachtjes koud worden en maak het los. Giet dan
’t geen in het Ontfang-glas is, in een Trechter, zyg het door graau Papier, ’t geen
men op een Bottel, of ander glas zal gezet hebben; dan zal’er de geest door loopen,
en laten de zwarte, dikke, zeer stinkende Olie in de Trechter. Giet ze in een Glas uit
en bewaar ze.
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Eigenschappen.
’t Is een zeer goed middel voor een Been-eter, voor Tand-pyn, en om oude wonden
te zuiveren. Men kan het overhalen, gelyk van de Olie van Barn-steen gezegd is, en
ze inwendig gebruiken, in Vallende-ziekte, en om de Nageboorte, na de Verlossing
voort te brengen; men kan ze gebruiken, van twe tot zes druppen.
De Geest van Guajac, kan door overhalen verbeterd worden, latende ze Destilleren
in een Destilleer-ketel, om daar de weinige onzuiverheid van af te scheiden, die daar
met dezelve deur zoude kunnen zyn gegaan- Zy verdryft door deurwaasseming de
vochten, en zet de Pis af. Men geeft ze van een tot anderhalf dragma. Men gebruikt
ze ook met Water en Honig, om verouderde wonden te zuiveren.
Gy zult in uwe Kromhals de dove kolen van Guajac vinden, die gy tot as zult
verbranden, zettende daar den brand in, welke zy veel eer dan enige andere kolen
zal vatten. Verbrand die As in een Pottebakkers Oven, in enige uren tot Kalk; maak’er
daar na een Loog van met Water. Dit zynde doorgelekt, zult gy’er in een Verglaasde
pot de vocht van laten uitdampen op heet Zand, wanneer u over zal blyven ’t Zout
van Guajac, ’t geen gy wit kunt maken, met het tot Kalk, over een groot vuur, in een
kroes te verbranden.

Eigenschappen.
Dit Zout opent en doet zweten, het dient gelyk alle de andere Loog-zouten, om
Tincturen van gewassen te halen: men geeft het ook in van tien greinen tot een
dragma, in een wel daar toe bekwaam gemaakte vocht.
De Aarde een Dode kop genaamd, dient nergens toe.
Men kan op deze wys de vyf hoofdstoffen uit alle gewassen halen; maar gelyk de
kracht van ’t vuur, hun een onaangename reuk geeft die na het verbrandde ruikt, zo
heeft men andere middelen uitgevonden, om de Olien van Brandewyn te halen, welke
manieren wy in ’t Artikel van Destillatie beschryven.
Terwyl men de geesten destilleert, moet men het vuur niet te sterk maken: want
gelyk zy zeer snel overgaan, zo zouden ze de Kromhals, of ’t Ontfang-glas doen
bersten.
Hoewel de Guajac, welke men gebruikt, zeer droog is, zo haalt men’er veel vocht
van: want zo gy in de Kromhals vier ponden van zestien oncen van dat hout neemt,
zo zult gy’er negen oncen Flegma van halen, en vyf oncen en een half Olie. Dan
zal’er nog in de Kromhals nigentien oncen kolen over blyven, waar van men een
half once, of zes dragmen, of meer van een Loog-zout zal krygen.
De geest van Guajac is waterig, gelyk gemeenlyk de andere geesten zyn, die door
een destillatie van hout gehaald worden, dat hier naar gelykt. ’t Is niet anders dan
een essentieel Zout, ’t geen door
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’t vuur vluchtig gemaakt met het waterige in ’t Ontfang-glas overgaat. Deze geest
heeft een verbrande reuk, die niet zeer onaangenaam is. De smaak is zuurachtig en
een weinig scherp. Dit komt van het essentiele Zout, ’t geen’er de kracht van uitmaakt.
De geest van Guajac wordt zo zwart, als Inkt, als men’er wat Vitriool in doet, Het
werkt niet door ’t bygieten van geest van Vitriool, noch met andere zuren. Het gist
zelf niet handtastelyk met de Loog: maar het werkt een weinig met droge Lóógzouten,
en gestampte Kreeft-ogen. Men vindt ook niet, dat het de ontbinding van Sublimaat
Corrosief troebel maakt. Het maakt het afweeksel van Tournesol-rood. Dit alles
toont, dat het zuur in deze geest den baas speelt.
De geest van Guajac is scherp door de zouten, welke zy met zich sleept. ’t Is ook
de zwaarte van die Zouten, die ze na den grond van ’t water doet stryken. De Olie
van Palmenhout, en verscheiden andere Olien, die op deze wys worden overgehaald,
stryken ook na den grond.

Eigenschappen.
Dit soort van Olien is goed voor Tandpyn. Zy verdunnen de slymen van ’t Tand-vlees.
Maar de stank maakt, dat men ze niet gaarne in den mond steekt.
Enigen willende de Olie van Guajac deurdringender en afvegender maken, dan
zy gewoon is te zyn, doen in de Kromhals onder de Guajac een once gemene droge
Tabak; maar de Olie komt my dan al te scherp voor, om ze in den mond te steken.
Ik geloof, dat zy voor een Been-eter van den mond, om met kracht de oude wonden
af te vegen zeer goed is, en om ’t Koud-vuur tegen te gaan.
Het vaste Zout is een Loog-zout, dat byna gelyk het andere werkt. Niet te min is
’t waarschynlyk, dat de vaste Zouten der gewassen, zo gekalcineerd, als zy zyn,
gedurig enige kracht der plant behouden, waar uit zy zyn gehaald.
Zo men de aarde, die overblyft, nog kalcineerde, zoude men daar nog zout, doch
in kleine menigte, uithalen.

OLIE VAN NAGELEN deur nederdaling, per descensum.
Neem verscheiden Bierglazen; dek ze met matig fyn Lywaat; maak’er een klein
holletje in, en de einden om’t Glas met een toutje vast. Maak dit holletje vol met
gestootten Nagelen, dek het glas met een kleine aarden Pot; of met een Schaal. Doe
daar heete As in, welk gy van tyd tot tyd vernieuwen moet, zo menigmalen, als het
nodig is. De hitte zal terstond een weinig geest van Nagelen na den grond van ’t Glas
dryven; en daar na ene Olie, welke gy door middel van een grys Papier in een Trechter
zult deurlekken. Men maakt deze scheiding niet, voor dat de destillatie een eind heeft,
en’er niet meer afdruipt.
De Olie van Nagelen is goed in kwade pestilentiale koorsen, zy versterkt de
Hersenen en Maag. Men geeft’er twe, of drie druppen van, eerst in een weinig
Suiker-kandy gevreven, of in dojer van Eijeren, en men doet het daar na in een weinig
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Melisse-water smelten, of in iet, dat daar goed toe is. Men moet zorge dragen, dat
de Fles; waar in men de Olie van Nagelen bewaard, wel gesloten zy.
De geest van Nagelen versterkt het hart, wederstaat het venyn. Men geeft het van
zes tot vyftien druppen, in een bekwame vocht. Deze geest van Nagelen is altyd rood.
Als men de Olie van Nagelen wil maken, moet de hitte niet te groot zyn; anders
zoude de Olie te ros worden. Men moet ook nu en dan het Potje, of de Schaal eens
van ’t Glas nemen, om de Nagelpoejer te roeren. Men moet oog niet vergeten, dat
het onderste van de Schotel glad moet zyn, en dat’er gene open plaats zy, om dus ’t
uitdampen te beletten.
In de Tandpyn doet men een drup van die Olie in de kwade Kies. Enige doen
evenwel nog wat Opium door die Olie, om de Tandpyn te doen bedaren.
Zo men Nagelolie in een Glas doet, of in een kleine Pot, en daar by doet driemaal
zo veel geest van Salpeter; zal’er een geweld ontstaan, dat zeer lang zal duren. Ja
somwyl komt’er een vlam uit, die geweldig is, inzonderheid zo ’t een Olie van
Nagelen is, in Asia gemaakt. In deze opvlieging gaat’er een damp op, die niet zeer
onaangenaam is; maar schaadlyk aan de gezondheid, en bekwaam om te verstikken.
Zy verdikt zich, als tot een Gom, op den grond van het Glas, of de Pot. En wilt gy’er
nog groter vlam van hebben, doe’er kruid by.

MUSKAATNOTEN OLIE. Zie nootmuskaat.
OLIE VAN MASTIK.
Doe in een verglaasde Pot een pond Mastik, grof gestooten. Giet daar op vier ponden
Rozen-olie, en de beste oude Wyn, die gy kunt vinden. Dek uwe Pot daar na wel toe,
en doe het op een zacht vuur koken, tot dat de Mastik gesmolten is, dat heel schielyk
geschiedt. Giet dan uwe Olie af, en bewaarze in een welgesloten Pot.
Zy is goed, om de verzwakte dèèlen te versterken. Men vryft’er het Hóófd mede
tot versterking der hersenen, en het hol der maag en het kuiltje van ’t hart voor een
zwakke maag. Men doet het zelfde voor de zenuwen, geledingen, de spieren, enz.
Men gebruikt ze ook in de Klysteren, voor Lienterie, Rode- en andere Buik-loopen.
Men geeft het van een half once tot anderhalf.
Men kan op de zelfde wys de Olie van andere droge Gommen bereiden.
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OLIE VAN MYRHE. Zie myrre.

OLIE VAN KAMFER.
Maak een once Kamfer wel fyn met een Mes. Doe deze Poejer allengskens in een
kopere Vyzel, of marmere Mortier, en kneus ze met een Stamper mengende ze met
twe oncen Olie van zoete Amandelen, welke gy’er allengskens onder zult doen. Deze
Olie is goed, om alle soorten van Wonden te genezen, en zelf de Pest.

OLIE VAN EIJEREN.
Kruimel in een aarden Pot veertig, of vyftig dojers van hardgekookte Eijeren; doe
een matig vuur onder de Pot, terwyl zy gedurig met een Spatel geroerd wordt. Als
zy beginnen rood te worden, en’er als een soort van gesmolten Merg uit komt, zult
gy de gezegde stoffe in ene Hennippe Zak doen. En gy zult ze zo sterk, als gy kunt,
tussen twe hete platen persen. De gele Olie, die daar uit komt, heeft byna de
eigenschappen van de Olie zan Myrre. Zy is daar by goed voor Branden, en voor
Kloven aan de Tepels.
Om de Olie van Eijeren wit te maken, en ze de brandige reuk te ontnemen, die zy
van ’t vuur heeft gekregen, moet men ze in de Meimaand, des nachts, in de lucht,
twaalf nachten lang zetten; en ze wel van tyd tot tyd omroeren.
Men kan ze ook door middel van Tarter-olie wit maken, en’er naar gelang in doen,
dat is, ontrent drie, of vier lepels op het geen van veertig Eijeren komt.
Let wel, dat de Eijeren niet moeten vers: maar ten minste zeven acht dagen oud
zyn, om dat verse Eijeren te waterig zynde, de Olie daar moeilyk af zoude scheiden.
Zy moeten ook niet te oud zyn, om dat men’er minder van halen zoude, en de reuk
anders leelyk zoude zyn.

OLIE VAN SUIKER.
Men snydt het eind van een grote Citroen; en daar al ’t sap hebbende uitgedrukt, doet
men ze vol fyne Suiker, of gestootte Suikercandy. Naderhand doet men ze in een
klein Afgiet-glas, of schone aarden Pot; en men doet de Suiker een kwartieruur op
kolen koken. De Suiker verandert dan in Olie, die nooit stolt, en voor zwakheden en
pynen van de Maag uitnemend is; als ook voor Verkoudheden, Jichten, Zinkingen,
Borstkwalen, enz.

Ander OLIE VAN SUIKER zonder vuur.
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Hol een grote Citroen uit; vul ze met gestootte Kandyzuiker, breng ze in de Kelder,
hang ze boven een Kopje. Dan zult gy een Olie van een heerlyke geur en smaak
vinden, en welke uitnemend is in benaaude Borsten, en zulke die kortademig zyn.

OLIE, of BALSEM van ZWAVEL.
Doe in een verglaasde Pot smelten een pond Zwavel, doe daar zo veel Lyn-olie, en
zo veel Olie getrokken, op bloemen van St. Jans-kruid, by. Als alles wel onder een
gemengd, en zo veel kokend water, daar op is gedaan, als nodig is, om de Pot vol te
maken; zult gy met een Lepel de Olie by een vergaderen, die’er op zal staan, en om
ze van ’t weinige water te scheiden, ’t welke gy’er mede afnemen zult, zo giet ze op
een grys Papier uit, waar op zy zal blyven staan, terwyl’er het water deur zal gaan:
maar men moet het Papier eerst in ’t water steken.
Deze Olie is goed om wonden en verzweringen te genezen, en zelf, verouderde.
Zy ontbind de opkomende dikten, of rypt ze, om ze deur te steken.

OLIE en GEEST van PAPIER.
Stoot wit Papier aan kleine stukjes, en maak daar een grote aarde, of glaze Kromhals
van vol; plaats ze op een Weerslag-oven. Doe daar een groot Ontfang-glas aan, en
smeer met leem de samenvoegzels dicht toe; stook’er een klein vuur twe uren lang
onder, om de Kromhals heet te maken. Vermeerderse met twe, of drie kolen, en ga
zo nog drie uren voort, en stook dan zo hard, als gy kunt. Dan zal het Ontfang-glas
vol witte wolken raken. Neem het vuur weg, als’er niet meer uitkomt; en ’t werk zal
in zeven, of acht uren gedaan zyn. Als het koud is, maak het los, en giet alles, ’t geen
in ’t Ontfang-glas is, uit in een Trechter van graau Papier voorzien; dan zal’er de
geest deurgaan, en daar zal een dikke Olie, die zwart en van kwade geur is, op ’t
papier blyven; Bewaar deze in een Fles.

Eigenschappen.
’t Is een uitnemend middel voor de Doofheid. Men steekt enige druppen met wat
Kottoen van tyd tot tyd in ’t Oor. Zy bedaart het ruissen. Zy is ook goed voor
Haairwurm, voor Schurft, als ’t’er op wordt gelegd. Zy is dienstig voor Tandpyn zo
wel, als de Olie van Guajac. Zy is ook goed om de Moerdampen te bezadigen. Men
doet ze ook van Vrouwen ruiken, die van die kwaal worden aangetast.
Men moet die geest verbeteren door ze op zand in een Ketel, met een kleinder
Ketel te destilleren. ’t Is een middel, dat opent. Men kan ze in alle ziekten geven,
daar de Zieken in moeten wateren. Men geeft ze van zes druppen tot twintig in een
wel bekwame vocht.

Om in een ogenblik OLIE VAN PAPIER te maken.
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Maak verscheiden grote Peperhuizen van wit Papier, die aan ’t kleine eind een kleine
opening hebben. Steek ene van die Peperhuizen door de
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ring van een Sleutel, en steek den brand in ’t grote eind van ’t Peperhuis, dan zal’er
door het gat, dat aan ’t kleine eind is, een witte, vochtige damp uitgaan, die vol is
van een gele Olie, die uitnemend scharp is, en allengskens’er uitkomt; en welke gy
ontfangen kunt, als gy’er een Tafelbord een weinig schuins, twe linien, of daar
ontrent’er van daan, onder houdt. Gy zult aan de andere Peperhuizen het zelfde doen;
en door dit middel kunt gy zo veel Olie van Papier maken, als u behaagt.

OLIE VAN JASMIJN, welke de reukwerkmakers oneigentlyk de Essentie
van Jasmyn noemen.
Neem kleine brokjes wel gekaart Kottoen, laat ze weken in de Olie van Ben. Hebbende
die in een Pan, of Afgiet-schotel in orde gelegt, zult gy ze met een laag van verse
Jasmyn-bloemen een duim dik dekken. Hebbende daar een Schotel averegts over
heen gelegd, zult gy ’t alles met een Lywaat bedekken, latende de Bloemen een uur
of drie, of vier trekken. Daar na zult gy’er zachtjes en allengskens de eerste Bloemen
afnemen, en leggen’er een laag nieuwe op, welke gy daar op zult laten trekken, en
welke gy daar na’er weder op de zelfde wys, als te voren, zult afnemen. Men moet
het zelfde tien, of twaalf malen herhalen, en als gy ziet, dat uw Kottoen wel
doordrongen is, zult gy ’t in de Pers doen, en gy zult een zeer sterk ruikende Olie
hebben, welke gy in een welgesloten Fles zult bewaren.
Men gebruikt deze meer tot Reukwerk, als Medicyn. Zy is by na tot alle reukwerk
goed en om geur te maken; en de hersenen te versterken.
Gy kunt dezelfde manier van doen volgen, om de Olien, met alle ruikende Bloemen
te bereiden.

OLIE VAN IRIS.
Laat op een Marie-bad, of op heete As de Bloemen van Iris drie oncen, de Wortel
van de zelfde Plant een half pond, en van de Olie van Olyven twe en een half pond
trekken; doe het zachtjes koken, giet de vogt deur en perst het uit. Daar na zult gy’er
nieuwe poeijer van Jris-wortels in doen, en nieuwe Bloemen van de zelfde Plant,
welke gy zult laten trekken en koken, en zult het op de zelfde wys uitpersen. Gy zult
het zelfde voor de derde reis doen, en die Olie in een Afgiet-pot bewaren, of in een
andere Verglaasde schone Pot, om ze des noods te gebruiken.
Deze Olie is zeer goed om te verdunnen, verzachten, ryp te maken, de vochten te
ontbinden, die door een koude vocht veroorzaakt worden. Zy geneest de koude
Klieren, het ruissen en de pyn in de Ooren. Men legt ze op de Borst, voor de
Verkoudheid, de Hoest en de moeilyke Ademhaling. Men legt ze op de Lever en
Milt, om de hardigheden te verdryven; zy is uitnemend voor de pyn der Geledingen,
en bezadigt de pyn van het Voet-euvel. Men neemt het inwendig van twe tot drie
oncen in, om het Venyn der Dulle-kervel en Champignons te verdryven. Zy is
uitnemend goed daar voor. Zy is ook goed voor de Waterzucht.
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LAURIER OLIE.
Neem een goede menigte van Laurier-beijen, die wel ryp, en eerst geplukt zyn. Doe
ze een uur, of wat minder koken in een Ketel, zo dat het Water, dat gy’er op doet,
daar op ter hoogte van een voet staat. Giet het Water nog kokende deur, en als het
koud is geworden, zult gy’er een groene en gestolde Olie op vinden, welke men’er
voorzichtig moet afnemen, en ze in een Fles, of Bottel, die wel gesloten is, bewaren.
Deze Olie is verzachtende, verdunnende, en versterkende. Zy ontbindt de Vochten,
verdryft de Zinkingen, bezadigt de pyn van ’t Voet-euvel, versterkt de Zenuwen,
bezadigt de steken van ’t winderig Kolyk. Men moet het heet op de beledigde deelen
leggen; men kan’er ook enige druppen van innemen. Men gebruikt ze in Klisteren
van een half tot ander half once.
Men vindt’er, die de Beijen voor het koken stampen, en die na het eerste uitperzen
van den droessem, ze nog eens laten koken; om daar voor een twedemaal de Olie uit
te persen. Maar deze Olie is zo krachtig niet, als die, welke van ongestampte Beijen
gemaakt wordt.

OLIE VAN TABAK.
Neem het Sap, geperst uit Tabak, als die Plant in ’t eelste van haar groei-kracht is,
en doe daar zo veel Olyven-olie by. Doe het koken tot dat het Sap verteert is. Laat
het daar na deurzygen, en bewaar deze Olie in een welgesloten Pot. Zy is zeer
bekwaam om de Vochten te verdwynen, welke Lymig zyn, en Knoest-gezwellen te
verdryven.
De Olie van Scheerling, scheidt zich op de zelfde wys,

OLIE VAN STAPHIS AGRIA, of Luis-kruid.
Doe in een kruik drie oncen zaad van Luis-kruid, grof gestampt; doe’er een pond
sap van Venkel op, en twe pond Nardus Olie. Laat het vyftien dagen in een heete
plaats trekken; daar na koken tot dat het sap uitgedampt is, daar na de vocht afloopen,
en pers ze sterk uit. Deze Olie is uitnemend voor de Winderigheid. Men gebruikt ze
ook tegen ’t gebrom der Ooren. Men drupt’er enige druppen in, door middel van een
fyn Sponsje, of met wat Kottoen.

OLIE VAN SPINNEKOPPEN.
Neem de grootste Spinnekoppen, die gy kunt vinden; die gele vlekken hebben zyn
de beste.
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Doe ze in een Fiool, met zo veel Alsem fyn gesneden en gestampt. Giet’er zo veel
zoete Amandel-olie op, dat zy’er een vingerbreed boven op staat. Begraaf uwe Fiool
in een Mesthoop, en laat ze daar vyftien dagen in trekken. Doe de stof daar na in een
sterk Lywaat, en pers’er de Olie uit, die gy’er in laat staan, gietende ze daar na af,
om ze van deszelfs vuiligheid en waterige vocht te reinigen. Men moet de Bottel
naau sluiten, daar men ze in bewaart.
Men laat deze Olie laau worden, om daar mede te vryven. Men smeert ze ook om
den hals, en arm, om het venyn na buiten te trekken, als’er besmetlyke ziekten komen.

OLIE, of Essentie VAN KANEEL, enz..
Stamp vier ponden goede Kaneel, laat ze in zes pinten, of twaalf ponden gemeen
water trekken in een aarden vat, dat wel gesloten is, den tyd van twe dagen. Giet uw
aftrekzel in een grote kopere Destelleerketel; doe’er uw ontfang-glas aan, en maak
het samenvoegsel digt met een natte Blaas. Destilleer’er dan af met een groot vuur
drie, of vier ponden vogts; maak dan uwe kopere Ketel los, en giet’er, door afgieting,
het gedestilleerde water weder in. Gy zult een weinig Olie op den grond vinden,
welke gy in een Viool zult uitgieten, en de zelve wel sluiten. Destilleer de vogt dan
gelyk te voren. En daar na uw water in de Ketel hebbende gegoten, vergader de Olie,
die in uw Ontfang-glas is gezonken; en meng ze met de eerste. Herhaald eze
Cohobatie, tot dat’er gene Olie meer over komt. Neem dan uw vuur weg, destilleer
het water, dat in uw Ontfang-glas is, op de zelfde wys gelyk wy de Brandewyn
overhalen, dan zult gy een geestig Kaneelwater hebben.

Eigenschappen.
De Kaneel-olie is een uitnemend versterkend middel. Het versterkt de Maag en helpt
de natuur in zyne ontlastingen. Men geeft ze om Vrouwen te doen bevallen, en om
de Stonden voort te brengen. Zy wekt ook het zaad op. Men mengt gemeenlyk een
drup onder wat Suiker-kandy, om een Oly-suiker te maken, die gemaklyk in
hartsterkende waters, die tegen Moerkwalen zyn, kan worden ontbonden.
Het geestig water van Kaneel heeft de zelfde kracht: maar men heeft op ene reis
twe, of drie dragmen van noden.
Op deze wys kan men de Olien byna uit alle ruikende gewassen halen, als die van
Rozen-hout, van Rosmaryn, Lavendel, Genever, Nagelen, Anys, welke, of op ’t water
dryven, of op den grond zinken.
Enige Schryvers voegen by het Trekzel Kanéél, acht oncen Salpeter, of drie oncen
geest van Zout, om aan ’t water tot een voersel te strekken, op dat de Kaneel beter
deurdringe, en men’er meer Olie uit hale; maar het heeft my toegeschenen, dat die
Zouten de Olie wat veranderen, terwyl zy de vlugtige deelen by een houden; en dat
die, welke op deze wyze gemaakt wordt, zo veel geur niet, als de andere, geeft. Zie
destillatie.
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De Olien, waar van wy spreken, en zulke, welke men op de zelfde wyze uit kan
trekken, zyn, om zo te spreken, eenvoudige. Men heeft nog andere uitgevonden, die
men samengestelde noemt, en in de Heelkunst in gebruik zyn. Wy zullen’er enige
van beschryven.

OLIE VAN WYN voor allerleije Wonden.
Om deze Olie te maken, neem een pond Oly van Olyven, een halve pint Wyn, een
goede handvol Weegbree-bladen, een handvol Smeerwortel, en zo veel St. Jans kruid,
en een hand vol Rozen-bladen, alles by den andere in een Ketel gedaan, moet men
het wel doen koken, tot dat die kruiden gaar zyn, daar na door een lywaatte doek
doen, en ’t wel uitpersen, om’er sap uit te krygen, ’t geen gy in een Fiool bewaren
zult.
Om deze Olie te gebruiken, neem een weinig Water en Wyn, doe het laau worden
op ’t vuur, doop daar in een Lywaat en was daar uwe Wonde me, en laat het drogen.
Daar na zult gy een weinig van deze Olie nemen, en met een Veer de Wonde daar
mede stryken. Gy zult een rood Koolsblad nemen, ’t geen gy eens over ’t vuur zult
houden, en daar na met deze Olie smeren, en leggen dat op de Wonde, en daar over
heen het linnen dat gediend heeft, om ze af te wissen.

OLIE VAN uitnemende BALSEM.
Neem vier ponden Olyven-olie; St. Jans-kruid een half pond. Doe alles in een glaze
Bottel, welke gy den tyd van dertig dagen in de Zon, gedurende de Hondsdagen zult
zetten, of vyftien dagen op heete as. Deze tyd voorby zynde, moet gy het alles in een
grote nieuwe Pot doen, en daar by een half pintje goede dikke rode Wyn, en het op
’t vuur zetten, tot dat het kookt. Daar na moet men’er in doen twe levendige jonge
Hondjes, die van acht tot vyftien dagen oud zyn, en een pond Aardwurmen; te voren
in dikke Wyn gewassen. Men moet de Pot dekken, tot dat de Wyn verkookt is, daar
na moet gy ’t deurgieten en bewaren de Balsem, in een kleine glaze Bottel, om ’t te
gebruiken.

Krachten.
Het versterkt de zenuwachtige deelen, en verzacht wonderbaarlyk; ’t is uitnemend
tegen geschoten wonden, de pynen van het Voeteuvel, en de Heup-jicht, enz.

OLIE, OF BALSEM van ARCUS, die zeer goed is om Wonden te genesen.
Neem Schapen-vet twe oncen, Varkens-vet een once, Gomme Elemi, en heldere
Terebintyn, van elks anderhalf once. Het mengsel is zeer gemak-
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lyk, en men moet het achter malkander onder een laten smelten, tot dat men de dikte
van een smeersel heeft. Men gebruikt het als een Digestief op de Wonde.

ROZEN-OLIE door trekken gemaakt.
Neem een halfpond sap vau Rosen, die eerst geplukt en gestampt zyn. Doe alles in
een aarde verglaasde Pot, welke gy wel moet sluiten, zet het veertig dagen in de Zon,
laat daar na alles in een Mariebad koken; zyg daar na en pers de Rozen uit, en bewaar
de Olie.

Andere ROZEN-OLIE gemaakt door trekken.
Neem vier pond gemene Olie, vier oncen rood Rozensap, een pond rode Rozen, die
eerst geplukt en gestampt zyn. Doe alles in een verlooide Kan, die naau van hals en
welgesloten is. Doe deze vogt in het zelfde Vat; doe’er Rozensap en Rozen evenveel
als te voren by; stop de Kan en laat ze trekken en koken, deurzyg ze, gelyk gy gedaan
hebt. Doe het ten derdenmale, zuiver de Olie en bewaar ze. Zet ze een uur in de Zon,
zyg ze deur en pers de Rozen uit.

Andere ROZEN-OLIE.
Neem eerst geplukte rode Rozen anderhalf pond, hebbende ze gestampt, doe ze in
een Kruik, of ander loode Vat; stop het naau toe, en het zeven, of acht dagen in de
Zou hebbende laten staan, haal’er de Stof uit, doe ze zachtjes koken, en hebbende
ze door een doek gedaan, en sterk uitgeperst; doe’er dan nog anderhalf pond rode
Rozen by. Doe even als te voren, en dat tot driemaal toe; en voor de laatste reis kunt
gy het treksel, zonder afgieten, bewaren, den tyd van verscheiden maanden; en als
gy ’t voleinden wilt, zult gy ’t langer laten koken, dan de twe eerste reizen, om ’t
Rozensap, dat de Olie konde bederven, door de hitte, te laten verkoken; of men moet
het schoon maken, met het Rozensap na den grond te laten stryken, na dat het
deurgezygd is, en het daar na afgieten.

Ruikende ROZEN-OLIE.
Laat bleke, of Muscaten Rozen in de Zon staan rrekken, in Maagden-olie, met de
zelfde bereiding als boven, uitgenomen, dat men het aftrekzel moet zonder heetmaken
deurzygen; dan zult gy een Rozen-olie hebben, die aangenaam ruikt.
Deze Olie is meer verzachtende en ontbindende, dan die van de rode Rozen; maar
zy versterkt zo zeer niet.
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Men kan de Olie van de meeste andere Bloemen door een dergelyke aftrekking,
maken als die der Rozen.

Krachten.
De Olien zyn goed om te verzachten en de toevloeizels te doen verdwynen, Hoofdpyn
en de razernyen te bezadigen, en de slaap te doen komen. Eer men de deelen daar
mede smeert, moet men ze laau laten worden. Men besmeert daar gebroken beenen
mede, en die uit het lid zyn. Zy versterkt, en verzacht. Men neemt die Olien inwendig
in Buikloop en in de Wurmen. Men geeft ze in van een half tot een heel once.

OLIE des ADELS, of des SAMARITAANS, die uitnemend goed is.
Neem een goed deel groene Tabak, de bladen van Hondstong en Bilsenkruid, stamp
ze en bevogtig ze met een weinig Wyns, om daar gemaklyker sap uit te trekken; pers
het sterk, en ontfang het sap in een Pot, en doe’er een halve Pot Wyn by; en een Pot
Olyven-olie. Doe alles op klein vuur koken, tot dat’er niets dan Olie over blyft, welke
gy wel in een gesloten Bottel zult bewaren.

Krachten.
Deze Olie is voor alle uitwendige kwalen goed. Men laat ze heet worden, als men
ze’er op legt. Verse Wonden geneest zy in vier en twintig uren; zy zuivert, oude
wonden, op een wonderbare wys, en geneest ze in weinig tyd; zy is uitnemend in de
Haairwurm, Roos, en de Zinkingen, die op ’t gezicht vallen, door ’t leggen van
Compressen, in gezegde Olie nat gemaakt, achter de ooren. Zy geneest nieuwe
Doofheden, als men drie, of vier druppen warm in ’t Oor laat druipen, en daar Kottoen
boven op steekt. Zy geneest de Winters en de Exterogen der Voeten. Zy doet het
Koud-vuur scheiden, als men onder acht lepels van deze Olie doet ene lepel Olie van
Aspic. Zy versterkt de Zenuwen op ene wonderbare wyze, en de Kneuzingen, door
slaan, of vallen veroorzaakt. Zy geneest de Zeere hoofden, het Wild-vuur, de
Koude-klieren, de Douwurm, Haairwurm, de Cancreuse wonden en de Pestkolen,
de bersten in de handen, de kwade Beenen, zo zy met zoet Kwik wordt gemengd, en
met het sap van Kreeften. Zy geneest ook de Traan-fistels.

Uitnemende OLIE VAN DEN GROOTHERTOG, ter versterking van ’t
geheugen.
Neem de Rosmarein-bloemen, destilleer ze in een Ketel, na dat gy ze in de Zon hebt
doen gesten, en dagelyks, zo men kan,’er nieuwe by doen, na dat gy ze hebt met een
Destilleerketel in een Marie-bad gedestilleerd. Neem daar na een pond van dat Water,
en zet het in een Urinaal, dat wel toegemaakt is, te trekken; Neem Muskaat-Noten,
Nagelen, Grana Paradili, Kaneel, Cubeben, Foeli, Gember, van elks een once; vier
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oncen Barnsteen, Muskus, lange Peper, een dragma; Saffraan, drie dragma, Galanga
twe dragmen, stoot het alles fyn; en doe het in Rosmaryn-water den tyd van drie
dagen trekken. Daar na zult gy ’t destilleren op warme as, gevende daar vuur
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aan, tot dat het overblyfsel tot as verbrand is. Neem een pond van ’t water van
Rosmarein-bladen, meng het met het water, dat van de destillatie is gekomen. Zet
het alles op ’t vuur in een grof glas, en doe het koken, tot dat’er niets over schiet,
dan de helft. Gy zult daar de oudtste olie van Olyven by doen, een pond van Ben,
een once, Euphorbium, Castoreum, van elks vier oncen, Mostert zes oncen, Olie van
Sesamum, Olie van Adders, Conserf van Dalen, Citroen, de Aspic, Civet, van elks
vier dragmen, doe dit alles in een glazen Kalf, die wel toegemaakt is; en laat het
veertig dagen in een Mesthoop van Paarden; zet het daar na in de Zon, drie maanden,
en dan zal de Olie gemaakt zyn.

Kragten.
Deze vocht heeft zo veel kracht dat zy alles wegneemt, ’t geen het geheuge verhindert,
zo men’er ’t ganse hoofd en de maag mede smeert, als men na bed gaat. Men moet’er
zich in de drie heete Zomermaanden voor wachten, maar in alle de andere maanden
van ’t jaar kan men ze veilig gebruiken. Dit is een uitnemend middel om de memory
te versterken. ’t Is beproefd.

Hoe men de OLIE VAN RAPEN maakt, die voor Wonden goed is.
Men moet de Rapen met hare staarten nemen, en ze in een nieuwe verglaasde Pot
doen, waar in drie gaten op den grond zyn, zo groot, als een kleine vinger. Zet ze in
ene andere om ze zeer diep te begraven; men moet ze zeer vast aan een smeren, op
dat’er geen water by kome, gy zult het’er in laten den tyd van een jaar, en gy zult in
de Pot vinden een zeer kostlyke Olie van grote waarde.

Anders.
Zo gy de Raap stampt, zult gy de Olie hebben: maar zy zal zo goed niet zyn, maar
zy zal fyner worden zo men ze laat staan, en daar na deur zygt. Met die Olie kan men
alle de leden, en de plaats der Nieren stryken; vryvende zich daar gedurig mede; en
zo het een koude ziekte is, kan men’er zich voor ’t vuur mede stryken.

Anders.
Laat een Raap in de schaduwe drogen, tot dat’er de overvloedige vogt uit is. Stamp
ze daar na en pers ze door een Lywaat. Met die Olie kan men alle soorten van koude
Jicht stryken, en drinken’er Uijensap met Wyn op. ’t Water van de Loog der
gedroogde en verbrande Rapen, versterkt het Hoofd en geneest de Hoofdpyn.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om’er een Bad van te maken, neem een Raap met een goede menigte Breinkapper,
doe ze wel koken in heet water, doe dit Bad van den Zieken gebruiken.

OLIE VAN KLEINE HONDEN.
Sny drie eerstgeboren Honden aanstuk; doe ze in een verglaasde aarden Pot, doe’er
anderhalf pond levendige Wurmen, na dat zy eerst in schoon water gewassen zyn,
by. Hebbende’er daar na zes ponden Olyven-olie opgegoten, en de Pot wel gesloten,
zult gy ’t alles op een Marie-bad den gansen dag doen koken, of tot dat de Honden
en Wurmen wel gaar zyn. Daar na zult gy de Olie doorzygen en uitpersen, en ze daar
na in een schone Pot af hebbende gegoten, om ze zuiver te maken, zult gy daar in
drie oncen Terebintyn smelten, met Brandewyn naar gelang.
Deze Olie is wonderbaarlyk om zenuwen en gewrigten te sterken, en om koude
en lymige vochten te verdryven, die het Voet-euvel veroorzaken; mitsgaders, Lamheid
en Zinkingen. Men doet ze warm worden en vryft’er de zieke deelen mede.

OLIE VAN KIKVORSEN.
Sny twaalf of vyftien Kikvorsen in stuk, doe ze in een verglaasde aarden pot, en
giet’er ontrent anderhalf pond Lyn olie op. Daar na zult gy dit acht, of negen uren
in een Marie-bad laten koken, daar na zult gy de Olie deurzygen, en sterk uitpersen;
en ze wat hebbende laten bezinken, zult gy ze afgieten in een kleine Bottel, of
Afgiet-glas, welke gy zorg zult dragen, dat wel gesloten wordt.
Deze Olie is uitnemend om de ontsteking te verdryven, en de scherpte des Bloeds
te verzachten, de Jichtpynen te bezadigen. Men laat ze laau worden, en men vryft’er
de zieke Deelen mede. Men zegt, dat zy de slaap voortbrengt, als men ze op een
Lywaat hebbende gedaan, dit aan de slagen van ’t Hoofd legt.

OLIE VAN PIEREN, voor de Jicht, Heupjicht en koude Vochten, enz.
Neem zo vele Pieren, als ’t u behaagt, was ze een reis, of drie in laau water af, en
doe ze dan nog eens in wat water staan. Droog ze dan met een Lywaat af; en ze daar
na in een Bottel hebbende gedaan, begraaf ze in Paarden-mest, en laat ze daar drie
weken in. Zy zullen in een Olie veranderen, waar van de reuk aangenaam is: Maar
die voor de kwalen uitnemend is, die in ’t hoofd van dit Artikel gewaagd zyn.

Andere PIEREN-OLIE, die in vier en twintig uren klaar is, en uitnemend
voor Steken, Kneuzingen, Zenuw-pynen.
Na ’t wassen, doen verwateren en afdrogen van de Pieren, als boven; zult gy ze in
een Kruik doen, met even zo veel Olyven olie, en vier déélen rode Wyn, op vyf van
Pieren, of Olie, tot dat het’er drie vingeren breed opstaat. Daar na
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zult gy ze op een warme plaats laten staan trekken, den tyd van vier en twintig uren
lang. Daar na zult gy de vocht deurzygen, en zorgdragen, dat de Wurmen wel aan
stuk zyn, om de Olie wel uit te drukken.

Andere OLIE VAN WURMEN, om Zenuwen te verzachten en versterken,
Gezwellen te ontbinden, pynen der Heup-jicht te bezadigen. Voor kneuzingen
en ontledigingen, enz.
Berei, als boven, zo vele Pieren, als Olyven-olie; laat ze staan, den tyd van vier en
twintig uren, in goede witte Wyn trekken, waar van ’t gewigt de helft minder moet
zyn. Na het trekken doe ze zachtjes koken, tot dat de Wyn is verkookt, en doe uwe
Olie sterk uitpersen.

OLIE, om allerleije soorten van pynen te bedaren.
Neem een half pintje Olyven-olie, en zo veel van de zwaarste dikke rode Wyn, die
gy kunt vinden. Doe de twe Vochten in een Aarden pot, en laat ze koken, tot dat twe
derde van die Wyn is verkookt. Doe’er daar na gemeen Zout, met een once bezinkzel
van Honig by. Doe daar na alles koken, tot dat de vogt verteerd is. Laat uwe vogt
door een Lywaat loopen, en bewaar ze tot dat gy ze nodig hebt. Men maakt ze warm
eer men de zieke deelen daar mede vryft.

Uitnemende OLIE voor koude Vochten, Jicht en Zinkingen.
Doe een goede handvol Zanikel, en zo veel Kalfs-tong in een pond Olie koken, pers
ze daar na sterk uit. Vryf den Zieken daar mede voor het vuur, en bedek hem met
wel heete Lywaten.

ONVERBRANDBARE OLIE.
Destilleer Olyven-olie met levende Kalk, en gemeen Zout; gy zult’er een
onverbrandbare Olie aan hebben.

OLIE VAN PAARDEN.
Deze Olie is niet anders dan gesmolten en gezuiverd Paarden-vet. De Vilders en
Voddelui maken ze klaar. Zy verkoopen ze by de pint, of ’t pond. Zy is zo duur, en
somwyl duurder, dan de beste Olyven-olie: maar de Emailleerders kunnen ze niet
ontberen, om dat hunne werken een helder en levendig Vuur vereissen.
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DROGENDE OLIE.
Smelt in een half pint Lyn-olie, en een half glas Water, de grootte van een half ei
Koper-rood, zo veel Goud-glid, en rode Meni. Doe daar de grootte van een Okkerneut
Lood-wit, met Olie fyn gemaakt, by. Doe alles zachtjes, anderhalf uur, koken. Als
de vocht rood zal geworden zyn, zult gy de Pot van ’t vuur nemen, ze laten rusten,
en om de Olie te zuiveren, zult gy ze afgieten, en dat allengskens in een ander
Vaat-werk, dat wel zuiver is.

Andere OPDROGENDE OLIE.
Meng in een half pint Olie, en een glas Water voor een stuiver rode Meni, en zo veel
Omberse Aarde in poejer. Doe ’t daar na op klein vuur een uur lang koken, en doe
daar na gelyk boven.

Om DIKKE OLIE te maken.
Vul met die Lyn-olie, of Neuten-olie een Plaat van Lood, daar gy de kanten van
opgebogen hebt; dek uwe Plaat met een Glas, en zet het in de Zon; uwe Olie zal wel
haast lyf krygen.

Anders.
Doe een vierendeel Koper-rood, en zo veel goud-glid in een half pint Olie.
Olie (Essentiele) van Bloemen. Zie essentie.
Olie, Maag-olie. Zie remedie.
Olie van Wynsteen. Zie wynsteen.
Olie, om hare Vlekken weg te nemen. Zie vlekken.

OLIE, of SMEERSEL om Zenuwen te versterken, koude Gezwellen te
ontbinden, en de hardigheden der gewrichten te verzachten.
Men moet vier, of vyf handen vol Salie nemen, die wel stampen, ze in een Pan doen,
met een pond verse Boter, ze wel doen koken met den ander een kwartier uurs, en
ze daar na door een grof Lywaat zygen, om’er uit te persen ’t geen men kan. Hier
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mede zal men zieke en zwakke Deelen smeren; let wel, dat dit Smeerzel gesmolten
zy, als men ’t gebruiken wil, en dat het goed zy voor de Jicht.
olm-boomen moeten van Zaad niet voortgekweekt worden, om dat het meest Ypen
voortbrengen.

Hoe men ze Kweekt.
Men hakt, om ze voort te kweken, een bejaarde jeugdig groejende Boom, een
handbreed boven den grond, in ’t voorjaar af; deze maakt voor St. Jan nog veel
jeugdig opslag uit den grond, dat bekwaam is om te worden ingelegd, en in dat zelfde
jaar Wortel te schieten, en in ’t volgende te worden van de moer afgenomen en
verplant; wanneer zy kort aan den grond afgesneden worden. Daar na zullen zy, met
weinig behulp, in dat zelfde jaar een enkelden rechten scheut schieten; krygen zy
dan zydtakjes, die moeten niet dan in ’t volgende jaar worden afge-
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sneden; ten ware’er twe Zuigers, of zware Scheuten uitkwamen; Deze Zuigers moeten
dan weg gesneden worden. In ’t eerste jaar steekt men by de Olm-boomen een rechte
dunne stok, om het jeugdige schot met een Muskovise mat daar recht aan te binden.
Dees wordt in ’t volgend jaar weggenomen, wanneer zy genoeg in staat zyn, om
zonder binden een rechte goede Boom te worden.
De Boomkwekers zyn gewoon de verplante Inleggers, ruim een voet boven den
grond, in ’t volgende af te snyden; dan schieten zy met meer kracht een dikke scheut.

Aart en soorten.
De Olm-boom wordt groter dan Ypen, en Hersleer, of Kork-ypen. Zy dikt schielyker.
Doch het hout is zo vast niet gesloten. De bladen zyn groter, ronder, lopen minder
spits toe, en zyn van bruinder kleur. Ook heeft men een soort de bruine Olm genaamd,
waar van de bast lichter, en de bladen bruiner zyn, en ruiger van onder zo wel als ’t
jeugdig schot. Deze wordt dikst. Men heeft nog twe soorten; ’t een is bruinder van
blad en bast, en ’t ander minder bruin aan die deelen. Van de Olmen is ’t aanmerklyk,
dat hare Wortel-uitloopen, Ypen-boomen zyn.
olyf-boom (Wilde.) Dit is een soort van geboomte, waar van men twe soorten heeft;
’t eerste wordt in ’t Latyn Cotinus, ’t ander Sumach geheten.

Beschryving van ’t eerste soort.
Dit is een Boomtje dat uit verscheiden dunne rosse takjes vele bladen voortbrengt,
die naar den Terebintynboom gelyken, uitgenomen, dat zy wat ronder en breeder
zyn, sterker van reuk, en komende na aan de Galnoot, groeit ter hoogte van een voet
zes zeven. De stam groeit ontrent een arm dik, en deszelfs hout is zo geel, dat het
dient om Laken geel te verwen. Schiet uit zyne takken een bos Pluimen aan Wajers
gemaakt, wit van kleur, maar trekkende na den roden, waar in men lange aautjes ziet,
die zaad hebben.

Plaats.
Dees Boom groeit op den Berg Apenninus in Italien, en in enige andere plaatzen, als
Hongaryen en Provence.

Eigenschappen.
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De wilde Olyf-boom. Het afziedzel zyner bladen is zonderling goed voor de zweren
van de Tong, van de Keel, en zinkingen op de Keel, zo men’er zich de Keel mede
spoelt. ’t Is ook goed voor Verzweringen aan de Teel-deelen.
Beschrijving der Sumach. Zie sumach.
DE olyf-boom is een Boom, waar van men twe soorten heeft, het ene ’t welk men
kweekt, en in ’t Latyn Olea hiet, en het andere, dat in ’t wilde groeit, en den naam
van Oleaster draagt.

Beschryving van de gekweekte Olyf-boom.
De Olyf-boom is groot, hoog, getakt. Zy heeft lange spitse bladen, die aan ’t eind
dik en grof zyn; die nooit verwelken, bitter en scherp van smaak zyn, en bloemen
hebben als de Salie, maar die kleinder, witter, en aan trossen zyn. Hier van komen
de vruchten, die eerst groen, daar na bleek, en eindlyk zwart zyn, als zy ryp worden.
’t Hout is schoon, hard, geaderd, en brant nat zo wel als droog.

Plaats.
’t Groeit in heete Landen, bloeit in April, Mei, en de vrucht is in October ryp.

Eigenschappen.
De bladen van den Boom zyn samentrekkend; De groene Olyven zyn koud,
samentrekkend, stoppen. Zy schaden aan de Long, laten niet na de eetlust op te
wekken, en de Maag te versterken. De gestampte bladen zyn goed in St. Antonies
vuur, en de voortkruipende zweren. Het sap, ’t welke men daar uit haalt, met Edik
gemengd, is goed voor de Pest-kolen, en het Koud-vuur. Als men die Vruchten eet,
genezen zy de verzweringen des monds. Haar afziedsel voert het zelfde uit. Hun sap
gebruikt, stopt het bloed, en al te sterke lopende Stonden.

Beschryving van de wilde Olyf-boom, of Oleaster.
Zy groeit zo groot, als de voorgaande, en heeft kleiner bladen, behalven dat zy doornen
draagt. Deszelfs Olyven zyn klein, maar lekker om te eten.

Plaats.
Zy wast van zelf in heete Landen.
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Eigenschappen.
De bladen zyn kouder, dan die der tamme Olyven, en tevens samentrekkender. Zy
brengen alles met meerder kracht voort. Deszelfs Olie, in den mond gehouden, geneest
verrot Tandvlees, daar bedorven vochten in zyn, en versterkt de Tanden als men’er
den mond mede wast, behalven dat het de Tanden wit maakt. Als men’er zich mede
vryft, belet het zweten, en het haair ’t uitvallen; het neemt de uitwerpsels van ’t hoofd
weg; geneest Zweren en de Douwurm.

De kweking der Olyf-boomen in gematigde Landen.
Die lust heeft om Olyf-boomen in gematigde landen te kweken: moet ze uit heeter
landen doen overkomen. Zie daar de aarde, die men daar toe gebruiken moet. Neem
half goede Potaarde, een vierde vergaanne Paarden-mest, en een vierde Kalk-
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puin. ’t Geen dient om ’t water door te laten loopen daar men ze mede bevogtigd.
Want zo dra men een Olyf-boom heeft geplant, moet men ze gieten.
De koude schaadt den Olyf-boomen; men moet een goede Winterplaats hebben
om ze in de winter te bewaren. Maar des Zomers moet men ze tegen ’t zuiden zetten.
Men begiet ze somwyl in de grootste hitte, of wanneer de aarde te droog is.
Zyne Olie is een tegengift, en heeft vele gebruiken, die niemand onbekend zyn.
Zie olie en hoe ze geperst wordt.
omleggen; is een Spreekwys van den Tuinbou, die betekent omspitten, dat is, met
een Graaf, op Spade de aarde zodanig omkeeren, dat het onderste boven legt; en dus
wordt een bed, of kwartier om te zaaijen, of planten, bekwaam gemaakt.
omloop; Caracol in ’t Frans, wordt in ’t Paardberyden een rond, of halfrond geheten,
’t geen een Ridder zyn Paard doet gaan.
onderblyfsel; wordt van een Vruchtboom gezegd, die, niet wel wassende, beneden
andere blyft, of klein en teer hout schiet; het zy het uit zyne wortelen, of uitwendig
van gedierte voortkomt.
onderbuik. Zie darmen.
Wat zy bevat, zie Hubners Kunst-woordenboek in Abdomen, en Hypogastrium.
Wat de Penszak belangt, zie Peritonaeum, in Hubners Kunst-woordenboek.
Het Darm-net. Zie op ’t Woord Epiploon in Hubners Kunst-woordenboek.
De Darmen. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
De Twaalf-vingeren darm. Zie Duodenum, in Hubners Kunst-woordenboek.
De Nuchteren darm. Zie Jejunum, in Hubners Kunst-woordenboek.
De Omgewonde darm. zie Ilion, in Hubners Kunst-woordenboek.
De Kronkel-darm. Zie Colon, in Hubners Kunst-woordenboek.
Blinde darm; wordt een deel der dikke Darmen geheten, dat de drek eerst uit de
dunne Darmen ontfangt.
Endel-darm wordt die Darm geheten, die van de laatste kronkel der dikke Darmen
beginnende, met de Naars eindigt.
Hoe de Darmen bestaan. Zie Hubners Kunst-woordenboek. Mesenterium.
Wat de Lyfmoeder belangt. Zie ’t woord Matrix, in Hubners Kunst-woordenboek.

Van de Buik-loop.
Deze is, of Loop, of Spys-loop, of Graauwe-loop, of Rode-loop.
De Spys-loop, is een afgang, waar door men de Spys onveranderd kwyt wordt.
’t Nuttigen van lymerig en vet Vlees, ’t gebruik van Meloenen, Comcommers,
nieuwe Okkernoten, en andere Vruchten, zyn oorzaak van de Spys-loop, als ook het
drinken van door Ys, of Sneeu, koud gemaakte drank; ’t lyden van grote koude, of
te slapen op vochtige plaatzen. Zo zy niet dan van zwakheid komt, veroorzaakt zy
gene pyn. Maar zo dra de stoffen scherp worden, maken zy raau, en men moet ze
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niet overschillig aanzien, uit vrees van in Rode-loop te vervallen, of uit te drogen;
waar van Zydwee by een moeilyke Ademhaling, de voorloopers zyn.

Middelen voor de Spys-loop.
I. Om de Spys-loop te genezen, zal men Gestaald water drinken, waar in een gloejende
Keisteen is gedoofd.
II. Men zal enige dagen aan een, nuchteren, een half dragma Wierook gebruiken,
in een weinig dikke rode Wyn, of Jelei van Aalbessen, met dertig greinen, op een
Schup over Vuur, half gebraden Rabarber.
III. Men zal een half dragma gestampte Mastic in een glas Alsem-water nemen.
IV. Men zal in een glas Water zo veel Alsem, twe uren, laten weken, als men in
twemalen, tussen vingeren en duimen kan vatten, even zo veel Kruis en Munt, en
een dragma Kaneel, na dat het afgegoten is. Men doet daar een vierendeel suiker by,
en ’t op ’t vuur gezet hebbende, laat men het tot een Syroop koken, waar van men
’s Morgens en ’s Avonds een Lepel vol zal geven.
V. Neem een bolletje Look. stamp het, en meng het in Vlees-nat, met een half
once Olie van zoete Amandelen, of Olyven.
VI. Men kan ook een half once Olie van Amandelen, of Persiken deur zwelgen.
VII. Men zal het Vel laten drogen, dat in de Maag der Hoederen is, dit stampen
en geven’er een dragma van, in zware rode Wyn.
VIII. Men zal de handen in warm Water steken, terwyl men de voeten met een
Tou zo styf bindt, dat het zeer doet; of wel op zyn buik gaan leggen.
IX. ’t Braken te verwekken, is een uitnemend middel.
Let wel. Zo ’t gebeurt, dat in zo een Loop men zuur oprispt, is ’t een goed teken.
X. De Spys-loop wordt door een gezwel somwyl veroorzaakt; of door een
verzwering in de Maag. Dit weet men aan een Etter, die met de onverteerde kost
voortkomt. Dit zal men helpen, als men daar Cassia, in een glas Weegbree-water,
onder mengt, ’t welke men nuchteren zal ingeven. Men zal deurgaans een
Gerstendrank gebruiken, die van Razynen en witte Honig gemaakt wordt. Doende
by elk pint een lepel Wyn-azyn.
Men zal vyf, of zes dagen aan een, ’s morgens nuchteren, in een glas rode Wyn
ingeven een dragma Drajers-biezen, of Paardestaart, wel gestoten, en men zal de
Maag met een Olie van Kween vryven, of met een Olie van Mastic.
XI. Die komt van veel geleden koude, of van gedronken Sneeu-water, of Ys-water,
zal genezen
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worden met de Conserf van de Kuif, of van de Tabletjes van Florentynse Iris, of van
de Wortels van Kalmus, of van Theriac, of men zal acht, of tien dagen aan een, een
once Assafoetida, in kleine pillen nemen.
XII. Zo te veel eten en drinken, van deze ongesteldheid, oorzaak is; moet men
zich van eten en drinken matigen, en zware rode Wyn met wat Muskaatnoot,
Rosmaryn en Suiker mengen, ’t met malkander trekken, en daar van nu en dan
drinken.
XIII. Daar is nog een andere Spysloop, die na de Rode-loop volgt, welke door de
littekens van de verzweringen der ingewanden veroorzaakt wordt, waar in de stoffen,
welke men kwyt wordt, half gekookt zyn, en waar mede een déél van de Chyl henen
gaat. Men zal dit laatste met de zelfde Geneesmiddelen handelen, die in ’t begin zyn
voorgeschreven.

Geneesmiddelen om Loslyvig te worden.
I. Neem een weinig Alsem-sap, een weinig Olie van Olyven, een weinig Zout; meng
dit alles onder een, en geef het den Zieken te drinken.
II. Doe in de Spys de Bladen en Takken der Gouds-bloemen.
III. Drink het sap van Muur met Water.
IV. Met twe dragma Zennebladen getrokken, en daar zo veel Zaad van blaauwe
Viooltjes bygedaan, en zoet Pruime-sap, of een Afziedzel van Latu, en Bloemen van
Nenuphar kunt gy afgang maken. Gy zult daar het Sap van bleke Rosen by doen.
Zo dit Geneesmiddel den Buik niet losmaakt; zal de Zieke vyftien dagen lang,
een, of twe pinten op eenmaal gebruiken; doende daar, van twe, tot twe dagen in, in
’t eerste glas, twe dragmen Senne.

Aanmerkingen op het Buikzuiveren.
’t Is nodig voor ’t Buikzuiveren, ’t lighaam vochtig te maken; want dat de sterkste
Buikzuiverende middelen menigmaal niet doen afgaan, komt daar van, dat het
Lighaam te voren niet zy vochtig gemaakt. Dit zult gy met Natten doen, die met een
lap Kalfs-vlees zyn gemaakt, en met Salade, Porcelein, Beet, en Cichorei, gelyk ook
door vochtigmakende Clysteren, die verfrissen.

Middelen om te stoppen.
Neem Boom-most; laat ze een dag en nacht in wyn weeken, en drink het den
volgenden morgen.

Anders.
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Doe de Wortel van Water-Lely in Wyn trekken.

Hardigheid van den Buid zouder Klisteren genezen.
Als men geen Klisteer wil nemen, en men hard van Buik is; neem Ossen-gal, na dat
gy’er den Blaas hebt afgenomen, doe ze in een Pot; doe’er by en meng ze met ontrent
een vierendeel pints Wyn-azyn, en wat zout; roer het wel door een; doop in dat
mengzel een Ganze-pen, die niet is gesneden, of een Pen, welke men in de
Schapeschouders steekt; en steek de een, of ander in ’t fondament, en men zal zekerlyk
binnen korten afgaan.

Anders.
Neem verze Boter, meng ze wel met Zout, en Vet. Smeer dit aan een Ganse, of Houte
Pen, en steek het in ’t Fondament.

Om de opgeblazenheid te verdryven.
Leg op den Navel des Zieken een levende Zeelt, met de Kop na de Maag toe, en bind
hem’er styf met een Servet op, zo dat zy daar op blyft, laat ze’er vier en twintig uren
op, tot dat zy dood is. Begraaf hem daar na op een Mest-hoop, en die gezwollenheid
zal verdwynen.
onder-hofmeester wordt hy geheten, die het Goud- en Zilver-werk, nevens het Linde
van de Tafel en gereedschap van de Bottelary, en alle huis-raad aan een Hof in zyne
bewaring heeft. Hy moet den Opper-hofmeester van alles rekening doen. Hy zorgt
ook voor ’t Brood, ontfangt het van den Bakker, en moet het naar de orde van den
Opper-hofmeester uitdéélen, en zorg dragen, dat’er niets bederft. Men geeft hem nog
de Sleutel van de Kelder; hy draagt zorg voor, en geeft van alle de Wyn rekenschap,
die zyne zorge is aanbevolen, en geeft ze uit, naar dat hem is geboden. Dit geschiedt
op deze wys. By voorbeeld een Oxhoofd Wyn, moet twehonderd en tachtig Pinten
houden; en in de uitdeling moet hy gene rekenschap doen, dan van twehonderd en
sestig Pinten, of van twehonderd vyf en sestig op zyn meest, om dat het met kleine
maat wordt uitgegeven, en’er bezinkzel in is; en daar door kan hy niemand bedriegen,
en hem daar over de Hofmeester niet deurstryken. Hy moet ook allerlei soorten van
droge en natte Confituren, gestoofden, Roomen, Beschuiten, Massepeinen, Siropen,
Waters en Liqueurs weten te maken; Hy moet het Tafellaken weten te leggen, de
Glazen te spoelen en doen spoelen, en zorg dragen dat ’t Water, geschikt om te
drinken, altyd goed, zindlyk en net zy. Hebbende de bediening van voor Goud en
Zilverwerk zorg te dragen: moet hy toezien, dat het ’s morgens en ’s avonds schoon
worde gemaakt, het daaglyks tellen en wegsluiten, en zo’er een stuk wegraakt, moet
hy daar terstond kennis van geven, om daar behoorlyk onderzoek na te doen.
Die Bediende kan geen groter belooning eissen, dan hy bedongen heeft, als hy
van zyn Heer, of deszelfs Hofmeester wierd aangenomen. Wat zyne rechten en
voordeelen belangt, het derde brood is de Bakker, die ’t Hof voorziet, hem schuldig,
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maar midlerwyl, door hem zyne plicht te doen doen, maken, dat het Brood zyne wigt,
en de vereiste
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hoedanigheden naar den prys heeft, die men heeft bedongen. Hem hoort ook de
Droessem en de Vaten der wyn, welke gebruikt wordt, en waar van hy de uitdeeling
doet. Zie daar alles ’t geen men, zonder den Heer ongelyk te doen, wettelyk kan
eissen; en ’t geen men hem naar rechten niet kan weigeren; gemerkt het zelf
enigermaten des Heren belang is, en het aan enen bediende wordt toegewezen, om
hem te helpen ten zynen koste voorzien; en ’t geen hem verplicht, zo hy maar enigzins
een eerlyk man is, om alles naar billykheid te doen, en nergens anders om te denken,
dan om wel te dienen, en zyns Meesters voordeel te behartigen.
onderkruipen. Om allerleije soorten van Watergevogelte te onderkruipen. Men ziet
een grote menigte van Zwanen, Kraanvogels. Ojevaars, Reigers, wilde Ganzen,
Eendvogels, Pylstaarten en andere soorten van Vogels, die by dag in ’t Water zyn,
en op de Velden blyven, na dat de Rivieren zyn overgelopen geweest; deze Vogels
komen niet dicht by Hagen en Bóómen, om dat men zich daar achter verbergen kan,
en haar overvallen. Als de Waterkanten twe, of drie honderd treden van Boomen
zyn, verlaten zy het midden, en komen, langs de kanten slobberen, daar by na geen
Water is. En zo dra zy imand gewaar worden, of zelf Dieren, die daar voorby gaan,
kiezen zy weder ’t midden. De Ganzen, Eendvogels, Pylstaarten, verlaten ’s avonds
het Water, en gaan by nacht op ’t land huis houden, van daar komen zy ’s morgens
weder zich in ’t Water begeven; Maar men kan ze gemaklyk met de hier achter
afgetekende toestelling, welke imand draagt, die daar in verborgen is; en welke een
Snaphaan draagt, die hy afschiet, als hy ze bereiken kan, onder schoot krygen.
Om dit toestel te maken, neem drie Hoepels van een klein Vat, maak dit op deze
wys. Neen nieuw Tou. D. E. N. M. lang twe voet, en knoop de twee einden te samen,
verdeel dat in vieren, zonder iet af te snyden. Knoop aan elken vierdepart D. E. M.
N. ander Tou vast, van vyf, of zes voeten lang. Steek uw hoofd door ’t midden, zo
dat’er twe Toutjes voor en twe achter zyn; of wel, neem een stuk hout, van ’s mans
lengte, die het zal dragen, steek het in de Aarde, en leg’er het Tou over heen. Maak
een Hoepel, F. C. L. O. aan de vier vierde parten, met de Touwen ontrent de midden
vast, die boven aan het Toutje vast zyn geknoopt. Men neem daar na een twede
Hoepel, om ze met de vier Touwen, G. B. K. P. op ’t midden van de ry te Knoopen.
De derde zal desgelyks aan de zelfde Touwen, op de hoogte der enkel, worden
vastgemaakt. Dan zal men rondom die Hoepen Takken van ligte groene Boomen zo
binden, dat de Vogels geen Mens daar binnen kunnen bekennen. Als gy dan
Water-vogels wilt schieten, als Zwanen, zult gy u in dit toestel begeven met een
Snaphaan, en gaan op de plaats, en als men van haar kan worden gezien, zal men
wat zachtjes aankomen. De Vogels, die zonder ophouden voortgaan, u ziende
aankomen, menen dat zy de Bomen naderen, en niet, dat deze by hen komen, zo dat
gy ze zo na zult komen, dat gy ze beschieten kunt. Zo gy’er zo maar voorshands na
toe wilde, zoud gy’er zo dicht ligtlyk niet bykomen. Daarom moet men zo zachtjes
gaan, dat de Bladen zich niet bewegen, of de wind moest het doen, en dan zult gy’er
zo na by komen, als gy begeert. ’s Morgens vroeg is de beste tyd om dit stuk te
gebruiken, als de Vogels weder van ’t Veld komen, want gy kunt schieten, naar mate
dat zy aankomen, om dat zy niet alle te gelyk komen, maar by troepen, en voor al
als men eens heeft geschoten; de anderen worden dan vervaard en krygen van de
fynheid des Jagers kennis.
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Ander Tuig, om het Water-gevogelte te naderen.
Velen zullen de moeite niet willen doen van zo een Tuig, als boven geschreven is,
te maken, en zullen vrezen ’t ver te dragen. Zie daar’er een dat wat gemaklyker te
dragen is, en minder kost, dan de bereide Huid van een Koe, om Eendvogels te
schieten. Deze is aan alle kanten gelyk een Koe, op dat de Vogels niemand merken,
die het draagt.
’t Is een Lywaatte Kleed, S. R. dat een Koeje-, of Paarde-kleur van ’t hoofd tot
aan de voeten heeft, met een Muts van gedaante, als het hoofd van een Koe, of Paard,
gelyk in de Figuur te zien is; en dat de Hoornen, of Ooren en Oogen heeft S. en een
gat van achteren om’er het Hoofd in te steken, met twe stukken van ’t zelfde Lywaat,
om de Muts om den Hals vast te maken en te houden: maar, om dat de Vogels zouden
kunnen vervaard worden, als zy niets, als Beenen zagen, moet men twe stukken van
de zelfde stof laten hangen aan ’t einde der Mouwen, digt by de hand, in gedaante
van Koejen-, of Paarde-klauwen, om de vertoning van vier Pooten te maken. Als
men de Vogels Onderkruipen wil, moet men zich krommen als een Koe, of Paard,
dat graast, laten de einden der Mouwen om laag slepen, en altyd het eind van uw
Snaphaan, onder ’t loopen van de ene na de andere kant, gelyk een Beest dat graast,
gereed houden; en komen allengskens nader, om ze om laag te treffen, en zo zy zich
opgeven, in de vlucht.
ongedierte noemt men allerlei klein gedierte, dat zich aan Menzen, Dieren, Planten
en Boomen zet, en daar van leeft. Zie luis.

Luis der Boomen en Planten.
Dit is een klein gedierte, dat zich aan de jonge Scheuten van Boomen, of Planten zet,
en dezelve de groei beneemt.
Men vindt zwarte en groene; maar de laatste zyn de gemeenste. Men noemt ze
Luis, om dat zy schynen groene Luizen te wezen. Zy komen in ’t midden van de
Lente, voor den dag, en nemen in een maand tyds, of daar ontrent, lustig toe. Zy
hebben aan weerskanten drie Pooten, en twe
[illustratie]
[Plaat 37. pag. 660. ONDERKRUIPEN. pag. 690. OS. F. de Bakker fecit,
1740.]
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vry lange horens op ’t hoofd, zy zyn langwerpig-rond van gedaante; Zy hebben een
klein hoofd met twe rode bruine oogen. De bladen daar zy zich onder bergen, krullen
zich om. Deze dienen haar tot voedzel en dekzel voor de ongemakken der lucht.
Zy behouden niet lang dezelfde gedaante; men ziet ze niet lang daar na, met
vleugels. Deze vleugels komen in een half uur voor den dag: maar na dat deze
ontzwachteld zyn, veranderen zy van kleur, zo wel als van hoofd en lighaam, welk
in grootte verminderen.

Geheim om de Luis te vernielen.
I. De Mieren zyn vyanden van de Luis, zy vergaderen zich op plaatzen, daar men ze
heeft, en vernielen ze zonder de planten te beschadigen.
II. Plant Rakette in verscheiden plaatzen van uwen Tuin, of giet over de Luis sterke
Wyn-azyn, met het sap van Hyosciamus; men kan ook de takken, waar aan dit
ongedierte is, met levende Kalk vryven.
ongevoeligheid noemt men den staat van imand, waar in hy van zaken of
gebeurtenissen gene aendoening heeft; en door de zelfde in gene drift, of lust ontstoken
wordt.
ongezuurd brood, of Ouwel, is een plat Brood zonder gist, Papier-dun, wit en
knap-achtig. Het is dienstig om Slikbrokken en Pillen in te rollen, en dierhalven
weekt men ’t eerst in water. Daar is veel Olie in, en een weinig Zout, ’t is goed om
’t Zuur weg te nemen, en de scherpheden van de Borst te verzachten. Men gebruikt
het voor Bloeden en Bloed-loopen, en men doet het ten dien einde in Melk koken.
onkuisheid, bederft huisgezinnen; Van deze Zonden komt het verzuim van zaken,
verspilling van goederen en ongeoorloofde vleeslyke gemeenschap, verlies van
achting, zo nodig om in de Wereld voorspoedig te worden, schandelyke en
ongeneeslyke ziekten, geschillen, en vyandschappen tussen luiden, daar men enigheid
behoorde te hebben, kwade voorbeelden en ergernissen. Deze zonde is oorzaak van
de Zondvloed geweest, en ’t heeft voorheen Gods volk rampzalig geweest, en is ’t
nog tegenwoordig grootlyks aan verscheiden huisgezinnen; en ’t grootste gedeelte
bederft zich daar mede, door dien het moeilyk is, daar van weder afstand te doen.
Zie daar hoe men deze Zonde kan voorkomen, of zorg dragen, dat men’er niet in
valt.
Men heeft twederhande middelen; de ene zyn natuurlyk en de andere geestlyk.
Onder de naatuurlyke zyn het gebruik van den Kuis-boom, waar van de Oude en
hedendaagse Kruidkenners, verzekeren, dat, om van de bladen van dien Boom niet
te spreken, waar op men kan slapen, noch van de takken, welke men om den middel
kan dragen, het gestootten en bereide zaad zeer bekwaam is, om de drift daar toe te
teuglen, en ’t is goed het te gebruiken, zonder nadeel aan de gezondheid.
Vader Bamel, vermaard Godgeleerde van de Dominicaner Orde, leert in zyn Werkje
van de kuisheid, dat, twe Koorden, het ene van Vlas, ’t andere van ruwe Hennip,
onmiddelyk om de lenden gedaan, de onkuisse begeerten zodanig teugelen, dat, hoe
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sterke begeerte men tot die zonde heeft, dat men die gemaklyk wederstaan kan; en
dat uit een Engelen en Godlyk middel is, dat de oude Geestelyken met voordeel
gebruikt hebben. De Chartreuzen gebruiken ’t nog ten zelfden einde.
De Plompen en de Kamfer, zullen ook genen kleinen dienst doen, om ’t geweld
van deze drift tegen te gaan, gelyk men in vele Brieven zien kan, welke over dit stuk
uitgegeven zyn.
Zie Agnus Castus, Kuisheid, Smeersel van Jupiter, Siroop van Donderbaard,
Siroop van Plompen.
Wat de Geestelyke middelen tegen de Kuisheid belangd, de Vromen zyn ’t eens,
dat de dodinge van ’t lighaam, de nedrigheid, zich op den Godsdienst toe te leggen,
zyn uiterste te gedenken, de heilige vreugd, den gedurigen arbeid, bezigheid,
matigheid in Spys en Drank te gebruiken, menigmaal enen verstandigen zyn hart te
openbaren, de verzoekingen en gelegenheden te ontgaan goede middelen zyn, om
zich zuiver te bewaren. De Heiligen zyn ’t eens, dat men ten dien einde het geselschap
van luiden van een andere kunne moet myden, of die vuil in de mond zyn; dat men
de Rotzen, daar de kuisheid op zoude kunnen stranden, als Dansen, Schouburgen,
het lezen van kwade Boeken moet myden, als ook overdaad en Kledy en vuile
Samenspraken, als ook Vereeringen en verliefde Brieven; dat men om Kuis te wezen,
moet wagt op alle zyne zinnen houden, ze schikken naar Gods Wet, en door kragtige
Gebeden zynen toevlucht tot God nemen, en zich aanmoedigen tot zynen dienst.
onmagt, of flaaute is een zwakheid, die imand schielyk overkomt, weke ongevoelig
overkomt, en waar in men noch spreken, noch zich bewegen kan.
Zy komt van verscheiden oorzaken, of door Bloedverlies, of andere ontlediging
van vochten, of iets dat onaangenaam aandoet, of van schrik, of van een kwade en
venynige damp; of over aan Meisjes, die nog geen Vrysters zyn, of aan Vrouwen
daar de Stonden aan ontbreken, of uit een kwalykgestelde maag, lang waken, veel
zweten, of veel werken, of van honger, grote pyne, of ’t blyven in gevankenis, of in
een te duistere, of te lichte plaats.
Men ziet de Flaauten, als men bleek wordt, koud zweet uitbreekt, geen Pols gewaar
wordt, als men zonder gevoel, of beweging is, en overal koud wordt, en zo men
menigmaal niet geholpen wierd, zoude men het besterven.

Middel voor de Flaaute.
’t Gemeenste is koud water in ’t gezicht te werpen, achterover te leggen, losmaken,
en een weinig kruim van Brood met Wyn te geven.
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Zo men ziet, dat de Flaaute van enige kwade dampen komt, moet men een dragma
Theriac geven, gemengd in Wyn, of een weinig Brandewyns, of Rossolis, of
Keizers-water, of Wyn-azyn onder de Neus houden, en daar mede de slagen van ’t
hoofd en uitersten vryven, of een Balsem, of iet aangenaams laten ruiken, als de
Flaaute geen oorspronk uit de Moer neemt; of men moet ze by ’t Oor trekken, of by
een haair van de Neus, of by een ander deel.
Als de onmagt van de Maag ontstaat, of van een ander deel, moet men daar nodige
hulp aan toebrengen; of zo men braakachtig was, kon men vier lepels Olyven-olie
in warm water doen geven, of Braak-wyn, of zes grein bereide Antimonie; of kloppen
een lepel vol Raapzaad, en mengen dat met wat Honig en warm water, of wel de
Wortel van Beteuni, gestoten en met wat gehonigd water genomen.
Komt zy van veelheid van Bloed, of Vochten, zal men Aderlaten, en Buikzuiveren
met zachte middelen, als de Cassia, de Rhabarber, of de Catholicum duplex, ’t een
en ’t ander in Wei gesmolten.
De luiden, die niet wat vol zyn, zullen zich niet doen aderlaten, maar zullen zich
met een half once Tabletjes van Diacartamus den Buik zuiveren, of met twe oncen
gesmolten Manna in afziedzel van Salie, of Thym; zy kunnen na den eten een stukje
Rhaber kauwen, zo groot, als een witte Boon.
Als de Vrouwen zullen merken waar van daan hare Flaautens komen, zullen zy
de nodige Geneesmiddelen toebrengen, welke onder de ziekte verklaard zyn, die
haar meer eigen zyn, dan den Mannen.
ontbindende geneesmiddelen. Zie planten, remedien.
ontfangers zyn zulke, die de Inkomsten der heerlyke goederen ontfangen, en voor
de Inkomsten daar van zorge dragen. Als een Ontfanger, of Pachter zich met de
Inkomsten van heerlyke goederen belast; moet hy zyn best doen om de waarde van
dat Inkomen van stuk tot stuk, en van de Rechten der Heeren, die daar aan hooren,
te weten, om zich niet in Schulden met vele andere te steken, die menigmalen, by
gebrek van goed gedrag, en door onkunde, zich en hun Heer in dergelyke ontfangsten
bederven, in de plaats van voor hun Heer, of zich zelven voordeel daar uit te halen.
Hy moet dan ten dien einde zorge dragen, dat de Huurders hunne Pacht-hoeven
van Paarden, Koeijen, Schapen, en allerlei Gevogelte wel voorzien, dat de Akkers
wel bebouwd, naar de Voorwaarden wel gemest, en met allerleije soorten van Granen
wel bezaaid worden; dat zy niet braak blyven leggen. Hy moet ook na Vyvers, Slooten,
Weteringen, Hout en Wildernissen wel toezien, en of zy wel worden onderhouden.
Het Hout op zynen tyd doen hakken en thuis brengen; beletten dat’er niet verminderd
word; zorg dragen, dat de Wild-banen wel van Haas voorzien zyn, en zorg dragen,
dat de Inmaning, volgens de gewoonte, naar een Lyst geschiede, op dat elk brenge
en betale de Rechten, die hy schuldig is. Daar by moet hy zorge dragen, dat hy goede
Knechts, Akkerluiden, Harders van Schapen en Koeijen, en Dienstboden hebbe, en
hun alle hun plicht voor ogen stellen, op dat hy, of zyn Heer daar hunne rekening by
vinden; zyn Heer, of hy betaling erlange, en daar overschiete, ’t geen hem voor zyn
moeite toekomt.
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De verplichtingen der Ontfangeren.
Zo zy niet getrou zyn in te doen ’t geen volgt, wel ver van zegen te ontfangen, of ryk
te worden, loopen zy gevaar van gunst bediening en bezittingen te verliezen. PS:
127. Zy moeten zorge dragen.
I. Dat zy geen voordeel doen met stipt te betalen, ’t geen zy verplicht waren, onder
voorgeven, dat, zy zo dra niet kunnen betalen, om dus den Heer te noodzaken, van
iets over te stappen. Deze zyn woekerwinsten, waar toe zy verplicht waren.
II. Dat zy niets overeissen van hen, die dezelve op gestelden tyd niet betaald
hebben. Deze is ene woeker, ten zy deze vertraagde betaling hun schade had
toegebragt.
III. Dat zy, door vertraagde betaling enige schade hebbende geleden, niets meer
eissen dan alleen hunne vergoeding.
IV. Dat zy geen recht ten onrecht eissen, of méér dan hun toekomt, zy moeten
wedergeven, ’t geen zy te veel ontfangen hebben.
V. Dat zy by gebrek van aantekening van hunnen Ontfangst, of by gebrek van
gegeven Quytinge aan hun, die betaald hebben, of dat zy door minder, dan zy moesten,
geschreven te hebben, geen oorzaak zyn, dat zy die betaald hebben, niet genoodzaakt
worden, twemaal te betalen; zy zyn verpligt, ’t geld weder te geven, en de schade te
vergoeden, die daar uit zyn gevolgd.
VI. Zo zy door elke gemeente, of elke byzondere zich hebben de gantse koste doen
betalen, die niet verschuld waren, dan door alle Schuldenaars met malkander, elk
voor zyn aandeel; is ’t een onrecht dat zy moeten vergoeden.
VII. Zo zy vals Goud, of Zilver hebben gegeven, onder voorwendzel, dat zy het
ontfangen hebben; zyn zy verplicht de schade van ’t ongelyk hun te vergoeden, die
ze geleden hebben.
VIII. Zo zy hun Geld, in Geld, dat te licht is, ontfangen hebben, en het daar na
uitgegeven, als of het zyn gewigt had, is ’t een zonde, en zy zyn verplicht de schade
te herstellen.
IX. Zo zy meer tyds hebben besteed, als nodig is in ’t reizen en vervolgen van hun
Proces; en zy hunne Rollen van onkosten groter hebben gemaakt, dan zy moesten,
zyn zy verplicht te herstellen, ’t geen zy tegen recht hebben gekregen.
X. Zo zy Ogen voor die knevelaryen hunner Bedienden hebben geloken, zyn ze
medewustig van

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

663
die knevelaryen, en verplicht vergoedinge te doen.
ontsteking. Om Ontsteking te weren in wat deel van ’t Lighaam het zy, moet men
de Bladen van Seldery stampen en in Gouds-bloemen water weeken; daar na moet
men met dat Water de Ontstoken déélen betten, en daar de gestampte Bladen opleggen.

Om de Ontsteking met zwelling en pyn weg te nemen.
Neem het binnenste van een gekookte Appel, meng het met Rozen-water, maak’er
een Pap van en leg ze op de Ontstoken en gezwollen deelen. Dit Geneesmiddel is
uitnemend, niet alleen voor kleine Kinderen, maar ook voor Bejaarden, vooral voor
vette Luiden, waar van het de ontstekingen geneest, welke op enige plaatzen komen.
Fyne Poejer van vermolsemd Hout, voor al van een Neute-boom, is ook goed voor
die kwaal.
Zie keelgezwel, Lever, enz.
ontsteking der hersenen; Zie razende koorts.
ontsteking der long; in het Grieks Peripneumonia, en by dien naam den Latynsen
Geneeskundigen bekend.
Is ene Ontsteking van de Hart-ader der Long en der zelver Pypjes, en Water-vaatjes.
Waarom men twederhande Ontsteking kan vinden in de Hart-ader der Long, en in
die van hare Pypjes.
De eerste is de gevaarlykste, de twede is van minder gevaar. Die komt uit deze
voort; schoon zy vele gemene oorzaken heeft.
Zo een dergelyk ongemak beide de zyden der Long aandoet, en dat vry veel, wordt
het gevolgd van een schielyke en onvermydelyke Dood, kunnende dit door gene
middelen tegen de Ontsteking geholpen worden.
Maar zo de Ontsteking niet groot, in een gedeelte der Longe is, en gene grote
oorzaken heeft, is’er hoop maar gene zekere.
De Ontsteking der Long is gevaarlyker dan pynlyk; zy verandert van staat, naar
dat zy geduurd heeft, en eindigt met genezing, in ene andere Ziekte, of de Dood.
’t Bloeden uit de Neus is in deze Ziekte van zo goed een voorzegging niet, als in
een Zyd-wee.
Zy wordt genezen door ontbinding, 1. zo de gematigdheid des Zieken slap is, de
vocht zacht, de taaiheid der vochten niet te groot is, het deel der Long-pypjes, of de
Longe niet groot; 2. Zo’er schielyk overvloedig geel Spog, met weinig bloed
vermengd, voor den dag komt; zo de Spog dik is, de de pyn bedaart, de ademhaling
verbetert, de Pols ruimer en volder maakt, en kort daar aan in wit veranderr. 3. Zo’er
een galachtigen afgang komt, die verlicht, en het beschreven Spog opwekt. 4. Zo’er
water voor den dag komt, dat dik is, bezinkt, verlicht met een bezinkzel, dat in ’t
begin rood is, allengskens wit wordt, en voor den zevenden dag voor den dag komt,
en’er een gemaklyke ademhaling, zachte koors, hitte, vocht, bolheid en zachtheid
van Vaten en die over ’t gantse lighaam even eens zyn.
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Maar ’t gebeurt somwyl, dat de Long-ontsteking te groot, of te zwaar, en de stoffe
niet te ontbinden zynde, in ene verzwering verandert, 1. wanneer deze Ontsteking
niet te hevig is geweest. 2. En de Ontbinding daar van niet te doen, namelyk voor
den vierden dag niet geschiedt. 3. En de toevallen, noch door gekookt Spog, op de
Scheiddagen, den derden, vyfden, zevenden, negenden, elfden, veertienden dag naar
den opgegeven rang, waar in ’t van tyd tot tyd verbeterd word, door aderlaten, noch
door geneesmiddelen, of bekwame Spys te boven zyn gekomen. 4. Maar in tegendeel,
de zwaarste toevallen niet hardnekkig, met een gedurige ylhoofdigheid een golvende
zachte Pols blyven aanhouden.
Deze Verzwering eindigt, of met een Tering, die eindlyk den dood veroorzaakt,
Of met ene volkomen herstelling, wanneer de Etter-stof van de Aders opgeslurpt,
met het bloed vermengd, op enige plaatzen van ’t lighaam wordt neer gezet, de Long
ontlast, en de belaste deelen het leven niet belangen. Hier van daan zet zich deze stof
aan Ooren, Beenen, en onder de Krakebeenen der Ribben, dat is in Lever, of Milt.
De Long-ontsteking veranderd ook in een hard gezwel der Long.
Of eindlyk verandert zy in ene versterving der Longe.
Uit dit alles is af te nemen, dat men voor allerleije Long-ontsteking gene middelen
heeft. Dat de Geneesmiddelen voor ene geneesbare Long-ontsteking, veel veranderen
na den staat der ziekte; en dat men zeer oplettend in deze ziekte moet wezen, en
nergens een bekwaam Medicyn berer in vereist wordt. Maar in ’t algemeen kan men
zeggen, dat men met aderlaten een begin moet maken, zo de natuur nog niet getoond
heeft, dat zy uit zich zelf bekwaam is, om zich te redden, dat men de Longe door
vochtige dampen moet verzachten, en dat ruime dranken met ontsteking werende,
en ontbindende Geneesmiddelen warm weinig te gelyk, en dikmaal gegeven, goed
zyn, dat men zulke Klysteren ook gebruiken moet, en Spys van dergelyken aart; en
dat, zo dra de natuur zich geneigd toont, om zich langs den ene, of den andere weg
te redden, derwaars de weg moet gebaand worden, ten zy de plaats schadelyk was,
wanneer men moet trachten, ze na elders te geleiden. Verstandig, gelyk altyd alles,
leert dit Boerhaven in zyne Aphor. in ’t brede.

Geneesmiddelen tegen de Longesteking.
Om de gevolgen van zo enen brand te beletten, zal men den zelfde levenswys en
middelen gebruiken, als in Zydwéé, behalven dat men niet veel te gelyk, maar dikmaal
dranken zal geven, al was ’t schoon, dat de Zieke meer dranks te gelyk wilde innemen.
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Den eersten en tweden dag zal men niet kwalyk doen, met den buik met Cassie,
Catholicum, of Manna te zuiveren, met ruim aderlating voor de eerste reis, zo veel
de krachten velen willen, of anders zal men Koppen onder de Borsten, of in de Zyden
zetten, en men geeft Klysteren, bestaande uit een afziedsel van Violieren, Malue,
Salade, Zuring, Cichorei, waar in men Catholicum duplex heeft gedaan, of een once
Diaprunum simplex, of Lenitivum, met een once Rozenhonig, of rode Suiker. Men
zal de Borst met Kamillen-olie, of Wynruit-olie vryven, of met Harten-merg, of verse
Boter.

Ander Geneesmiddel.
Het afziedsel van Hondsdraf, is zeer goed tegen deze Ziekte. Men doet deze plant
met Water, of Bier koken, en men geeft het den Zieken te drinken: maar zo men dat
afziedsel nog beter wil maken, neemt men zo veel Water, als Bier, en doet daar
Honig, tot de gedaante van een Extract, onder. Men doet ook de Plant in water koken.
Men kan ook het sap van de Hondsdraf uitpersen, het laten dik worden, en daar na’er
Suiker in doen smelten.
ontleed-kunst. Is ene wetenschap, die door ’t van een snyden, of scheiden der deelen
eenes lighaams ons deszelfs deelen doet kennen. Zy behelst de kennis van de deelen
des Menselyken Lighaams, als mede van andere Dieren. [Hoewel sommige Schryvers
hunne naspeuring ontrent de Planten ook te recht ene Anatomie, of Ontleding der
Planten hebben genoemt; echter wordt in ’t gemeen door ’t woord Ontleedkunde, de
kennis van de gesteltheit der Mensen en Beesten verstaan.] Zie hier de manier die
men gemeenlyk in de Ontleedkundige Lessen houd. In ’t allereerst handelt men van
de Beenderen die men aan de geraamten toont, ’t welk een zamenstel is van alle de
beenderen van een Mens, of Beest, in hunne natuurlyke orde zamengestelt. (Dit wordt
gemaakt met het vlees heel gaar te koken, en daar af te schillen. Na de Beenderen
toont men het vlees en de andere weke deelen, welke behelzen (1.) de inwendige
deelen, zo wel die van ’t Hoofd, als de Borst en Buik, bestaande in Hersenen,
Ingewanden en Darmen; [wordende het geheele Menselyke Lighaam in drie
voornaamste holligheden verdeeld, namelyk het Hoofd, Borst en Buik. Men begint
echter eerst van den Buik, om dat die eerst beginnende te rotten, eerst aan een kant
moet; daar na opent men de Borst; en laatstelyk het Hoofd.] (2.) De Spieren. (3.) De
Vaten, welke zyn Zenuwen, Pols-aders, of Slag-aders, Bloed-aders en Water-vaten.
Hoewel de Ouden de Ontleedkunde als een zeer nodig gedeelte der Genees-kunde,
aanmerkten, om het gebruik van de inwendige deelen van ’t menselyke Lighaam te
weten, is zy echter tot de zestiende Eeuw toe zeer verwaarloost geweest. De
hedensdaagse hebben zeer nuttige ontdekkingen daar in gedaan, die ons van de
wysheid des Scheppers in het zaamstellen van het Lighaam, en ’t gebruik der deelen
overtuigen.
ontuchtigheid. Zie onkuisheid.
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onverdouwelykheid, is ene moejelyke Spysvertering in de Maag. Men noemt ze
ook raauheid der mage. De koking daar en tegen is een werk van de Maag en ’t
Lighaam, waar door de Spys, met onze vochten gelyk gemaakt, en daar in veranderd
wordt.

Oorzaken der Onverdouwelykheid.
De Onverdouwelykheid heeft ene inwendige oorzaak. De inwendige komt, of van
ene ongesteldheid, van te grote hitte, of koude, of vocht, of droogte, of door
ontsteking, Roos, Zucht, Knoestgezwel, verzwering, of zwakheid der Mage.
De uitwendige wordt door allerlei soorten van toevallen, of van eten, of ongeregeld
drinken, of schrik, of door tocht, of door honderd andere oorzaken voortgebragt,
welke men zich verbeelden kan.
Men kan ze in ’t algemeen tot de ongesteldheden der Maag en Darmen tot die van
de andere deelen brengen, die elke hunne byzondere genezing hebben.

Geneesmiddelen voor de Onverdouwelykheid.
Als de koking door de zwakheid der déélen vertraagd is, moet men ze uit- en inwendig
helpen, met iet te gebruiken, dat een gematigde hitte heeft, als het vel van een Lam,
of van een Zwaan, en door jonge Honden in de hand te houden. Inwendig door ligte
spys te eten, en enige dagen na den eten een half glas afziedsel van Galanga, Komyn,
Ammioszaad te drinken, en voor het middag- en avond-eten wat te wandelen, en een
weinig daar na te eten, of drinkende met matigheid Oude Wyn, en met honger van
de Tafel gaande.
Zo deze onverduwelykheid van een Buikloop verzeld ging, zoude men Rhabarber
op een Asschop half gedroogd kunnen gebruiken, of wat gestampte Manna, Wierook,
en dojer van Ei, of men zal zynen drank laten stalen. Zo de Onverdouwlykheid van
dorst, honger, en stinkende opbrekingen verzeld gaan, ’t geen tekenen van grote
vreemde hitte is, zal men Limonade, Kerse-Stroop, Verjuis, Aalbessen, Granaden
gebruiken, en een weinig Koraalpoejer in den drank doen.
Men zal gans geen Wyn, niet dan gemenen Gerstendrank drinken, waar in men
den enen, of anderen Stroop zal doen, welke men hier boven genoemd heeft; en die
baden kunnen, moeten dat na den eten doen.
Zo de Onverdouwelykheid van een heet Gezwel kwam, moet men zo veel de
krachten vermogen, terstond aderlaten. Men zal menigmaal Syroop gebruiken, en
Melken van de vier koude Zaden gemaakt, en men zal met Cassia-merg, in
Gersten-water gesmolten, den Buik zuiveren; en leggen op de Maag Stovingen van
Kaasjesbladen, Salade, Zeldery, Cichorei, waar in men twe oncen Gersten-meel zal
koken, met een once Provincierozen, een half once Mastic, en drie oncen Gansen-,
of Eenden-vet.
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Zo de Onverdouwelykheid door een koud Gezwel veroorzaakt word, zal men een
Syroop van dezen aart gebruiken.

Syroop voor Onverdouwelykheid.
Neem Alsem, Venushaair, Venkel, Hyssoop-bladen, van elks twe oncen; Mastic,
Mannetjes Wierook, Spicanardi, Provincie-rozen, van elks een once. Doe alles in
drie halfpintjes water op de helft koken, doe’er een halfpond Rozen-honig en zo veel
Suiker by, en laat het tot een Stroop verkoken; geef daar van enige lepels daags.
Men legt op de Maag de Meliloten-pleister, of de Stovingen van Alsem, Kamillen,
Rozen, Kaasjes-bladen, Foenu graecum, Mastic, Spicanardi, Venkel, Wierook; en
in geval het Gezwel Knoestig wordt, zal men de Pleister Diachylon met de Gommen
gebruiken. Zie Maagpleister, onder maag, Rosewater gesuikerd; Trekzel der
gezondheid, Elyxir Salutis.
onvruchtbaarheid der Vrouwe.
Zo de Onvruchtbaarheid van haar en niet van de Man voortkomt; neem Salie, doe
ze destilleren, om’er water van te trekken, en doe daar een klein glas vier, of vyf
dagen lang van drinken met een weinig gemeen Zout. Men moet zórg dragen, dat
men dat Geneesmiddel gebruike, na dat de Stonden over zyn, en dat zy in den tyd
van het gebruik daar van, niet by haar Man slaapt.

Anders.
Neem eiken Boomvaren, met de mest van een Mus, doe daar de Vrou van drinken,
als de Stonden ophouden. Zo dra zy by haar Man komt zal zy zwanger zyn.

Anders.
Neem het zaad van wilde Jennettekens, bind ze aan de linker arm, dit belet de
Onvruchtbaarheid der Vrouwe.

Anders.
Neem Harts-hoorn in poejer, meng ze met Ossegal, en laat ze de Vrou gedurig by
zich houden, als zy by haar man is, en zy zal zwanger worden.

Anders.
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Geef een Vrou onwetend Paarde-melk te drinken, als of het Ezelinne-melk was; zy
zal, wanneer zy die Melk gebruikt heeft, zo haast ontfangen, als zy by haar Man
komt.
onvruchtbaarheid (Voortekenen van) Zie voortekenen
onvruchtbaarheid der Boomen. Zie vruchtboom.
onweer is een kwade gesteldheid der lucht, door Winden veroorzaakt, en welke
deurgaans van Regen, Hagel en Donder wordt verzeld.
onzinnigheid. Verstandeloosheid door zwakheid van geest veroorzaakt.
De poejer van een Schildpad is zeer goed voor kwalykgestelde zinnen. De wortel
van de Kruis-wortel op witte Wyn, den tyd van twaalf uren, of door ontrent, gezet,
geneest de Onzinnigheid; men heeft’er voor langen tyd de ondervinding van.
onzuiverheid is een Kunst-woord in de Chimie. Men noemt dit ’t geen, onder iet
anders gemengd, maakt, dat dit niet zuiver is. ’t Oogmerk van alle Operatien der
Chimie is lighamen van hare onreinheden te zuiveren, en daar ’t goede en wezendlyke
van te ontwarren, en het van zyne vuilheden te scheiden.
ooft. Is de vrucht van een boom, of Ooft-boom, die zo wel tot voedsel van den Mens,
als voortzetting van zyn geslacht dienstig is. Deze zyn Appelen, Peren, Pruimen,
Kersen, Krieken, Kween, Persikken, Aprikozen, Neuten, Mispelen, Moerbeijen,
Frambozen, Druiven.

Ooft dat goed is, om te eten.
Men verdeelt de Ooft in Kern-ooft, Beijen en Steenvruchten, in Zomer- en
Winter-ooft, Tafel- en Keuken-vruchten.
De Steen-vruchten, of- Ooft, zyn Pruimen, Kersen, Persiken, Afrikozen, Mispelen,
Neuten. Beijen zyn Frambozen, Moerbeijen, Aardbessen, Doornbessen, Druiven,
enz. Kernvruchten zyn Appelen, Peren, Kween, enz. Zomervruchten zyn die des
Zomers ryp en gegeten worden. Herfstvruchten, die in de Herfst ryp en gegeten
worden. Wintervruchten die in de Winter worden gegeten.
De beste en meest geachtte Vruchten van Peren zyn, onder de Zomerperen de
kleine en grote Muskaaat, Cuisse Madame, Poire san Peau, de grote en kleine
Blanquette, en de Langstaarte, de Robyne, Cassolette, Bon Cretien, Musque, de
Rousselet en Salviati, de voornaamste Herfstperen zyn de Beurré, Bergamot,
Vertelongue, Crasane, Muskaat Fleury, Lansac, en Louise Bonne; de beste
Winterperen, de Virgoule, de Chasserie, Espine, Ambrette, St. Germain, Bon Cretien
de Hiver, Colmar, Bugy, Saint Augustyn, en enige Martin Secs. En t’evens de
Foppenpeer de Yzendyker, Gratiool.
Maar na alles moet men Enten en maken te hebben tweemaal meer Bon
Christien-boomen; om dat, behalven, dat het zonder tegenspraak de beste Vruchten
zyn, zy ook zo dra goed om te eten zyn, als men ze plukt, en zy beter dan enige andere
te bewaren zyn, tot dat’er weder Ooft is; en zy in deugd, fraaiheid en grootte boven
andere uitsteekt. [Doch hoe schoon en smaaklyk ze in Vrankryk mag worden; zy
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krygt in Holland zyn volmaakte rypheid, noch smaaklykheid niet, waarom zy best
onder de Keuken-peer geteld wordt. Zie Aanm. op Lust.] Een Man van Aanzien heeft
my eens uit Parys geschreven, dat hy’er van twe-en-dertig oncen geplukt had; na dat
ik hem had geschreven, dat ik ze van zeventien oncen had gehad.
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Ik heb daar de redenen van ontdekt. Hy had deze aan de voet van zyne Meloenbedden
staan; en deze bemesting en menigvuldige begieting, voerde dit in die Peer uit, dat
zy zo uitnemend groot werd. Deze laatste Aanmerking doet enigermate de waarheid
van deze onlochenbare stelling der Philosophen zien, welke medebrengt, dat hitte
en vocht de grondbeginsels van de groejing zyn.
Daar zyn’er die gelóven, dat vruchten op Kween geёnt, ruiger en wilder van smaak
zyn, dan die, welken op Peer zyn. Ik geloof, dat het waar zy: maar zy verhalen hunne
schade door de grootte, de kleur, de schoonheid hunner vruchten.
Om schone vruchten te hebben, moeten zy elke na hunnen aart geёnt zyn.
Onder de vruchten zyn’er vier aan Landschappen eigen, te weten de Bon Cretien
aan Touraine, de Amadote aan Bourgogne, de Portail aan Poitou, en de S. Lezin van
Anjou.
Wat de fraje Appelen belangt; Deze zyn de grote Reinetten, de witte en grawe
Courtpendu, Calleviles rode en witte, Aagten en Passe pommes Goudpippingen,
Princesse noble, Jerusalems-appelen.
Deze moeten op Paradys-stammen zyn gegriffeld, om draagzaam te wezen.
De meest-geachte Persiken in Vrankryk, zyn de Peches en Pavis; twe soorten van
die vrucht zyn de Abergas, de Persique, de Pau, en de Narbonne, de Violetten, en
Brignons Musque. De Admirable, de Madelaine, de Belchevreuse, de grote Pavis,
de Mirlicotons, enz.
Maar in Holland heeft men de rode Avant-persik, witte Avant-persik; witte
Montanje, groene Berg-, of Montanje-Persik, Zwolze Persik, Lak-persik.
De Pruimen zyn de dubbelde en enkele Mirabellen, de Pruimen van St. Catharine,
de dubbelde en enkelde Boere witte, de Aprikoos-pruimen, Konfyt-kroos, Damasten Katharine-pruim, Witte en Violette grote Eijer-pruim, Krozen.
Zy moeten op Kroos gezoogd zyn.

Middel om schoon Ooft te hebben.
De schoonheid der Vruchten bestaat in derzelver grootte en kleur.
Zo’er te veel vruchten op enen Bóóm zyn, moet men ze lubben; daar door maakt
men, dat de andere uitnemend groot worden. Om daar in te gelukken, moet men
wachten, tot dat alle de vruchten zekere grootte hebben gekregen, om te kunnen
zeggen, welke men voor alle andere houden moet. Die gebrekkig en kleinst zyn moet
men afplukken; dit geschiedt gemeenlyk in de maand van Juni. Dan snydt men met
een Schaartje de steeltjes af, van die, welke men weg wil doen, en draagt zorg, dat
de andere groot genoeg kunnen worden.
Men moet de Aprikozen hier van uitzonderen, deze moet moeten al te voren gelubd
zyn, om dat zy vroeger voor den dag komen; men haalt’er die uit, met alleen ze met
de vinger uit te duwen. En wat de Peren belangt; men kan dit lubben niet in ’t werk
stellen, dan aan de Herfst- en Winter-peren.
Men kan het Ooft een frajer kleur doen krygen, zo men de bladen daar van afneemt,
welke beletten, dat ze de Zon beschynen kan. Men kan die zorg niet aanwenden, dan
weinig tyds voor het ryp worden, en dit niet doen, dan twe, of driemaal in den tyd
van vyf, of zes dagen.
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Van den tyd en de wyze, hoe men het Ooft plukt.
Zomer-ooft plukt men niet voor dat het volslagen ryp is; maar als het te ryp is, wordt
het melig, of beurs. Men moet’er dan daaglyks na kyken, en men kent de rypheid
aan de fraje kleur, en een goud-geel, dat op ’t vel schynt. De Herfstvruchten worden
geoogst in September en in ’t begin van October. Men laat de Winter-vruchten tot
het eind van October op den boom, en, als men ze af wil plukken, doet men het in
schoon weer.
Persiken en Aprikoos plukt men als zy ryp zyn, Men weet dat zy ryp zyn, aan de
reuk, en daar aan, dat men ze, ontrent de steel, zachtjes aanrakende, ze voor den duim
wyken; dan moet men niet nalaten ze af te plukken. Men kan ’t zelfde ontrent de
Pruimen aanmerken; maar men moet zorg dragen, dat men ze door aanraken den
blos niet ontneemt.

Om Vruchten en Bloemen voor den tyd te hebben.
Porta leert: dat men om Vruchten en Bloemen voor den tyd te hebben, maar ene uit
den hoop, die ons aanstaat, te kiezen heeft; want het geen van den enen te zeggen is,
past ook op den anderen. Neem een pot; vul ze met losse en gezifte aarde, die wel
is gemest, en als zy wel is bevochtigt, houd ze daaglyks vochtig met ze met warm
water te bevochtigen. Zo de lucht winderig en regenachtig is, hou dan uwe Pot in
huis; en laat ze ’s nachts niet in de lucht. Als vorst, of koude regen ophoudt, en de
lucht begint te verfrajen, zet ze dan in de Zon by fraai weder. En komt men tot den
tyd, waar in men de Lente heeft bereikt, en de bot begint voor den dag te komen;
moet men ze met wat warmer water begieten, want zy wil somwyl, eens zachtjes
begoten zyn. Dus zult gy tot de eerste bloemen hebben, die dikmaal de laatste waren.
Daar by moet men zorge dragen, als de Winter gematigd is, en de Regen zagt, dat
de knop, voor den tyd, niet te vroeg uitloope.

Om de Vruchten vroeg ryp, en aangenaam van smaak te doen worden.
Men zegt, dat het, om het rypen der Vruchten te verhaasten, en aangenamer voor de
smaak te
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doen worden, genoeg zy den stam des Booms te doen boren, en door ’t gat een houten
pen te slaan, waar van de Boom uitnemend is, als het Terebinthyn-hout, Mastik-hout,
Guajak-hout, en dat van Jenever, enz. Een Moerbeijeboom wordt daar vruchtbaarder
door, en de Moerbeijen smaaklyker, en hare vroegheid geeft den Tuinbouwer veel
vermaaks en voordeels.
Maar men doet het zekerder door Boomen zo te planten, dat men’er Kassen
overheen kan maken; welke men naar gelegenheid des tyds luchten en opzetten kan.
Maar dewyl alle vruchten niet even vroeg bloeijen, noch ryp worden, en zy naar
hunnen staat meerder, of minder hitte van noden hebben; kan men velerhande
Vruchten en Ooften in ene Kas niet te gelyk planten en behandelen; maar zo men
gene Kassen wil maken; kan de gesteltenis der Muren en Schuttingen, en de
gelegenheid, welken men verkiest, tot vervroeging, veel toebrengen. Zie
Aanmerkingen op Lusthoven.

Hoe men Ooft bewaart.
Men bewaart de Druiven, door ze in droge en zuivere As van hout te leggen. Men
moet zorge dragen, dat men ze acht dagen voor haar ryp worden plukt. Men kan ze
ook in Kisten, rondom voorzien met Haverstróó, bewaren. Enige doen ze in gesmolten
Was. Dit is goed om allerleije soorten van Vruchten te bewaren.

Ander middel om Vruchten te bewaren.
Maak Rivier-zand in een Oven wel droog, pluk daar na uwe Druif, of andere Vruchten,
als’er de Zon op staat. Want zy moet droog zyn, maak daar na, in uwe Kist, een laag
Zand, dat een duim dik is; leg’er daar na uw Ooft op. Doe’er weder zand over heen,
en doet dit daar na laag om laag. En als uwe Kist vol is, sluit hem wel toe dat’er gene
lucht by komt, en zet hem op een droge plaats. Men moet de Druif niet geheel ryp
laten worden, maar een dag, of acht voor hare rypheid plukken. Dan kan men ze
bewaren, tot dat’er weder andere zyn. ’t Zelfde kan men met Peren, Pruimen, Kersen,
Appelen, Aalbessen, enz. doen.
Men heeft ze, die ze in As, of Stoo, of Hooi bewaren, en hun Vat rondom met
klein stroo beleggen, waar in Haver-stroo is. Men kan ze twe jaren lang bewaren.
Men vindt ze, die ze in As bewaren, of in Stro, en hun Vat met Haverkaf zetten.
Men wil, dat men ze twe jaren lang kan bewaren. Anderen nemen Giers in de plaats
van Zand, om ’t zekerder te nemen; Men kan de Steel der Druivetrossen in gesmolte
Was steken.

Om de Steen-vruchten, en zelf de Vygen te bewaren. Door den Heer Lemeri.
Neem een Aarden pot, doe ze half vol Honig en half vol gemeen Water, na dat gy ’t
te voren onder een gemengd hebt. Gy zult uwe Vruchten eerst geplukt daar in doen,
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en dekken uwe Pot wel toe. Als gy ze uit uwe Pot zult halen, steek ze in schoon
Water.

Om Vruchten, die op den Boom zyn, te bewaren, of op de Plant, en ze voor
’t verrotten bewaren.
Steek een gloejende Spyker in de voet van den Boom, of maak’er een gat met een
Boor in, en laat het open, dan zal het overvloedige Sap, dat de Vrucht doet verrotten,
daar door afloopen, Zie confituren. groeibaarheid.
ooft (droog) Zie vruchten (droge.)
ooft-Kamer, of Zolder is een vertrek waar in men het Ooft in den Winter bewaart.
Zy moet groot zyn, naar dat men ze van noden heeft, men moet’er ene Tafel op
hebben, die in ’t midden staat. Deze is nodig om de Schotels en Bennen klaar te
maken, die men wil opdissen. Men moest’er Plankjes in goede orde hebben, om’er
met het verzetten van Schuifjes de soorten en hare tydigheid naar de Maanden aan
te wyzen. Men moet die voor aan zetten die ryp zyn, en daar na laten volgen die daar
na tydig zullen worden.
Zie daar hoedanig een Ooft-kamer wezen moet, om goed te zyn.
I. Zy moet tegen de grootste Vorst bewaard zyn, om dat bevrozen Appelen, zo dra
zy ontdooid zyn, niet meer deugen.
II. Zy moet tegen ’t Zuiden leggen, of tegen ’t Oosten, of ten minsten tegen ’t
Westen.
III. De Muren moeten ten minste een voet dik zyn; op dat’er de Vorst niet zoude
doordringen.
IV. De Vensters moeten, behalven gemene Glaze ramen, nog Papiere ramen hebben
die wel dicht zyn. Zy moet ook een dubbelde deur hebben, om daar door de koude
buiten te houden; want vuur daar in te brengen is niet goed; om de zelfde reden,
welke in Oranjerien te zien is.
Men kan behalven dit alles nog een Kommetje met Water ten tyde van Vorst daar
in zetten, om daar uit af te nemen, of het’er in vrieze. Zo lang dit niet bevriest, hoeft
men geen ander middel in ’t werk te stellen.
Want een eerste nacht kan geen kwaad hebben gedaan, maar een twede is te vrezen;
en daarom moet men by tyds zich van goed dek voorzien, of van goede droge Most,
om daar onze Vrucht zo wel onder te dekken, dat’er de Vorst niet deur kan dringen,
en zelf, zo men een goede Kelder heeft, kan men ze daar voor de Vorst inbrengen;
zo lang als zy duurt; en zo dra de Vorst ontlaat, kan men ze weder op zyne plaats
brengen, na dat men’er de rotten en aangestoken heeft uitgenomen. ’t Rotten is zeer
te vrezen, als men ze niet dikmaal bezien kan.
Na dat men ze tegen de grote koude voorzien heeft, moet men zyn best doen, om
ze voor kwade smaak te bewaren. Want
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V. Deze is de vyfde hoedanigheid, men moet’er geen vunze, noch kwade, noch muffe
luchten op hebben, en men moet ten dien einde alles vrezen, ’t geen dit mede kan
brengen. Zy moeten hoog zyn en in staat om deur te wajen, of te lugten, als ’t niet
vriest.
VI. Zy moet ook in staat zyn, om’er gemaklyk te komen, en om over het Ooft ’t
oog te laten gaan.
VII. Men moet’er ook Planken hebben, die in malkander passen, en Hokjes maken,
om het ene van ’t ander soort te onderscheiden; en deze Hokjes moeten naar gelang
van de menigte zyn, en zo, dat zy gemaklyk te over zien zyn.
VIII. Men kan ze ook op Planken benevens malkander leggen, die rondom een
rand hebben, en aan de achterkant wat hooger leggen, om ze te beter te kunnen
overzien, en de rottige daar uit te nemen.
IX. Deze rottigheid noodzaakt ons, om ten minste, om de twe dagen, daar het oog
over te laten gaan; om ’t geen het Ooft bederft daar uit te halen.
X. Deze Plankjes moeten van onder door iet, by voorbeeld droge Most, of een
duim droog Zand voorzien worden, om daar de Appelen op hare steel op te leggen,
als op een nestje, en ze dus van den ander onderscheiden te hebben. Want men moet
ze niet tegen den andere, en deur malkander leggen. Dit is ook veel aangenamer voor
’t gezicht.
XI. Men moet ook ten laatste de Ooft-kamer zonder stof en spinrag zindelyk
houden; en Rotten- en Muizen-vallen zetten, of zo men kan maken, dat’er een Kat
heimelyk op kan komen, anders ziet men zyne Vruchten dikmaal tot zyne droefheid
geschonden.
oog. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
oog van een Boom, zie Hubners Kunst-woordenboek.
oog (Slapend) is een knop van een jonge Telg, welke de Tuin-lieden gebruiken, om
te Okuleren; en die eerst in ’t volgende jaar zal deurschieten; zie okuleren.
oog (Wassend Oog) is een Bot, of Knop die, wat vroeger in de Zomer geokuleerd,
nog dat jaar deurschiet.
oogen. Hare gesteltenis; zie oog.

Ziekten der oogen.
Daar zyn gene Ziekten, die meer verdrieten dan de ongemakken der Ogen: want zy
zyn de Spiegels, waar in zich de natuur afbeeldt. Het Gezicht is in der daat een zo
groot voordeel, dat men een geheim, ’t geen haar bewaart, niet hoog-genoeg kan
schatten. De Genees heeren tellen 113. Ziekten der Oogen; weinige van deze alle
zyn’er, die door de Goddelyke Steen niet worden geholpen. Zy geneest zo schielyk,
en verwonderlyk, dat men ze licht voor een Wonder-steen zoude houden. ’t Zoude
niet goed zyn, dat men een zo dienstige schat langer voor den Mens verborgen zoude
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houden. Men is ze schuldig aan den Heer Cicé, Aarts-Bisschop van Sabule, die ze
op zyne wederkomst uit de Indiёn heeft aan den dag gebragt. Hy had ze van een
Arabies Geneeskundigen, die in China de Geneeskunst oeffende. Zie daar, hoe men
ze klaar maakt.

Bereiding van de Godlyke Steen.
Neem vier oncen Ciperse Vitriool, vier once Salpeter, vier oncen Rots-aluin; stamp
het alles onder een, en doe het in een nieuwe verglaasde pot, in ’t eerste over klein
vuur smelten, dat men naderhand met heet water zal vermeerderen, tot dat alles is
gesmolten. Werp daar na in deze stof, die zeer heet is, een dragma Kamfer, in kleine
stukjes gebroken, of zelf gestoten; roer het alles met een houten Spatel wel door een;
en als de Kamfer wel gesmolten is, en met de andere stoffen vermengd, dek dan de
Pot met zyn dekzel toe, en stop ze dicht met een Deeg van Meel; laat alles den tyd
van vier en twintig uren kouden; breek daar na de Pot in stuk, en bewaar dezen Steen
in een Glas, om ’t vervliegen van zyne kracht te beletten.

Gebruik van de Godlyke Steen.
Men moet’er een half dragma van gestoten, in een kalkoentje Wel-water doen: en
als men het gebruiken wil, moet men het water laau maken, en’er een drup van in ’t
Oog, of de Ogen laten vallen, zo beide de Ogen niet wel gesteld zyn. Men moet het
driemaal op een dag gebruiken, ’s morgens, als men op staat, ’s middags, en ’s avonds,
als men-na bed gaat. Dit Water maakt de Ogen helder, versterkt en zuivert ze; het
neemt de opkomende vlekken weg; geneest de Staar, en neemt de roodheid, enz.
weg.

Voorschrift voor kwetzingen der oogen.
Neem het Wit van een Ei, Roze-water, Sap van Donderbaart, Vrouwen-melk, van
elks evenveel. Doe het alles onder een met een weinig Saffraans, leg het met
Rozensmeer op ’t Oog.

Anders, voor gezwollen en geslagen oogen.
Neem Zout, Honig, Rode Wyn, doe ’t een quartier-uurs koken, en bet’er het Oog
mede.

Anders voor gezwollen en geslagen oogen.
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Neem een Pap, of Pleister van kruim van Wittebrood, Seldery-sap, witte Wyn, en
leg de Pap op de Ogen.

Voor gezwollen oogen.
Laat een vers Ey, onder gloejende kolen heet worden; neem’er het wit van, en leg
het warm op de Ogen, als de Zieke na bed gaat. Zo het
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zwellen niet terstond verdwynt, moet men het weder herhalen.

Voor bloed, dat op de ogen door een Zinking gevallen is.
Leg op de Oogen een Pap, met de bladen van Muur gemaakt, gestampt en gemengd
met verse Eijeren. Die moet men ’s avonds op ’t Oog leggen, eer men na bed gaat,
en ’s morgens weder wegnemen.

Geneesmiddelen voor Oogenziekten.
Neem bereide Tuthia, drie dragmen; ruim zo veel Aloё Hepatica; Kandysuiker twe
dragma, witte Wyn, vyf oncen, Rozenwater vyf oncen, stamp dit alles onder een:
meng alles met witte Wyn en Rozenwater. Doe dit mengsel in een Bottel Wyn, die
vry sterk is; zet ze een maand lang in de Zon, om het, zo ’t nood doet, te gebruiken.
Vryf’er uwe Ogen mede, en doe’er enige druppen in druipen.

Ander Geneesmiddel voor Oogenziekten.
Doe in een glaze Fles twe oncen bereide Tuthia, een dragma witte Vitriool, een once
Foeli, alles fyn gestoten. Giet’er op gedestilleerd Weegbre, Roze, Venkel-water, van
elk een half pond, stop de Fles wel toe, en zet ze zeven dagen in de Zomerzon; het
zuivert, versterkt, verheldert de Ogen, en droogt de Zweren op.

Collyrium Céleste, of hemelsblaau water voor alle Ziekten der oogen.
Neem een pond water waar in Kalk is gelest, zyg het zorgvuldig deur, en het terstond
in een koper Bekken met een dragma gestoten Ammoniac-zout gedaan hebbende,
laat het’er enen nacht in staan; en als het water een fraai blaau gekregen heeft, laat
het deur zygen en bewaar het in ene grote Fiool, of in een Bottel, om’er enige druppen
van in ’t oog te doen.
Men kan dat Water op ene andere wys gereed maken. Men laat in ’t eerst het
Klak-water vier en twintig uren staan op drie pinten Wel-water; daar na doet men
het afgieten, zonder den grond te roeren. Men zet het in een Koper bekken met twe
oncen Ammoniac-zout, en ontrent vyf en twintig Duiten, welke te voren wel moeten
gewassen zyn. Men roert daar na de Duiten vier, of vyf malen om, tot dat het Water
ene fraaje kleur heeft gekregen.
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Voorschrift voor enen, die ’t Gezicht is kwytgeraakt, zonder dat’er iet aan
’t Oog te zien is.
Neem twe-derde gemeen Water om te drinken, en een derde Wyn-azyn, meng het
deur een, doe’er daar na zo veel Boone-meel onder, als ze in staat is, om’er een bry
van te maken. Doe deze op een Wiek als een Pap, en leg ze den Zieken, als hy na
bed gaat, op ’t voorhooft. Men moet ze heet opleggen, een Lywaat over de Wiek van
Grof-werk heen, uit vrees dat het niet afvalle, en blyven daar mede alle avonden
aanhouden.

Om de Vuilnis der Oogen weg te nemen.
Was uwe Oogen met wit Lywaat, en vryf het alles rondom met Saphir in koud water
geweekt.

Om de Roodheid der Oogen weg te nemen.
I. De Roodheid der Oogen wordt gematigd, door ’t opleggen van Lywaat, of door
Grofwerk in wit van een Ei nat gemaakt, ’t geen met Rozen-, of Weegbree-water is
geslagen.
II. Doe een Appel, die niet zeer zuur is, koken, en neem de Spys en meng ze met
Vrouwen-melk, maak’er daar na een Smeersel van, op rode Winkbraauwen.
Gy kunt ondertussen op de slagen des Hoofds en ’t Voorhoofd leggen
Provincie-rozen, of Conserf van Rozen, en andere samentrekkende dingen, om de
Zinkingen, van de Hersenen vallende, voor te komen, welke die Roodheid veroorzaakt
hebben.
III. Andere doen kleine stukjes Kalfs-vlees, of eerst geslagt Osse-vlees van een
Bil, zeer dungesneden in Vrouwen-melk weken, en leggen het op de Ogen, leggende
daar plukzel over heen.
IV. Andere doen kleine Kinderen in een Koper bekken wateren, roeren het Water
rondom in ’t Bekken, gieten het naderhand schielyk uit het Bekken, dekken het
Bekken met zuiver Lywaat toe, en laten het zo gedekt vier en twintig uren staan. Dan
vindt men roest op den grond en aan de kant; dit vergadert men, en smelt het in
Rozen-water. Daar na bewaart men dit Rozen-water in een welgesloten Fles, en’er
’sMorgens, en ’sAvonds van in ’t open Oog druppen.
V. Vele gebruiken ook bereiden Tuthia.

Voor verouderde Rode oogen.
VI. Neem wit Koperroot, ter grootte van een kleine Neut, een scrupel Florentynse
Iris, zo veel Aluin, stamp het tot een poejer; meng dit met een halfpintje Wel-water;
of doe het met malkander koken, tot dat het Water helder wordt; en drup van de ene,
of de andere vocht drie, of vier druppen in ’t Oog, men kan’er ook een smeersel over
heen maken, met het bezinkzel van Lynolie, Arabise-gom, Tragant, Mastic en Camfer.
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Om te beletten, dat het oog niet zwart, noch rood worde, na dat men een
slag, of stoot daar aan heeft gekregen.
Men moet terstond in ’t Oog bloed uit de Vleugels van een Duif, of Tortel-duif
drukken.
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Voor de ontsteking der Ogen.
I. ’t Is een zonderliug Geneesmiddel, dat men op ’t Oog de Long van een eerstgeslacht
Schaap, legt.
II. Men kan een Pap van een zoete Appel, onder de As gebraden, Gerstenmeel,
Vrouwen-melk, en Rozen-water en wit van Eijeren gemaakt, op ’t Oog leggen.
III. Het water van Goudsbloemen is uitnemend, om de ontsteking der Ogen te
weren.
Neem een Wolven-oog, of Steenen, die men in de Maag van een Zwaluwe vindt,
en hang die om den hals.
IV. Neem met de punt van een priem een stukje Wierook, ontsteek dit met een
Zwavelstok, en doof het daar na in vier oncen Rozenwater weder uit. Herhaal dit tot
dertigmalen toe; zyg daar na het water deur een Lywaatte doek, en bewaar het om
in de hoeken der Ogen, des avonds, als men na bed toe gaat, enige druppen te laten
vallen. En wordt gy in ’t Oog grote pyn gewaar, doe onder dit Water enige
Vrouwe-melk.

Wonderwater, tot wering van de ontsteking der Ogen.
Neem Rozewater en rode Wyn, van elks een halfpint; water van Ogentroost, van
Chelidonium, Venkel, van elks twe oncen; Rosmaryn-bloemen, Nagelen, van elks
dertig grein; Kandysuiker, Conserf van Rozen, een half once; Roomse Vitriool, Aloё
Socotorina, van elks drie dragmen; bereide Tuthia, die gestampt is, twe dragmen; en
zo veel Kamfer; doe dit alles in een Matras met een lange hals; en deze wel hebbende
gesloten, laat het in een Marie-bad vyf, of zes dagen trekken. Zet het daar na, een
maand lang, in de grootste hitte der Zomerzonne; zyg daar na de vogt door een schone
en dichte doek, zonder uitpersen, en bewaar ze in ene Bottel van glas, die wel is
gesloten, om het ten gebruike te bewaren. Dit water is algemeen voor allerleije
Ogenziekten.

Ander uitnemend Water voor de ontstekingen der Ogen.
Laat drie halfpintjes Rivierwater in een kleine Pan, of koperen Ketel koken, en als
het kookt, doe’er dan een once witte gestote Vitriool in, welke gy in een Peperhuis
zult hebben, en allengskens daar zult inwerpen, op een Spatel die gans gloejend is,
en welke gy boven de Pan zult houden. Als het water een derde verminderd is, zult
gy het van ’t vuur nemen, en het laten koud worden, en ’t daar na deur wit Lywaat
hebbende laten zygen, zult gy ’t in een welgesloten Bottel bewaren.

Ander Wonderwater voor Ontstekingen, Vlekken, Vliezen en de Staar.
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Neem de bladen van Rosmaryn, de grote Chelidonium, Smeerwortels, Venkel, groene
Anys, bladen, en wortel van elks twe handvollen; wortel van Iris een handvol;
Ogentroost twe handvollen. Stamp alle die kruiden, doe ze in een Destilleer-ketel,
destilleer ze met genoegzame witte Wyn in het zand.
Neem Rozenwater in een glas, neem een hard Ei, doe’er de schil af, en sny het,
terwyl ’t nog heet is, deur midden, neem’er het dojer uit, om’er in de plaats
Kandysuiker te doen; voeg de twe delen aan een, en bind ze met een Karmozynen
draad te samen. Dit gedaan zynde, doe wat Sal Saturni in ’t Rozenwater smelten, en
zet het’er vier en twintig uren in. Was daar na uwe ogen met dat water; daar is niets
beter voor de ontsteking.

Voor Ogen-vliezen.
I. Neem een, of twe verse Eijeren, op den zelfden dag van een zwarte Hen gelegd,
of by gebrek van ene zwarte, ene andere Hen. Doe ze onder heette As gaar worden;
sny ze daar na in vier stukken, die even groot zyn; neem’er het dojer uit; en doe’er
zo veel gestampte Suikerkandy in, van de witste, die gy krygen kunt; doe het deur
een schone dubbelde doek, zo veel als gy kunt; de vogt, die’er uit komt, is zeer goed
om ze drup voor drup in ’t Oog der Zieken te laten vallen, des avonds als men gaat
slapen, of op alle uren van den dag.
II. Daar is nog een krachtig middel voor ’t zelfde ongemak, dat van witte Vitriool,
Suikerkandy, Rozenwater met een hard wit van een Ei gemaakt wordt. Als alles door
een Lywaat is gezegen, zal’er een vocht uitkomen, waar van men, na den eten, in ’t
Oog moet doen, en ’s avonds, als men gaat slapen.
III. Anderen gebruiken gelukkiglyk een ander Water, waar van, zie hier het
Mengsel.
Neem bereide Tuthia; stamp daar van een once, en een half once Foeli. Laat het
met malkander in Rozewater en witte Wyn trekken, van elks een halfpintje, den tyd
van zes weken, in een Fles, die wel gesloten is, welke gy in de Zon zult zetten, als
zy schynt; en wegnemen, als zy niet schynt, of als ’t nacht wordt, of regent. Roer de
Boutelje dagelyks een reis twe, of driemalen om. Dit is ook goed voor rode, lopende,
zwakke Ogen.

Voor nieuwe Vliezen.
Doe een vers Ei hard worden onder heete As, sny het daar na midden deur, zonder’er
de Eijerschaal af te nemen; neem het dojer uit beide de helften; en vul de plaats met
Suikerkandy, en zo veel gestote witte Vitriool. Voeg de twe helften weder te samen,
bindze aan een, en met een toutje ter dege vast, op dat zy niet van een gaan, en de
poejer daar niet uitvalle; laat ze in half Wel-water en half Rozenwater weken, zo
dat’er deze, twe vingeren breed, opstaan. Giet het vier en twintig
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uren daar na in een glaze Bottel, welke gy wel zult sluiten. Men drupt ’s avonds en
’s morgens enige druppen van die vocht in ’t Oog.

Ander Water, zonderling goed voor de Vliezen van de Oogen.
Neem Chelidonium, Yserkruid, Betheuni, Ogentroost, Wynruit, Venkel, alle vers,
en ene handvol. Stamp het te samen, besproejende het met een half pond witte Wyn;
pers’er het sap uit, waar in gy Peper en Gember gestoten, van elks een half once, zult
laten weken; Saffraan drie dragmen, Myrre, Aloë, Vleeslym, van elks een once;
goede Honig een pond. Laat alles destilleren in een glaze Kolf op klein vuur, en
bewaar het Water voor de Staar.

Poejer, om de Vlekken weg te byten en verdwynen.
Neem graauwe Slakken, die men in de Wyngaarden vindt; doe deze in een Pot, laat
ze drogen op den Oven, als zy niet te heet is. Stoot ze daar na met hunne Schelpen
aan poejer, en blaas van die poejer op de vlekken, zo menigmalen, als u mooglyk is.

Voor het jeuken der Oogenleden.
Meng witte Wyn en Rozenwater onder een, van elks een once en een half; laat in dat
mengsel een dragma gestoten Aloë hepatica smelten. Doop kleine stukjes Lywaat in
die vogt, en leg ze op de Ogenleden.

Anders.
Neem het wit van een vers Ei, dat onder de As hard is geworden, en hebbende het
in een Marmere Mortier wel gestooten, doe’er vier oncen Weegbre-water, of
Rozenwater in. Laat de vocht door een doek loopen, en bewaar ze in een Bottel ten
gebruike.
Van dit Water laat men enige druppen in de Ogen lóópen, of men bet’er de
Ogenleden zachtjes mede.

Voor de Schurftheid der Oogen.
Meng onder het Rozensmeersel een weinig bereide Tuthia. Doe daar na een weinig
van dit Mengsel op klein fyn Lywaat, en leg het zachtjes op de Ogenleden.
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Smeersel voor Zinkingen, Ontstekingen, Jeukten, Leepheid en Puisjes der
Oogen.
Doe over klein vuur een pond verse Boter in een Pan, of ander koper Vaatwerk
snerken; en als gy ziet, dat uwe Boter niet meer snerkt, doe’er dan allengskens, vier
oncen van de sterkste Rozen-Azyn by. Ga voort met koken, tot dat het Mengsel geen
geraas meer maakt. Neem het dan van ’t vuur, laat het deur een Lywaat loopen, en
giet het in een koperen Vyzel, of in een koper Vaatwerk, waar in gy te voren vier
oncen gestooten, bereide Tuthia gedaan zult hebben. Meng alles wel onder een met
een Stamper, of Spatel, en hou met roeren niet op, voor dat alles koud is.
Dit is een uitnemend middel. Men moet’er de grootte van een Errit van in den
hoek van het Oog doen, des avonds, als men na bed gaat; en laat het daar zachtjes
smelten. Men kan’er ook de Ogenleden mede smeren, en andere plaatsen van den
Zieken.

Oogwater, dat verkoelt, voor de Oogen.
Meng wel onder een, een half once wit van een Ei, met het gedestilleerde Rozen- en
Ogentroostwater.

Water om het Gezicht, door ziekten, of andere toevallen verzwakt, te
herstellen.
Neem Tuthia, Aloës-hout, van elks drie dragmen: stamp het beide fyn; fyne Suiker
twe dragmen. Doe deze drogen in een Bottel, die wel zuiver is; giet daar Rozen-water
en witte Wyn op, die niet al te scherp is, van elks zes oncen; stop de Bottel wel toe,
en zet ze des zomers in de Zon, een maad lang, doende de Bottel daaglyks twe-, of
drie-maal omroeren. Hou deze Bottel altyd wel gesloten, en als gy u van de vocht
wilt bedienen, doe’er enige vocht van in de Ogen druipen, blyvende met dat middel
daaglyks aanhouden, tot dat uw gezicht gans hersteld is.

Om de Tranen en andere Vochten op te houden, die van de ogen tranen.
I. Maak een Afziedzel met de bladen van Beteuny, de Wortel van Venkel, en zeer
weinig fyne Wierook, en gebruik het tot een Oog-water.
II. Men moet tranende Ogen, dikmaal met een afziedzel van Kervel wassen.
III. Men kan van tyd tot tyd in de Ogen sap van Wynruit druppen, dat met
geschuimde Honig is gemengd.
IV. Men drupt Gedestilleerd Water van Mensen-gal en Chelidomun in ’t Oog.
V. Men moet den Rand van ’t Oog met het Roed van Boter, in den Lamp verbrand,
stryken. Dit is een geheim, dat goet is, om op te drogen, en alle Traningen der Ogen
op te houden, en om de Traan-fistel schielyk te genezen, en de wegknagingen door
de leepheid gemaakt.
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oogleden. ’t Jeuken der Oogleden. Zie oogen.
oogstmaand. Zie Augustus.
Zo de grond vogtig is; en men in Juli Peul- en andere Dop-erreten by een had
gelegd, om te verplanten, zoude men dit tegenwoordig moeten by regenweer doen.
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Men Zaait tot half Augustus nog Kropzalade en Endivie. Maar ’t geen later wordt
gezaaid, wordt zelden goed om te eten. Deze Endivie moet echter op sterk gemest
Land gezaaid zyn, en niet verpoot worden: wanneer de beste nog maar Kuilendivie
zal worden. Tot den twintigste van deze Maand verplant men winter Seldery, en door
de geheele Maand Endivie en Kropzalade.
Half Augustus worden de Wortelen gezaaid, die men des Winters onder glazen
meent voort te telen; ook Bloem-kool tot Gelling-planten in ’t voorjaar, onder glazen.
Schoon het dan voor de Wortelen niet te vroeg is; echter worden de Koolplanten te
groot, zo het groeizaam weder blyft, en ’t is best ze eerst in ’t laatste van de Maand
te zajen. Men zaait Winter-zuring, Spenasie, Kervel en Radys. De Zuring is niet te
vroeg gezaaid in de helft van de Maand, zo is ’t ook met de Spenasie, Kervel, Radys,
maar men moet maar weinig teffens, voor het daaglyks gebruik, van acht tot acht
dagen zajen.
Men heeft in deze Maand Aprikozen, Moerellen, Aalbessen, Kruisbessen,
Fraamboozen, Moerbeijen, Vygen, Pruimen, Persiken, vroege Pareldruiven, voorts
Suiker- en Fransemadam-peren, allerlei Somer-appelen, Meloenen, Ananassen.
Men heeft uit den Warmoes-hof, Peulen, Erreten, Boone en Turkze-boonen,
Komkommer, Bloem- en Zomer-kool, Aartisokken, gele Wortelen, Pastenaken,
Pietersely-wortelen, Mierikswortelen, Kropsalade, Endivie, Seldery, Spinasie, Zuring,
Kervel, Pieterseli, Beet, Porcelein en alle Toekruid.
De Bloemen die men tans heeft zyn Tuberozen, Anjelieren, Passiebloemen,
Violetten, Rozen, Oranje-bloessen, Jasmyn, Oleanders en Althea.
oor; ’t Gehoor is zonder tegenspraak een der Edelste en meest dienstige zinnen, na
het gezicht, om den Mens tot alles bekwaam te maken. Om dit den Mens te doen
genieten, is het Oor dienstig. Zie daar van Hubners Kunst-woordenboek.
Het toeval ’t geen haar gewoonlyks is, is doofheid, die door ontsteking, of een
verzwering, of zinking, of door kwetzing, of uitwendige gezwellen somtyds
veroorzaakt wordt; of door enige andere toevallen.

Vogtige Ooren.
Vryf ze met gestootten uitgebrande Aluin, of met gestootten Vitriool, of Rosmaryn,
of met lange, of ronde Hoolwortel, dat is evenveel.

Om te beletten, dat de lymige Vochten, die van de Hersenen vallen, zich aan
de Ooren niet gemeen maken.
Neem ’s Morgens een glas warm Water, met Olyven-olie gemengd, vryf’er een
weinig daar na het Verhemelte met de Veer van een pen mede, ’t zal u de slymerige
vocht doen uitbraken, en u een grote verlichting toebrengen. Neem na het braken
een Ei op den ontbydtyd, en in de plaats van Zout, doe’er twemaal zo veel Suiker
in, en vervolg tot de genezing.
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Twe druppen vet van een gebraden Aal, met zo veel edele Olie, en zo veel
Brandewyn, laau des Avonds in ’t Oor gedaan, is ook uitnemend goed.

Het klinken van ’t Oor.
Zo men het klinken, of gezuis van ’t Oor verzuimt, vervalt men eindlyk in ene
doofheid, die bezwaard is te genezen, na dat men den Zieken heeft Ader doen laten,
en dikmaal den Buik gezuiverd, of met Lorkenzwam, of met Aloë, zal men sap van
Tabak nemen, en sap van Duizendknoop, ’t geen men met een weinig Tuthia zal
mengen; en men zal daar van ene drup in ’t Oor doen, herhalende dat eens en
andermaal.
Zo men dit niet zoekt, stamp vier Vygen, in een Mortier, met zo veel groene
Hysoop, als men tussen twe vingeren vatten kan, en van deze vocht, deur een doek
geperst, kan men twe of drie druppen in ’t Oor laten vallen. Of, neem een, of twe
druppen Brandewyn, waar in getrokken is Rosmaryn, ’t is evenveel, of het bloemen,
of bladen zyn, en drup daar van een drup, of twe in ’t Oor; of laat in het oor enige
druppen Olie van Persikpitten druipen; of ontfang’er door een Trechter de waassem
van Azyn in.

Ander voor ’t geklink der Oren.
’t Klinken der Ooren komt somtyds door lucht welke daar in is. Men moet om het
te genezen nemen een weinig Aloë en een weinig witte Wyn, welke men moet laten
warm worden, en daar enige druppen van in ’t Oor laten vallen, ’t geen men met
Euphorbium moet stoppen; men moet ook wat gestoten Euphorbium in de Neus doen,
om eens te doen niezen.

Ander Middel voor ’t geruis en geklink der Oren.
Neem een klein heet brood; en’er de bovenkorst hebbende afgesneden, steek het in
Brandewyn, en leg het warm tegen ’t Oor.

Voor ’t geruis en getuit der Ooren.
Men moet ’s morgens twe uren voor het eten, den tyd van vier, of vyf dagen, drie
oncen Venkelwater drinken, na dien tyd, neem Pillule Cochiae, of stinkende pillen,
en gebruik daar na het volgende middel.
Neem Olie van Wynruit, Olie van Castoreum, of van Aspic, sap van Look, van
elks evenveel; meng alle deze vogten onder een, maak een kleine Steekwiek, bekwaam
om in ’t Oor te steken, na dat gy ze in deze vocht hebt deurweekt.
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Ander voor het geruis en getuit der Ooren.
Neem Radys, of Ramenas, of Rapen, ’t geen gy wilt; zoete, of bittere Amandel-olie;
Coloquint, witte Wyn, van elks evenveel. Sny’er de Rape-bladen af, en stamp de
Rapen, neem het sap ’t geen’er uitkomt en meng dat met de andere vochten; dit
gedaan zynde, zult gy’er van in ’t Oor laten druipen, ’t geen gy wel stoppen zult met
Kottoen. Uijen-zap, in ’t Oor gedropen, is’er ook uitnemend goed voor.

Oorpyn.
Neem een Uijen, gebraden onder de As; een once verse Boter; een once Rozen-olie;
zo veel Kamillen-olie; een vierendeel-loods gestoten Saffraan; meng het met den
andere; en leg het’er op. Dit Geneesmiddel alleen zal zachtjes het toeval, dat’er is,
verminderen. Dunkt u dat niet goed, drup in ’t Oor Malue-sap, of ’t sap van Klimop-,
of Weegbree-bladeren, of sap van Malrove, en meng het een en ’t ander met een
weinig Honigs, en doe’er twe, of drie druppen van in ’t Oor; of neem de Melk van
een Teef met zo veel Honig, en leg het aan de zieke kant.

Ander Middel voor pyn in ’t Oor.
Leg’er een warm Brood op, zo heet als ’t uit den Oven komt, en herhaal dat
menigmalen; of doe de bladen van Hazelwortel koken, en ontfang de waassem, die
daar van komt, door een Trechter.

Ander om de zelfde pyn te bedaren.
Pers het sap van ’t kruid uit, ’t geen men jonge Vogels onder den náám van
Guichel-geil geeft. Drup daar van in ’t Oor, en stop het daar na met het geen overblyft.
Dit is een beproefd Geneesmiddel, somtyds doet het kruim van Gerstenbrood, warm
op ’t Oor gelegd, het zelfde.

Zinkingen op de Ooren.
Laat’er twe, of drie druppen sap van Klim-op in druipen.

Voor allerleije soort van Zinkingen op de ooren, en voor Gezwellen, die men
wil doen rypen.
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Neem een witte Uijen, doe ze onder de As braden; als zy gaar is, sny ze in vieren;
en hebbende ze met Theriac gedekt, leg ze warm op ’t Oor; en herhaal het tot dat het
Gezwel open gaat, of dat de Zinking weg gaat. Dit Geneesmiddel is uitnemend voor
allerleije soorten van Gezwellen, en in ’t byzonder door die, welke aan de Liezen
ontstaan, en door hoerejagen geboren worden.

Voor ontstekingen en verzweringen der ooren.
Neem de bladen van Brandnetel, stampze met Zout in een Mortier, en legze’er op.
De voorloopers van die Verzwering zyn pyn, hitte, steken, jeuken, etter, ’t geen
zich door het komen van Etter ontdekt.
De verzwering, die niet gans en al in ’t Oor deurbreekt, is gemaklyker te genezen,
dan die, welke tot de Zenuwen, en het Been toe gaat, en waar van de etter, of ’t water
zeer lelyk stinkt. ’t Eerste ’t geen men aan een Oor-zwering, na het laten en
Buikzuiveren, doen moet, ’t zy zy oud, of nieu zy, is de Wonde met sap van
Bingelkruid, of Lupynen te wassen, of ’t afziedzel van Beteuny. Gebruik daar na de
volgende Geneesmiddelen.
Neem een dragma Saffraan, een half dragma Castorega, zo veel Aloë en Myrrhe,
meng alles met een Lepel Honig en zo veel Rozen-olie onder een, laat daar na een
drup, of twe in de Ooren vallen.
Of neem het Sap van een Uyen onder de As gebraden, met zo veel aan wigt
Vrouwe-melk, laat het in ’t Oor druipen. Of neem een Prei, sny ze klein, met een
half dozyn Aardwurmen; en doe ze in een once Olyven-olie over klein vuur koken,
tot dat de Olie niet meer raast. Zyg ze daarna deur; en doe’er van in ’t oor. Men kan
ook Hondenmelk gebruiken, of Varkens-gal, met zo veel Honig gekookt.

Om Wurmen, die men in ’t oor heeft, te doen sterven.
Men moet in ’t Oor, waar in men gelooft een Wurm te wezen, druppen het sap van
Santory; of wel de Melk van ene Vygeboom.

Andere drogen.
Neem groen Essenhout, ’t sap van Varkensbood, ’t sap van Zee-ajuin, ’t sap van
Wynruit, van elks evenveel. Doe het Essenhout dwers over ’t vuur leggen, en zet aan
de twe einden van ’t hout twe Schutteltjes, om ’t schuim te ontfangen, ’t geen’er
uitloopt; meng dit met even zo veel van de bovengedachte sappen, en doe dit heet
in de Ooren.

Kwetzure der Ooren.
Leg daar op zwarte Peper met zo veel gestampte Wierook gemengd, of neem een
half once gestoten Myrrhe, met zo veel verse Boter, en leg het op de Wonde. Of
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stamp een half once Zwavel, een dragma Bolus, met twe lepels Wyn, en leg het’er
op.

Voor de hardhorendheid.
Neem een witte Uijen, of ene van andere kleur, zo men gene witte vind. Hol ze aan
den wortelkant uit, doe ze met gestoten Komyn vol, stop het gat met een schilletje,
of twe van een Uije, en leg ze onder de As, om ze zachtjes gaar te doen worden. Als
zy gaar is, pers ze uit, en drup van ’t sap, dat’er in is, in d’Ooren. Gedestilleerde
Kattepis is’er uitnemend voor.
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Ander beproefd Geneesmiddel voor zulke, die hardhorend zyn.
Neem twe oncen bloem van Zwavel, een once Zout van Wynsteen; meng alles, en
smelt het wel, tot dat het een donker purpere kleur heeft gekregen, die na den zwarte
trekt. Laat het een weinig koud worden; stoot daar na de stof; en doe ze in een Fiool
met vier oncen Terebintyn-olie; zet het den tyd van drie uren op het zand; en als alles
koud is geworden, schei dan het heldere daar af, waar van gy ’s morgens en ’s avonds
drie of vier druppen met Kottoen in ’t Oor zult laten druppen, en daar mede een tyd
lang aanhouden.

Van de Doofheid.
De Doofheid is een ziekte, die de Ooren haren dienst beneemd.
De werktuigjes van ’t gehoor zyn, of uit zwakheid, of bederf kwalyk gesteld, of
door vernietiging.
Zo het door zwakheid is, is de doofheid onvolmaakt. Zy gebeurt door bederf, als
een groot geraas, of ongemene harde wind, of geruis, of geklink daar den dienst van
belet.
Zy wordt vernietigd, als zy natuurlyk is, of dat zy op ene ziekte volgt, en in een
hevige Koorts gebeurt. Deze geneest, als zy na een Buikloop, of Neusbloeden volgt.
De natuurlyke doofheid, of die een weinig na de geboorte overkomt, is ongeneeslyk.
Die door de Gal, of een dikke en raauwe slym gebeurt, of door een koude vocht, of
door winden, of door dampen, wordt ligt genezen. Aan ene zwaarte des hoofd, aan
den kant, daar het kwaad is, weet men, dat het van raauwe vochten voortkomt; aan
een geklink en gesuis, dat het van koude is, of van winden; aan een grote pyn met
stekende hette, verzeld van Koors, dat het een ontstoken Gal is, die menigmaal een
Verzwering maakt. Als deze komt tot rypheid, verlicht zy uitnemende: maar zo de
rypheid voor zynen tyd van scheiden geschied, is zy te duchten.
De hevige Oorpynen met gedurige Koors zyn gevaarlyk, om dat zy, de hersenen
beledigende, razendheid en den dood aan jonge luiden eer, dan ouden kan
voortbrengen. Gelyk zy niet worden veroorzaakt, dan deur een fyne ontstoken Gal,
moet men daar ook in ’t begin geen aderlaten aan sparen, zo wel op den Arm, als de
Voet. Worden de Spenen, of de Stonden opgestopt, zal men de Ingewanden, door
Gerstendranken en Darmspoelingen, van allerleije verversende kruiden gemaakt,
matigen, als Postelein, Latu, Cichorei, Komkommers, Meloenen, de wortel van
Kruikebladen. Als de hevige pynen zyn bedaard (want men zal zich wel wachten,
dat men gedurende deze tyd iet op de Ooren legt) zal men met Wei en Cassia den
buik zuiveren, of met een once Catholicum duplex, of met zes dragmen tabletten van
Rozen-sap, in een Vleesnat, of een afziedzel van de wortel van Cichorei gesmolten.
Daar na zal men in de Ooren een weinig Vrouwen-melk doen, waar in een dojer van
Ei geslagen is, met een weinig gestoten Saffraan; of men zal twe lepels Vleesnat
nemen, waar in men zal smelten een grein Opium, zo veel Castoreum. Van dit, maar
een weinig laau gemaakt, zal men twe, of drie druppen in ’t Oor laten loopen. Of
men zal Slaapbollen nemen, met de bloemen van Meliloten, Kamillen, Lynzaad,
Heumst, Gerstenmeel, zo veel men tussen twe vingers kan nemen; Ganzevet,
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Rozen-olie, olie van Wynruit, van elks een half once. Men zal alles met malkandere
wel slaan, en malen een pop, die men op ’t oor zal leggen.
Men kan ze ook met een once Violen-olie, zo veel Rozen-olie, en drie greinen
Opium smeren, of men zal een pap gebruiken, die met een pond afziedzel van de
wortels van Heumst is gemaakt, met twe once Lynzaatmeel, en gestampte bloemen
van Kamillen-olie, drie oncen verse Boter, met vyf dojers van Eijeren. Of men zal
de koekjes van Albi Rhasis nemen, smelten ze in Vrouwen-melk, en men zal van tyd
tot tyd enige druppen in ’t Oor katen vallen.
Of neem water, ’t geen uit een Wyngaard, tussen de Maanden April en Mei druipt,
en laat’er enige druppen van in komen, als ’t een weinig laau is gemaakt. Terwyl
men dit middel in ’t werk stelt, zal men de Peulvruchten verbieden, en zich
vergenoegen met zyne Potspys met Zuring, Porcelein, Cichorei Komkommers,
Kalfs-tong, Bernasie, Kervel, smaaklyk te maken; en het vlees met Citroen-Oranje-sap
en Verjuis. Zy zullen raauwe vruchten voor den eten nuttigen, Brood van Tarw eten,
twe uren na den eten gaan slapen, en dat met het hoofd wat hoog gelegen. Zy zullen
de gemeenschap van Vrouwen vlieden, en alles, wat hun verdriet kan doen.
Zo de doofheid van een dikke raauwe vocht voortkomt, of van winden, zal men
de volgende middelen gebruiken. Voor eerst zal men zich met een half once Tabletjes
van Diacarthamus, in een Vleesnat geweekt, den buik zuiveren; of met twe oncen
Manna; of met de vergulde Pillen, of van Agaricus. Daar na zal men’er ’s morgens
en ’s avonds op leggen een Pap van Uijen onder de As gebraden, met twe oncen
verse Boter, beslagen met twe oncen Rozen-olie en een dragma gestoten Saffraan.

Anders.
Neem een half once Oli van Castoreum, twe dragmen beste Amandel-olie, een half
once Brandewyn. Doe het alles over wat vuur zetten, en laat het daar op, tot dat de
Brandewyn verteerd is. Doe’er daar na enige druppen van met wat gemuskeerde, of
geamberde Kottoen in ’t Oor.
Of laat een dragma Coloquint trekken met twe dragmen Orego, een Laurierblad
in twe oncen Brandewyn, en gebruik het na 24 uren met Kottoen.
Of laat twe, of drie druppen Uyensap, of Olie, waar in, een dag lang, Coloquint
heeft staan trek-
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ken in ’t Oor vallen; of steek’er een weinig sap van Tabak in; of laat’er door een
Trechter de rook van in ’t Oor ontfangen; en stop het naderhand met Kottoen toe.
Men moet aanmerken, dat men den zieken zal doen slapen, op de zyde, waar op
men de minste pyn gevoeld; en doe hem als ’t goed weer is, zandwegen gaan, en
schreeuw hem sterk aan de Ooren.
De stommen van geboorten zyn altyd doof, ook zyn de dooven stom.
Vader Boerdaloue, deed een riem Spek, een weinig met een punt snyden, welke
men in ’t Oor stak.
Vader Felix de Kapucyn, deed Koperrood nemen, en dit op een aarden Schuttel
op ’t vuur zetten, en den rook daar van in ’t Oor ontfangen.
Men kan ook wat Aluin nemen, zo veel gebraden Zout, gestoten Salie,
Provinci-rozen, Wortels van ronde Hoolwortel, en Neutmuskaat; maken daar een
zakje, of kussentje van, en leggen het op de pynlyke plaats. Of men neemt een once
Tabaksbladen, bereide Tutia een dragma, mengt het te samen, en doet daar twe, of
drie druppen van in ’t Oor. Men moet zorgen, dat men’er niet in doe, daar de koude
niet af is, en ze niet langer dan drie uren daar in laten.
Geeft de Wonde veel dunne Etter, smeer ze met sap van Bingel-kruid, of van
Lupynen, of van Wyn, waar in men zal hebben Beteuni doen koken, of gehonigd
Water, waar in men de Wortel van wit Nieskruid heeft doen trekken, of het afziedzel
van Salie en Agrimonie. Of neem vyf dragmen Honig, een once Azyn, doe het koken
en schuim het. Doe’er twe dragme Spaans-groen by en steek daar een Lywaat in, dat
als een steekwiek gemaakt is, en doe het in uw Oor, gy zult’er iet groots van zien.

Ander tegen de Doofheid.
Men moet een grote Aal, die wel vet is nemen, ze villen en met Rosmarein doorsteken.
Daar na moet men ze braden; en het sap, dat daar uit komt, met zo veel overgehaalde
Brandewyn mengen; en bewaren dit mengzel tot nooddruft.
Deze dus gemengde vocht moet men met een Zilveren lepel nemen, des avonds
en ’s morgens, ze warm maken; en met den Tip van de vinger’er enige druppen van
in laten vallen: en daar na, de Ooren stoppen met Kottoen. Herhaal dit Geneesmiddel
’s avonds en ’s morgens, maar inzonderheid ’s avonds.

Ander tegen de Doofheid.
Neem Mieren-eijeren; doe ze in Olyven-olie, stampze te zamen en doe ze op klein
vuur koken. Laat daar na deze Olie door een dik Lywaat zygen. Doe’er enige druppen
van in’t Oor, stop het met Kottoen, en gy zult wel haast genezen zyn. Gy zult het
zelfde, alle avond doen, eer gy gaat eten.

Voor de Doofheid en ’t geruis der Ooren, door M. Lemery.
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Neem een witte Uijen, welke gy over langs zult spouwen, om’er ’t hart uit te halen.
Daar na zult gy het met Tou by een binden. Het ledige zult gy met Kamillen-olie
vullen, en laten de Uijen onder heette As braden. Als zy gaar is, persze tussen twe
Tafelborden, en doe van ’t sap, dat daar van komt, met Kottoen in ’t Oor.

Voor de Doofheid en pyn in ’t Oor.
Drogen. Neem zo veel Rosen-olie als gy wilt, doe daar van enige druppen in ’t Oor
vallen, en leg’er daar na een Sakje vol Kamillen en Meliloten op, of beide, zo’er aan
beide dat gebrek is.
Anders. Neem de bladen van wilde Komkommers, stoot ze, neem het sap, dat daar
van komt, doe daar een weinig Wyn-azyn by, meng het wel te samen. Doe’er enige
druppen van in ’t Oor, en stop het met Kottoen.
Anders. Neem de groene bladen van een Neuteboom, meng ze met Wyn-azyn, na
dat gy ze gestampt hebt, en leg ze op het oor.
Anders. Neem Look en stamp ze wel, en ’t sap, ’t geen daar van komt, zult gy met
wat Gansevet mengen, en steken het in ’t oor. De Saffraan op ’t Oor gelegd is daar
zeer goed toe.

Anders voor de verouderde pyn en doofheid der ooren.
Neem ’t sap van witte Andoorn, meng het met Honig en doe het in oor. Het sap van
de bladen van Klimop in de ooren gestoken, is ook uitnemend goed.

Anders, als men by toeval doof wordt.
Neem zo veel Koolsap, als u behaagt, en evenveel witte Wyn. Maak de Wyn warm,
en doe’er daar na Koolsap by; meng alles wel onder een; en doe van deze vogt in ’t
Oor, stoppende het met Kattoen.

Voor de Doofheid, zo men te voren wel gehoord heeft.
Neem wilde Kruis en Munt, die men in de Velden vindt; vryf daar van drie, of vier
bladen in de hand, steek ze daar na in het Oor, verander ze van twe, tot twe uren, om
dat dit veel na zich haalt.

Voor zulke, die ’t gehoor verloren hebben, en voor de Oor-pyn.
Neem de Olie van Zwavel, doe’er twe, of drie druppen van op Kottoen, steek ze in
’t Oor. Herhaal dit enige dagen aan een des avonds, als gy na bed gaat, en gy zult’er
u wel by vinden. Dit Geneesmiddel schynt gering; maar het is groot van krachten.
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Levenswys. De Zieke moet niet veel eten, noch Wyn zonder water drinken; Hy
moet ’s morgens zich nuchteren oeffenen, en zich in een Bad-stove
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doen zweten, zo hy kan, en zo veel Niezen, als mogelyk is. Hy moet noch Look,
noch Uijen, noch Prei, noch Boonen, noch Rapen, noch iet dergelyks eten. Zie
doofheid.

Tegen ’t Geruis en Geklink der ooren.
’t Is goed Olie van Wynruit in het Oor te druppen, of Olie van Aspic, of bittere
Amandelen, of Laurus, met zeer weinig Brandewyn; of vet van Aal; of Brandewyn,
waar in Kanaryzaad, of Anyszaad is geweekt.
Of neem fyn geraspt Cederen-hont, vul daar een klein zakje van Carmozyn rood
dun Taffetas mede, dat zo groot is, als een Amandel, doop het in goede Brandewyn,
tot dat het deurweekt is. Steek dit zakje zeer diep en wel styf gesloten in een Oorgat,
’t geen ruist, en gaat op uw Oor nederleggen.

Uitnemend Water om ’t Gehoor te herstellen.
Neem Thym, Kwendel, Lavendel, Marjolein en Rosmaryn-bladen en bloem, van
elks evenveel; doe het in Mede weeken, destilleer het daar na in heet zant, dragende
goede zorg voor het bewaren van de Olie, ende voor de vogt over te halen zonder de
Olie daar af te scheiden.
Men bewaart die vogt, welke zeer geestig is in een gestopte glazen Bottel. Men
geeft dit Water tot twe, of drie lepels, welke men van vier tot vier uren moet nemen.
Dit Water met een Kottoen op de Ooren gedaan, geneest schielyk de Doofheid, voor
al die door schele hoofdzweer en andere pynen in ’t hoofd wordt veroorzaakt, of
door Zinkingen. Ter zelver tyd, dat men ’t’er van buiten op legt, moet men het
innemen, als boven. Dit Water geneest ook Hoofdwonden en is hartsterkend, en
bekwaam, om een Maag te herstellen, die door kwaad voedsel bedorven is.
Men moet’er in steken oude Olie met Salpeter,

Geneesmiddel, om uit te halen ’t geen in ’t oor van de Paarden zit.
Men moet’er in steken oude Olie met Salpeter, van elks evenveel, en doopen daar
wat Wol in. Zo’er een klein dier in was, moest men daar een Steekwerk in brengen,
die aan het eind van een houtje vast was; en geweekt in klevende Hars, en ’t’er in
drajen, om ’t’er uit te halen. Zo ’t wat anders was, moet men met een tuigje ’t oor
openen, en ’t’er met Yser uithalen. Anders moet men een Spuit gebruiken met water,
en zo men’er een Wonde in had, behoorde men daar by tyds geneesmiddelen in te
doen, die goed waren om ze te genezen. Men moet ook het Paard de wortels van
Anemome laten kaauwen, of’er een zakje in doen, aan een toutje vast gemaakt, en
vol met gestootten wortel van Staphisagria, en in de Neusgaten, de ene of andere
poejer, die bekwaam is, om te doen Niezen; en zo de hersenen gevaar loopen van te
worden ontstoken, is ’t nodig uit te naby gelegen aders der Verzwering te laten;
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Clisteren te gebruiken, en den buik vryheid te geven zich te ontlasten met Pillen van
Agaricus, en Hiera Picra.

Geneesmiddelen voor de ziekte der ooren, welke den Paarden overkomen.
De Verzweringen van de Ooren der Paarden. Als’er een Verzwering aan de Ooren
komt, moet men ze met yzer snyden, en ze daarna met Honig en Aluin genezen.
Hierocles zegt, dat als een Verzwering ryp is, men ze in rechte lyn moet open
snyden, en ze met Honig en Aluin genezen. Zo het in ene verzwering ontaart, moet
men het met Wyn en Olie wassen, en daar na sap van Uijen met Olie in ’t oor doen,
en ’t met heet water wassen. Enige doen’er, na dat zy ’t Oor met Wyn hebben
gewassen, Fel terra in.

Om de oorpyn der Paarden te genesen.
Men moet ze wel schoon maken, uit vrees, dat de Paarden zouden gek worden, en’er
daar na Honig in gojen, met Salpeter en schoon water gemengd, en daar een Lywaat
in doen, om de vogt na u te halen, en daar mede tot de genezinge toe, blyven
aanhouden.
oorwurmen. Dit is een klein rond lang glad en blinkend diertje, dat twe hoornen op
’t hooft heeft, zes pooten, een gevorkte staart; men heeft velerleije soorten, die niet
dan door de kleur van malkander te onderscheiden zyn. De gemeenste zyn van
Kastanje-kleur. Die kleine dieren knagen en bederven de bloemen.

Geheimen om Oorwurmen te vangen.
Maak kleine stokjes aan den voet der bloemen vast, of langs de Heiningen, en zet
boven op Koeje-klaauwen, Schaaps-klaauwen, Varkens-klaauwen. De Oorwurmen
zullen niet nalaten des nachts daar in te kruipen; gaat dan ’s morgens met een Pot,
die klaauwen bekyken; neem die klaauwen daar schielyk af, en slaze vaardig tegen
den rand der Pot, dan zullen ze in de Pot vallen, en gy zukt ze gemaklyk verpletteren.
oosterlucie. Aristolochia, Sarazynskruit, Hoolwortel. Is een Plant, die verscheide
stammen, even als ranken uitschiet, is zwak, buigzaam, hier en daar, of by beurten
bewassen zyn, met bleekgroene en schier ronde bladeren, met heel korte stelen, en
hunnen struik ten dele omvattende. De bloemen, die van onder de bladeren
voortkomen, zyn om laag gesloten, als Pypen, of Buizen, en omhoog open en breder
uitgezet, gesneden in de gedaante van tongetjes, en van zo een diep-purpere koleur,
dat ze schier zwart gelykt. De vrucht is vliesachtig, eiront, en groen; maar wordt
bruin onder ’t rypen. Deze Plant groeit aan de wegen, in de Wyngaarden en in ander
vet land.
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Daar is vierderlei soort van Oosterlucie, en ider soort is weer verdeeld in mindere
soorten. De beschryving, die wy zo even gaven, is die van de ronde Oosterlucie, die
men voor de eerste van ’t eerste soort rekent.
Dit gewas hiet in ’t Grieks Aristolochia, dewyl het dienstig is voor Kraamvrouwen,
om de Nageboorte te doen voortkomen, en in ’t Latyn Malum terrae, Aard-appel;
dewyl zyn vrucht naar een Appel gelykt. De vier soorten der zelver zyn, de ronde,
de lange, de Saraceense, en de dunne, of kleine. Van ’t eerste soort hebben we boven
de blaren en bloemen beschreven. Het zaad is plat, dun, leggende in zes huisjes van
een klein langachtig zakje. De wortel is rond, of als een Aart-appel, buiten bruin,
binnen geelachtig, heel bitter en onsmakelyk. De twede, of lange Oosterlucie, schiet
vele ranken, of buigzame stronken voort, ontrent anderhalf voet lang, die langs de
aarde kruipen. De bladeren zyn als een Zeissen, puntig, en hebben korte stelen. De
bloemen gelyken naar die van de ronde, en leveren ene vrucht uit, in de gedaante
van kleine Peren, voorzien van plat, zwart zaad. De wortel is lang, en zo dik, als een
Kinds arm, van koleur en smaak, als de ronde Osterlucie. Zy wastin Velden,
Wyngaarden, onder ’t Koren en Dorenheggen. Het derde soort, genaamt
Sarasynskruid, of Aristolochia Clematitis, brengt voort rechte ranken, sterker en
steviger, dan de andere soorten, ontrent twee voet in de hoogte; de bladeren gelyken
naar die van het Klimop, of Yloof, zyn gerimpeld, en hangende aan twe stelen. De
bloemen zyn langachtig, geel en bleek; De vruchten veel dikker dan van enige andere
Oosterlucie, eirond, hebbende zes huisjes vol van plat zaad. De wortel is dun, haairig,
en grys. Zy wast in de velden, Wynbergen, Bossen, en in heete Landen. Het vierde
soort, genaamt de dunne, of kleine Osterlucie, Pistolochia, of Polyrrhizon, schiet
vele dunne, zwakke en laagkruipende ranken voort. De bladeren en bloemen zyn aan
de voorgaande gelyk, maar merkelyk kleinder en bleker. De vrucht is als een kleine
sappige Peer, en vol zaad. De wortels zyn zeer dun, haairig, en hangen aan een door
een kleinen bol, als een baart, zyn geelachtig van koleur, amper en bitter van smaak,
sterk en aangenaam van reuk. Zy groeit in de Wynbergen, in warme droge en
steenachtige landen in de Bossen.
Alle Osterlucie heeft veel Olie en Zout in zich, middelmatig water deelen, en
weinig aarde. Zy zyn Wonthelende, reinigende, en goed voor zwangere en barende
Vrouwen, ook om de Kanker te verhinderen, om de fluimen te verdunnen, en om de
aassemhaling te helpen. Men gebruikt de twe eerste soorten uiterlyk, en de wortels
van de twe laatste innerlyk.
opdrogende geneesmiddelen. Zie remedien.
opgestoptheid, is ene moeilykheid in ’t afgaan, men noemt het ook Hardlyvigheid.

Middel voor hun, die Opgestopt van afgang zyn.
Doe alle morgen voor ’t vuur drie Appelen braden, doe’er daar na verse Boter in, eet
ze zonder brood, drink daar na eens toe, dan zal de Natuur zonder Geneesmiddelen
zyn werk doen. Een jonge Dochter grote lust hebbende tot een geestlyk leven, maar
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durvende, om dat ongemak, dat niet aanvangen, gebruikte dit Middel, en ’t gelukte
haar wel.
opiatum is een Geneesmiddel, dat, inwendig genomen, uit verscheiden Drogeryn
bestaat, als Vochten, Poejers, Moezen, Honig, Suiker, en dat zacht is, als een Deeg.
Men geeft die naam aan Tegengiften, Electuaries, en Confecties.

Een Opiaat, dat uitnemend is, om de Lever te verkoelen, en ’t Bloed te
zuiveren.
Neem de Wortels van Cichorei, twe dragmen; de Wortels van Patientie, Veelvoet,
Razynen van Damast, Zoethout van elks een dragma, de vier Haairwortels, Bernasie,
Scarlei, Endivie, Beteunie, Agrimonie, Hop, Pimpernel, Scurftkruid van elks een
handvol; de vier koude zaden, Marjolein, Venkel; Anys, van elks twe oncen. Maak’er
een Afziedsel van. Neem daar na zes oncen uitgezochte Zennebladen, doe ze koken
in ’t Afziedsel. Neem twe oncen witte Lorkenzwam, twe dragmen Kaneel, zo veel
hartsterkende Bloemen, als men tussen twe vingers vatten kan. Kook het met een
pond Suiker, doe’er daar na zuivere Cassia by vier once, Conserf van Bernasie,
Kalfstong, Violen, van elks twe oncen. Maak van alle die drogeryen een Opiaat. Men
geeft het tot ander half dragma twe uren voor het middagmaal eenmaal ’s weeks, of
twemaal ’s maands.

Opiaat om de Tanden te reinigen.
Men moet vier oncen Pastelein nemen, een half pond gebakken Steen, een half once
Kaneel, alles onder een stooten, en het door een fyne Zeef laten loopen.

Ander Opiaat voor de Tanden.
Stamp en zift twe dragmen uitgebranden Aluin, twe dragmen Kaneel; een half once
gebranden kors van Brood; een half pond gebakken steen, een once Koraal; vier
oncen Postelein; doe daar een once Concerf van Rozen by.

Opiaat voor de opstoppiugen der Vrouwen.
Men zal Cremor tartari, en Crystallum Minerale nemen; van elk twe dragma; bereid
Staal, een half once; Senne een half once; Turbit, Zout van Zevenboom, van elks
twe dragmen; Trochisci van Alsem en Kappers, van elk een dragma. Men moet dit
alles door een fyne Zeef ziften; en het met ene genoegzame menigte Stroop van
Venushaair men-
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gen, om’er ene zachte bestendigheid aan te geven. Men moet van dit Opiaat, ter
zwaarte van twe Ryksdaalders, geven. En men zal ook ten eersten een Vleesnat daar
op geven, of een glas heldere Melk. Eer men dat Opiaat neemt, moet men eerst genoeg
Buik-gezuiverd hebben. Men zal’er den tyd van vyftien dagen mede blyven
aanhouden. Zo het na dien tyd gene uitwerking doet, moet men nog eens Buikzuiveren,
en den tyd van vyftien dagen laten voorby gaan, en nemen ’t nog vyftien dagen in;
voor en na dien tyd, zal men zorgdragen dat men nog eens Buikzuivere.
opkomen is een kunstwoord van den Tuin en Akkerbouw, waar mede men wil te
kennen geven, dat ’t gezaaide Zaad niet alleen uitspruit, maar zelf, dat het uitgesproten
zyn kruin boven de Aarde uitsteekt, of dit begint te doen.
opopanax, deszelfs zuivering. Zie zuivering der Gommen.
oppasser noemt men in ’t algemeen imand, die iet bezorgt, of ergens voor zorg
draagt.
oppasser van de Jacht, Garde-Chasse, in ’t Frans, is by de groten imand, die zorg
moet dragen, dat de Bossen- en Keuken-jagten van stinkende Beesten zuiver zyn,
en ’t Aas en de Strikken om ze te vangen wel weet klaar te maken. Zy moeten ook
voor de Jagt zorge dragen en wel weten schieten, om Wild te bezorgen, als het wordt
geeist. Zy moeten ook na het gehakte Hout zien; en maken, dat nimand zyne Beesten
in die Bossen zendt; en toezien, dat nimand in de Vyvers en Rivieren vist. Vindt men
daar imand, moeten zy daar van aan hun Hoofd kennis geven, daar van getrou verhaal
geven, op dat zy door boete, of andetzins gestraft worden, naar dat de misdaad is.
oppasser van de Meubelen, Garde Meuble, Tapissier Tapytbewaarder, of Concierge,
of Kastelein in ’t Frans. Daar zyn vele Huizen, waar in een enig Mens die twe
bedieningen heeft; maar in andere is deze bediening verdeeld, en elk heeft zyn werk.
Dit is naar den arbeid en ’t geryf van den Heer. De plicht van hem, die het alles met
malkander doet, bestaat in alle de Meubelen van het Huis, waar van hy bewaarder
is, in acht te nemen. Hy moet zorge dragen, dat hy ze netjes houdt, dikmaal schudt,
van tyd tot tyd van zyne plaats neemt, om de Mot te beletten, die aan Tapyten, Deken,
en ander Huisraad kan komen, ’t zelfde stoffen, om te maken dat het niet bederft.
Hy moet ook zorge dragen, dat hy zyn Meubel-vertrek in goede orde houdt, op dat
hy alles wel wete en gemaklyk vinde, als men’er hem om vraagt; en men het van
node heeft. Hy moet ook de Matrassen doen herstellen, de Tapyten, Stoelen, Tafels
en andere Meubelen; zo’er gebroken waren; en zorg dragen, dat Schilderyen, Tapyten,
Spreijen, Dekens, Bedden, Peulen, Spiegels en alle andere Meubelen, welke verguld
zyn, wel gedekt worden. Hy moet ook weten de Tapyten en andere dingen te
herstellen, die het Meubileren belangen, en zyn voornaamste werk maken van alles
in goeden staat te houden; en geven daar ten allen tyden die rekenschap van, welke
zal vereist worden, naar ’t geheugen, ’t geen hy daar van altyd hebben moet.
Wat de Verrrekken en gespannen Meubilen belangt; Hy moet daar een zonderlinge
zorg voor dragen, die daaglyks stoffen en afschuijeren, ’t stof afnemen: beletten, dat
Spinnekoppen zich daar niet aanzetten; en zorge dragen dat de Muizen de Tapyten
niet schenden; de Kamerglazen zindelyk en net zyn, en wel dicht. ’t Is ook nodig,
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dat hy lezen en schryven kan, om aan te tekenen alle de uitgaven, welke hy doen
moet, en, om de namen der Luiden, die, by ’t afwezen van den Heer, komen en gaan,
aan te tekenen. Hy moet ook de Bedden, op allerhande wyzen weten te bekleden,
dan kan men hem niets meer vergen. Zie daar alles wat zyne plicht vereist.
oprispen is het kwyt raken van een wind ten kele uit, en is verzeld van een
onaangenaam geluid. Het komt van alles ’t geen lucht in de maag veroorzaken kan.
Het verlicht hen, die de maag vol winden hebben; gene zyn’er meer aan onderhevig,
dan die aan de Melancholie, en ’t Moerspel vast zyn. Men kan ter bevordering daar
van Anys, Venkel, Coriander, heele Peper, Kumyn, Nagelen, Muskaatnoten, Zeduaria,
Orego, Zevenblad, of Wierook gebruiken, Oranjeschil en Appelen, Citroenen, enz.
kortom door alles, dat voor Opstyging wordt gebruikt.
’t Boeren komt wel van ’t vatten van lucht, of koude, of hitte, die de gewone
overtreft, of van te veel werken, of drinken, of eten.
Veel boeren is kwaad: want zo’t het koken van de Spys bederft, zo het zuur zy,
of scherp, en ’t lang duurt, dreigt het Waterzucht, Trommelbuik, of Spysloop.
In een Buikloop is ’t boeren een goed voorteken. Op zekere tyden is ’t niet
onbeschaafd, winden door boeren kwyt te worden; als ’t maar door de natuur
geschiedt, die ze, om zich te ontlasten, na buiten jaagt. Zo een Aamborstigen begint
te boeren, is ’t een goed teken.
opstopping van Water, of Pis. Zie pis.
opstyging. Passio hysterica by de Geneesmeesters geheten, is een ziekte, die uit ene
ongesteldheid der geesten en zenuwen voortkomt. Men heeft ze den naam van
Opstyging gegeven, om dat men heeft geloofd gehad, dat zy door dampen werd
veroorzaakt, die uit de Lyfmoer opkwamen, na boven stegen en ademhaling beletten;
ja dat het de Lyfmoer zelve was, die in de keel kwam. Deze inbeelding heeft men
gekregen, om dat de Vrouwen iet uit den onderbuik voelen opkomen ’t geen na de
Keel gaat; zo dat zy zich inbeelden, dat daar een brok gaat zitten die zy niet kunnen
deurzwelgen.
De toevallen van deze Ziekte zyn, lichtheid in ’t hoofd, dofheid, ongerustheid,
pynen van den onderbuik; boeren, walgen, braken, raaskallen, trekkingen. Zie moeder,
lyfmoeder.
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Vocht voor de Opstyging.
Doe op een pond Brandewyn trekken Saffraan, Kamfer, van elks een dragma, doe’er
twe dragmen Castoreum by, sluit de Fles wel toe, en laat het vyftien dagen staan.
Dit gedaan zynde, laat de stof door een grys papier zygen. Men kan het ter aller uur
nemen. Men geeft het van een halve lepel tot ene heele.
Middelen tegen de Opstyging. planten, remedien.

Algemene Geneesmiddelen voor Opstyging.
Sterke reuken, Castoreum, en ’t branden van Hoornen, en Veren onder den Neus
gehouden, zyn zeer bekwame middelen om ’t te bedaren.

Voorschrift tegen Opstyging.
Men moet wit van een Ei nemen, het tot schuimens toe slaan; dit op een Hennipe
wiek doen; en nemen gestoten Wierook een goede Zilvere lepel vol, en zo veel
gestoten Peper. Men moet de stof van Wierook eerst op het Wit strojen, en daar na
de gestoten Peper. Men moet dit alles met de Wieken nemen, leggen het op den Buik,
laten het’er op tot dat het droog is.

Anders.
Men moet een once van de Wortel van wilde Wyngaard nemen , dit in een witte Wyn
laten koken; daar van ’s avonds na bed gaande, driemaal ’s weeks, drinken, en daar
een Jaar mede blyven aanhouden; middelende dit, zal men volmaakt genezen zyn.
optoomen is een kunstwoord van ’t Paardeberyden, ’t geen niet anders zeggen wil,
als ’t hoofdstel daar de Toom der Paarden aan vast is, om ’t hoofd doen, en ’t wordt
niet anders gebruikt, dan wanneer’er niet anders aan ’t gereedmaken van een Paard
tot zyn werk ontbreekt, dan dit.
opvoeding der Kinderen. Zie kind.
De Ouders zouden vergeefs werk doen met Goederen te willen vergaderen, of in
haar geslacht te vereeuwigen, zo zy van hunne kant hun best niet doen, om ze in de
vreze des Here, en in alle nutte en goede wetenschappen, kunsten, handwerken, goede
zeden, en manieren op te brengen. Want hunne Kinderen zouden in een jaar meer
menigmalen verteren, dan Vader en Moeder in vele jaren konden winnen. Dus zullen
ze zorge dragen, om hunne goederen te behouden en vermeerderen, dat zy getrouwelyk
den volgenden raad waarnemen.
I. De eerste verplichting, die men waar moet nemen, is, hun kennisse van een
Opperwezen, en de verplichtingen, die zy daar aan hebben, en welke door hunnen
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Doop bevestigd zyn, te geven; en de straffe hun diep in te drukken die zy onderhevig
kunnen worden; mitsgaders van de geschiedenissen der H: Bladeren.
II. Als zy zes zeven Jaren oud zyn, zult gy alle uwe zorgen daar henen wenden,
dat gy ze deugd leert kennen, en zich van ondeugd onthouden. Zy zullen hun ganze
levenn lag geheugen, ’t geen ze in die Jaren leeren. Zy zyn dan, als jonge Boomen,
welke men buigt en schikt zo men wil. Men moet ze in dien tyd aan enige Oefeningen
van Godzaligheid wennen, die naar gelang van hunnen ouderdom en de geringheid
van hunnen geest zyn, en om zorg dragen, dat zy zich onthouden en kwaad gezelschap
myden.
III. De Oefening der Godzaligheid, welke gy hun voor, en in dien tyd zult leeren,
zyn, God morgen en avond te bidden, en voor en na ’t Maal. Men moet ze dan al
naarstig te Kerk hebben doen gaan. Gy moet ze leeren u te gehoorzamen, hunne
Broeders en Zusters te beminnen, barmhartig jegens Armen te wezen. Doe haar
Aalmoesen geven, in de plaats van ’t zelve te doen, op dat zy Liefdadigheid leeren.
IV. Om Zoons en jonge Dochters kuisheid te doen beminnen, en de ydelheid der
Eeuwe te doen verachten, is het van groot belang, ze zedig te kleden; en in uw zelven
hier van een voorbeeld te geven, door uwe zedigheid. Verbied ze alle gezelschappen
en verkeringen, die maar in ’t minste verdagt zyn, voor al het Bal, de
Nagtgezelschappen, en doe ze, zo het mooglyk is, in een byzondere Kamer slapen,
van de uwe afgescheiden. Laat ze niet uitgaan den met u. Alle goede dingen moeten’er
in gebragt worden, eer hun, door de ydelheid van de Wereld, voor ingenomen, de
gelegenheid benomen wordt, om vat op ’t gemoed te krygen.
V. Als een Kind in staat is, om iet te leeren, beveel dit Gode; stel het in staat om
keuze te doen, zonder God uit het oog te verliezen.
VI. Verkiezen zy den Godsdienst, stel u daar niet tegen; maar draag ook zorg, dat
gy daar zo min toe, als tot iet anders dwingt, daar zy genen zin in hebben; want men
ziet daaglyks dat dit van enen ongelukkigen uitslag is. Gy moet de Deugd,
Vriendschap, goedennaam van uw Geslagt, waar mede gy een Huwelyk zoekt, veel
meer in ’t oog hebben voor uwe Kinderen, dan Rykdom, Schoonheid en uiterlyke
Hoedanigheden.
VII. Toon gene liefde voor het ene uwer Kinderen meer, als voor ’t andere; want
de ondervinding leert, dat deze manier van doen ene oneindige menigte van wanorden,
haat, nyd, processen en dergelyke verdeeldheden voortbrengt, die dikmaal tot in het
derde geslacht toe duren; draag ook zorge, dat gy hen genen staat boven hunne
krachten en gelegenheid doet omhelzen.
VIII. Blyft gy in uwen plicht, in zaken, boven aangetekend, in gebreken, weet, dat
het een van de grootste Rekenschappen zy, die gy Gode te doen hebt. Hy heeft u
gene Kinderen gegeven, dan om ze tot Heiligen te maken; en dat gy voor de zonden
verantwoordlyk zyn zult, welke zy doen, om dat gy ze niet wel opgevoed hebt. Denk
dan met ernst, om het grote goed, dat u daar van zal
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overkomen, en om ’t kwaad, dat u overkomen zal, als gy het verzuimt.
IX. Gy zult zorge dragen, dat gy niet zyt van dat zoort, van volk, dat gene andere
zorg heeft, dan om ryke Kinderen na te laten; en om ze groot te maken in de Wereld;
om dat gy menigmaal uw eigen Zaligheid in gevaar zult stellen, en denkende om
voor uw Huysgezin te schrapen, zult gy voor Vrienden vergaderen; alzo God
menigmaal de Kinderen uit deze Wereld weghaalt; of zo de Kinderen een dergelyk
goed genieten, doen zy’er niet dan een kwaad mede, waar mede zy alleen God nog
meer vertoornen, en de straffen hunner Ouderen vermeerderen; en die goederen
zullen tot het derde geslacht niet over gaan.
X. Doe evenwel uw best om uwe Kinderen iet na te laten, gelyk gy verplicht zyt,
maar doe het zonder kwetzing van uw geweten, en u te veel te ontrusten, noch met
arbeid te overladen, of het voornaamste te verzuimen, ’t geen de opvoeding en ’t
Kristelyk onderwys is. Vergeet des Zaligmakers zeggen niet. Zoek eerst het
Koninkryke Gods en deszelfs gerechtigeid, en al ’t andere zal u toegeworpen worden.
Matth. VI.
XI. Denk om de straf, die Eli overkwam, die al te toegevend was geweest, en om
dat hy de fouten zyner Kinderen niet bestraft had. Draag daarom zorge, dat gy de
uwen berispt, en dat gy ze kastydt, als zy ’t kwalyk hebben; wel ver van daar, dat gy
ze zoud geven ’t geen zy willen, en dat gy ze nooit zoude kastyden. Als Vaders en
Moeders al te goed zyn, en nooit hunne kinderen straffen, ziet men, dat God hen op
deze wereld straft; latende hun kinderen, om hen te plagen, en zy brengen ’t overige
van hun leven, in gedurig verdriet en bitterheid deur.
XII. Deze kastydingen, om voordeelig te zyn, moeten met verstand geschieden.
’t Zal zonder drift en kwaadheid, zonder schelden, of vloeken gedaan worden. Somwyl
zal men ze op zekere tyden laten vasten, benemende ze hun eten, of kleine vermaken;
op andere tyden zal men ze iet tot hunne straf laten doen.
XIII. Gy zult geacht en niet gedurig genoodzaakt zyn, met de Roede in de hand
te staan, zo gy staag zachtjes en vreedzaam, zonder schreeuwen, hen tegen spreekt;
of zonder scheldwoorden en vloeken tegen haar te gebruiken. De vloeken en ’t
geschreeu maken de kinderen stug, hard en onverbeterbaar.
XIV. Haar zedig gekleed te houden, is een middel om de ydelheid uit het hart te
verbannen; zonder te dulden, dat men op hunne Klederen een oneindig getal van
dingen ziet, die niet anders dan duivelse pracht zyn. Een twede middel is in hunne
tegenwoordigheid van grote schatten, noch goederen te spreken.
XV. En om ze niet ledig te houden, zult gy ze leeren lezen, schryven, ze na de
Schole zenden, en ze enige bezigheid geven.
XVI. Gy zyt gene Chhristenen, zo gy uwe kinderen menigmalen Gode niet offert,
en ze hem in uwe Gebeden niet aanbeveelt; en zo gy ze, een weinig ouder geworden,
in overdaad, lekkernyen opbrengt, alles geeft wat zy eissen, en gy ze niet ’t minste
durft weigeren. Zo gy ze, by voorbeeld, niet durft uit den huis doen, uit vrees van
ongemak te lyden, als gy ze een kostwinning, of iet leert.
XVII. Eindlyk, zult gy voor uwe Dochters nog meer zorge dragen, als zy tien
twaalf jaren oud zyn, die jaren zyn gevaarlykst. Zo gy ze dan niet tot de deugd brengt,
en ene brandende lust daar toe inboezemt, zult gy ’t er naderhand niet in krygen;
vooral zult gy ze gewennen in huis te blyven, zonder hier en daar te loopen.
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opvoedings voogd, of Gouverneur betekent imand, wien de zorg van een jong Heer
is toebetroud, om hem, ’t zy in zyne Studien, ’t zy in zyne Oeffeningen te besturen.
En men noemt een Opvoedings Voogdes van kleine kinderen ook Gouvernante;
gelyk men den laatsten naam ook toepast op zulke, die by een Heer ’t Huis-bestuur
is aanbevolen.

De plichten van een Opvoedings Voogd, of enen die de Kinderen onderwyst.
Ik voeg deze twe Bedieningen by een, om dat zy met malkander zeer veel
overeenkomst hebben, en om overtollige herhalingen voor te komen. Zo men
naaukeurig moet zyn in het doen van ene goede keuze, van elke bediende van zyn
huis; men moet het nog meer doen, als men zyn werk maakt van een Leermeester,
of Gouverneur voor de Kinderen te kiezen. En zo het middel, om een huis in staat
te houden, of verloren te doen gaan, van Opzienders en Geheimschryvers kan komen,
dat is, van hun goed, of kwaad gedrag; zo kan men duidlyk zien, dat het somtyds
ongelukkiger door den kwaden indruk wordt, welke de Leermeesters, of Voogden
der opvoeding aan Kinderen kunnen geven. Goede zeden beletten de verkwisting
hunner goederen; de kwade daar en tegen, zetten ze tot verkwisting en vertering, tot
zonden en godloosheid aan.
De vergelyking van Kinderen by jonge Boomen, schynt niet onbillyk te wezen.
De jonge Boomen, met kwade Griffels geënt, brengen kwade vruchten voort; en in
tegendeel een goed Ent op een wilde stam, brengt goede voort. De Gouverneurs en
Leermeesters zyn de Boulieden der Kinderen en Kwekers van de jonge wilde
stammen. Als zy met goede Voorbeelden, wyze en vrome Grondzegels wel ingeënt
zyn, brengen zy deurgaans goede daden voort. Hieruit is af te nemen, van hoe groot
een gewigt het zy voor Ouders, zo een Man te hebben, als zy wensten, dat hunne
Kinderen waren; en gelyk het zeker is, dat een Vader hoopt, dat zyne Kinderen van
Eer, van Verstand en Vroomheid zyn mogen, zo moet een Leermeester ze weten
zodanig te maken; en om deze reden moet hy verstandig, deftig, voorzigtig wezen,
en van Jaren, om hen te meer vrees en achting in te drukken. Zyne voornaamste plicht
is, hen de Wet en Grondregels van de Gods-
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dienst te leeren; ze in grote juistheid te doen onderhouden, hun door zielroerende
voorbeelden het genoege te doen begrypen, ’t geen men heeft, in een leven naar de
deugd; de grote elenden, en rampen voor ogen te stellen, welke de ondeugd volgen;
hun de geschiedenissen en andere goede Boeken te leeren kennen en doen lezen. Zy
moeten in hunne jeugd, en als zy leeren lezen, en schryven, zorg dragen, dat zy op
de Lessen studeren, welke hunne Meesters hun geven, op dat zy vorderen, en geen
tyd verliezen, die nergens, dan daar in dient besteed te worden. Dat hy ze ’s morgens
en ’s avonds doe Bidden, en daar over alles leeren ’t geen nodig is te weten. Hy moet
den Godsdienst geregeld doen bywonen, en ze gedurig by blyven om te zien, wat zy
doen. Hy moet hunne uren ook voor den maaltyd en ’t slapen regelen; haar het
gezelschap van kwalyk opgevoede luiden verbieden, hun gedurig de gedachten met
enig nieu onderwys bezig houden; zich nooit aan hun vertoonen, dan met bedaarde
zinnen, zonder gesteurdheid, altyd vreedzaam, deftig wezen, en ze nooit aan een
kwaad onthaal gewennen. En om ’t met een woord te zeggen; hy moet hem gedurig
in zeer naauwe tucht en goede zeden houden, tot dat die jonge wilde stammen, de
takken van hunne enten zullen gemaakt hebben, dat is, tot dat zy zo wel aan de deugd
zullen gewend zyn, dat zy niet leven kunnen, daar zy niet gevonden worden; Zie ’t
woord leermeester.

Pligt van een opvoedings-, of Kinder-voogdes, Gouvernante.
De pligt van een Kindervoogdes is, zorg voor hun te dragen, waar over haar ’t bestuur
in huizen van groten is aanbevolen. Zy moet ze altyd zindlyk houden, ze zacht en
vriendlyk zyn, maar evenwel geen stugheid noch kwaadheid daar in dulden; ze
bestraffen zonder bitterheid, en’er nooit een denkbeeld van een lastigen en wreden
aart geven. Dit haten Luiden van Aanzien ten hoogsten; en is in afgryzen by de ganse
wereld. Zy moet nog voor alle dingen zorg dragen, en beletten, dat zy dringen; uit
vrees dat hun de Darm mogt uitgaan, of zy een ongemak krygen, ’t geen zy hun
gantse leven lang niet kwyt worden, en waar van men menigmaal de ware oorzaak
niet weet. Zy moet desgelyks hun te drinken geven, als zy ’t eissen, en zy oordeelen,
dat het hun geen kwaad kan doen; hun op hunne gestelde en gewone uren te eten
geven, te slapen leggen, en opnemen. Zorg dragen, dat zy zich niet, door overdag te
veel te loopen, verhitten; of niet te na by ’t vuur komen, om’er niet in te vallen; of
hunne klederen niet te branden. Zy moet ook hun leeren God bidden, beletten, dat
zy malkander slaan, of vyandschap, of krakeel onder malkander hebben; want dit is
een venyn, dat menigmaal niet weg te nemen is, en waar van de uitwerkzels naderhand
niet zyn weg te nemen. Zy moeten zo in Godsdienst, als Zeden de Kinderen goede
en heilzame voorbeelden geven, en maken dat zy alles geregeld doen. Daar by is ’t
hare plicht, hunne Kamer zindlyk te houden, hunne Bedden wel te maken, hunne
Schoenen en Kousen schoon te houden. Zy moeten voor hunne Kleederen en Lywaten
goede zorg dragen, en maken dat’er niets kwyt raakt, en rekenschap daar van kunnen
geven, zo menigmaal, als het gevergd wordt.
opvlieging, Effervescentia is een Kunstwoord der Chymie, ’t geen een Opvlieging
in de koking ener vocht betekent, zonder scheiding van deelen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

opwerk, is een Spreekwys van het Borduren en Weven, waar mede men het verryken
van een Stof met Zyde, of Wolle, Goud, of Zilver betekent.
Ook betekent het zulk Beeldhouwers werk, dat boven op ene vlakte is gehouwen;
en wordt dan in verheven en laag Opwerk verdeeld, of Relief en Bas-relief.

Om ’t Opwerk van Borduurders te schilderen en na te volgen.
Neem Sandrac, nieu Was, Mastic, Bourgoens Pik, Terebintyn, Stinkend-aas, van
elks vier oncen; stamp alles in een Mortier met een pond Lynolie, ’t geen gy daar tot
menige reizen toe in uit zult gieten. Doe daar na dat Mengzel over klein vuur koken,
den tyd van twe uren lang. En als ’t gekookt is, giet het dan in een Pot, en als gy ’t
gebruiken wilt, neem’er dan zo veel van als u behaagt, waar van gy een deeg zult
maken, doende daar by een genoegzame menigte van Ceruis, en Omberse aarde, die
zeer fyn is, gestamt, en gezift.
Gebruik. Men moet eerst de Beeltenissen trekken, die men tot Opwerk wil maken,
en daar na legt men’er een zachte Deeg op; en als die begint te drogen verzilvert, of
vergult, of schildert men het met alle kleuren, welke men wil. Men kan ook de gronden
veranderen, en, daar een Vernis over gelegd hebbende, die uit Vis-lym en Harpuis
bestaat, legt men daar een deuk Goud, of Zilver over heen, om te hogen.
opzetsels. Zyn Kopere, of Blikke Pypen, van allerhande gedaante, als Starren,
Wynroemers, Lelien, ronde Kloten met gaten, Vogels, Vissen, enz. die men op de
Fonteinen in de Tuinen zet, om het water in zo een Figuur te doen springen, als men
begeert.
opziender, Intendant. Dit woord kan op alle zulke toepepast worden, die Amptshalve
’t Opperopzicht heeft; en zorg draagt voor ’t goed bestuur der Inkomsten en Zaken
van een aanzienlyk Huis.

Pligten en verplichtingen van een Opziender van een groot Huis.
I. Een Opper-opziender moet, om zich van zyn Ampt wel te kwyten, zyne zaken wel
verstaan, en daar by een eerlyk man wezen, die vol vroomheid is; een goed gemoed
hebben, verstandig, yverig en vaardig wezen; want van zynen goeden geest
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en verstandig gedrag hangt menigmaal de ondergang, of de opkomst van een gans
Huis af. Zyn Ampt bestaat, in ’t algemeen, in alle de Goederen, Inkomsten, Belangen
van een groot Heer, zynen Staat, Magt, en Inkomens van stuk tot beet te kennen, op
dat hy daar naar zyne Verteringen schikke, en last geve dat de dringenste schulden
betaald worden, waar van hy voor al ene goede Lyst houden moet, om verwarring
en geschillen voor te komen, die daar over zouden kunnen voorvallen.
II. Gelyk het grootste deel der goederen van Aanzienlyke Luiden, in Landeryen
bestaan, en zy Pachters, Penningmeesters, of Ontfangers op elk Landgoed hebben,
zo moet een Opziender zorg dragen, dat hy by den uitgang der hure neme de beste,
die meest in staat zyn, om te betalen. Zy moeten zorge dragen, dat zy, gedurende
den tyd van hunne huur, de penningen niet verspillen, geen hout, noch Boomen
hakken, dan zulke, die in hunne huur vermeld staan. Zy moeten ook zorge voor
Vyvers, Bossen, Beemden, Velden, Landhuizen, en de heerlyke Rechten dragen, op
dat die niet verloren gaan, of verjaren, om dat men ’t in tyds niet weet, of dat men’er
geen behoorlyk werk van gemaakt heeft.
III. Hy moet ook aantekening van ’t geld houden, ’t geen hy aan den Hofmeester,
voor de gewone uitgaven van het huis, geeft. Hy dient ook toe te zien, of ’t wel
besteed wordt, en zich daar alle acht dagen rekenschap van te doen geven, op dat’er
niets zyne toezicht ontsnappe; hem te verplichten alle maanden een welgeschikte
Staat van uitgaaf op te geven, op dat hy alles naar het inkomen schikke, en niet
kwalyk te pas onkosten doe, die onnodig en boven vermogen zyn.
IV. Hy moet desgelyks Register houden van zynen Ontfangst, en den Uitgaaf, die
hy voor zynen Heer en aan zyne Amptenaars en zyne Huisbedienden doet, en aan
de Kooplieden, en van de betaling der Pensioenen, ’t onderhoud van Huizen en
Goederen, zo wel op ’t Land, als in de Steden, en nemen daar goede Quitantien van,
om zich behoorlyk voor zyne verrichtingen te verantwoorden, als hem wordt Rekening
gevergd.
V. Hy is ook verplicht, zo veel mooglyk, verwarring in zyne zaken te ontgaan, en
om te maken, dat zyn Heer in gene onnodige ontkosten vervalle; en als’er een nieuwe
en moeilyke zaak voorkomt, moet hy, alvorens zich in een Proces in te laten, goede
raad innemen, en die wel uitvoeren.
Dus kunnen de Opzienders, door hunne zorg en bekwaamheden, Huizen
ondersteunen, en de byna vervallen weder op de been helpen; daar andere deur
achteloosheid oorzaak zyn van hunnen ondergang, waar van wy twintig oude en
nieuwe merkwaardige voorbeelden, in verscheiden Vorsten en grote Heren, hebben,
die in de Wereld genoeg zyn bekend.
VI. Hy moet ook, tot beter geschiktheid, den Hofmeester enen Staat voorschryven,
hoe ’t Huis van zyn Heer gehouden moet worden.
VII. Hy moet eindlyk van alles kennis nemen, wat de Hofmeester met Kóóplieden
doet; als met den Slager, den Brader, Bakker, Spekslager, den Specery-verkooper,
Kaarsemaker, Wyn- Hout- Kolen- Hooi- Stroo- Haver-verkooper, op dat hy nergens
van onkundig zy, en over al nodige orde in geven. Als dit wel gedaan wordt, is elk
te vrede, en niemand heeft te klagen.
Een Opziender van een Huis moet ook een goed Edelman en ervare Hoveling
wezen, en voor al een vroom man, die niet is om-te-koopen, bescheiden, voorzichtig,
oplettend op de geheimen hem van zynen Heer vertrouwd. Hy moet daar by wel
schryven, spelden, rekenen kunnen, en alle soorten van Brieven en Schrift kunnen
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ontcyfferen, ’t welk men gebruikt in Briefwisseling over geheime zaken, buiten
kennisse van ’t gemeen. Het is ook een stuk van zyn Ampt rekening van allerlei
soort, naar de bevolen zaken, te kunnen opstellen. Gelyk ook een goeden draai aan
een Brief uit de weinige woorden, die men hem gezegd heeft, te kunnen geven, of
om imand te antwoorden. Hy moet ook rechtveerdig, oprecht zyn, zonder daar iet
by te doen, of af te doen, dat den zin, of de mening van zynen Heer kan schynen te
veranderen. Eindlyk, hy moet yverig, vaardig, levendig zyn in de Verrichtingen, die
hem zyn aanbevolen, op dat nimand achteloos, en de Heer altyd met zyne zorgen en
oplettenheid wel te vrede zy.
oranjeboom. In ’t Latyn Aurantia Malus. Men onderscheidtze in vele soorten, te
weten, de Begaradier, de Citroenboom de Limoenboom, de Bergamot, de Riche
Depouille, de Adams-appel, de Cedraat, de Poncyre, de China’s-Appel en anderen.
De ene verschilt van de andere niet veel, dan in weinige zaken. Dit onderscheid komt
niet dan van de uiterlyke gedaante, zoetheid, of zuurheid der vrucht; of wel daar van
dat de ene zyn Stamboomen, de andere Naantjes.
Beschryving der Oranjeboom. Zy is altyd groen; Zy heeft lyvige bladen, die vry
glad en fraai geknopt zyn. De takjes zyn taai en doornig. De bast is wit en trekkende
na den groene. De bloemen zyn wit en aangenamer van kleur, dan de Citroen- en
Limoen-bloesemen; men destilleert’er een uitnemend Water van. De Vrucht is rond,
Goudkleur, zy heeft een grove schors, die dik is. ’t Vlies is zacht, vol zaad, dat geplant
zynde Oranjeboomen voortbrengt.
Plaats. Men vindt ze in Spanjen, Italien, Provence en elders in de Tuinen der
Liefhebberen.
Eigenschappen. De Schil der vrucht geconfyt versterkt de Maag, verdryft de
winderigheid, verteerd het slym. ’t Water van Oranjebloessem, gedronken in
Pest-koorsen, ter zwaarte van zes oncen, doet het zweet uitbreken, en versterkt het
hart. Het is ook goed om Wurmen te doden, zo men het met Postelein-water mengt,
als’er koors by is.
De Oranjes worden in ’t Latyn Aurantia geheten, als of men zeide Aurea mala,
Goude Appelen. Men heeft ze van twederhande soort, zoete
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en zure. Deze zyn beide Venyndryvende en openende, en verdunnen de vette en
dikke Gal.
De bast is héét, scherp, bitter. Zy opent, bereidt het slymige; verkwikt de geesten,
zo wel, als bloemen. Zy is goed voor de Maag, verdryft’er de winden van. Zy doodt
de Wurmen zo wel, als het zaad.

Behandeling van Oranjebóómen.
Dewyl de Boomen, die van buiten komen, deurgaans veel geleden hebben, en
verdroogd zyn, en men ze niet dan langzaam herstellen kan; moet men ze na het
ontpakken terstond de kwalykgestelde wortels en takken besnoejen, en daar na de
stammen in zuiver water vier en twintig uren laten leggen. Daar na moeten de wortels
van de aardkluiten worden gezuiverd, en naar vereis met de takken worden gesnoeid.
Daar na moeten de Boomen tot de kroon toe schuins met matig, vogtig, graau
duin-zand, een hand dik, gedekt, en in een Bak, met glaze Ramen belegd, geplaatst
worden; op dat zy daar hare natuurlyke gesteldheid haast weder krygen, welke het
uitspruiten der takjes kort daar aan zal toonen. Als men dit ziet, moet men ze opnemen,
in zandige aarde en geen groter Potten, of Tobbens plaatzen, als die de ingekorte
wortels even omvangen, ze planten; en vervolgens in een matige warmte, en vogtig
houden, en de stammen dikmaal met een Spons, in koud water nat gemaakt, bestryken.
Als deze Bóómen krachtig uitspruiten, moeten de krachtigste loten ingekort worden.
Na dat zy twe Jaren in magere zandige aarde gestaan hebben, worden ze gemeenlyk
in minder zandige aarde en in ruimer Potten geplaatst.
Onverglaasde dunne aarden Potten, van onder gegaat, zyn de beste voor kleine
Boomen, om dat deze de Zon best deurlaten en geen water houden: maar dewyl
Potten te breekbaar zyn, moet men voor grote Bóómen Tobben, of eiken Bakken
nemen; zynde de Tobben zo dik niet maar kostelyker, en latende, om de dunte, de
Zonnestralen beter deur, maar moetende alle boven wyder, dan onder zyn, om beter
te kunnen lossen als zy verplant worden. Echter moeten deze Bakken, of Tobben
niet te groot zyn, leerende ons de ondervinding, dat zy beter in kleine groejen, mits
dat zy in te brandende hitte niet staan, en behoorlyk bevogtigd worden: en ’t is genoeg
by verplanting ze zo veel te vergroten, dat’er een duim tussen de Tobbe en de Wortel
kan; en in grote Boomen is ’t in ’t geheel niet nodig. Maar om de aarde in goede
gesteldheid te bewaren moet men somtyds onder ’t water, waar mede men ze begiet
enige Koemest mengen. Dit herstelt de vuiligheid der aarde, die door ’t veel begieten
met der tyd schraal wordt.
Hoe menigmaal de Bóómen moeten verplant worden is niet wel te zeggen. Dit
hangt van de wasselykheid der Boomen, en de grootte der Tobben, of Potten af.
Gezonde Boomen worden om de vier, vyf jaren verpoot: men ververst dan de aarde
van onderen en boven, en een weinig in ’t ronde, en snydt enige dunne vezelwortels
weg. Men moet met de onkundigen de Wortels nooit in ’t ronde inkorten, want dan
staan zy stil in groei.
Als de Boomen ziek zyn, of hare aarde vermuft is, moet de aarde gans zuiver
afgespoeld worden, en de wortels van onbekwame haairen en vezelwortels gezuiverd,
en men moet ze handelen, als Boomen die van buiten komen.
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Men moet deze Boomen hoger, of min hoog in de Tobben zetten, naar dat zy veel
of weinig aarde onder zich hebben; en men moet dus op het verzakken staat maken.
De bekwaamste tyd van ’t verplanten der gezonde Boomen is April: maar zieke
Boomen zal men ten allen tyden, hoe eer hoe beter verplanten. De gekandelaarde en
ongekandelaarde, die men in glaze kassen zet, worden best in October en February
verplant.
Somtyds neemt men, zonder verplanten, de bovenste aarde, en de aarde rondom
op de zyde, zo ver weg, als zonder kwetzinge der wortelen geschieden kan, en vervult
ze weder met verse aarde. Dit doet men voor al met zware Boomen, die niet gemaklyk
te verplanten zyn; om dus den tyd van verplanten te verlengen.
De bekwaamste aarde om te verplanten, voor weliggroejende Boomen, is doormest,
met fyn zand, en oude Boombladen voor de ene, en driejarige oude vergaanne ruige
Paardemest voor de andere helft, gemengd.
Men moet niet veel Bloessem aan Oranjeboomen laten, dan alleen aan sterke
takken. De andere moet men afplukken; op dat de Vrucht te schooner zy.
Wilt gy, dat de Oranjeboom in de Winter bloeit, moet gy ze in September de takjes
afnypen; en wilt gy ze telgen, en bloemen doen schieten, dek den Bak met Schapedrek,
en laat die daar zes weken op leggen. Neem ze daar na weg, op dat zy de Boom niet
doe verbranden.

De Luis.
Als de Luis zich aan Oranjeboomen zet, maakt zy een vuiligheid aan de Schors, die
al ’t sap uit den Boom zuigt, en den Boom doet verdroogen, of kwynen. Om die te
verdryven moet men de takken, die daar van besmet zyn, afbostelen met een sterke
Bostel, gedoopt in goede Wyn-azyn; of Hysoop, Wynruit, Saly, Thym, Rosmaryn,
Lavendel, Santolina en andere ruikende kruiden in een Ton water laten trekken, om
daar den Boom, ter plaatze daar zy zyn, mede te besprengen, zy zullen daar van
sterven.

De Mier.
Om de Mier te doen sterven, vryf de stam met
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Wynsteen op een half voet van de aarde, ontrent zes duimen lang; Dit zal ze vergeven,
en ’t opklimmen beletten.

Het voortkweken van Citroen-, Oranje-, en Limoen-bomen.
Schoon deze Boomen in aart zo zeer overeen komen, dat men ze op den anderen kan
Enten; echter verschillen zy zo veel in aart van hout, dat de Citroen de Oranjestam
zeer ver overgroeit, zo dat het een knobbelige stam uitmaakt. Het is dan beter elk op
zyn soort te Enten, of Oculeren; hoewel men in Italien alle soorten op Oranjestammen
Okuleert, om dat deze beter de koude kunnen wederstaan; en men hier te lande
gewoon is, de Limoenstammen daar toe te gebruiken.
Het ene soort is harder, dan het andere. Onder de Oranje kan de Cederaat minder
tegen koude en Herfst-regen, dan de Limoen. De Limoen is teerder dan Oranje, onder
welke de Corniculaat de hardste is.
Dewyl de Citroenboom bolder van hout, als de Limoenboom is, kan men ze best
van Stek telen, en eerder dan van zaad. Daarom wordt dit hier te Lande meest gedaan.
Hoewel de Oranjeboomen te vast van hout zyn, om ze zo gemaklyk van Stek voort
te telen; daar zyn echter soorten onder, die men van Stek telende tyd kan uitwinnen,
als de Bergamotten, de Bisarre, de Engelse bonte, de Naantjes Oranje. Alle andere
Oranjeboomen, worden best op Limoenstammen, van Pit gezaaid, Geokuleerd. Deze
zyn, namelyk, wasselyker, dan de Oranjeboomen. Men kan ze, naamlyk, veel eerder
tot ene bekwame hoogte en dikte brengen. Zet ten dien einde de Pitten in een Pot, in
een Broeikas, kort tegen het glas aan, zo, dat’er maar een duim tussen beide blyft;
ververs de Mest eens, en hou ze kort tegen ’t glas, doende de Pot, naar mate van de
groei dalen, of de Bak ryzen. Op die wys brengt men ze in den tyd van drie maanden
tot de hoogte van drie voeten; en in staat om te Oculeren. Als de Pitten een duim
breed boven den grond zyn, moet men ze verplanten, na alvorens het Penworteltje
een eind te hebben afgenepen.
Als men ze van Stek wil telen; neemt men in Maart, of vroeg in April, een takje
van krachtig eenjarig hout, van vyf duimen lang, steekt het ontrent drie vingeren
breed in de aarde, in een klein potje, en men laat’er de bladen aan, die boven den
grond komen. Dit zet men in een Bak onder glazen; maar nog beter onder Hoorne
Ramen, om dat deze gene brandende hitte geven, waar voor zy een maand lang
moeten gedekt worden; terwyl men ze matig vogtig houdt.
Men Entze, Zoogt ze, en Oculeert ze, als andere Vruchtboomen. Men Oculeert de
dikste stammen in Maart, na dat zy ene maand zyn gekast geweest, kunnende zy dan
dat jaar nog tot kroontjes van zware takken uitschieten. Men teelt ze ook voort door
Inleggen.

Van ’t Oranje-huis, of de Winterplaats, en hoe zy daar in gehandeld moeten
worden.
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Dewyl de voorgemelde Boomen, uit warmer luchtstreken hier te Lande overgebragt,
de Winter-koude van onze lugt niet kunnen verdragen; moetenze des Winters in een
plaats gebragt worden, daar de koude en vorst zonder stoken kan buitengeweerd
worden.
Hier in kunnen meest alle soorten van Oranjeboomen bestaan, en maar weinige
Limoen-boomen, ook Myrthen en Oleanders: want als de Thermometer 15½, of 16
graden wyst, hebben zy warmte genoeg, en men kan ze luchten.
Maar de Cederaat, Citroen, Bisarré, en sommige Limoenen, kunnen zo veel koude
niet verdragen, of worden bladeloos, en laten de vruchten vallen. In hunne
Winterplaats moet gestookt worden; en de Thermometer moet op zyn laagste 17, of
18 graden hebben; en daar moeten gene, of weinige dampen rondom zweven.
Men bewaart echter de Boomen best zonder vuur. Maar men moet altyd zorge
dragen, dat’er in een Winterplaats geen Vorst insluipe, want zy eens ingeslopen
zynde, doet de gestookte warmte nog meer kwaad. Ten zy men in staat was om boven,
of achter genoegsame lucht te geven.
Men brengt de Boomen best in ’t laatst van September, of ’t begin van October in
het Oranjehuis: want by helder weer begint het dan ’s nachts te rypen.
Men schikt de Boomen in een Oranjehuis zo, dat zy alle van de Zon beschenen
kunnen worden; plaatzende echter zulke voor aan, die de minste damp kunnen
wederstaan, en de meeste Zon van noden hebben. Deze zyn de Cederaten, Bisarren,
Bergamotten, en vele Limoenen; vervolgens dubbelde ruikende Oleanders en Myrthen.
Daar na plaatst men Laurieren, Philarea, Alaternus, en op de slechtste plaats
Granaatboomen.
Na dat de Oranjeboomen in de Winterplaats gebragt zyn, moetenze sterk begoten
worden, vervolgens moetenze, of weinig, en de gantse Winter niet, zo zy in vaste
aarde geplant zyn, besproeid worden, of in luchtiger aarde, wat meerder, om dat de
laatste aarde hare vocht wat eerder verliest.
Wat het luchten belangt, ’t is best de Boomen zo veel warmte maar te laten
genieten, als zy in hunne eigen luchtstreek des Winters hebben zouden; dat is, in de
Winter 17 graden, op zyn laagst in de Thermometer, in Maart 19 graden, en tegen
den Maand April 25.
’t Is best, zo lang het niet vriest, of niet zo sterk, dat de vorst in ’t Oranje-huis
komt, en het droog weder is, alle dagen de Ramen te openen, en by mistig weer en
schrale winden, het zelve gesloten houdt. Hoe sterk het in de Winter mag vriezen,
men moet de Binne-blinden openen, zo dra de glazen door de Zon ontlaten: maar,
als het zonder Zonneschyn vriest moeten de Blinden altyd gesloten worden gehouden:
en als het sterk aanhoudt te vriezen, moet alles wel ter deeg gesloten zyn.
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Wordt het zo koud, dat men de Kagchel moet stoken, moet alles dicht gesloten blyven.
Maar zo dra, als het weer het toelaat, moet men de Vensters openen om de dampen
kwyt te worden, en met open Vensters stoken; doch men moet ze, die voor aan staan,
door een houten Schut, of Riet-mat, voor ongemak bewaren; en de Vensters zo lang
open laten, tot de meeste hitte van de Kagchel verdwenen is.

Van de Zomerplaats der Oranje-boomen, en hoe de Boomen aldaar moeten
onderhouden worden.
De Boomen moeten niet heet staan, maar een evenmatige warmte genieten, zo dat
men ze op de kroonen kan zien; en by goed en bekwaam Water, om ze daaglyks
gemaklyk te kunnen begieten. Die plaats moet dierhalven bemanteld zyn van hoge
Boomen, die sterke winden kunnen weren, de Zonnestralen verdeelen, en af keeren;
en zo niet, of de Zon moet hare kroonen kunnen beschynen en Dou en Regen ze
kunnen bevallen; en dewyl zy daar niet genoeg aan hebben, is ’t zeker, dat ene plaats
by Water haar zeer dienstig is.
Als men de Bóómen uit de Winterplaats haalt, moet men ze niet terstond in zo een
plaats brengen; maar ze eerst enige dagen in minder Zon en Lucht plaatzen, om ze
allengskens daar aan te gewennen. Men zet ze daarom in ’t eerste onder hoge
Scheerheggen, een dag acht, of tien, of onder hoge Boomen.
De Citroen-, Limoen-, Oranje-, Myrthus-, en dergelyke-Boomen, moeten niet voor
half Mei uit de Winterplaats gebragt worden; hoe voordeelig zich het weer ook mogt
toonen. De ondervindig leert, dat men somwyl na dien tyd, nog vriezend weer heeft.
De Bóómen, die van ’t begin van February in de Kas hebben gestaan, moeten nog
in meerder lommer gezet worden, om ze allengskens, aan Lucht en sterke Zon te
gewennen; want hunne uitgeschoten Takjes, zyn veel tederder, als zy langer zyn.
Men moet zorge dragen, dat men Potten, Tobben, of Bakken niet op den grond
plat nederzette; zo, op dat de Pieren opkruipende in de Bakken niet zouden komen;
als, op dat de Wortels, door dezelve heen schietende, de grond niet zouden vatten,
en by verplaatzing dezelve, niet zonder schade aan den Boom, zouden worden
afgescheurt. Maar ’t is genoeg, dat zy ene platte steen van den grond staan, ’t zy op
Planken, of op Ribben.
Schoon men de Boomen voorzichtig uit de Winterplaats draagt, echter ontbloten
zich door ’t schudden de Wortels. Men moet daarom, zo dra zy op hare plaats staan,
ze ryklyk begieten, op dat zich daar door de Aarde om de Wortels sluiten.
Men moet de Boomen ook alle drie weken keeren, en de andere zyde na de Zon
doen komen.

Hoe men de Oranje-, Citroen- en Limoen-boomen, zo in de Winter, als Zomer
standplaats snoeit.
Het snoeijen van deze Boomen geschiedt naar de algemene regelen van andere
Fruit-boomen. Doch de Oranje boom verschilt hier in van de andere, dat men, zo
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veel mooglyk, het krachtigste hout moet trachten te behouden, en ’t magre en dunne
hout, dat hy genegen is te maken, moet wegsnyden.
De Limoenboom daar en tegen, die geneigd is, zware rechtopschietende takken
te maken, moet sterker ingekort worden, en men moet van binnen meer sprokkelhout
laten; op dat zy met bladen zouden zyn.
De Cederaat gaat tussen beiden, waarom men hem meer, als den Oranje-boom
moet snoejen, en minder, als de Limoen moet inkorten.
Men moet in ’t snoejen ondertussen twe dingen beoogen, cierlykheid van Kroonen,
en grootheid van Vruchten. De eerste wordt gemaakt door een platronde Kroon, die
de Stam voor ’t middelpunt houdt, bekwame Takken om de Vrucht te ondersteunen,
en wel gedekt van Bladen te houden. Men moet de Boomen naar der zelver kracht
meer, of minder besnoejen: maar nooit meer dan 6 duimen in de rondte laten
aanwinnen. Men moet ondertussen, om de groei niet vergeefs te laten spillen, alle
de overvloedige scheuten in haar begin uitbreken, en andere inkorten, en altyd het
dun en mager hout wegsnyden: en zorge dragen, dat de takken uit de ene zyde van
de kroon gesproten, de andere zyde der zelve niet helpen maken. De binnen-kroon
moet uit recht opgeschoten takken voortkomen.
Men moet in ’t algemeen zorge dragen, dat men de takken glad af snydt, of beitelt,
zonder stompjes te laten, en dat men ze met Smeersel overdekke.
Als de Boomen te oud worden, of vermageren, of een kwade króón hebben, of
aan ’t kwynen zyn geraakt, zet men ze wel eens de gantse kroon af: Dit geschiedt
best in February; voor al, als men de afgekróónde Boom in een Trek kas kan plaatzen.
Men laat de takken, by zo een gelegenheid, ten hoogste maar een handbreed langte,
en maar van drie, of vier dikke takken in ’t ronde. Men moet’er geen dun hout aan
laten, om dat uit die dikke stompen krachtige scheuten voortkomen, terwyl sommige
uitgebroken moeten worden, om de andere te beter hunne fleur te geven, om een
nieuwe kroon te maken.
Om de groei van de Vruchten te bevorderen, moet men de jonge scheuten in haren
groei stuiten, door ze, als de Bot begint te zwellen, in te korten. Zien Aanmerkinge
op Lusthoven.

Om de Bloem van Oranje te suikeren, aan knoppen, of ruikers en bladen.
Men moet vier, of vyf ponden Bloem van Oranje nemen, en om te maken, dat alles
u voordeelig
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is, zult gy ze in een Destilleer-ketel doen, met acht pinten water, ze wel toesmeren,
daar na destilleren tot dat gy’er twe pinten water van Oranjebloessem van hebt. Gy
zult uwe Ketel dan van ’t vuur nemen, losmaken, en uwe gekookte Oranjebloessem
op een Temis gieten, om ze te laten uitdruipen; daar na zult gy ze terstond in vers
water doen, en gieten een weinig Citroensap daar by, dat zal ze wit maken. Gy zult’er
de Knoppenof Ruikers uithalen; gy kunt’er ook de bladen aan laten, en ze in een
weinig zeer lichte Syroop steken. Als zy koud zyn, zult gy de Suiker, zo veel mogelyk,
af laten druipen: dan zult gy de Stroop nog een walm, of vier laten opkoken, en halen
ze dan van het vuur, laten ze koud worden, en als zy koud is, zult gy ze op uwe
Oranjebloessem doen, op dat zy daar in warm worden. Des anderendaags zult gy ze
uit te druipen leggen; daar na zult gy uwe Suiker tot Siroop laten koken, en dan van
’t vuur nemen, en laten ze koud worden; en als zy nog veel eer heet, dan warm is,
zult gy de Pan, daar uwe Bloemen in zyn, schudden, op dat zy Suiker vatten; als zy
daar na koud is, zult gy ze laten uitdruipen, en leggen ze op Leijen, of Bladen en
Platen van blank Yzer. Daar na zult gy’er fyne Suiker over raspen, of ze in een
Neteldoeks doekje gedaan hebbende daar deur’er over strooijen. Dan zult gy ze in
de Stoof zetten en laten drogen; vervolgens zult gy ze keeren, en gedroogd zynde
zult gy ze op een Teems leggen, en daar fyne Suiker door een doekje overheen doen;
en dan zult gy ze in de Stoof zetten, om gans te drogen.

Marmelade van Oranje-bloessem.
Zo gy van de Oranje-bloessem, die van uwe destillatie over is gebleven, een
Marmelade wilt maken, hebt gy niet dan de bloembladen van noden. Deze moet gy
persen, of deur een Zervet uitwringen, om’er al het water uit te krygen; na dat gy ze
zo schoon, als u mooglyk was, zult hebben gewassen. Daar na zult gy ze in een
Mortier stampen. Om ze wit te krygen zult gy ze met wat Citroensap besprengen.
Tot een pond van die Marmelade zult gy nemen drie pond welgekleurde Zuiker;
welke gy zult op ’t vezelen laten koken, en dan’er de Bloemen in gojen. Als de Suiker
wat gerust heeft, zult gy ze met een Spatel roeren, op dat zich alles met de Suiker tot
een lighaam make. Daar na zult gy ze in de Potten steken, laten ze koud worden,
sluiten ze wel. Dus kunt gy van de Bloemen van Oranje water krygen, gesuikerde
Knoppen, Bladen en Marmelade.
Zo gy ze, zonder te destilleren, wilt maken, zult gy ze in een Confituur-pan met
veel water koken, en gekookt zynde in vers kokend water gojen; daar na’er wat
Citroensap by doen, om ze blanker te hebben. Gy zult ze uit doen druipen, en’er
mede doen, als boven. Zie daar hoe men Bloem van Oranje droog en nat maakt.

Hoe men Orangeade maakt.
De Orangeade wordt even, als Limoenade, gemaakt. Zo de Oranjes goed zyn en ter
deeg saphebben, heeft men’er niet dan drie, of vier, met acht, of tien Oranjeschilletjes
van noden, om smaaklyk te maken, en’er maar Suiker, als in Limonade, by te doen.
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Zo men geur zoekt, moet men’er een weinig Muskus en bereide Amber by doen,
maar daar moet zo weinig in zyn, dat het naaulyk, te merken is.
oranjehuis. Zie winterplaats.
orant. Antirrhium, anders in Nederduits, Apenhoofd, Gaperkens, Kalfsbek, Kalfsneus,
Kalfssnuit, Knaptandekens-kruid geketen.
Beschryving. De Orant gelykt na Vlas. De verscheiden soorten verschillen in kleur.
De ene is purperaehtig, de andere wit, maar alle dragenze een zaadhuis, ’t geen een
klein zaadje draagt. Zy gelyken vry wel na een Kalfskop; zy verschillen ook ook in
grootte.
Plaats. Zy wassen op oude Muren, en bloejen in Juli en Augustus.
Eigenschappen. Van deze Plant is de Scorpioen zo groot een vyand, dat hy, op ’t
gezicht daar van, aanstonts komt in zwym te vallen. Bloem en Vrucht met Honig,
en Rozen-olie gemengd, zyn goed voor Opstyging, en om de Stonden voort te brengen.
orego Origaum Onites, of Creticum.
Beschryving. De Orego Onites heeft wat witter bladen, die wat meer naar de
Hyssoop gelyken, daar de Heracleotise, of Marjolein. Het zaad komt even eens voort,
als of het uit een vergadering van verscheiden hoofdjes bestond, die op malkander
waren gehoopt.
Plaats. Zy groeit in Candie, en verscheiden Eilanden van de Egeise Zéé; en bloeit
in ’t midden van de Zomer.
Eigenschappen. De Orego, met water gedronken, is uitnemend tegen de
Maagpynen, en tegen die Steken, die by het Hart van daan komen. Met water en
Honig genomen, doet zy zoetjes afgaan en de zwarte gal lozen; zy brengt de Stonden
voort. Als men ze met Vygen eet, is zy goed voor Waterzuchtigen, voor Stuipen, en
komt in krachten met de Marjolein over een.
orego. (Gemene)
Beschryving. De gemene Orego, welke men huidendaags gemeenlyk heeft, heeft
groter bladen, dan de Marjolein. Zy zyn wat ruiger; De Plant heeft vele ruige takken.
De bloemen die in lange kelken komen zyn rood, en somtyds wit. De wortel is niet
diep in de aarde.
Plaats. Zy wast langs de wegen, heuvels, en byna overal, zy bloeit in de Zomer.
Eigenschappen. Zy is goed tegen vergift, gelyk de voorgaande. Als de Schildpad
van een Slang is gebeten, geneest zy zich met wilde Orego. de Bloem en Bladen zyn
zeer goed tegen vergiftige dieren. Men eet de Bloemen met vermaak. Als zy met
gezoute dingen vermengd is, versterkt zy de Maag, geneest pyn voor ’t Hart, maakt
een
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grage Maag, is zeer goed, als men venynige Kamperfoeljen gegeten heeft.
Orego in Wyn gekookt, en op de plaats der Nieren gelegd, geneest de moejelyke
Watermaking. In Wyn gekookt en gedronken, is zy goed tegen vergiftige beeste-beten,
het steken van Scorpioenen, en Spinnen. Een pap van Orego, in Gerstemeel gekookt,
ontbindt de Gezwellen aan de Ooren. Deszelfs Afziedzel is goed, om de Zenuwen
en verzwakte Deelen te versterken. De Bloemen en Bladen, op een aarde Pan, over
’t vuur gedroogd, en heet, in Lywaat gewonden, op het hoofd gelegd, geneest de
Verkoudheid.
ortolan. Zie regenvogel.
orvietaan, of Tegen-gift.

Hoe men Orvietaan maakt.
Neem 1. de Wortel van Scorzonere, Carline, Meesterwortel, Engelenwortel,
Hertstonge, Osterlucie dunne, Contrajerve; witte Dictamnus, Galanga, Gentiana,
Cost, Calamus. ’t Zaad van Macedonise Pieterseli, de bladen van Sali, Rosmaryn,
Galega, Gezegende Distel, Cretise Dictamnus, Laurier, Genever-beijen, van elks een
once. 2. Kaneel, Nagelen, Foeli, van elks een half once. 3. Slange-vlees, Lever en
Hart gedroogd; oude Theriac, van elks vier oncen. 4. Acht pond geschuimde Honig;
maak uw Tegengift van dit alles, na de Regels van de Kunst.
Alle deze Wortels en Bladen moeten gedroogd zyn, en men moet ze met malkander
stampen in een metale Vyzel, gelyk ook de gedroogde Adders, de andere drogen,
beginnende met de allerzwaarste, gelyk gezegd is. Zift het door een zyden Gaas; en,
na ’t schuimen van de Honig, zonder daar vocht by te doen, gelyk wy van dergelyke
Opiaten gezegd hebben, doe daar by een deel van de Poejer, gelyk van andere dergelyk
Opiaten gezegd is; en de Theriac in wat Honig gemengd hebbende, doe vervolgens
dan een deel poejers en dan eens Poejer, dan eens Honig by, tot dat alles met
malkander lyf, en de behoorlyke dikte heeft gekregen, van een zachte slikbrok. Dit
moet men in een hoge Pot laten koud worden, die wel gedekt is, en het bewaren ten
gebruike. De maat van Honig wordt hier vry groter gevonden, dan voor de Theriac
der Ouden; om dat’er geen Muskaatnoten-olie, noch Balsem, noch Therebinthyn in
komt, noch enig sap ’t geen enigermaten de plaats der Honig kan vervullen, en dat
zo, dat men ze minder had, de droogte der Poejers, haast de meester van de Honig
zoude worden; de vogt daar van zoude opslurpen, en het Elcatuari droog makende,
de lucht gelegenheid zoude geven, om’er in te komen zich met de klomp te
vermengen, en in weinig tyd te bederven.
De Orvietaan dus bereid, zal uitnemend goed tegen alle vergiften wezen, als de
Pest, Kinderpokken, Rood-hond, en alle soorten van Volkziekten. Zy is ook zeer
goed tegen de koude Hersenziekte, en die der maag, en ’t winderig Kolyk. Men geeft
het van een Scrupel tot een dragma, en zelf tot twe, voor sterke luiden. Men neemt
het op de punt van een Mes, of aan een kluitje gemaakt, of gesmolten in Wyn, of in
een hartsterkende drank.
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os is een Stier, gesneden om hem, of Vet te weiden, of tot den arbeid op ’t Land te
gebruiken. Dit Horenbeest brengt den Landman, daar men ze tot den arbeid gebruikt,
het meeste voordeel, waarom het zeer noodzakelyk is, daar wel voor te zorgen. Als
men geen Hooi in den Zomer heeft, of vers gesneden Gras, geeft men hun Olmbladen,
die ze wonder garen eten. Maar by dit voedsel vaart het zoo wel niet, als by het Hooi,
dewyl de groente de vochten verslapt, en de natuurlyke warmte te veel vermindert.
’s Winters vindt men best by de Knollen, en Beetwortelen, die men het te eten geeft,
zyne rekening. Zie het Artykel knollen, of liever dat van vee.

Keuze ontrent de Ossen.
Een Os, die tot den Land-bou zal dienen, moet noch te vet noch te mager zyn; een
die langzaam eet, zal allerhande soort van arbeid beter uitvoeren, dan een ander, die
ras eet. Hy moet middelmatig van hoogte wezen, gemakkelyk met de stem te regeren
zyn, zonder dat thet nodig zy, hem dikmaals met den Prikstok aan te zetten, en dan
vaardig, als hy, die hem onderhanden heeft, gedwongen is, daar toe te komen.

Van ’t Haair.
Eer ik van de kleur van ’t Haair spreke, zal ik vooraf zeggen, dat het moet glinsteren,
zynde dit het rechte teken van een goede gematigheid; daar in tegendeel een dof en
oneffen Haair aantoont, dat de Os enig ongemak heeft.
Dik Haair is ook een goed voorteken, want een Os, die weinig Haair heeft, is
doorgaans verhit, en loopt gevaar van ziek te worden. Als men onder ’t aanraken
gevoelt, dat het Haair heel zacht is, kan men niet te goede gedachten van zulk enen
Os hebben, alzo ’t een teken is, dat zyne inwendige delen heel gezond zyn.
Ten aanzien van de kleur, zie ze hier alle, die een Os gewoon te hebben, als hy ter
Wereld komt: te weten, Zwart, Rood, Bruin, Kastanje-bruin, Wit, Grys, of Gespikkelt
Haair. Laat ons zien, welke kleuren de beste zyn.

Zwart Haair.
Een zwarte Os is altoos goed, mits dat hy enige wittigheid hebbe aan de Voeten, of
aan het hoofd; anders is hy plomp en traag tot arbeiden, ter oorzake van de zwarte
Gal, die in hem de overhand heeft.

Rood Haair.
Niet zonder reden maakt men veel werks van
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een rooden Os, om hem voor den Wagen, of Ploeg te spannen; dewyl hy vol Gal en
Vuur is, waar van men nooit te veel by dit Horenbeest kan vinden, als zynde
buitenmaten traag van natuur. ’t Is daarom raadzaam, in geval van arbeiden, dat men
roode Ossen kieze. Dog zy zyn’er niet te slimmer om, als zy enig wit hair aan de
uiterste Ledematen hebben.

Bruin Haair.
Dit haair moet men niet geheel verwerpen; zulke Ossen arbeiden wel in der daad,
maar laten ’t vroeg steken, om dat ze uitermate veel zwarte Gal hebben.

Kastanje-bruin.
Nog moet men deze kleur niet verwerpen; schoon zy wel zo fleurig niet is, als de
roode, wegens de waterigheid, die de Gal wat matigt, en den Os tot arbeiden wat
trager maakt.

Wit Haair.
Nooit deugt zulk een Os, dan om Vet te weiden, waar toe hy nog beter is, dan de
gespikkelde, die, nevens de waterigheid, daar hy vol van is, nog wat Gal heeft, die
hem aanzet, dan dezen, die niet dan waterachtig bloed heeft, daar niets dan zwaaren plompheid by is.

Grys Haair.
Ik acht dezen Os ook niet veel, ’t zy voor de Ploeg, ’t zy voor de Hal en Keuken;
alzo hy te gelyk door ’t waterige Bloed, en door de zwarte Gal, geregeerd wordt, die
hem beide weinig voordeel geven.

Gespikkeld Haair.
Dit haair noemen we in de Paarden Appelgraauw. De Ossen met dit haair zyn zo
goed niet, als die van Kastanjebruin, dewyl ze meer waterige stoffe by zig hebben,
en by gevolg makker, en altoos trager zyn. Schoon ze deze fout in ’t arbeiden hebben,
moet men daar en tegen, wat het Vet-weiden betreft, zeggen, dat ze boven alle andere
moeten gekoren worden, gemerkt zy in korten tyd vleessiger en vetter worden.
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Van den Ouderdom der Ossen, om te arbeiden.
Als men ontrent de Werk-Ossen, ’t gene gezegd is, heeft waargenomen, moet ik nog
erinneren, dat een Os voor de drie jaren geen dienst kan doen; en over de tien oud
zynde, deugen ze niet, dan om Vet te weiden, en aan een Slager te verkoopen. Een
Os kan veertien jaren leven, maar ’t is mis, zo men ze zo oud laat worden.

Hoe men de jonge Ossen moet temmen, om’er dienst van te hebben.
Zo men gene Ossen koopt, of wil kopen, die voor den Ploeg gegaan hebben, maar
jonge; of heeft gekocht die men tot den arbeid wil gewennen; zie hier het middel
daar toe.
Om ze hunne wilde natuur af en de gehoorzaamheid aan te leeren, gebruikt men
voor af de zachtste middelen. Men vleit ze, men streelt ze, men bind ze van daag
alleenlyk de hoornen, morgen legt men ze ’t enkele Juk op, op een anderen tyd voegt
men’er de Ploeg by, en paart ze by enen anderen Os, die ’t volkomen gewend is, op
dat zy, zo ze uit den band wilden springen, hunne drift niet zouden volgen, maar
door dien makker te rug gehouden en als gebreideld worden.
Men moet zig derhalve wel wachten, van in den beginne straf over hen te zyn;
want zo men dien weg inslaat, zal men zig ten laatste bedrogen vinden. De zachtheid
is altoos het zekerste middel, waar van men zig bedienen kan, om de allerwildste
inborst leerzaam te maken. Een jonge Os zal zig nevens de andere wennen, zo men
maar een weinig geduld wil oeffenen. Niet dat men hem niet moet leeren gevoelen,
wat de Prikstok is, maar zulks moet op zyn pas geschieden, en niet uit haastigheid.
Ja daar is geen beter weg om de jonge Ossen te leeren, dan met hen by andere te
voegen, die, sederd langen tyd, gewoon zyn het Land te bouwen. Want zo dra die
jonge Leerlingen maar eens geleerd hebben het Juk te dragen, dan zullen de ouden
hen al ’t andere leren, dat’er te doen is, indien de Meester maar een weinig verstand
daar van heeft.
In den tussentyd, dat men de Ossen leert, moet men niet vergeten, hun naturel te
leren kennen, want, dat weghebbende, zal men zig daar na moeten schikken, om ze
te gehoorzamer te maken: anders zal men ze nooit alle hunne gebreken kunnen
verbeteren, wat straffe middelen men naderhand ook zou willen in ’t werk stellen.
Dikwils gebeurt het, dat een jonge Os moejelyk zy te rug te houden, dat hy stotig
zy, achteruit slaat, of ander geweld doet. Deze fouten zyn gevaarlyk; en, om ’t hem
af te leeren, bindt men hem wel in de Stal vast, laat hem enigen tyd vasten, en gy
zult zien, dat hy makker zal worden.
Zo men wil, dat een jonge Os goeden dienst voor den Ploeg, of anders voor de
Kar, doe, moet men zorg dragen, das men hem in ’t begin niet te hart valle, maar den
arbeid, naar zyne krachten, matigen.
Men zal zekerlyk verkrygen, wat men wenst, indien men al het voorzeide
waarneemt. Daar is wat moeite aan vast; maar die deze moeite niet wil doen, moet
van Werk-Ossen, en derzelver nuttigheid, afzien.
’t Geen ik van de Ossen gezegd hebbe, kan men ook op de Koeijen toepassen, die
men tot den Ploeg wil gewennen. Want, de kracht belangende, is’er geen onderscheid,
dan dat ze minder is. Voor de rest heeft men den zelfden aart te regeren, de zelfde
kleur en lighaams-gestalte te kiezen.
Ik beken, dat men de moeite kan sparen, als
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men geoefende Ossen koopt; maar zie hier een andere, die men niet vergeten moet
in acht te nemen.
Hoe gewend de Ossen ook aan den Ploeg zyn; men vindt ze echter die feilen
hebben, die men wel, ’t is waar, kan verbeteren; maar niet zonder moeite. De ene zal
onwillig, of steeg, een ander voor ’t allerminste ding, of verwoed en schrikachtig
zyn, of zig willen neer leggen, onder ’t Ploegen.

Middelen om ze van deze ondeugden te genezen.
Een stege, of onwillige, halsstarrige Os.
Indien men zuk enen Os heeft, kan men een brandende stok uit het vuur nemen, daar
mee den Os op de billen slaan, en hem dus voort doen gaan.

Een Vrees- of Schrik-achtige Os.
Een Os, of Koe schrikken menigmaal voor een geringe zaak, en dit ongemak komt
meest zulke over, die te veel Gal hebben. Hier door geschiedt het, dat het al te grote
vuur van binnen hunne levensgeesten zo ontstelt, en in wanorde brengt, dat alles,
wat onder hunne zinnen valt, niets doet dan hun vreeze aanjagen. Om dit ongemak
te helpen, weet ik geen ander middel, dan altoos op hen ’t oog te hebben, om ze te
rug te houden, als ’t hun overkomt; en dus genezen ze daar van, naar mate, dat de
arbeid en ouderdom die grote levendigheid der geesten (veroorzaakt door het galachtig
bloed) vermindert.

Wilde, dolle Ossen.
Men dient te weten, dat de dolligheid der Ossen dikwils nergens anders van daan
komt, dan van al te veel rust, voor al zo zy veel Gal by zig hebben, of als zy al te vet
zyn. Zo dra men derhalve dit gebrek gewaar wordt, moet men hem de vier poten
binden, om hem ter aarde te werpen, en weinig te eten geven; dus zal die dolligheid
binnen de acht dagen overgaan. Of anders neem een groot Juk, en span hem voor
een Karre, die wel bevracht is, tussen twe andere Ossen, die wat traag zyn, en gebruikt
den Prikkel menigmaal tegen hem. Dit zult gy geen vyf, of zesmaal gedaan hebben,
of de zwaarte van de Kar, en de steken van den Prikstok zullen hem tot
gehoorzaamheid brengen, en de verwoedheid af-leeren.

Ossen, die gewoon zyn neer te gaan liggen onder ’t werken.
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De gespikkelde Ossen, of die heel wit haair hebben, hebben doorgaans dit gebrek,
wegens hun waterig bloed, ’t welk ze tot den arbeid traag maakt, en dus doet neder
liggen, als ze voor den Ploeg gaan. Men kan dat niet anders te boven komen, dan
met den Prikstok te bezigen.

Van der Ossen ouderdom.
De tanden geven den ouderdom der Ossen te kennen. Hunne voortanden verliezen
ze op de tien maanden, en krygen andere, die men van de eerste, door gedaante van
kleur, licht kan onderscheiden; alzo ze zo wit niet maar breder zyn. Zes maanden
daar na vallen’er nog meer van de Melktanden uit, in welker plaats weer nieuwe
komen, die men gemakkelyk van de eerste kan onderscheiden, die nog gebleven zyn.
En, als een Os drie jaren oud is, dan is ’t daar meé gedaan, en alle tanden zyn even
eens. Dit is het middel om den ouderdom der Ossen en Koejen te kennen.
Anderen willen het aan de horens kunnen zien, zeggende, dat ze zo vele jaren
hebben, als’er kringen aan ’t uiterste van de horens zyn. De ervarenheid heeft vele
mensen ver in deze kennis gebragt.
Als men de Ossen paart, om samen in te spannen, moet men altoos onderzoeken,
of ze gelyke grootte en krachten hebben: want zonder dat, zal de sterkste allen den
last dragen, en ras afgemat zyn, terwyl de ander zig rust geeft, en zynen plicht niet
doet.

Van den tyd, om de Ossen voor den Ploeg te spannen.
In den Zomer, dat is, van de Maimaand tot September, gaan de Ossen tweemaal daags
voor den Ploeg. Men kan ze ’s morgens met het krieken van den dag aan ’t werk
zetten, tot negen uren voor den middag toe, wanneer men ze weer op Stal zal brengen,
om ze te laten rusten en te eten, en voor de al te grote hitte te bewaren, die hun
ongezond is.
Eer gy ze na den middag weer in-spant, breng ze in een goede Weide, tot ontrent
twe uren; wanneer gy ze t’huis, of Zemelen, of Haver zult geven, en dan met hun,
tot zeven uren des avonds, na het werk gaan.
Gelukkige zyn ze, die in een Land zyn, daar men Weiden genoeg heeft, en daar
men ze door een Knecht kan laten bewaren, om’er den nacht over te blyven. Dit
spaart vele kosten voor een Landman, die geen afgesloten Weiden heeft, gelyk in
verscheiden plaatsen geschiedt. Hy is anders genootzaakt een grote menigte Hooi,
voor ’t gantse jaar, op te doen.

Wat hy bezorgen moet, die ’t opzicht heeft over de Ossen.
Voor eerst moet hy zich in geduld oeffenen, dit komt ten hoogste ontrent deze Dieren
te pas. Hy moet ze niet te hart dryven; Voorts zorge dragen, voor ze wel te
Roskammen, en op zynen tyd t’eten te geven; ook, dat’er geen Stro mankeert;
eindelyk, dat hy ze in den Zomer twemaal, in den Winter eens daags te drinken geeft.
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Als de Ossen van ’t Veld, of van den Ploeg weer t’huis komen, dient een wakker
Knecht dezelve wel te bezichtigen, of’er niets aan schort, en of ze geen ongemak
altoos gekregen hebben. Ook moet hy hun de poten oplichten, om de steentjes en
splin-
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ters daar uit te halen, zo hy’er enige vindt, waar door ze van ’t hinken bevryd worden.
Van den arbeid komende, is het goed, dat hy ze afvryft met goede Stro-wissen, en
’t is noodzakelyk, om den Knecht in zyne plicht te houden, en vele ongemakken voor
te komen, dat de Huisvader daar dagelyks zyn oog over laat gaan.
Om de Ossen de vermoeidheid te benemen, moet hy hunne horens, met Olie en
Terpentyn samen gekookt, stryken.
Om te beletten, dat de Paarden door gene vliegen worden gekweld, moet men ze
wryven met Laurier-beijen, klein gesneden en in Olie gekookt, of anders met het
schuim der Ossen zelve. De Stieren worden loom, als men hun de Neusgaten met
Rozen-olie smeert.

Om de Werk-ossen wel te voeden.
Een goede keuze te doen ontrent enen Werk-os, den zelven van zyne gebreken te
genezen, is zeker al iets; maar nog niet met al, zo men ze niet wel weet te voeden.
Al is een Os nog zo goed; en al heeft hy de beste hoedanigheden; zo hy niet ter dege
gevoed wordt, zal men al die frajigheden aan hun niet kunnen zien; ik mene in dat
jaarsaisoen, als hy moet arbeiden; want ’s Winters, als hy niets doet, is Stroo en wat
Hooi voor hem genoeg: maar als hy van ’s morgens af het Juk op heeft, moet men
hem goed Hooi geven. Hy eet doorgaans een uur lang en eer men hem inspant, moet
hy een maatje van zyne kost, of liever twe goede, vol Haver hebben.
Om de Ossen te doen welvaren, meng onder hun eten Olie-droessem, in ’t begin
een weinig, om ze daar toe te gewennen, en naderhand meer. In Holland geeft men
hun de uitgeperste Raapkoeken, dat het zelve is; dan zullen ze niet licht ziek worden.
Zo hen ene zwakheid overkomt, geef ze alle maanden gekneusde kleine Wikken in
hun drank. De kwetzuren der Ossen geneest men met wilde gekneusde Maluwe, daar
men het kwaad meé smeerd.

Van de Ossen, die niet voor de Ploeg gaan.
De meeste Lessen, die ik tot nog toe gegeven heb, raken alleen de Werk-ossen, want
andere, die niets doen, hebben zo veel omslag niet nodig. ’t Is genoeg, dat men ze,
in wat tyd het ook mag zyn, met de Koeijen op ’t Veld sture, en dat men hun ’s
Winters regulier te eten geve, ten ware men ze schielyk wilde vet maken, dat op de
volgende wyze kan geschieden.
Voor eerst moet men ze niet te oud daar toe kiezen, gemerkt zy dan zeer bezwaarlyk
vet worden. Ook moet men ze niet laten arbeiden, en van de maand Mey af, tot in
November, of op de Weiden laten, voor dat de Daau valt, of men moet ze’er laten,
tot dat de hette hen noodzaakt op de Stal te zetten. Als de hette verminderd is, brengt
men ze in ’t gras, daar zy blyven tot ’s avonds, wanneer men ze weer op Stal zet.
Men moet hun noch Stróó, noch vers geplukt Gras onthouden.
Van midden van November af tot in de Maimaand, dat is, des Winters, moet men
ze op Stal en warm houden, en hun zo veel goed Hooi geven, als ze lusten. Tegen
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den avond zal men voeden met ballen van Roggemeel, Gerst, of Haver gemaakt, en
gekneedt met laau water en wat Zout, want zy moeten beter voedsel dan enkel Stroo
hebben. Maar in den tyd van de grote Knollen, zal men’er voor hun hakken, en in
de Kribbe werpen, of ze voor hun koken. Men kan hun ook Wyn-hef geven in warm
water, en’er drie maatjes Zemelen onder mengen.
De eerste acht dagen, dat men een Os wil vet maken, ’t zy in den Winter, of Zomer,
moet men hem des morgens en ’s avonds een Emmer vol water, dat van de Zon warm
is, of laau van ’t vuur, geven, waar in men drie maatjes ongebuideld Garste-meel zal
doen; en’er zo lang meé wachten, tot dat het zwaarste meel na den grond is gezakt:
dan geeft men hun het blanke water, en bewaart ’t geen op den grond legt, tot ’s
avonds, als ze op ’t Land gaan, om te werken, en geeft het hun dan.
’t Is ook raadzaam, dat men lette, hoe de Ossen eten; want zo zy het met gene
graagte doen, en ’t Hooi maar omroeren, is ’t een teken, dat zy hunnen etenslust
verloren hebben. Dan moet men hun den Tong met azyn en zout wassen, en een
handvol zout in de keel goojen. Van dit midel zullen we breder in de Ziekten der
Ossen spreken. Zo ze zich likken, zal men van hunne mist nemen, en’er de plaatsen
mede bestryken, daar ze zig likken.

Van de Ziekten der Ossen..
Een Os is de Ziekten niet min onderworpen, als een ander dier. Zyn bloed wordt
rottig, en zyne delen bederven niet minder, dan die van enig ander Beest, dat insgelyks
ongemakken en bedervingen krygt.
Men zal hier die Ziekten verhandelen, waar van menze noodzakelyk moet genezen,
om ze niet geheel te laten bederven. Zodanige Ziekten zyn, of natuurlyk, of komen
hun door enig toeval over.

BORSTGEZWEL. Zie onder G.
BUIKLOOP.
De Buikloop mat een Os schrikkelyk af, als hy’er mede gekwelt is, voor al zo’er
bloed onder loopt. Het gemaklykste middel hier tegen is, dat men hem in drie, of
vier dagen niet anders te eten geeft dan Razyn-korlen, in groven Wyn geweekt, en
een weinig Haver, men zal hem voor dien tyd tot drank koken Honds-rozen, of
Kweschillen; met een pint Water, dat men hem eens daags te drinken geeft. Voorts
kan men hem te eten geven Galnoten, en Myrtusbezien met oude Kaas, in dikke
grove Wyn geweekt; andere geven hem granaatblaren, of geroost Koren, in een halve
maat Waters geweekt.
Zo de Os Darmsnydingen heeft, blyft hy pal op ene plaats, eet niet, maar zucht en
kermt; men moet hem dan weinig te eten, maar rontom den horen vlymslagen geven,
zo dat’er ’t bloed uitlope.
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Anderen doen het rondom de staart, en binden ’t met een doek. Sommige nemen
Uyen en Zout samen, die ze hem diep in den Aars steken, en dan noodzaken te lóópen:
andere strojen hem weer gestoten Salpeter in de keel.

BLOED-Pissen.
Zo dra men zulks aan een Os merkt, moet men hem noodzakelyk beletten te drinken,
maar geeft hem dit volgende.
Neem een half pintje Mensenpis, zo veel Oly van Olyven, zes verse Eijeren, en
een vollen greep Ovenroet, klopt dit onder een, en geef het hem.
En alzo dit ongemak niet zonder pyn komt, bind hem, om die te verzachten de
Ooren, en slaat ze met een klein stokje, tot dat ze heel rood worden, wanneer men
zekere kleine aderen ziet, die men opent; zo zal er’er schier heel groen bloed
uitkomen; dit gedaan zynde, doet men hem wat Zout in de mond, en laat hem zig
wat bewegen.
Deze ziekte komt een Os over, als hy te zeer verhit is, of verkleumd, of kwaad en
venynig Gras heeft gegeten.

Ander middel.
Laat hem sap van Weeg-bree innemen, met zeer goede Oly. Neem dan gestoten
Wynsteen en stof van wilde Kauwoerden, laat het in roden Wyn met het wit van een
Ei smelten, en geef het den Os door een Horen in. Zo binnen vier en twintig uren dat
Bloedpissen niet overgaat, moet hy’er van sterven.

BAARDEKENS aan de Tong, Zie onder T.
Steen in de BLAZE. Zie S.
DARMSNYDINGEN. Zie Buikloop en Kolyk.
ETENSLUST verloren, Zie Walging.
GFZWEL voor de Borst, anders Hartgezwel.
Neem Nieswortel, zo dik als een naalde, en open den Os zyne Borst met een Else,
steek’er de Wortel in, en gy zult’er de uitwerking van ondervinden.
Deze ziekte is niet kwalyk te kennen; de droefgeestigheid van den Os, en het
hangen van zyn hoofd, zyn tekens genoeg van deze kwaal. Men ziet hem ook de bek
vol schuim, de rug heel ruw; hy gaat heel langzaam, en herkaauwt weinig. Als ge nu
dit alles by een Os ziet, meugt gy dat middel vryelyk gebruiken.
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En alzo deze ziekte in een gezwel, vol kwaadaardige vocht bestaat, dat deze Wortel
niet mankeert daar uit te halen, zo moet men (om te beletten, dat zich het minste van
die kwaadaardige stoffe aan ’t hart niet medeelt) hem ingeven een halve pint grove
Wyn, waar in men koud zynde, wat Orvietaan zo veel, als twe Bonen grootte, heeft
laten smelten. Dan kan men voor de behoudenis van den Os wel instaan, mits dat
men dit middel in ’t begin niet verzuimd hebbe.

GEZWOLLENHEID, Zie Opgezwollenheid.
HALSGEZWEL.
Dit komt, of van een kneuzing, of door een zweer, die’er zich gezet heeft. Is het door
een kneuzing gekomen, leg’er een Pap op van Honing, versen Reuzel, en Zemelen,
samengekookt in witte Wyn, en laat het’er vier, of vyf dagen op leggen.
Is het een binnenzweer, dat men daar uit kan weten, dat ’t eerste middel niet helpt;
neem dan witte Maluwe zalf (Ung. Althaeae) Laurier-olie, en verse Boter, van elk
twe oncen, samen koud geklopt: vryf daar mede zyne hals, en houd ze omzwachtelt
met een Linnen doem; deze Zalve zal de vochtigheid naar buiten trekken, dat een
gezwel zal veroorzaken, ’t welk men met een Schaar zal openen, zo dra men ’t nodig
oordeelt. Deze opening geschied zynde, zal men zorg dragen, om ze dagelyks te
verbinden; met’er de Netelwortel in te doen, tot dat de Zweer volkomen van hare
rottende vochten gezuiverd is.

VOETGEZWEL.
Alzo de kwade vochten doorgaans genegen zyn, om naar de onderste deelen te zakken,
vooral als deze reets kwalyk gesteld zyn, zou het te vrezen zyn, dat een gezwel aan
den Voet, daar al te grote meenigte van naar toe mocht trekken, byaldien men
verzuimde door rust en goede middelen dit kwaad voor te komen. Zodanig een gezwel
is wel in der daad van weinig belang; maar echter in staat, om grote wanorde te
veroorzaken, zo men ’t niet verhelpt, met’er gekneusde Vlierbladen en Reuzel op te
leggen, bewonden in een Linnen doek; welk middel alleen bekwaam is, om ’t te
genezen.

GEZWOLLEN GEHEMELTE.
Indien dit Ongemak den Os zyne Eetlust beneemt, en hem deerlyk doet kermen, zal
’t niet kwaad wezen, om die ader in ’t gehemelte te openen. Terstond na de Aderlating
zal men hem niet te eten geven, dan Look-schillen wel gekneusd en gepluist, met
bladen van enige groente, of heel teder Hooi, tot dat hy zich beter zal bevinden.

STEEN IN DE GAL. Zie steen.
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GEKROMPEN VOET. Zie onder V.
GALLE.
De voornaamste oorzaak van deze ziekte, is de bedorvenheid van een al te verhit
Bloet, dat zich na buiten uitzet; en lelyke vlakken maakt, die men op de huit kan
zien. Om ze te genezen, is’t beste middel derzelver oorzaak weg te nemen, met den
Os aan de halsader te doen laten, en hem naderhand een Klisteer van verkoelde
kruiden te zetten.
Daar op geef hem tot een Artsenymiddel een half pintje Koemelk, een once
Wynsteen, en een vierendeel Honing, samen gemengd. Zyn overig voed-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

692
zel moet in den Zomer de Wei wezen, in de Winter nat Hooi en Zemelen, tweemaal
daags.
Dit enige dagen zynde gedaan; zal men hem met de volgende zalve smeren. Neem
ontrent een pond Reuzel, doe’er een halve pint Olyven-olie by, met twe oncen
levendige Zwavel, zo veel Mirrhe, en een lood Bloem van Aluin (of van Alumen
plumeum, of scissile.) Laat het samen trekken in een halfpintje goeden Azyn, en
smeer’er de Os mede: de Galle zal’er van overgaan.

Van de HARDLYVIGHEID.
Dit is het tegendeel van de voorgaande Ziekte. Men neemt een pint warm Water, en
laat’er twe oncen stof van Aloë in weeken, ’t geen genoeg is, om ze loslyvig te doen
worden.

HART-GEZWEL. Zie onder G.
HINKEN. Zie achter STEEN IN DE BLAAS.
HART, PYN OM ’t HART.
Dit kan men kennen in de Lanken uit de hartkloppingen, van tyd tot tyd van walging
verzeld, die hen ’t hooft doen hangen, en hun Ogen droevig doen uitzien. Goede
Orvitaan, ter grootte van twe bonen, in een halfpint roden Wyn, is’er een uitnemend
middel tegen. Na ’t innemen van ’t zelve, vryft men hunnen Muil met Look, en twe
uren daar na maakt men voor hun een Salade gereed van Prei, Bieslook, Uijen, Selleri
en andere sterke kruiden, die men op zo ene tyd heeft, en die men hun met wat Azyn
en Zout laat eten, waar door dit ongemak genezen wordt.

HARTKLOPPING.
De Hartklopping en ’t hygen der Ossen, toont een grote ontsteking in hunne
ingewanden; en om ze te genezen, moet men op de volgende wyze te werk gaan;
Voor eerst, zal men een Os, die deze kwaal heeft, zyn rust laten nemen.
Ten twede, hem een Klisteer zetten van Bernasie, wilde Suikery, en Beetwortel,
samen in twe pinten afgetapte Koemelk gekookt, die men op anderhalfpint moet
verkoken; wanneer men’er by zal doen vier oncen Honig, en zo veel veel Neuten-olie;
welk middel den Os moet ingegeven worden, zo dra men deze Kwaal gewaar wordt.
Ten derde, na het voorsz. Klisteer, zal men hem ’s anderendaags laau water met
sap van Uijen, te drinken geven.
Eindelyk, om de Ziekte ten vollen weg te nemen, zal men Pap maken van drie
handvol Koolzaad, met een vierendeelponts Styfzel-meel, samen gestoten, en in koud
water geweikt, dat men op de kwade plaatsen zal leggen.
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Zyn voedzel moet in goede kruiden bestaan, zo ’t in den Zomer is; maar zo ’t hem
’s Winters overkomt, zal men hem Ballen van Kaas, gemengd met Zemelen, in een
Emmer met water geven, maar in enigen tyd geen Hooi, dewyl zulks kwaad is voor
zieke Lanken, of Zyden.

HOEST.
De enkele Hoest is voor zig zelve, in der waarheid, geen groot ongemak, en echter
laat ze niet na, enen Os, die werken moet, sterk te verhinderen. Zo dra men hem dan
hoort hoesten, zal men Hysoop laten trekken en hem te drinken geven, en voorts, om
in te zwelgen, gekneusde Uijen met Kaas.
Of anders, geef hem gemale en geweikte Garst, de malse deelen van zuiver Stroo,
anderhalfmaatje gemale Wikken, of kleine Erweten, voor drie reizen. Andere bewaren
daar toe gekneusde Byvoet, die in water geweikt is, dat zy den Os zeven dagen lang,
eer hy eet, laten drinken.

HOOFDPYN.
De vuiligheid, die een Os, in overvloed, uit zyn Ogen en Neusgaten kwyt wordt, is
een vast teken van zyne Hoofdpyn, voor al indien zulks van deze toevallen gevolg
wordt; dat hy kermt, woelt, een gezwollen aanschyn heeft, en meer verhit is, dan
naar gewoonte. Om ze te genezen; neem goede Look, laat ze in koude Wyn twe uren
trekken, en spuit hem die in de Neusgaten. Dit middel zal den Os veel vocht doen
kwyt raken; ondertussen moet men zyn hoofd niet laten koud worden.
De Hoofdpyn der Ossen zult gy hier aan kennen, dat ze niet eten, maar de Ooren
laten hangen. Om die pyn weg te nemen, zal men hun de Tong met gestoten Thym,
Wyn, Look en fyn Zout bestryken. Raau Gerste-water met Wyn is ook goed.
Een handvol Laurierbladen in de keel gestoken, of anders Granaatappel-schillen
helpen ook, zo wel als Myrrhe, ter grootte van een Boon, in een maatje Wyn geweikt,
en in de Neusgaten gespuit.

INGETROKKEN POOT. Zie onder voet.
KLIEREN. Zie WORGING.
KNOBBELS AAN DE TONG. Zie letter T.
KOLYK. Zie ook BUIKLOOP.
Als men een Os hoort kermen, zyn hals en achterpoten uitrekken, opstaan en dikwils
neerleggen, zonder zig op ene plaats te kunnen houden, en eindelyk zweten; zo kan
men uit deze toevallen opmaken, dat hy door Kolyk is aangetast, dat hem van
vermoeidheid overkomt, en eer in ’t voorjaar, dan in enig ander Saizoen, alzo hy dan
bloedryker is. Deze kwaal is hevig, en doet enen Os menigmaal sterven, zo men haar
niet tegen gaat.
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Men moet hem dan terstond, als men ze gewaar wordt, de Staart aan zyn uiterste
splyten, om ze aan ’t bloeden en aderlaten te krygen, en hem een stuk van ’t Oor
snyden: daar op met een ronden stok
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zyn Buik hard stryken, ten einde hem met het inkomen van de fyne lugtdeelen door
de opengaande lugtgaatjes, het verdikte bloed dun worde, en te lichter uit de geopende
plaatsen uitlopen.
Dit gedaan zynde, laat men hem een goed half uur zich met gaan bewegen, en zet
hem dus op de Stal, daar men hem wel warmtjes zal dekken.
Rakende zyn Kost; geef hem goed Hooi, en ’s middags een maatje Haver. Zyne
drank moet laau water wezen, waar in men een handvol geraspte Kaas zal doen.
Byaldien deze middelen den Os geen hulp toebrengen, zal men hem gekookte
Uijen geven, in groven Wyn geweekt; en zig voorts bedienen van een Beddepan vol
vuur, en van een heelwarme kopere Pan, om hem den Buik te verwarmen.

VAN DE OPGEZWOLLENHEID
Deze Bed- en andere Pan, zyn ook nodig voor een gezwollen Os; welk ongemak hem
vast zou doen bersten, zo men’er geen middel tegen wist. De oorzaak hier van is, als
een Os, of enig Diertje heeft ingeslokt, of Gras gegeten, dat nog bedaauwd was. Om
hem te helpen, steek hem drie, of vier vingers diep een Hol-hoorn in de Aarsdam,
en laat hem dus gaan wandelen, tot dat hy de Winden hebbe geloost.
Of anders, kan men hem een Klisteer zetten, van gekookte Maluwen; Glaskruid,
wilde Suikery en Beetwortelen, met wat Zemelen en Neuten-Oly.

KOORTS.
’t Gebeurt wel, dat een Os, al te vermoeid zynde, het bloed zodanig verhit is, dat het
heel bedorven wordt. Hier uit ontstaat zulk een wanorde in zyn lyf, dat den Os ’t
hoofd heel zwaar, en de ogen gezwollen worden. De hitte, die door ’t gantse lighaam
de vochten ontstelt, is zo overmatig, dat men ze gemakkelyk kan gevoelen, hoe
weinig men de huid maar aanraakt.
Door deze tekenen geeft een Os te kennen, dat hy moejelyk is te genezen; zo men
niet terstond op de eerste oorzaak, namelyk het bloed, werkt. Waarom men hem
terstond voor ’t hoofd doet laten, of by zyn oor. En, om den groten brand, die zyne
ingewanden verteert, te matigen, geeft men hem niet, dan verfrissende middelen, als
versgeplukt gras, (zo hem deze ziekte in den Zomer overvalt) waar onder men wat
Lattou mengt. Is het in den Winter, dan voedt men hem met natgemaakt Hooi en
Zemelen, twemaal daags. Het water om te drinken, moet helder en vers wezen, en
om het de raauheid te benemen, zo doet men’er twe handen vol Rogge-meel by, waar
door hy veel gezonder wordt.

KLISTEER.
Na alle deze middelen, zo de ziekte hartnekkig is, moet men Haasjes-kruid, wilde
Cichory, Lattou en Beetwortels, in twe pinten water met Zemelen, t’zamen koken.
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Daar na laat men ’t door een doek loopen, en’er twe lepels vol Honig, met zo veel
Neuten-olie hebbende bygedaan, dient het tot een Klisteer.

KRIMPINGEN in de Darmen. Zie KOLYK.
KLOPPING der Zyden. Zie HARTKLOPPING.
KRIMPING van den VOET. Zie V.
LUIZEN.
Om dit gedierte te doden, bedient men zich van een zalve, uit de Pis van den Os zelve
gemaakt, uit Hars in witten Wyn gesmolten, en uit gezouten Boter, samen gemengd,
en men besmeert daar den Os over zyn hele lyf mede.
Tegen de Luizen der Ossen stelt men ook dit middel in ’t werk: men doe hem ter
aarde liggen, om te zien, of’er blaartjes op zyne Tong zyn, die men moet branden
met een Spits en heet Yzer, en de wonden smeren met wilde Olyf-bladen, gekneust
met fyn Zout, en Boter, of Olie. Of anders zal men hem te eten geven wilde
Komkommeren-wortel, gestampt met Vygen; of een half pintje Garstenmeel, en zo
veel geraspte Kaas in Wyn.
Nog kan men gebruiken wilde Olyf-bladen met Zout gekookt, en de Blaasjes, die
hy op de Tong heeft, weghalen.

MAAG. Steen in de Maag. Zie S.
MAGERHEID.
Somtyds is een Os zo mager, dat hem de Hui- aan de Beenderen zit. Deze kwaal
zoude hem zekerlyk tot de uiterste kwyning brengen, als men’er niet schielyk by
was. Het eerste middel is, dat men hem met Wyn en Olie, onder een gemengd, tegen
de vloeg van het hart opsmeert, en’er dan een warme Pan tegen houdt, om de Zalf
te beter te doen intrekken, hier door raakt hem het Vlees van de Ribben af. Ten twede,
alzo deze kwaal niet veroorzaakt wordt, dan door al te verhit bloed, dat men
noodwendig moet matigen, zo men niet wil, dat het Vlees weder gaat vastzitten, zal
men hem een Klisteer zetten van gekookte Beetwortelen, wilde Suikery, en andere
verkoelende Kruiden, met Zemelen daar onder. Dit samen gekookt, en weder laau
zynde, dient tot een Klisteer, als men’er twe lepels vol Neuten-, of Boom-olie zal
hebben bygedaan.
Hier na moet zyn voedsel des Morgens vochtig gemaakt Hooi wezen, twe uren
daar na een maatje natte Zemelen; ’s middaags Water om te drinken, dat wit is van
Gersten-meel; na dien tyd tot ’s avonds vers Gras, als ’t Zomer, maar in den Winter
altoos Hooi, als gezegd is, en ’s Avonts nog een maatje natte Zemelen. Dit drie dagen
na een gedaan zynde, zal men hem beginnen te geven half Zemelen, half Haver, maar
altoos natgemaakt, zo lang, tot dat hy hersteld is, dat men aan zyn Haair kan weten,
als dat glinstert, en zacht in ’t behandelen is.
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NAGEL. Zie VERNAGELT.
KWADEOGEN.
Als een Os Kwade ogen heeft, verstaat men daar door, dat zulk een ongemak uit
gene andere plaats komt, dan uit de Ogen. Men moet dan zyn best doen van hem te
verkoelen, en de ontsteking, die’er mogt wezen, met ze dikwils op enen dag, met
Weegbree-water te betten, weg te nemen.
Zo de Ogen gezwollen zyn, zal men’er een Pap opleggen van geraspte Kaas, in
Honing-water geweekt, en tot een Pap gebragt.

OPGEZWOLLEN. Zie achter kolyk.
ONTZETTING.
Als een Os onder ’t gaan dit ongemak krygt, is’er niet beter, dan Reuzel, Honing en
witten Wyn te nemen, dat te samen te koken, en daar de kwade plaats, drie dagen
lang, drie, of viermaal daags mede vryven.

OPSTOPPING VAN ’t WATER.
Niets is makkelyker, dan dit ongemak te ontdekken, als men maar opmerkt, of hy
dikwils moeite doet om te pissen, zonder het te kunnen doen. Dit kwaad is zeer
pynlyk, en noodzaakt den Os te kermen, dat licht te hooren is. Zo dra men dan dit
ziet, zal men nemen Glas-kruid, en Kruis-wortel, die te samen koken, en’er een
stovinge van maken, met versse Boter, daar men een doek in nat maakt, die men om
de Kloten van den Os bind. Tot drank zal hy hebben een half pintje witte Wyn, waar
in men alvorens twe lepels vol Honing, en zo veel Olie heeft laten koken, dien men
hem, op drie verscheide morgens, zal geven, telkens even veel.
Zyn voedsel moet wezen, zo veel men krygen kan, en de tyd van ’t jaar medeberngt,
Knolleblaren, of Loof, met een maatje natte Zemelen ’s Middaags, en ’s Avonds
even zo veel. Deze middelen zullen hem helpen, mits dat hy acht dagen rust hebbe.

POOT. Zie voet.
PYN OM ’t HART, Zie onder H.
PISSEN. Zie BLOEDPISSEN en OPSTOPPING.
PYN IN ’t HOOFT, Zie onder H.
PURGATIE.
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Om de binnenste delen van een zieken Os wel te zuiveren, is’er niets uitstekender,
dan uitgeperste Olyven te nemen, en’er het Beest dikwils van te eten gegeven. De
Raap-koeken houden hem ook een open lyf.

STEEN in de Blaas.
Voor deze kwaal neem twe oncen Zee-venkel; stoot een half loot Kruidnagelen,
anderhalf vierendeel loods Peper; meng het onder een, en geef het dus den Os in,
met laauwe rode Wyn. Zo gy dit enige dagen hebt gedaan, en’er de Steen niet op
volgt en uitvalt, moet men hem uitsnyden.
Zo de Os hinkt, hebbende op enig lid koude gevat, moet men zynen voet stoven,
en de zeere plaats met een Lanset openen, en met oude Pis wassen; naderhand’er
Zout op leggen, en met een Spons, of Doek afnemen. Hier na zal men op de zeere
plaats, door middel van een gloejend Yzer, laten druppen Osse-, of Geite-vet.
Hinkt hy van het trappen in een Doren, of iet dergelyks, zo leg op de Kwetsuur
gesmolten Was met Olie, ouden Honig, en Meel van platte Erweten, samen koud
geworden; Voorts zult gy’er ene Vyg, of gekneusden Granaat-appel op leggen, en
’t wel toebinden: dus zal het ongemak haast genezen zyn. Op den derden dag doe
het zelfde, en byaldien hy hinkt van wegen den Etter, die’er met gewelt na toe zakt,
dan moet men de plaats verwarmen met gekookte Wyn en Olie, en’er naderhand
raau heel warm Gerstemeel opleggen; maar als de etter ryp en zacht is, moet men ’t
open snyden en uitwassen, en’er Leliebladen opleggen, of Zee-ajuin met Zout, of
Verkens-gras, of gestampte Malrove.

SCHURFT. Zie GALLE.
STEEN, dien men vindt in de Ossen Gal.
Somwyl vindt men een gelen steen in de Gal van enen Os, ter grootte van en Ei;
welke steen, in een drankje ingegeven, een uitstekend middel is tegen de Geelzucht
en Steenziekte. In de Neus gedaan zynde, maakt zy een helder gezicht, en belet de
Zinkingen op de Ogen. Zie bezoard.

STEEN in de Ossen Maag.
Ook vindt men wel in de Maag een soort van een’ Bal, ter grootte van een kleinen
Appel, die van koleur grysachtig rood is. Hy is rond, doch een weinig plat, en
doorgaans met een gat in ’t midden. Men gist met goede redenen, dat deze Bal niet
anders is, dan een klomp haair, die een Os onder ’t likken vergaderd.
Hy dient om den Buikloop en Bloedlozingen te verdryven, zynde ingenomen van
een half scrupel zwaarte, tot een halfvierendeel-loods. Uitwendig wordt hy gebruikt
voor een Spons, om de Wonden droog en schoon maken.
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Baardekens, of Knobbels aan de TONG.
Dit is niet anders, dan een uitwassing van vlees onder de Tong, die den Os belet te
eten. Zo dra men zulks gewaar wordt, moet men ze opsnyden met een schaar, en de
Wonde met Azyn en Zout, of met enkel Speekzel, wassen.

VERMOEIT. Zie achter WALGING.
VERSTOPT. Zie onder BUIKLOOP.
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VOETGEZWEL. Zie onder G.
VERHARDE, of GEKROMPE VOET.
Neem hier tegen de wortels van gemene en witte Maluwe, of van Heumst; laat ze in
een behoorlyke menigte waters koken; daar op kneus en kleins ze door een zift, voorts
doe’er een halfpond Wagensmeer, en anderhalfpint zeer goeden Wyn by; laat het
dus samen koken, tot dat de Wagesmeer gesmolten zy; doe’er dan nog wel gekneust
Lynzaad onder, en laat dit alles weder koken, tot dat de Wyn verteerd is. Smeer van
deze Pap op den voet, en laatze’er drie gehele dagen op blyven; hier na leg’er de rest
op, die’er nog ander drie dagen moet op blyven.

VERSTUIKT. Zie ONTZET.
VERNAGELD.
Een Os wordt ook wel eens Vernageld, of hy krygt splinters van hout, of wortelen
in den voet; als hy in de Bossen gaat weiden. Hy hinkt’er aanstonds van, en zo dra
men zulks merkt, is het best, daar niet meé te talmen. Men neemt dan den voet van
den Os, en’er den Nagel, of Splinter hebbende uitgetrokken, giet men heete Oly op
de wonde, legt’er Werk op en bewind ze met Touwen. Dit twe, of driemaal gedaan,
en den Os wat rust zynde gegeven; geneest zulk slag van ongemakken.

VERHIT. Zie HARTKLOPPING.
VEL AAN DE BEENDEREN.
Zo het Vel aan de Beenderen kleeft, moet men ze betten met enkelen Wyn, of
gemengd met Oly.

WATER. Zie PIS en OPSTOPPING van ’t WATER.
WALGING. Zie ook GEZWOLLEN GEHEMELTE.
Men weet terstont, dat een Os ziek is, als hy geen lust, of trek tot eten heeft, en om
te zien, of het niet dan een enkele Walging is, die hem kwelt, neemt men Zout met
scherpen Azyn, waar in men Uijen, of Look, of Sellery doet, dat men hem in de keel
giet, met zyn Muil om hoog te houden, op dat hy niets van deze Salade late vallen,
terwyl hy ze kaaut. Is ’t niet anders dan een Walging, zo zult gy dat middel gene twe,
of drie dagen gebruikt hebben, of hy zal zyn etenslust, als voren, weer krygen. Maar
is die Walging van een andere ziekte ontstaan, dan moet men den oorspronk daar
van zoeken, en ze van den begin af tegengaan.
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Van de MACHTELOOS- en VERMOEID-HEID.
’t Kan ook gebeuren, dat de Os, wegens machteloosheid geen eten lust, dat dan, of
van al te sterken arbeid komt, of van dat hy te lang voor de ongemakken van de lucht
heeft bloot gestaan. Is het in den Zomer, en oordeelt men, dat de grote hitte zulks
hebbe veroorzaakt, zal men na het voorschreven middel, twe grepen Meel in drie
pinten Water doen, dat men hem des middags en ’s avonds zal laten drinken. Hy zal
des morgens tot zynen Kost hebben een maatje natte Zemelen, met een enkele hand
vol Haver, en daar op Gras. Dus zal men’er meé voortgaan, tot dat men ziet, dat hy
wel eet, waar na men hem, als andere Ossen, zal handelen.
Is het in den Winter, kan hem die machteloosheid zyn aangekomen, of, als hy
Sneeuwater heeft gedronken, of dat hy door Regens in dat Jaargety is verkoud. Dan
zal men hem na het voorschreve middel van Azyn, in plaats van natte Zemelen, haar
heel droog geven, met de helft Haver daar onder, des morgens en ’s avonds evenveel,
nevens goed Hooi, waar van hy, noch by dag, noch by nacht moet gebrek lyden.

WORGING.
Dit ongemak is niet anders dan een kwade vocht, die zich onder de Gorgel vergaderd,
en de Klieren zo vervaarlyk doet opzwellen, dat ze enen Os kunnen verstikken, zo
men hem niet schielyk helpt.
Als men dan merkt, dat een Os door die Kwaal wordt aangetast, opent men hem
’s avonds en ’s morgens deze Klieren met een Lancet; daar op strykt men het onderste
van de Gorgel met Laurier-oly en verse Boter, onder een geklopt. Men dient hem ’t
Hoofd ook warm te houden, en wel te dekken, anders zou hy’er van sterven.
Hoe zwaarder ziektens te genezen zyn, kan de Lezer in de Boeken vinden, op ’t
einde van het Artykel paard aangehaald; waar henen wy hem zenden.

De verscheide deelen en stukken van enen Os, worden op byzondere wyzen
toebereid.
PENS, of Gedarmte van een OS.
Om de Dienstboden en gemene Luiden te helpen, wascht men ze eerst in ruim Water,
om’er alle vuiligheid uit te spoelen: wanneer ze nu heel zuiver zyn, gooit men ze in
een Ketel vol water, en laat ze gaar koken.

GEFRUITE PENS.
Men moet een blanke Pens hebben, dien aan redelyke stukken snyden, en hem met
Boter in een Pan fruiten; daar op neemt men Uyen in schyven gesneden, die men
insgelyks wat braad, en naderhand met Zout en Peper bestrooit, met een weinig

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Vleesnat daar op; en wanneer alles een weinig samen is gekookt, giet men’er een
glas Wyn in, om de Saus wat te dempen, tot dat men proeft,
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dat het tyd is, om dit kooksel op te scheppen, waar in men wat Mostert kan doen, zo
men ze lust.

OSSEVOETEN.
Men frikasseert ze, met ze in stukken te snyden, als ze wel gaar gekookt zyn, doet
men’er wat Uyen by, en fruit het samen in Boter, strooit’er Zout en Peper op, met
een lepel vol Water, of Vleesnat. Als het dus een weinig samen heeft gekookt, giet
men’er ook een glas Wyn in, dien men mede laat koken, tot dat de Saus dik genoeg
is, wanneer men de Pan van ’t vuur neemt, en’er wat Mostert over doet.

’t GEHEMELTE VAN EEN OS.
Kook het half gaar, neem’er het vel af, daar de Tong heeft aangezeten, sny het in
stukken, om in een Panne te fruiten met Boter, dan laat het koken met Nat, en een
glas Wyn; doe’er wat Zout en Peper op, en hele Uietjes; Voorts bindt het met een
weinig Meel, en dis het op.

OSSETONG.
Men eet ze met Azyn, of met een zuere Saus, na dat men ze in Nat gekookt, en van
haar vel ontdaan heeft, of men doorspekt ze, en steekt ze aan het spit, ’t Is een lekker
kostje.

Anders.
Laat de Ossetong in goed water koken, met een weinig Zout en fyne Kryden daar
op, sny’er het stuk van de Gorgel af, ontdoe haar van het vel, en doorspek ze met
grote stukken, om ze op een Rooster te leggen, of om te braden. Onder ’t opdissen,
moet men haar in de lengte opspouwen, om ’t Spek te doen zien, en eer ze op Tafel
komt, moet’er een dunne Saus by.

GEROOKTE TONGEN.
Eer men ze te róóken hangt, draagt men zorg van ze te zouten, waar toe ze heel vers
moeten zyn, en wel gewassen in laau water, om’er al het bloed uit te trekken, daar
op in koud en vers water: droogt haar voorts met een schonen doek. Dan zout men
ze in een stenen Pot, en uit vreze, dat de bovenste Tongen mogten bederven en geen
zout vatten, dient men niet te vergeten, haar enige reizen om te keren, waar door ze
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altemaal op enerlei maat gezouten worden. Dus laat men haar tien, of twaalf dagen
leggen, waar na zy’er worden uitgenomen, om ze in den Rook te hangen; dat dus
geschiedt: men hangt ze aan ’t dunste eind met een Toutje, of Bantje, en omwind
haar met Papier, op dat’er het Roet geen smaak aan geve. Dus moeten ze zo lang
hangen, tot dat men gist, dat ze wel door rookt zyn, wanneer men ze opsluit in een
plaats, daar geen vochtigheid regeert.
Om ze nu wel te bereiden voor de Tafel, legt men ze in laau water, en laat ze’er
in leggen, tot dat ze zacht en genoeg doorweekt schynen. Hier na zal men ze
afschrappen, en dikwils verwateren, tot dat het laatste water schier even helder blyft.
Dit gedaan zynde, zal met een Pot nemen, waar in men ze doet met water en fyne
kruiden, en met Zout, Peper en Kruidnagelen bestrooit, om ze dus gaar te koken;
waar na men ze van ’t vuur, en’er ’t vel afneemt, dat makkelykst geschied, als ze
nog warm zyn. Op die wyze worden ze heel lekker. Dog om haar een verheven
smaakje te geven, dat ze anders niet hebben, steekt men’er tien tot twaalf Kruidnagels
in, dat ze wonderlyk aangenaam maakt.
Men dient te weten, als men de Tongen lang wil bewaren, dat ze dan haar vel
moeten behouden: maar wil men ze ras eten, hoeft men niet te schromen van zulks
aanstonts te doen, alzo ze beginnen hard en droog te worden, als men ze geschilt
heeft om te bewaren.

OSSE SCHOUDER.
Dit deel van een Os is het minst smakelyke van allen: ook bedient men’er zig weinig
van, als om vleesnat te maken, dog ’t geeft weinig kracht; echter is het voor de
Dienstboden maar al te goed.

’t BLOEDIGE STUK.
Dit Stuk maakt zeer goed nat, en is zeer aangenaam te eten, van wegens de Klieren,
die by de Gorgel zitten.

’t Bloedige Stuk tot Huspot.
Men eet dit Stuk ook als Hutspot met Knollen, of Rapen, als men ’t in stukjes hakt,
en kookt met Water, Zout, Peper, Uijen en Kruidnagelen. Dan uit het nat genomen
braadt men ’t met Spek; voorts laat men ’t uitdruipen, en een Saus gemaakt hebbende
over de Knollen, doet men ze over dat Stuk in een platte Schotel, en zet haar dus op
Tafel.

OSSE RIB, anders genaamd HET BEVENDE STUK.
Schoon het Ossevlees een zeer gemene kost is, echter ziet men, dat ze op een Maaltyd
nodig is; en dit is de reden, waarom onze Koks zo verscheide manieren weten, van
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het toe te bereiden, en zo lekker te maken, dat het op de voornaamste Tafels mag
komen. De Osse-borst, zynde een van de beste stukken, mag op de volgende wyze
toegemaakt worden.
Laat ze half gaar koken in een Ketel, daar op doorspek haar met grof Spek, bestrooi
ze met Zout, Peper en Kruidnagelen onder een gemengd. Neem een aarden Pot, en
stoof ze ten volle gaar met schyven Spek op de grond, met Zout, Peper, witte Wyn
en Vlees-nat. Als gy gist, dat ze gaar is, zo
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geef haar een smaak met Morgelen, (Champignons) en breng ze op Tafel.

Anders.
Om ze heel smakelyk te maken, zal men ze enen dag in Zout leggen, en ze dan koken
in water, met wat Zout, Peper en Kruidnagelen. Dit gedaan zynde, zal men haar in
de langte snyden, met Pieterselie toemaken, en’er sap van Citroen op drukken, als
men haar wil eten.
Die dit Stuk op zyn Burgers willen eten, vergenoegen zig met haar in den Pot te
doen by ander vlees, dat men met Zout, Peper en Nagelen toemaakt, en zo is een
Ossenborst niet kwaad.

Een DYHARST.
Men bereidt een Dyharst op verscheide wyze: men eet ze gekookt en gebraden, ’t zy
aan ’t Spit, of op een Rooster. Is ’t aan een Spit, dan dient men ze niet op te koken,
uit vreze, dat ze haar sap zouden verliezen, dat het enigste is, waarom ze zo geacht
wordt.
Maar om dat’er zyn, die het vlees niet bloedig kunnen eten, heeft men een middel
gevonden, om haar, als ze dus gebraden is, op de volgende wyze toe te maken.
Men snydt deze Dyharst in stukken op een Schotel, doet’er wat Water en Zout by,
met een scheutje Azyn, en een weinig Peper, waar door ze heerlyk wordt.

OSSE SCHYVEN.
Men gebruikt ze, om Hakzel te maken, daar men Uijen, Look of Prei, Zout, Peper
en Nagelen by doet. Dit samen gekookt op een Fornuis, of Vuurpan: en denkende,
dat het gaar is, doet men’er Verjuis by, en neemt het daar na van ’t vuur.

BEUF à LA MODE, of Ossevlees met een zure dikke Zaus.
Deze Schyven zyn ook wonderlyk goed; om ze te bereiden.
Klopt menze eerst wakker, om het vlees wat malser te maken: daar na doorspekt
men ’t grof, en bestrooit het met Zout en Peper, dan doet men ’t met ’t gemeen kruid
en Lauwrier in een Casserol, of in een aarden Pot, die men dicht toestopt om zachtjes
te koken, en het met klein vuur te onderhouden; als men ziet, dat het byna gaar is,
doet men’er een glas witte Wyn, of twe by, met wat water; en als ’t genoeg gekookt
is, zet men ’t af om op te dissen, en drukt’er een Citroen over.
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Anders.
Na dat deze stukken wel gespekt en gebraden zyn, doet men ze in een aarde Pot, en
kookt ze op een klein en langzaam vuur, met hun eigen nat; wel toegedekt en in acht
zynde genomen, of ze gaar zyn, en na dat men ze behoorlyk heeft gekruid, zal men
ze van ’t vuur nemen, en’er Citroensap op doen, waar door ze volkomen goed worden,
mits zy zo lang koken, dat de Saus byna heel verteert is.

’t NIERESTUK.
Men eet het gekookt, en op deze wyze is het heerlyk. Men gebruikt het ook, om’er
Pasteien van te maken, voor al op het Land, daar men wel te vrede is, als men van
zulke mondkost geen gebrek heeft.

OSSE STAART.
Men maakt ze met een Hazesaus, of kookt ze alleenlyk gaar, om dus op Tafel te
komen.

OSSE SCHINKEL.
Men kookt ze alleenlyk, en wel gaar zynde, is ’t geen kwaad eten.

Wat stukken men best zal kiezen om te zouten.
Alle de stukken van enen Os zyn niet even goed om te zouten: de Ribbestukken,
Dyharst en in ’t gemeen alle die veel been hebben, moeten dus niet bereid worden;
maar, als men vlees in Zout wil leggen, voor al op het Land, wanneer Ossen goedkoop
zyn, zal men achterkwartieren nemen, zo veel als men nodig oordeelt.
Men houdt daar toe, of een Kuip, of grote aarde Vaten, in welke men de gekapte
stukken by lagen legt, en op dezelve wyze zout, als Verkensvlees, dog men moet ’t
niet al te sterk zouten, daar in tegendeel het Verkens-vlees nooit meer Zout naar zig
trekt, dan het behoeft; maar ’t Ossen-vlees kan licht verzouten worden.
Wyders moet het’er niet over de veertien dagen in blyven liggen, ten ware men
de manier van zeker Land wilde volgen, daar men al veel Vlees gewoon is te zouten,
op deze wyze. Na dien tyd nemen zy ’t uit pekel, en leggen stuk voor stuk op Planken,
om ze een dag, of twe te laten afdruiken: hier op steken zy weer in de Ton, en zouten
ze voor de twede reis, welk zout weder smelt.
Dus vyf, of zes dagen besloten zynde geweest, zal men ze weer op Planken leggen,
nu en dan zorg dragende, van haar ’t onderste boven om te keren, tot dat zy droog
zyn.
Dit vlees wordt dan aan een Zolder gehangen, om’er van te nemen, als ’t nodig
is; het houdt zig een langen tyd goed: maar is nooit zo smakelyk, als of het vers werd
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gegeten, ook brengt het geen meer voordeel: waarom ik rade, dat men deze menage
niet in ’t werk stelle, alzo ik het beter achte, een Os, of Koe, die vet is geweid, te
verkopen, dan voor zig te slaan.
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ossetong, Buglossa. Zy heeft somtyds den naam in dit Boek van Kalfstong gekregen.
Zy gelyk wel na de Bernasie, of Borago, en verschilt meest daar in, dat de bloem
kleinder is, en met ronde verdeelingen is voorzien. Zy draagt dezen naam naar ’t
geiyk, dat hare bladen na de Tong van een Os, of Kalf hebben. Zy gelykt vry wel,
zelf in krachte, na de
ossetong, die den naam van Borago, of Bernasie draagt, welke lange brede ruwe
bladen met stekeltjes heeft. De bloemen zyn Starswys met vyf blaadjes voorzien,
binnen welke uit het midden der bloem vyf kleine lapjes, als bloemblaadjes, opryzen,
die wit, gespleten aan de pnnt zyn,en binnen welke wederom zulke opryzen, die
scherp zyn, en binnen deze heeft men de styltjes. Zy heeft ruwe zaden, die een
Slangenkop gelyken. De bloemen van deze zyn blaau, en worden onder de
hartsterkende gebruikt. Men gebruikt ze getrokken, als The. Men maakt’er ook een
Conserf van, waar van men van twe dragma tot een half once in eens ingeeft. De
wortels gebruikt men in de Winter, om afziedsels voor de Borst, en om te verkoelen.
Het sap van Bernasie is zeer goed in Zydwee. Men maakt het helder; en geeft het
van vier tot vyf oncen in eens. Als men ’t tot een Buikzuivering wil schikken, doet
men’er een once Violenstroop by, en geeft het een reis vier vyfmaal op enen dag.
Men neemt in de plaats van deze Bernasie de Buglosse, om dat zy van ene kracht
zyn.
osterlucie. Zie oosterlucie.
ouderdom. Het leven is zo dierbaar, dat de Mensen hun uiterste best doen, om de
middelen op te speuren, die men meent gevonden te hebben, om het zelve
(natuurlykerwyze) te verlengen en tot enen hogen ouderdom te brengen; Zie hier
enige daar van. Het eerste zyn de Pillen van Macrobius; een Grieks woord, dat lang
leven betekent.
Om deze Pillen te maken, neem acht oncen Aloë Socotrina, vier oncen Mastix in
korrels, zes oncen Mirrhe; twe oncen Engelse, of Oosterse Saffraan. Dit moet men
laten trekken, te weten, de Aloë en Saffraan met Brandewyn, de Mirrhe en Mastix
met den allerbesten Geest van Wyn; laat alles door een graauw papier lopen, en giet
het onder een; laat het dan door ’t Mariebad uitwasemen, (uwen Kolf in een Ketel
met heet water zettende.) En wanneer de opkomende dik worden en een velletje
maken, zo laat het koud worden, neem het dan van ’t vuur, of van den Oven, en giet
de dus verdikte stoffe in ene verglaasde aarden Pot, om op het vuur, of in de zon al
roerende met een stokje het water te doen uitwasemen, dat zich onder het vlies
vergaderd heeft. Daar na, als het taai genoeg is, zo vormt’er Pillen af, van 3. 4. 5. en
6. grein. Hier van moet men’er een deurslikken ’s avonds met den eersten brok, die
men over Tafel eet, het zy Brood, Vlees of Nat. Hier door wordt altyd een open lyf
gehouden, zo dat men ’s morgens altyd enen stoelgang zal hebben.

Twede middel om oud te worden.
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Zynde een Siroop des Levens. Om dezen te maken. Neem acht pond sap van
Merkuriaal- of Bingel-kruid; twe pond sap van Bernagie geperst uit de punten der
bladeren; twaalf ponden Narbonsen Honig, of anders de beste Honig, die’er te krygen
is. Zet het te samen te vuur, om een walm op te koken en te schuimen; dan door een
wollen zakje klaar te laten aflopen (’t geen men noemt de Mouw van Hippocrates.)
Zet ’t dan weg; laat dan gedurende 24 uren trekken vier oncen wortels van Gentiaan,
grof gesneden, in drie pinten witten Wyn, op hete As, en schud het nu en dan eens
om; giet het dan by ’t andere, en laat het zamen zachtjes, tot de dikte van enen Siroop,
koken. Doe het dan, om koud te worden, en te bewaren, in aarden verglaasde potten;
nemende dagelyks enen lepel vol daar van in. Men kan’er ook een half pond
Iris-wortel by doen, en ze met de Gentiaan in den Wyn laten uittrekken.
Deze Siroop verlengt het leven, herstelt de gezondheid van allerhande zieken,
bewaard voor het Voet-euvel, verkoelt de hitte der ingewanden, en al was’er nog
maar een klein stukje van de Long over, de rest geheel verteerd zynde, zo zou ze het
kwade herstellen, en het goede deel behouden; (zo de Franse Schryver zegt.) Zy is
goed voor de pyn in de maag, heup-pyn, drajingen, schele Hoofd-zweer (Hemicrania,
of Migraine genaamt) en in ’t algemeen voor de inwendige pynen. Als men dagelyks
enen lepel vol van deze Siroop neemt, zo kan men verzekert zyn, dat men Doctor,
noch Apotheker zal van doen hebben; maar dat men het leven in gezondheid zal
doorbrengen; alzo zy de deugd bezit van geene kwade vochten in ’t lighaam te lyden,
doende de zelve aanstonds afzetten.

Derde middel.
In een Boek, gedrukt te Caën 1683. tot Tytel voerende, Lichte en beproefde Middelen,
waar van de Heer de Lorme zich bediend heeft. De Galante Merkuur, in de maand
Juli 1678. spreekt daar van als hy van de dood gewaagt van een zeer vermaard en
oud Genees-Heer, die een Tisaan in ’t gebruik zou gebragt hebben, genaamd de rode
Bouillon, daar duizenden van mensen zig wel by bevonden hadden. Zy is saamgesteld
van Bernagie, Buglosse, wilde Cichory, Zuring, Knoop-gras, Aardbeziën-kruid,
Papen-kruid, Ganserik, van elks ene hand vol. Dit laatste kruid groeit in de Bossen,
en men kan’er een voorraad voor twe jaren van op doen, en was het’er niet, men
konde het daar uit laten, doch het is beter, als men alles by elkander kan krygen; men
vindt’er ten minsten altyd de wortels van, zelfs by de grootste koude, en deze zyn
beter dan de kruiden.
Deze kruiden moeten twe uren lang, of langer, ko-
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ken in een aarden Pot, daar vyf, of zes pinten waters in kan. Als het water opgedronken
is, giet men weder vers water daar op, ’t welk by de twede reis zo goed schynt, als
het eerste. Men moet aanmerken, dat de wortels niet altyd in ’t water moeten blyven:
want zo zy daar langer in bleven, zou het water zuur worden, voor al in den Zomer.
Eer men de Pot van ’t vuur neemt, moet men’er nog een pintje water op gieten, en
het dan laten staan, zonder koken; dus doende beneemt men de bitterheid van de
kruiden. Men kan’er ’s morgens nuchteren van drinken, en ’s avonds voor den eten,
mits men in vier uren niet gegeten hebbe, zynde een tyd, die tot de vertering der Spys
vereist wordt.
De Heer de Lorme is geweest eerste Geneesmeester van drie Franse Koningen,
Henrik de Groot, Lodewyk de XIII. en XIV. en Afgezand te Kleef voor den Hertog
van Mantua. Hy is Honderd en vier jaren oud geworden, en zyn Vader Honderd en
achtien, zynde deze ook eerste Geneesheer geneesheer geweest by de Koninginne
Louize van Vaudemont, Gemalinne van Henrik III., en naderhand van Maria de
Medicis, Gemalinne van Henrik de Groot. Deze grote Geneesmeester heeft, om tot
die hoge jaren te komen, altyd grote moeite gedaan, om zich op alle wyze tegens de
koude te wapenen, ’t zy met Klederen, of met zich in zyne Kamer op te sluiten. Daar
en boven belaste hy ook, dat men op bekwame plaatzen moest gaan wonen, en zich
wachten voor de Winden, zynde onze vyanden, die indringen door de Neusgaten,
Ogen, Oren, en alle deelen van ’t Lighaam, daar ze beginselen van beroertens
invoeren.
Door deze onderstelling om zich in den Winter niet aan de koude bloot te stellen;
zie, wat hy hier voor, onder ’t woord koude, aanbeveeld. Hy bewaarde zich ook voor
Ziekten door zyne matigheid; maar was echter ook van gedachten, dat men (om ons
van zyne uitdrukking te bedienen) het vervliegen van de geesten moest beletten, en
de natuurlyke warmte herstellen. Hy gebruikte in der daad Conserf van Rozen, om
de warmte te versterken, en zyne rode Bouillon, die voor voedsel en Geneesmiddel
verstrekt; Nochtans oordeelde hy, dat het lighaam van tyd tot tyd Geneesmiddelen
van noden had, en dat’er somtyds sterker hulpmiddelen nodig waren, weshalven hy
zomtyds deed ader laten, zelfs tot twemaal toe, naar mate van de krachten, in wat
jaren, of ouderdom het ook mogt zyn
Het aderlaten was echter het Geneesmiddel niet altyd, men moest ook andere
middelen in ’t werk stellen. Als de natuur wat traag begon te worden, nam hy toevlucht
tot Klisteren, maar koos liever de Zet-pillen, uit vreze van den Endel-darm te drukken;
maar alzo men de kwade vochten ook moet afzetten, die zich van tyd tot tyd in ’t
lighaam vergaderen, schreef hy een Drankje voor, ’t welk hy zyn Klein ordinaris
Medikament noemde, wiens zamenstel het volgende is. Hy nam een pint van zyn
rode Bouillon, welke hy stelde gemaakt te zyn uit de beste en heilzaamste kruiden,
die’er in de Genees-kunde bekend zyn, daar deed hy drie vierdendeel-loots
Senne-bladeren in trekken, benevens vier grien Scammonie, of vyf grein voor sterke
personen, met een achtendeel-loods Zoethout, latende alles in een Marmere Vyzel,
met een houte Stamper fyn stoten.
Somtyds was het niet genoeg dit kleine middel te gebruiken; maar dan moest men
zyn groot Middel nemen, gemaakt van welbereide Antimoni. Dat hield hy (om dus
te spreken) als voor zynen Afgod, zeggende dat men ’t zekerlyk voor een weergaloos
Middel moest houden, wanneer men aanmerkt de verwonderens-waardige uitwerking,
die ’t in personen van den eersten rang gedaan had. Ja, aan enen zyner Vrienden in
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’t Leger schryvende, zegt hy, zonder hem enige byzondere kwaal te noemen, dat hy
Antimoni moest gebruiken, wanneer hy zich niet wel bevond: want hy oordeelde het
dienstig om allerhande kwalen te verdryven; en schreef ook aan den Heer van S.
Germain, van wien ik al het bovenstaande hebbe, en ’t geen men in ’t bovengemelde
Boek, te Caën gedrukt, zal vinden, dat het geen hy wegens den Buik-loop aan hem
schreef, ook dienen kon voor alle zyne vrinden, zynde dat Middel uitnemende voor
alle soorten van Mensen, zonder onderscheid van jaren, behalven de Vrouwen, voor
dewelke hy een grein witte Peper daar by wilde gedaan hebben, om het opstygen der
dampen (volgens de stelling van die Eeuw) te beletten.
(De Franse Schryver belooft hier de Beschryving van De Lormes manier, van
toebereiding van de Antimoni, te zullen geven, onder den Titel van dezen Naam,
maar zy is’er niet te vinden.) Hy zegt verder. Dat die zyne raad opgevolgd hebben,
stok-oude lieden zyn geworden, en dat de Hr. Renaud, eerste Heelmeester van Hendrik
den vierden, en naderhand van Lodewyk den Rechtvaardige, negen en negentig jaren
oud geworden zynde, op zyn Sterf-bedde bekend had, dat hy zyne hoge jaren
verschuldigd was aan de grote kennis van de Heer De Lorme, en aan zyne
overheerlyke Middelen.

Vierde Middel.
De Heer van St. Katharine, zeer vermaard Genees-heer, gebruikte zeker Haver-water
(Tisane) door hem gemaakt, driemaal in elk jaar; voor de Winter, ontrent Paassen,
en in de grootste hitte van den Zomer, hebbende door de deugd van dit Middel by
de honderd en twintig jaren geleeft.
Het is goed om te gebruiken voor alle personen, ’t zy in ziektens, om daar door
genezen te worden, het zy by gezonde dagen, om gezond te blyven; zelfs is ’t goed
voor kleine Kinderen, maar voor al voor oude Mannen, en by ondervinding is ’t
uitnemend bevonden.
Men neme ontrent een half pint Haver, of iet minder, en wel van de beste, zuiverste
en wel gewassen. Ene kleine hand vol wilde Cichorei-wortel. Laat dit zamen in zes
kannen Rivier-water
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drie kwartier-uurs lang koken tot op de helft, dan een Ons Berg-kristaal daar in
gedaan, benevens twe, of vier kleine lepels vol besten Honig, en zamen wederom
nog een half uur gekookt. Eindelyk alles door een linnen doek hebbende laten lopen,
moet men het water, dat daar uit komt, in een Kruik doen, en laten koud worden.
Men moet aanmerken, dat voor gal-achtige mensen maar de helft Honig moet
genomen worden, alzo de zoetigheid de Gal vermeerdert.
Van dit Water moet men des morgens nuchteren twe Bierglazen vol drinken, en
enige uren daar na vasten; na den middag 3. of 4. uren na den maaltyd weder twe
glazen drinken, en dus veertien dagen achter een voortgegaan, zonder zich te doen
laten, of het Bed, of Kamer te houden, noch Nat, of Eijeren te gebruiken, noch enige
andere snoepery; maar zyne gewone bezigheden te verrichten.
De zwakke en tedere, maar een glas daar van gebruikende, zullen’er mede grote
baat by vinden.
Voor de gene, die hardlyvig, of opdruissig zyn, is het echter dienstig, dat zy met
de Klisteer, of Purgatie beginnen, om den weg tot de uitzuivering te banen.
Dit Nat is licht om te nuttigen, zacht in zyne werkingen, en maakt gene snydingen,
noch ontroering; ’t doet nochtans de Nieren volkomentlyk zuiveren, sterk wateren,
kwylen, en de Neus snuiten, ontlast de Herssenen, reinigt de Long, Lever en Milt,
verdryft alle vuiligheid, verrottingen, inwendige Ziekte, alle Hoofdpyn en Graveel,
zelfs de onlangs gezette steen in de Blaas; alle anderendaagse en derdedaagse
Koortsen, zelfs de verouderde; alle Kolyk en pyn in de Zyde, Schurft, droge
Krouwagie en Bloedzweren, versterkt de vyf Zinnen, scherpt het gezicht, maakt lust
tot eten, doed wel slapen, maakt vet en sterk, en geeft volkome gezondheid; zo dat
het nog twe maanden, na dat men ’t gebruikt heeft, schynt te werken en deugd te
doen.
Het is zo deugdzaam, dat het de inwendige vuiligheden los maakt, zonder dat men
’t bemerkt, en in plaats van den Mens te verzwakken, gelyk andere middelen, zo
versterkt het in tegendeel het lighaam gelyk gezegd is, en heeft deze wonderbaarlyke
hoedanigheid, dat het in de Honds-dagen en de grootste hette, wanneer andere
middelen voor gevarelyk geoordeeld worden, meer goed doet, dan in andere tyden,
en de krachten dermate versterkt, dat het de Mensen, als weder jonk maakt.
Men kan het alle dagen gebruiken, zonder dat het kwaad doet, behalven in de
grootste koude; En nogtans is het om lang te leven genoeg, dat men ’t veertien dage
neme, of twemaal in ’t jaar, by ’t heetste weder, allerbest.

Vyfde Middel.
Zeker Groot-Kancelier van Vrankryk, gebruikte ene Tinctuur van Goud, toebereid
door enen Italiaan, en door dit Middel heeft hy Honderd jaren geleeft. Zie de
beschryving hier van onder den Tytel van goud tinctuur, en aldaar Drinkbaar Goud.

Zesde Middel.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om de gezondheid te bewaren, en lang te leven, is het van groot belang, de
zwakheden, waar aan wy onderworpen zyn, voor te komen, om ene kennis te hebben
van de voortekens der aanstaande ziekten, om dan de nodige middlen tot voorkoming
te kunnen gebruiken.
De algemeenste voortekens zyn de vermoeidheden, die van zelf komen, zonder
groot werk gedaan te hebben, het zy in de Benen, Kuiten, in ’t Kruis, Lendenen,
gevoegd by ene lomigheid en zwaarte van het gehele lighaam.
De Ongemakken moet men voorkomen, zonder op de Maan, nochte op enig
Jaargety, ouderdom, of kunne acht te slaan, door gemeene Klisteren eens, of twemaal
aderlaten op den arm, en dan door ene purgatie, die men zal maken van een half loot
Sennebladeren, een vierendeel-loots Rhabarber, latende dit zamen in een glas waters,
op heete As, een hele nacht door, staan trekken. De trekking gedaan zynde, doet men
daar in smelten een en een half loot dubbelde Catholicum, ofte een half Ons Diaprunis,
daar by doende een Ons Sieroop van Rozen, of van Perzike-bloemen.
NB. (Aangaande het Catholicum staat aan te merken, dat, zo men het Extractum
Catholicum neemt, dat hier te Lande in de Apotheken wordt gemaakt, men met een
vierdedeel-loots daar by te doen, volstaan kan, alzo het zeer sterk is, en de
bovengenoemde maat van den Fransen Schryver, dan veel te groot zou zyn.)
Als’er ene opstopping van de vloeijing der Spenen, of Maandstonden by waar,
moet men op den voet laten, en naar de sterkte, of zwakte der personen moet men
het gewicht van de Purgatie met een derde-gedeelte vermeerderen, of verminderen.
De overige tekens, die al zo veel voorzorg vereissen, als de voorgaande, maar die
moeten verzeld zyn van een naukeuriger dieet, zyn rode en flikkerende ogen, een
opdruissig aangezicht, ongewoon sterk bloeden uit de Neus, gedurige hoofdpyn, en
een geklop van gezwolle Klieren achter de Oren, aan den Hals en in de Liezen, dat
ene grote pyn veroorzaakt; daar enbov en ook bitterheid in den mond, verloren eetlust,
ja walging voor Vlees en Wyn, braking van galachtige stoffe, branding binnen in de
handen, ene schielyke magerheid, pyn in de armen en schouders, verzeld met kleine
huiveringen, rekkingen, en diepe zuchten, die tegens wil en dank voortkomen, een
gebroken slaap, gedurig gestoord door benaaude dromen, die anders niets voorstellen,
als moorden en bloedvergieten, een gespannen, of pynelyke buik, ene zwaarte in de
maag, met geneigdheid tot braken, uitwendige Speen met inflammatie. Het zy genoeg,
dat het een,
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of ’t ander van deze tekens imand overkome, hy mag’er uit besluiten, dat hy van ene
grote ziekte gedreigd wordt.
Om dezelve dan voor te komen, zal men twe, of drie dagen achter een Klisteren
gebruiken van allerhande verkoelende kruiden; daar na zal men zich twe, of driemaal
doen laten, ook eens op de voet. Zo imand verstopt was, en enige ongemene hitte
gevoelde; het zy in de Nieren, of den geheelen Onderbuik, zo moet men het warme
Bad gebruiken, of enige dagen Tisaan drinken van wilde Cichorei-wortel,
Aardbeziën-kruid; Agrimonie, Water-plompen, en Renet-appelen met een weinig
Berg-kristaal, of Cremor tartari, met een kleinweinig Zoethoud zoet gemaakt.
Vervolgens moet men purgeren met Cassia, opgelost in Hui van Melk, of met
Tamarinden, gekookt in twe glazen van het voorgemelde Water.
Men zou anders de zaamgestelde Siroop van Cichorei, of den dusgenaamden
universelen Siroop mogen gebruiken.
Maar aan de gene, die licht aan ’t braken komen, kan men, daags na dat ze gelaten
zyn, de Tartarus emeticus, of Braakwyn geven.
Men heeft by ene langdurige ondervinding gezien, dat al die met de Pleuris gekweld
waren, den eersten dag genezen zyn, na dat men hun den Braak-wyn, of Tartarus
emeticus had gegeven.
Uit dien hoofde heeft men dit Middel aangeraden, doch na ene voorafgegane
ader-lating.
Daar zyn echter nog andere tekens, welke, schoon ze minder gevoelig en blykbaar
zyn, nochtans ene langdurige en gevaarlyke ziekte voorspellen; by voorbeeld, de
zwaarte des hoofds, van drajingen en schemeringe, ene onwederstaanbare slaperigheid
na den eten, het dikwils bruizen der Oren, met gebrom en gefluit, tranende ogen,
altyd druipende Neus, slymerige en witte Tong, het braken van klaar water, ruikende
naar de Spys, gene lust tot drinken, gedurigen hoest en kwyling, de mond altyd vol
water, ene koude aan ’t hoofd met enen altoos lossen buik. Dit alles dient men eerder
met herhaalde purgatien, dan met latingen, voor te komen.
De dienstigste purgatien zyn de pillen van Aloë, van Cochie, de Manna, de Sieroop
van Rhamnus, de Rhabarber, Agaricum, of Lorkenzwam, Sennebladeren, met de
wortel van Polypodium, of met die van Schorfte gekookt.
Nog moet men in acht nemen, dat, zo’er bloem-achtig Schurft by komt, of
Bloedzweren, of ander uitslag, of ene gele koleur over het heele lighaam, ofte Roos,
men dan zyne toevlucht tot het laten moet nemen, ofte tot de universele Siroop, en
zich daar mede zo lang purgeren, als men dienstig zal oordeelen.
Zie daar, op wat wyze men zich voor Ziektens kan bewaren, en by de gezondheid
onderhouden, met te raden aan mensen, die een lui leven leiden, die weinig beweging,
of een zittend beroep hebben, gelyk de Letterkundige en Schryvers; dat ze eens, of
twemaal in ’t jaar, enige voorzorg gebruiken, in ’t midden van ’t Voorjaar, of in ’t
begin van den Herfst.

Zevende Middel.
Is een Levens amber, die de jeugdigheid en gezondheid onderhoudt, en tot enen
hogen ouderdom brengt. Om deze te maken; neem Amber drievierendeel-loods;
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Kandysuiker een half loot, maak het beide in een’ Marmere Vyzel tot een fyn poejer;
en doe het in een glazen Kolf met enen langen hals; Barn-steen vier oncen, in den
zelven Marmersteenen Vyzel, fyn gestoten; giet dan in de Kolf geest van Jenever,
datze twe vingers hoog boven de stoffe sta; zet’er dan een Recipient met enen langen
hals tegen, lym de voeg dicht toe, laat het in warm water vier, of vyf dagen staan
trekken, daar na door een graau papier lopen, of liever door een fyn linnen doekje,
alvorens met Genever nat gemaakt; doe dan het afgelopen nat in een schone kolf, en
giet’er over Ambra liquidae (dat is vloejende Amber) vier oncen; zet’er een recipient
tegen, lym het weder toe, en circuleer dus vier, of vyf dagen; daar na bewaar het in
ene weltoegekopte Fles. De dosis is van acht tot tien druppels in enig nat, en twe
uren daar na uwe gewonen spys genomen.
Dit Middel wordt gezegd de ware Balzem der natuur te zyn, met ons levenssap en
aangeboren warmte overeen komende, onderhoudende de leefskracht, ouderdom
vertragende, en het leven verlengende. Het zuivert het bloed, verkwikt de
levens-geesten, verbetert de verrotting, vervrolykt het hert en de hersenen, sterkt de
zenuwen en vliezen, wederstaat de Vallendeziekte, belet Flaauten, dryft het vergift
van besmettelyke ziekten door de uitwazeming en zweet uit; reinigt de Lever en
Zweren; stuit het Bloed-spuwen; hersteld de werking van Borst en Maag; dryft het
Water, zuivert de Nieren en Blaas, sterkt de Baarmoeder, bewaart het gezicht en
geneest deszelfs ongemakken, als men ’s avonds daar de Oogleden mede wryft.
Nota. Dit kostelyke middel heeft een heerlyke reuk, bewaard de tederheid en
gladdigheid van’t vel en aangezicht, als men enige druppels daar van met Pommade
mengt.
ouderdom, dat is, bejaardheid, hoge jaren. Oudheid noemt men het laatste gedéélte
van ’s Menschen leven. Men komt daar niet toe, dan wanneer men de andere dellen
van ’s Mensen leeftyd heeft deurgebragt, als de Kindsheid, Jongelingschap volwassen
jaren. Deze tyd van des Mensen leven begint op de Sestig, en eindigt met de
afgeleefdheid. Dan beginnen de geesten doof en ’t lighaam zwak, te worden. Alle
oude luiden zyn niet even zeer aan zwakheden onderhevig die hoge jaren aantasten.
Maar men heeft nodig voorzorg ten dien einde te gebruiken.

Om de Borst van Oude luiden te versterken.
I. Neem twe oncen fyne Kaneel die grof gesto-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

702
ten is; laat ze in een pint Brandewyn in een Bottel weeken. Doe in een andere glazen
Bottel zes oncen Suiker met een halfpond Rozewater, laat het elk op zich zelven,
den tyd van drie dagen lang, trekken, en roer het somwyl eens om; laat daar na die
vochten, door wit Lywaat, loopen, meng ze te samen; bewaar het deurzygsel in een
welgesloten dubbel glas. Neem daar ’s morgens twe lepels vol van, een na den
middag, en een na het avondmaal.
II. Doe in een pond witte Wyn een vierendeel Suiker, een handvol Alssems, en
twe stokjes Kaneel; Laat het met malkander zes uren op heete As trekken. Men neemt
het gelyk het voorgaande.

Middelen om tot zeer hoge ouderdom te geraken.
I. Neem drie pond Rozewater, vyf oncen Oranje en Citroenschel, in de schaduwe
gedroogd; Notemuskaat, Nagelen, Kaneel van elks vier oncen. Laat alles den tyd
van vyftien dagen in Rozewater trekken. Neem daar na het zaad van Gezegende
Distel, Lavendel, van beide vier oncen, een pond rode Rozen, binnen twe dagen
geplukt; twemaal zo veel Rosmarynbladen, als men tussen zyne vingeren kan vatten;
zo veel Laurier als men tussen twe vingeren kan opnemen; twemaal zo veel Hysoop;
twe handvol Marjolein; zo veel Melisse, en zo veel Egelantier-rozen. Dit moet men
alles in een Destilleerketel, laag om laag doen, en onder Rozewater zetten, en
destilleren het op een Mariebad zachtjes, en bewaren het water, dat daar van komt
ten gebruike.
Krachten. De krachten van dit water zyn den Mens tot zeer hogen ouderdom in
goeden staat te houden, hem fris voor den dag te doen komen, alle de deelen van ’t
lighaam te versterken, de kwade vochten te verdryven, de Zinkingen en Lamheid te
genezen. Het is uitnemend voor de Kanker; in tyden van Pest maakt het , dat het
venyn het hart niet overweldigt. Het doet de Vrouwen de Stonden krygen. Het is
goed voor voor ’t hart, en geneest een kwade Maag, Ogen en Tanden.
Men neemt ’s avonds en ’s morgens, ontrent twe lepels vol van dit water, en men
vryft’er de kwalykgestelde déélen mede.
II. Neem de Wortel van het zwarte Nieskruid; de bladen deszelfs van elks vier
handen vol; was alles met uitnemende rode Wyn; en doe het in een Vat, welkers
samenvoegsels wel dicht gemaakt zyn, na dat gy ’t wel fyn gestampt hebt; en doe’er,
eer gy ’t toegestopt hebt, twe pinten rode Wyn by. Laat het in een Bad een dag en
nacht koken. Neem uwe stof, zyg ze deur, pers het uit, en voeg ’t geen’er af zal
komen, by ’t andere; laat het deurzygen, en doe den droessem alleen.
Neem nieuw zwart Nieskruid; rode Rozen van elk vier handen vol; Nagelen drie
dragmen; stoot alles vry fyn, doe het in twe pinten goede rode Wyn, een half pint
zeer goede Brandewyn, laat het een dag en nacht in een kokend Marie-bad trekken,
zynde wel dicht gesmeerd. Zyg het daar na deur, pers het uit, voeg het by ’t eerste
Aftreksel, en destilleer het tot dat’er Honigdikke vocht overblyft.
Neem Ambre Gris, twe dragmen; Oosterse Saffraan, twe dragmen, doe het by het
gedestilleerd water, herhaal de destillatie driemaal, doe’er daar na het Zout by ’t geen
gy van den droessem gebrand hebt, vyf oncen; eindelyk doe alles by de honigdikke
stof, die vier dagen heeft staan destilleren.
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Van de 60 tot 70 jaren neemt men daar elken maand een halve lepel vol van in,
van de 70 tot de 80 neemt men daar van alle vyftien dagen, en van de 80 tot het eind
van het leven, neemt men daar alle weken van.
Krachten. Dit Middel maakt jong; doet Tanden komen, geeft het haair deszelfs
natuurlyke kleur weder, en bewaart de krachten. Door ’t gebruik daar van heeft imand
by twehonderd jaren geleeft, gelyk de Lappen doen.

Ander Voorschrift, dat eenvouder als ’t voorgaande is, en dat ik ondertussen
oordeel van meer vermogen te zyn, en ’t geen aan verstandigste Geneesheeren
onbekend is.
Men ziet, dat de Laplanders honderd dertig veertig jaren leven, zonder byna ooit ziek
te wezen. Hoe kunnen zy zo oud worden? Dit geschied deur ’t drinken van Jenever.
Zie hier hoe die gemaakt wordt.

Jenever-wyn.
Men moet de Jeneverbeijen nemen als zy zwart, ryp, en in de Herfst geplukt zyn, en
doen een kom metje in twe kannen Water, of Wyn; laten ze een kwartier koken; en
als alles kougd is geworden; moet men daar zynen gewone drank van maken, zonder
daar kwade gevolgen van te vrezen. Gy zult het zaad in vocht altyd laten weeken,
om dat zy’er dan de kracht van de Jenever beter uithaalt. Het is uitnemend voor ’t
Graveel; men zou niet gelooven, hoewel deze Wyn de natuur in zyne ware
gematigheid houdt.

Ander ’t geen de krachten, en gezondheid bewaart, het lighaam zwak, en
levendig maakt, en de kragten der jeugd en van de Maag bewaart.
Neem drie dragmen Kaneel, Foely, Neutmuskaat, van elks twe dragmen; vyf dragmen
Sennebladen, twaalf dragmen witte Wynsteen van Mompelier; stamp alles, en meng
het, ziftende het deur een Temis, bewaar het in een Ledere Zak op een droge plaats.
Men neemt daar van een dragma gewigts in Vleesnat.
ouderdom van een Schaap, en de wyze
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om ze te kennen. Om tot deze kennis te geraken, moet men de Tanden van de Schapen
dikwils bezien, hebben, ten einde men van hare geboorte af, tot het vierde jaar toe,
hunne rechte grootte wete; want binnen dien tyd groejen ze altyd in ene gelyke maat
aan, zonder te verminderen; maar na het derde jaar blyven ze niet meer gelyk, want
sommige worden korter dan andere, en als afgesleten.
Deze ouderdom kent men ook aan de horens van de Rammen, die zo veel kringen
als jaren hebben.
ouderdom van een Paard. Men bedriegt zich deerlyk in de Paarden, als men haren
Ouderdom niet weet te kennen, en om dit te leeren, moet men het volgende in acht
nemen.
Nademaal men dezen ouderdom ook meest aan de Tanden kent, moet men weten,
dat zy’er kort na hare geboorte, enige krygen, welke kleine en zeer witte Tanden zyn,
die men zeer licht van anderen kan onderscheiden, en welke Melk-tanden genaamt
worden, (of ook wel Veulen tanden.
De Paarden krygen deze Tanden tot drie maanden toe, wanneer zy’er zes boven
en zes onder hebben, heel licht te onderkennen van de Kiestanden die deze verzellen.
Ontrent de drie maanden, of een weinig daar na, vallen’er twe van boven en twe van
onderen uit, in welkers plaats vier anderen komen, die men de Voortanden, Slagtanden
noemt, zo dat, wanneer men deze Slagtanden ziet, men staat kan maken, dat het
Paartje boven de drie maanden oud is, welke Tanden het somtyds niet voor het derde
jaar verwisselt, en om deze Slagtanden te onderscheiden van de Melk-tanden, die’er
nog overig blyven, dient men te weten, dat de Slag-tanden altyd in’t midden groejen,
en veel groter, zwaarder en breder zyn, dan de Melk-tanden.
Ontrent drie en een half jaar oud geworden, verliezen ze nog vier van de acht
overgebleven Melk-tanden, twe van boven en twe van onderen, ter zyde van de
Slag-tanden, en deze zyn de Tanden, die men noemt de Middel-tanden. Dan blyven’er
nog vier Melk-, of Veulen-tanden over, die het Paard vier jaren, of vier en een half
oud geworden, uitwerpt, en waar aan deze jaren kennelyk zyn, als die Tanden alle
uitgevallen zyn.
Daar na zyn’er twe Tanden, die men de Hoek-tanden noemt, die aan ’t bovenste
Kakebeen eerder dan aan ’t benedenste uitkomen; ’t geen men wel behoort aan te
merken; als mede dat de baktanden echter van onderen eerder uitkomen dan van
boven.
De Paarden kunnen hunne Hoek-tanden gezet hebben, zonder de baktanden van
boven te hebben verloren, en zonder dat’er nog een Melk-tand is blyven staan, en zo
dra ze hunne Hoek tanden gezet hebben, mag men oordeelen dat ze by de vyf jaren
oud zyn.
ouderdom van andere Dieren, wordt somtyds elk in zyn soort met byzondere namen
genoemt; gelyk bekent is een jong van een Paard, een Veulen, daar na een halfwasse
Veulen.
Van Koejen. Een Kalf, halfwassen zynde, een Eenwinter, (als of men zeide, dat
enen Winter oud is, of Hokkeling; volwassen zynde, doch nog niet gekalft hebbende,
ene Veerse, (als of men zeggen wilde; Ene verse Koei.)
Van Verkens het kleinste, een Speen-verken.
Van wilde Verkens noemt men de jonge een Frischlyn.
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Van Konynen, Lampreitjes.
Van Hazen. Een jonk Haas, daar na een halfwassen Haas, daar na een Drieling.
oven. Manier van den Oven te stoken.
Als uwe Deeg in staat is, zult gy beginnen te denken om ’t heeten van uwen Oven
met enige brandstof, die u gereedst is. Hier over moet ik ene aanmerking maken, dat
is, dat gekloofd hout daar veel beter toe zy, dan Takkebossen, en de Takkebossen,
beter zyn, dan zo veel ander hout, ’t geen men gebruikt om den Oven te stoken; men
heeft’er zelf die genoodzaakt zyn, Hei of Stróó te gebruiken. Ik zal daar nimand over
laken, alzo zich elk draagt in opzicht van de Brandstoffe, gelyk de natuur der plaats,
daar hy woont, het toelaat, ’t zy ’t Hooi, Stroo, Krullen Boekweitte Dop, Zaagmul,
Turf en dergelyke zy; mits men maar denke, dat de zwaarste brandstof de meeste
hitte geeft.
Men zal in ’t stoken van den Oven zorge dragen, dat over al op den zelfden tyd
geen hout of vuur brand: maar nu eens op de ene, dan eens op de andere plaats,
doende daar gedurig met de Raketstok, de As af, die men na zich halen moet.
Als men weten wil, of de Oven heet is, heeft men niet anders te doen, dan een stok
tegen het Verwulft, of de Vloer te vryven, en als men ziet, dat’er kleine vonken aan
komen, is ’t een bewys dat zy heet genoeg is; en dan moet men ze niet langer stoken.
Men moet dan het hout, de brandstof en kolen wegnemen, schikken enige weinige
kolen op een handbreed na tot aan de mond van den Oven, welke men met een
Dweilstok moet schoon maken van oud Netwand, of Lywaat gemaakt; en die nat
gemaakt is in schoon water, welke men zal uitwringen eer men ze gebruikt. Daar na
zal men den Oven een weinig sluiten, om ze wat te laten verslaan, alzo het Brood te
zwart zoude worden, zo men ze terstont gebruikte. En als men oordeelt, dat die hitte
wat verslagen is, opent men den Oven, om’er het Brood zo schielyk in te schieten,
als mogelyk is.

Hoe men ’t Brood zal in den Oven schieten.
Men neemt eerst de Ovenschup, die altyd zindlyk moet gehouden worden. Daar legt
men het Brood op, om ’t in den Oven te schieten. Men let wel, dat men gedurig met
de grootste Brooden begint, waar mede men het eind en de kanten
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van den Oven belegt, houdende het midden om’er ’t kleine Brood te plaatsen, ’t geen
dat van den Meester is, en door het midden maakt men een einde van het schieten
in den Oven.

Van den tyd, waar op men het Brood moet uit den Oven halen.
Na het schieten van het Brood in den Oven, en het sluiten van deszelfs mond met
nat Linnen, op dat de hitte niet vervliege; wordt tot Burgerbrood twe uren en een
half vereist, om gaar te worden. Dan zal men’er een uit halen, om te zien, of het gaar
genoeg zy, en vooral van onderen. Men moet’er maar met den tuit van zyne vinger
op slaan, en, zo het klinkt, of hard genoeg zy; is het een teken, dat het tyd is, om ’t
er uit te halen, anders zal men’t’er nog een weinig tyds in laten; tot dat men weet, of
het gaar zy.
Wat het groot Brood belangt, dit moet men’er niet, dan na vier uren tyds uithalen,
en men weet aan de zelfde manier van doen te houden, welke wegens het Burgerbood
aangetekend is, of het gaar zy: want zonder dit heeft alle Brood altyd iet
onaangenaams. Zo ’t niet gaar is, ruikt het altyd na Deeg; en zo ’t al te lang is
gebakken, wordt het zo rood, dat het de smaak verliest; Niet dan door Broodmaken,
doet ons de ondervinding met geweld verstandig genoeg in die Kunst worden.
Als het Brood gaar is, haalt men ’t uit den Oven, daar na legt men het op de gaarste
zyde, op dat het onder ’t kouden zich bevochtige; als by voorbeeld, zo de bovenkorst
te hoog is, ’t geen deurgaans gebeurt, als men de As onder het heeten niet wegneemt;
men leg het Brood op ryen ten onderste boven, daar men, zo het gelyk gaar is, het
tegen de muur over eind zet, zettende het op den kant die gaar genoeg is.
Aanmerkingen. Als het Brood, gelyk het behoort, is gebakken, en geplaatst, gelyk
wy gezegd hebben; moet men vorg dragen, dat men het niet bergt, voor dat het is
koud geworden.
Als de hitte van dat Brood gans verslagen is, zal men het in een Baktrog wegsluiten,
ziende wel toe dat men het daar op zyne kant in legge, op dat het dus, in ryen gezet,
overal gelyklyk de lugt mag hebben. Men moet niet, gelyk vele doen, het op een
Tafel in ’t wilde heen in de Bakkery laten leggen. Daar wordt het nooit wel in
bewaard; het droogt daar altyd in de Zomer te zeer, terwyl ’t’er in de Winter bevriest.
In de grote hitte moet men zorg dragen, dat de Trog, waar in het Brood is, in de
Kelder worde geplaatst, om zorg te dragen dat het, noch droge, noeh schimmele.

Aanmerkingen over ’t grove Brood.
Wat de Gist voor ’t grove Brood belangt, daar van is niet meer te zeggen dan in ’t
Artikel brood is aangemerkt: maar wat den Deeg belangt, dat is wat anders.
Burgerbrood moet genen harden Deeg hebben; maar dit moet een styven Deeg hebben,
alzo dit de zuinigheid vereist. Dit maakt dat men onder het kneden zorg draagt, dat
men het wel menge, en als het in den staat is, waar in men het hebben wil, en dat
men het in de Baktrog wel gekeerd heeft; duwt men’er de vuist in, gelyk men in het
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Burger-brood doet. Dit dient tot een teken, of de Deeg genoeg ryze. Dit zo zynde,
en de Oven zo heet wezende, als behoort, verdeelt men den Deeg in Broden, van vier
en twintig pond elke, of daar ontrent. Daar na schiet men het in den Oven.
Als het Brood uit den Oven gekomen is, en weggesloten gelyk het behoort; raakt
men aan dat Brood niet, voor en aleer ’t sedert langen tyd is gebakken geweest. Want
de zuinigheid vereist, dat men altyd een halven Oven vooruit heeft, eer men meer
bakt. Dit oude gegeten zynde, zal men eerst het nieuwe eten, en van die zulke, die
’t slechtst uitgevallen zyn; en minst gebakken, want de meest gebakken worden met
der tyd zagt. Zie ook ’t geen in ’t Artikel brood gezegd wordt.
oven is ook een stuk werks van gebakken steen, ’t geen zo gemaakt is, dat men’er
het vuur by graden in weet te brengen door zekere gaten, welke men een Register
noemt, en welke men opent, of sluit, naar dat men het vuur vermeerderen, of
verminderen wil. Daar zyn grote, die men niet veranderen kan van plaats, en Athanors
geheten worden; en die men verdragen kan, en genaamd worden algemene, waar in
men alles stoken kan, als de stof niet te groot is. Men gebruikt ze in de Chymie; alle
zulke Ovens, of Fornuizen hebben hunne Asgaten, Roosters, Haarden, Poort, Register,
en Dekzel. Zie de beschyving in ’t woord destillatie; waar in men’er de afbeelding
van ziet. Bladz. 169.
ovenkoek. Een zoort van Ovengebak, ’t geen uit een dunnen deeg, op de wys van
een Koek gemaakt, bestaat.

Om een goede Ovenkoek te maken.
Neem twe spint goed Meel, met drie vierendeel verse Boter, en genoeg Water en
Zout. Als de deeg gekneed is, en wel gemaakt, maakt ze dan met een Rolstok plat,
en laat ze maar een duim dik, en uwen Oven ene bekwame hette hebbende gegeven,
laat’er uwe Koek den tyd van drie kwartier in. Wilt gy dat uwe Koek geblaard is,
hebt gy niet anders te doen dan uwe Koek enige reize te vouwen, en hervouwen
onder het platmaken.
overgeven van een ziekte; Zie transplantatie.
overgroeijen wordt van een Boom gezegd, welks ent dikker wordt, dan de Stam, of
Tak daar ’t op ge-ent is. Dit gebeurt altyd, wanneer ’t ent uit een losser Hout bestaat,
als de Stam; en gemeenlyk aan Perebomen, die op Doorn en Kwe ge-ent worden.
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overheid. Is een bedienaar van ’t Recht, en een dienaar God, aangesteld om de
Rechtspleging en gezag over ’t volk te hebben.

Plicht der Overheid en Bedienaren van ’t Gerecht.
De Overheden zullen hunne goederen behouden, of vermeerderen, als zy hunnen
plicht volbrengen en getrou zyn in te doen het geen volgt, want de Apostel Paulus
zegt, 1 Tim. IV. 8. De Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van
het tegenwoordige en toekomende leven. Dat zy dan onderzoeken.
I. Of zy by het aanvaarden van hun Ampt de vereiste zeden, bekwaamheden en
ouderdom hadden, alzo zy niet alleen ene grote misdaad hebben begaan, zo zy zich
daar in gedrongen hebben, zonder die hoedanigheden te bezitten. Zynde zy gehouden,
om vergoeding van het ongelyk en schade te doen, veroorzaakt door hunne onkunde,
of door loosheid, en om eigen baat. Zie 2 Chron. 19. S. Thom. 12. q. 76. Art. 2. in
corp. Ordonnance de Moulins, Art. 9. 10. en 11.
II. Of zy zich ook zaken hebben aangematigd die buiten hare Rechtspleging waren,
en, of zy hunne macht in Kerkelyke zaken te verre uitgestrekt hebben. Zie Karel de
IX. te Parys 1563. Art. 19. en te Moulins 1566. Art. 35.
III. Of ze alle omzichtigheid en behoorlyke waakzaamheid in hunnen post
aangewend hebben, en de uitspraak der Rechtsgedingen niet merkelyk vertraagd
hebben, schoon de zaak van beide partyen hun klaar genoeg gebleken was. Zy zyn
gehouden om de schade en kosten door hun uitstel, veroorzaakt, te vergoeden, 2
Cron. 19. S. Thom.1. 2. q. 76. Art. 2. boven, terzelver plaatze 22. q. 62. Art. 4.
IV. Of zy by oogluiking de vitteryen der partyen toegelaten hebben, om den enen
te verplichten tot de kosten van den anderen. Zy zyn gehouden al de schade en kosten,
hier door veroorzaakt, te herstellen. Deuteron. 1. S. Thom. boven Art.4.
V. Of zy de onkosten overmatig geschat hebben, en boven het geen billyk was,
zo voor hun, als voor anderen. Zy behoren weder te geven, al wat boven het geen is,
dat hun toekomt. Ordon. d’Orleans Art.47. Ord. van Lodew. XIV. 1667. Tyt: van
de tax en vergoeding van schade, en interest, van Art. 1. tot het laatste Artykel toe.
VI. Of zy aan enige partyen kwytgescholden hebben de kosten, waar in zy volgens
het Recht moesten verwezen worden. Zy zyn verplicht, om’er vergoeding van te
doen aan de party, welke zy onrechtmatig daar van beroofd hebben. S.Thom. 2. 2. q.
63. Art. 4. in corp.
VII. Of zy geld, of andere giften genomen hebben, om een onrechtveerdig vonnis
te wyzen. Zy zyn genoodzaakt alle schade, ongelyk en interest te vergoeden, die daar
uit gesproten zyn, behalven de straf der misdaad, waar aan zy zich schuldig hebben
gemaakt. Levit. 19. Deut. 1. en 16. Aug.4. 4. van de Stad Gods.
VIII. Of zy geschenken hebben ontfangen, om Recht te doen, ’t welk hun verboden
is in de H. Schrift, en door de Wetten, op straf van de misdaad van knevelary. Exod.
23. Deut. 16.
IX. Of zy gevonnist hebben tot begunstiging van den armen tegens den ryken, die
gelyk had. Lev. 19. Exod. 23.
X. Of zy enige zaak voor iemand hebben wezen verzoeken, of aanpryzen ten Hove,
daar zy Leden, of dienaars van zyn. Ordon. van Francisc. I. 1539. Art. 124.
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XI. Of zy in ’t uitwyzen van Rechts-gedingen, grove misslagen begaan hebben;
voor al van Halsrecht: want zy zyn niet alleen gehouden te staan voor al het belang
en schade der partyen; maar ook volgens de wetten vervallen in zware boeten, en
versteken van hunne Ampten, en somtyds onbekwaam verkllard tot enige andere
bedieningen. Ord. van Francisc. I. Art. 142. 143. 144.
XII. Of zy by gelegenheid het gezag van de Wereldlyke Macht aangewend hebben,
om de Kerkelyke Vonnissen te ondersteunen, zo als de Ordonnantien hen opleggen.
Edict de Melun. 1579. Art. 24. Ord. d’Orleans. Art. 60.
XIII. Of zy de Bedienden hebben Geëxamineerd, die zy gehouden waren te
Examineren, zonder gunst, of bedrog, en of zy nabestaande, of Vriende zynde,
evenwel niet nagelaten hebben, by hun onderzoek tegenwoordig te zyn, tegens het
uitdrukkelyk verbod, dat hun gedaan is door de Ordonnantien. Zie Ordon. de Blois,
Art. 108.
XIV. Of zy zich zelven onttrokken hebben, in billyke zaken, en over welke zy
behoorlyk hadden moeten zitten. Ord. de Blois. Art. 118. 119. 120. en 121.
XV. Of zy het Rechts-geding afgedaan hebben met ernst en zorgvuldigheid, zo
als de Ordonnantien willen Ord. de Blois. Art. 126.
XVI. Of zy die in de hoogste Hoven zitten, zaken in Apell ontfangen hebben, die
daar niet in behoren ontfangen te worden.
XVII. Of zy ter Kamer, Huis, Hof, of Rechtbank verschenen zyn, ter ure en dagen,
als zy verplicht waren, dan, of zy dat verzuimt hebben, zonder wettige oorzaken.
Ord. de Blois. Art. 136. 137.
XVIII. Of hunne bezigheden hen ook belet hebben, zich van de plichten van hun
geweten te kwyten. Deut. 6. Eccles. 18. Rom. 12.
XIX. Of zy de Rechtszaken uitgesproken hebben, alleen naar ’t raport van onder
Commissarissen, zonder ze zelf te onderzoeken, enz.
XX. Of zy enige strafbaar feit hebben by verdrag (accoordt) afgemaakt, of
toegelaten, dat het afgemaakt werdt. Ord. van Karel V. als Regent gedurende de
gevankenis van Koning Johan zyn Vader. Francisc. I. 1535. c. 33. Art. 51.
XXI. Of zy zelve het onderzoek der getuigen gedaan hebben, in tegenwoordigheid
van hunne Byzitters, en, of zy dat niet hebben laten doen door hunne Griffiers, of
Klerken. Francisc. I. Esyrsur Thille. 1525. c. 1. 4. 5.
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XXII. Of zy meer moeite aangewend hebben om den Ryken Recht te doen, dan den
Armen. Levit. 19. Deuter. 1. Ephes. 6. S. Thom. 2. 2. q. 63. Art. 1. in corp.
XXIII. Of zy alle moeite besteed hebben, die’er vereischt wordt, om het recht van
partyen wel te verstaan, en zich niet gedragen hebben aan ’t verhaal, dat daar van
gedaan is door de Aanbrengers, of aan ’t uittreksel van hunnen Klerk, en zich door
hunne achteloosheid schuldig en verantwoordelyk gemaakt hebben voor al het kwaad,
dat de een, of andere daar in gedaan heeft.
XXIV. Of zy hun Oordeel, of Vonnis gegeven hebben naar de zaken, door Partyen
aangehaald en bewezen; en volgens de regels der Wetten, niet door vooroordeel, of
byzondere genegenheid. Karel VII. 1453. Art. 135. Henr. III. 1585.
XXV. Of zy hun vonnis klaar en zonder dubbelzinnigheid hebben gegeven, uit
welke anders vreemde uitleggingen en nieuwe vitteryen zouden ontstaan. Ordon.
van Francisc. I. tot bekorting der Rechts-gedingen. Art. 60. Ordon. de Moulins, over
het Reglement van Rechts-pleging, Art. 63. Serm. 3.
XXVI. Of zy de Mercurialen gehouden en alles stiptelyk waargenomen hebben,
wat de Ordonnantien hier voorschryven. Ordon. van Francisc. I. tot bekorting der
Rechts-gedingen. 1339.
XXVII. Of zy zorg gedragen hebben, om de Weduwen en Weezen, armen en
onderdrukten te beschermen; dan, of zy zich in tegendeel van hunne Macht bediend
hebben, om die zelf te onderdrukken? Jerem. 12. Jes. 1. Psalm 81.
XXVIII. Of zy de nodige schikking gemaakt hebben in ’t stuk van Koophandel,
Levens-middelen, Pachten en Waaren, Maat en Gewicht, gelyk hun post is, en de
Wetten eissen.
XXIX. Of zy iets genoten hebben van Kooplieden, Handwerkers, Herbergiers, of
anderen, om te dulden, of te oogluiken de inbreuken der Ordonnantien.
XXX. Of de Landdrosten, Fiskalen, Opperschouten en Provoosten, de behoorlyke
vlyt aangewend hebben, om te onderzoeken, of de Rechters, tot hun gebied behorende,
de Ordonnantien der tax, inkomende Rechten, of andere tot hun Ampt, of Regering
behorende dingen, getrouwelyk hebben waargenomen en opgevolgd. Francisc. I. te
Blois. 1519. Art. 5.
XXXI. Of zy in enige zaken, of verschillen, in welke zy bevonden, dat het Recht
voor de ene Party niet klaarder was, dan voor de andere, geld getrokken hebben, om
de ene party te begunstigen tot nadeel van de andere?
Burgermeesters, Schepens en Vroedschappen der Steden, hebben het zelve in acht
te nemen, en daar en boven ook te onderzoeken.
I. Of zy hunne Ordonnantien, of Bevelen bekend gemaakt hebben, niet alleen met
ze te doen aflezen, of uitroepen; maar ook met ze te doen drukken en overal aan te
plakken, en alle jaren te vernieuwen.
II. Of zy ook toegelaten hebben, het dobbelspel en andere spelen, verboden in
Goddelyke, Kerkelyke en Burgerlyke wetten. Voeg hier by S. Thom. 2. 2. q. 32. Art.
7.
III. Of zy belet hebben het trekken van Loteryen, het houden van Banken om te
dobbelen, en dergelyke grove spelen, die, behalven de zeer schadelyke gevolgen,
schier altyd daar van onafscheidelyk, uit zich zelven kwaad zyn: want van wien
verwacht men, zegt S. Thomas, de uitkomst van de Lotery en Dobbel, is het van de
Fortuin, of van de Voorzienigheid? verwacht men ze van de Fortuin, is dat niet regel
recht de Goddelyke Voorzienigheid aantasten, met het bestier der uitkomst aan haar
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te ontnemen? verwacht men ze van de Voorzienigheid, is dat niet God verzoeken,
met zynen bystand te zoeken zonder noodzakelykheid, en is het gene kleinachting,
dat men hem wil doen dienen tot onze begeerlykheid en gierigheid, welke het enigste
oogmerk der Loteryen kunnen zyn; en het is zo zeker, dat dit hunne plicht is, dat de
eerste Overheden van het Koningryk, die door hunne waakzaamheid en zorge, welke
zy voor het gemene welzyn hebben, het voorbeeld van anderen zyn, het Koninglyke
gezag te werk gesteld hebben, ’t welk zy in handen hebben, om deze wanorde te
stuiten, zo menigmaal als die ontstaan is, en hebben ze, om dus te spreken, in hare
geboorte gesmoort. S. Thomas. 2. 2. q. 95. Art. 8. in corp. Karel VI. Henrik VIII. en
Lod. XIV. Ordon. van den Provoost te Parys, van den 26 Maart 1670.
IV. Of zy niet in hun Ampt gekomen zyn, door geld, streken, kwade diensten aan
iemand gedaan, of andere kwade wegen? en, of de Eergierigheid en grootsheid van
de Wereld, en eigenbaat, niet het voornaamste oogmerk zyn geweest, om daar na te
staan, en niet het welzyn van ’t gemeen, waar van zy de waarachtige handhavers zyn.
Jes. 2. S. Aug. Psalm 9.
V. Of zy niet meer dan den noodzakelyken tyd besteed hebben tot hunne
Bezendingen, Reizen, Rechts-gedingen en andere Commissien; want daar legt ene
verplichting om te vergoeden, al wat men genoten heeft, voor de overtollige
verlediging (vakatie) S. Thom. 2. 2. q. 62. Art. 2. in corp.
VI. Of zy zich gene buitengewoon jaargeld, kostgeld, en dergelyke hebben doen
betalen, onder valsche voorwendsels. Zynde zy gehouden om te vergoeden wat’er
buiten het gewonelyke ontfangen is. S. Thom. boven, en Aat. 5. Ad. 2.
VII. Of zy by het omschryven der lasten de rechtveerdigheid waargenomen hebben,
den enen niet begunstigende tot nadeel van den anderen, nochte de Ryken ten koste
van de Armen, (ofte zich zelven, of hunne vaste goederen hebben weten minder te
doen Quotiseren, dan naar billykheid) al het welke grote zonden is, en hen verplicht
tot ene wettige vergoeding. Edict van Lodew. XIII.
VIII. Of zy in het onderzoeken van Rekeningen, by gebrek van oplettendheid, of
ander inzicht, gene posten hebben laten doorgaan, die noit konden doorgaan, zynde
verantwoordelyk voor de schade, en benevens den kwaden Rekenaar, ge-
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houden tot vergoeding. S. Thom. boven Art. 4. in corp. Van ongelyk en schade.
IX. Of zy in ’t begeven van Diensten en Ampten hunne stemmen niet gegeven
hebben aan onbekwame, of onwaardige voorwerpen, en enige ander oogmerk dan
het gemene Welwezen gehad hebben. S. Thom. boven q. 63. Art. 1. in corp.
X. Of zy zorgvuldig hebben doen waarnemen de Plakaten van de Feest- en
Zon-dagen, om de Winkels te doen sluiten, het werken te beletten, de Herbergen en
Koffyhuizen te verbieden onder den Godsdienst. Karel IX. Staten van Orleans, Art.
23. Henrik III. te Blois. Art. 7. en 52.
overste Suprieur is de naam, die men in Kloosters aan zulke luiden geeft, die enig
gezag en bestuur hebben. De Abten en Prioors van een Klooster; zyn de oversten
van Godsdienstige gemeenschappen.
overste is ook de naam van een Krygsoverste, die het gebied voert ovet een Regiment;
en den naam van Colonel draagt.
overvloed van Goederen. Ider zal in zynen staat en beroep vinden wat hem te doen
sta om zyne middelen te vermeerderen en te sparen, by voorbeeld een Pleitbezorger,
of Procureur zal in de letter P. het woord Procureur vinden, en dus ook andere
Beroepen en Ambachten.
overvloed, of Rykdommen in ’t Koninkryk Vrankryk, of middel om deszelfs
inkomsten met enige Millioenen te vermeerderen. Zie Vee.
oxels, om de stank der zelve weg te nemen.
Neem de Pit van de Wortel ener Artisjok, een once, doe ze koken in anderhalf
pond Wyn, op een derde. Men drinkt daar ene teug van, als men uit het Bad komt,
en na den eten.
oxelader. Zie Hubners Kunst-woordenboek in Axillaris Vena.
oxicraat is een mengzel van Azyn en Water, een vyfde Azyn wordt gemeenlyk daar
toe genomen.
Men mengt de Oxicraat in Stovingen, Gorgeldranken, Wassingen.
oxymel is een mengzel van twe deelen Honig en een deel Azyn. ’t Is goed om verdikte
vochten, die lymerig zyn, te verdnnnen, men doet ze onder gorgeldranken.

Oxymel Simplex, of enkelde.
Meng twe pond Honig met een half pint witten Wyn, doe het koken in een verglaasde
aarden Pot tot de dikte van een stroop. Men moet zorge dragen, dat men de Honig
in ’t koken schuime. Men mengt de Oxymel in Gorgeldranken en Borst-likkingen.
Men kan ze ook alleen nemen; men geeft’er ene halve lepel vol van te gelyk.
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oyevaar is een Vogel met een lange rode Bek, en twe lange rode Poten, wit van Hals,
Borst, Rug, Staart, maar hebbende op elke Vleugel een grote zwarte Vlak. Zy komt
jaarlyks in ’t begin van Maart, of ’t laatst van February in Holland over; hy nestelt
op Schoorsteenen en Daken, daar hem maar gelegenheid toe wordt gegeven, ook op
Boomen. Men weet niet waar zy zich begeven; wanneer zy in ’t Najaar van hier
vertrekken. Men wil, dat zy haar Vader en Moeder in den Ouderdom de Kost geven,
ja op de Vleugels van de ene na de andere plaats voeren. Hierom neemt men ze voor
een voorbeeld van Godsvrucht en Liefde tot de Ouders.
oyevaarsbek. Zie Robberts Kruid.

P.
paadje is een kunst-woord van den Tuin-bouw; waar mede men een Pad te kennen
wil geven, dat anderhalve voet deurgaans wyd is, en tussen de Beddens loopt; op dat
men zoude kunnen, by het geen daar op gezaaid, of geplant is, komen.
paard. ’t Is een viervoetig Dier, heel dienstig voor de Mensen, vooral op het Land.
Wy zullen hier enige lessen geven, aangaande de zorg, die men moet hebben, om
zyne Paarden in staat te houden, en’er allerlei goede dinsten van te genieten.

Van de kennis, die men moet hebben van een Paard, dat dienstig is tot den
Land-bou.
Als men Paarden wil kopen, om ze tot den Land-bou te gebruiken, diend men te
weten, welke daar de bekwaamste toe zyn; alzo’er zyn, die onder den man gaan, en
niet deugen tot het Land-werk. Waarom een Paard de volgende hoedanigheden moet
hebben, zo het op ’t Land zal dienen.

Ten aanzien van zyn Lighaam, en vooreerst van ’t Hoofd.
Zulk een Paard moet het Hoofd zwaar en grof van beenderen hebben, zonder veel
vlees, op dat het niet vast zy aan de ziekten der Ogen. De Oren moeten klein, naau,
recht en spits wezen, dat men kan weten, als het onder ’t draven, of galoperen de
Oren spits zonder enige beweging. De Neusgaten dienen wel gespleten en wyd open
te wezen, ten einde het gemakkelyk moge adem halen.

Van ’t Voorhoofd.
Een Paard, dat van de ogen af tot daar de Helster over de neus komt, een ingevallen
Voorhoofd heeft, is doorgaans goed tot den arbeid; dog die onder den man zullen
gaan, moeten een effen en redelyk breed Voorhoofd hebben. Zo de Paarden niet
graau noch wit zyn, moet hun Voorhoofd altoos met een kol, of bles geteikent zyn;
anders wordt het by syne kenners voor een gebrek gehouden.
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Van de Oogen.
Deze moeten helder, levendig en vol vuurs we-
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zen, redelyk groot boven in de Kop met grote Oogappelen, boven de Ogen vol, maar
nooit ingedrukt, dat te kennen geeft, dat een Paart oud, of van een ouden Hengst
gekomen is. Nog is het een goed teiken, als een Paard imant stout aankykt.
Men hoeft somtyds niet afgeschrikt te worden, zo men ziet, dat een Paard ingevalle
Ogen, of verheve Wynbraauwen heeft. ’t Is wel, om de waarheid te zeggen, een
teiken van enige kwaadaardigheid, maar dit slag van Paarden doet ongemeen zwaren
arbeid.

Van de Muil.
Die moet middelmatig groot zyn, zynde dit een zeer voorname eigenschap van een
Paard. ’t Gehemelte moet mager en de Lippen dun wezen; de Mond zelve fris en vol
schuim, ’t geen een goede gesteldheid aantood, dat het Paard minder warm wordt,
dan andere. Hoewel voor een Karre-paard de Muil het allernoodzakelykste niet is,
daar men op moet zien, alzo een Paard, met een slimmen Mond, daarom niet te
slimmer trekt.

Van den Hals.
Wy vragen hier naar geen fynen Hals, die veel toebrengt tot de schoonheid van een
Paard; maar wy zeggen, dat een Karpaard daarom niet te minder is, al heeft het een
dikken en vleesigen Hals, ja dat het meer nut doet, zo de Hals van den schoft af niet
recht om hoog komt, of zelfs somwylen neerhangt.

Van de Borst.
Een Paard moet een open en brede Borst hebben, zonder dat men hoeft te vrezen,
dat het daarom te zwaarlyvig is, naardien dit een goed teiken is van een Paard, dienstig
om te trekken.

Van de Schouderen.
Deze moeten dik wezen, tot meerder gemak om te trekken, op dat het door de Karre
niet zo licht gekwetst worde. Hoe zwaarder het is, hoe beter in de Kar; want indien
het meer naar de Aarde hangt, te beter wordt het geacht tot dat gebruik.

Van de Lendenen.
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’t Is nodig dat een Karpaard dubbele Lendenen hebbe; ’t geen men hier uit weet,
wanneer ze een weinig verheven zyn aan weerskanten van den Rug-graat. Ook dient
het brede en ronde Ribben te hebben, ’t geen een teiken is, dat het veel ingewand en
sterke zyden heeft.

Van den Buik.
De Buik mag wel groot wezen, mits hy naar geen Koebuik gelykt, dat een Paard,
hoe ’t ook zy, heel mismaakt.

Van ’t weeke des Buiks.
De Zyden moeten vol en zo smal wezen, als ’t zyn kan, op dat men het niet licht den
bek afryde.

Van ’t Achterste.
Men maakt veel werks van een Paard, dat een rond en breed achter op heeft, niet
ingezakt noch doorsneden. Anders is het een gebrek, dat de Liefhebbers niet dan met
moeite overzien. Door ingezakt en doorsneden versta ik, dat het Achterste tot boven
aan de staart rond moet wezen, en dat men’er geen groeve in zie, die het in tween
verdeelt, daar de Staart-riem komt.

Van de Staart.
Men moet in acht nemen, dat de Staart vast, sterk en zonder beweging, en het bovenste
einde dik zy, wel voorzien van Hair en nog te hoog, nog te laag geplaatst, gevende
het een en ’t ander veel mismaaktheid aan ’t achterste van een Paard.

Van de Beenen.
De Beenen van een Paard moeten onder alle delen het naaukeurigst onderzocht
worden, als dienende, om de heele zwaarte van ’t Lichaam te dragen, daar zy mee
moeten over een stemmen. De voorpoten moeten eer plat en breed als ront wezen,
dewyl een ronde poot de frajigheit en de deugt van een Paart benadeelt, dat in korten
tyd door den arbeid bedorven wordt.
Wat de Achterpoten betreft; men moet waarnemen, dat de dyen lang en vleesig
moeten zyn, en dat de grote zenuwe, die buiten de dye komt, vleesig en heel dik moet
wezen. ’t Is een fout, zo ze loodrecht neerstaan, als ’t Paart overende is, want zulks
is een teiken van zwakheid in de lendenen, of kniën. Ondertusschen moet men zo
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zeer niet op de Achterpoten zien, alzo deze niet zo licht mismaakt zyn, als de voorste,
die menigmaal niet deugen, terwyl de Achterpoten goed zyn.
Paarden hoger en groter Benen hebbende, dan naar de grootte van hun Lichaam,
zyn gebrekkig, en daar moet goede acht op worden geslagen.
Eindelyk om de deugden en de gebreken van de Poten in alle hare deelen, te weten,
zo wyze ik den Lezer naar ’t Boek van den Heer de Soleysel, genaamt de Volmaakte
Roskammer, of Paardenkenner, wien niemand lichtelyk ondernemen zal te overtreffen.
Dog eer ik dit stuk besluite, dien ik te zeggen, dat, als men een Paard wil kopen, men
wel moet opletten, dat het wel op zyne leden overeind sta, alzo het anders in zyn
werk en de bewegingen, die het dan moet doen, kwade passen maakt.

Van den Ouderdom, en hoe die te kennen is.
Men bedriegt zig dikwils ontrent de Paarden, zo men hunne Ouderdom niet weet
t’onderscheiden, waar om we deze aanmerkingen maken.
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Alzo men doorgaans alleenlyk aan de tanden den ouderdom der Paarden kent, zo
moet men weten, dat zy, kort na dat zy zyn geworpen, kleine sneeuwitte tanden
krygen, die men lichtelyk van de anderen kan onderscheiden. Men noemt ze Bok- of
Melktanden.
De Paarden maken deze tanden tot dat ze 30. Maanden oud zyn, wanneer zy’er
maar zes boven en zes onderen bekomen, alle licht te onderscheiden van de
Baktanden, die na deze volgen. Op dien tyd, of kort daarna vallen’er twee boven, en
zo veel onder uit, in welker plaats’er vier andere komen, die men de Voor- of
Botertanden noemt. By gevolg, als men deze ziet, is ’t een teiken, dat het Paard boven
de dertig Maanden oud is, nademaal deze tanden somtyds eerst op hun derde jaar
komen. Om nu deze Botertanden te onderscheiden van de Melktanden, die’er
overblyven, dient men te weten, dat de Botertanden altoos in ’t midden groejen, en
veel groter, breder en sterker zyn dan de Melktanden.
Als een Paard vierdehalf jaar oud is, verliest het van die acht Melktanden weder
4 twee boven en twee onderen, ter zyde van de Voortanden, en niet dunner dan deze.
Men noemt ze de Middeltanden, zo dat’er nog vier Melktanden blyven, die het Paard
verliest op zyn vierde jaar of zes Maanden daar na.
Voorts zyn’er twee tanden, die men de Hoektanden en eer voortkomen aan ’t
bovenste kakebeen dan aan ’t onderste, dat wel te merken staat. Aangaande de
Baktanden, die groejen onderen eer uit, dan boven.
De Paarden kunnen de Hoektanden somwylen eer krygen, dan de bovenste
Baktanden, zonder dat’er ene Melktand meer is gebleven. En zo dra zy de Hoektanden
hebben, kan men oordeelen, dat ze byna vyf jaren oud zyn.

Van de kennis ontrent de Hoektanden
Zo dra een Paard zyne Hoektanden heeft gekregen, staan zy van buiten gelyk met
het Tandvlees, en het binnenste is vol vlees tot 5 jaren toe; En zo dra het Paard zo
oud is, ziet men geen vlees meer in den tand, maar hy word hol, en toont daarmeê,
dat het Paard zesthalf jaar oud is, en zes jaar oud wordende, is de tand van binnen
zo hoog als van buiten, blyvende altoos hol.
Het teiken, dat een Paard volle zes jaren heeft, is wanneer de hoektanden een pink
dik buiten het tandvlees staan, en wanneer de holligheid van de tand, die zwart was,
vermindert is.
Op het zevende jaar, zal die tand lang wezen als de dikte van den ringvinger, en
het hol heel gesleten, maar op het achste jaar teikent het niet meer, dat is, de tand is
niet alleen langer dan te voren, maar heel gelyk zonder enige zwarte holligheid.

Van de Kennis der Ogen.
’t Is niet genoeg, dat men kennis hebbe van den Ouderdom der Paarden, zo men’er
gene heeft ontrent de Ogen. En om daar niet mee bedrogen te worden, moet men zig
niet vergenoegen met haar eens, twee, of driemaal te bekyken, maar tot tienmaal toe
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herhalen; Want hoe meer men haar bekykt, hoe meer men’er in vindt, dat men zoekt.
De beste manier om ’t gezicht van een Paard te betrachten, is dat men het zelve op
een heldere plaats brengt, en zo dra het den Kop uit den stal heeft, de Ogen van ter
zyde bezie, en’er niet vlak tegenover ga staan.
Men moet zig wel wachten, van de Ogen eens Paards in de Zon te bezien, alzo
men daar door licht bedrogen word, ja men diend de hand boven ’t Oog te houden,
als men ’t ter dege wil bekyken, om den sterken dag te beletten.

Van de teikens der goede Ogen.
Dat ons de deugd van de Ogen aanwyst, is, als het Kristalyn heel helder en doorzichtig
is: In tegendeel, als men’er enige vlakken, enige donkerheid of wittigheid in ontdekt,
kan men’er niet dan kwade gedachten van hebben, zo wel, als van enige kringen, die
men’er rondom ziet.
Somwylen vindt men een zekere rodigheid in ’t Oog; waarom men voorzichtig
moet wezen, als voortkomende van een Paard, dat al te verhit, of maanzuchtig is,
gelyk de koleur van een verdord bladt om laag, en een donkere koleur om hoog
aantoont.
Door het Kristalyn ontdekt men den Appel, waarontrent men moet in acht nemen,
of’er een wit vlakje op is, of niet: Het elve is een teiken van leepogigheid, een
ongemak heel gevaarlyk, om ’t Paard blind te doen worden, zo men het niet by tyds
voorkomt. Een Paard heeft geen goed gezicht, wanneer de hele Appel bleekgroen
en doorluchtig is, als ook, zo het een Oog heeft, dat onklaar, heel donker en kleinder
is, dan het ander; zynde het eerste wiskundig bedorven buiten herstel, en ’t andere
in gevaar van mee zo te worden.
Van de verscheide koleur van ’t haair, hangt ook het kwade en goede gezicht af.
Onder de Paarden, die lichter hun gezicht verliezen dan andere, zyn de gevlakte
graauwen, de donkergraauwen of zwarten met witte hairen als een Spreeu; de
appelbloezems, en die met zwarte koppen. Ook moet men zig wachten van Paarden
te kopen; welker een Oog druipt, ten ware de Verkoper voor ’t goede gezicht insta.
Men hoeft geen Paard te verwerpen, dat den Droes en hierom een onklaar gezicht
heeft, of indien zulks voortkomt uit de tandpyn, wanneer die uitkomen. Want naar
mate, dat die ongemakken overgaan, zo beteren en helderen zig de Ogen op.
Men ziet somwylen diepe, of zwarte kleine Ogen: Daar moet men weinig staat op
maken, zo ze niet uitermaten doorzichtig zyn. Nademaal zy eer gevaar lopen dan
andere van te verslimmeren.

Van ’t Kakebeen.
Wanneer men den Ouderdom en ’t gezicht van een
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Paard wel heeft bekeken, moet men ook dit deel bevoelen, om te zien, of het wyd
genoeg open is, en ontledigd van boven af tot aan de Kin. Want zo’er enige Klier is,
die niet vast zit, is het een teken, dat het Paard nog den Droes niet kwyt is, of maar
ten dele, indien het een oud Paard is. In ’t eerste geval hoeft men die Klier niet te
vrezen, nadien dog een jong Paard, vroeg of laat, zich van den Droes moet zuiveren;
Rakende het twede, moet men het wat nader betrachten: want zo die Klier vast zit,
behoort men nooit zodanig een Paard te kopen, dewyl zulks aanwyst, dat het aan de
Snotterigheid is onderhevig.

Van de Namen der verscheide Hairen, nevens de Kennis, daar uit te halen,
naar ’t A B.
Appelbloezem.
De Fransen noemen het Perzikbloezem, en de naam geeft de koleur genoeg te kennen,
dewelke het gezicht wonderlyk streelt.

Bont.
De Zwartbonte Paarden zyn goed, doch de Bruinbonte noch beter. Daar zyn ook
Rosbonte. Deze driederlei soort van Bonte Paarden hebben altemaal witte poten tot
boven te Knieschyve, en zyn zeer goed. Men moet aanmerken, dat die het minste
wit hebben, het meest gezocht worden van rechte liefhebbers.

Bruin, of Kastanjebruin.
Dit is het gemeenste haair van allen, en door de Natuur met de meeste hoedanigheden
begiftigd, om voortreffelyk te wezen.

Bleekbruin.
Dit haair is zo goed niet, derwyl het een koudvochtigen aardt aantoond.

Donkerbruin.
Dit is byna zwart, en een teiken van een galachtig Paard, dat doorgaans vierigheid
heeft, aan ’t einde van de Neus en in de zyde.
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Roodbruin,
Is beter, dan de bleekbruine koleur, dewyl zo een Paard meer Gal heeft, en veel
moediger is.

Graau.
De Appelgraauwen zyn zeer gemeen, en zo goed niet dan de Zwartgevlakte, die met
grote zwarte vlakken hier en daar geteikend zyn, welk soort van Paarden doorgaans
heel gaau en licht is. De Donkergraauwe hebben graau hair, heel doormengd met
zwarte hairen, en zyn beter dan de Appelgraauwen. De Roodgraauwen zyn beter dan
alle de anderen, dewyl daar de Gal met koudvochtigheid gepaard gaat. Eindelyk is
het Zilvergraau een levendig en schoon graau, maar zulke Paarden zyn de levendigste
niet, wegens de koudvochtigheid en slym, die in hun de overhand hebben.
d’Isabellekleur geeft een goed en deugdzaam Paard te kennen.

Muizekleur.
Enige Paarden van dit slag hebben een zwarte streep op den Rug, andere aan de Poten
en Knieschyven; In ’t algemeen zyn de Paarden van deze kleur, die de uiterste delen
of leden zwart hebben, zeer voortreffelyk.

Porcelyn.
Men noemt ze dus, om dat ze niet wit zyn van Lighaam, en bystere vlakken hebben.
Zulke Paarden zyn heel raar.

ROS. Zie VOS.
ROVAN. Zie onder VOS.
Schimmel.
Alle paarden van deze kleur zyn lui en traag.

Spreeu.
Deze kleur zweemt naar donkergraau, of zwart, behalven zekere witte hairen, die’er
in menigte verspreid zyn, en beletten dat het niet heel en al zwart kan hieten,
gelykende met een woord, naar een Spreeu. Deze Paarden zyn redelyk goed.
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Tyger.
De Tygers zyn dezelve, als de gevlakte Paarden, behalven dat de vlakken van deze
niet zo breed zyn, en dat ze zo goed niet zyn als de eerste.

Vos of Ros.
De gemene Vossen, die noch bruin, noch bleek zyn, noemt men maar kort af Vos of
Ros. De Paarden van deze kleur zyn in grotte waarde.
Een Bleekvos heeft witte Manen, en deugt niet, wegens de heerschende
koudvochtigheid, waar door het altoos heel gedwee is.
De Donkervossen zyn altoos heel zwaarmoedig en bekwaam om te bevatten, al
wat men hen wil leeren.
Ros- of Bruinvossen, gelykende naar Mensen-haair zyn altemaal goede Paarden,
vooral zo ze zwarte manen, Staart en Poten hebben; Maar zy zyn genegen om veel
Gal en by gevolg veel vuur te hebben.
Rood- of Vuurroodvossen, gelykende naar Koei-haair, met Manen van dezelve
kleur, of wit. Dit haair is min galachtig dan de voorgaande, hebbende witte vlakken,
die het krygt van den overvloed van koudvochtigheid; ’t welk het sterke vuur van
zo een Paard veel matigt, en ’t goed maakt.

Zweetvos.
Zulk een Paard is heel fraai en in grote waarde. Het heeft de uiterste delen en Manen
altoos zwart.

Wolfshaair.
Dit haair komt de Isabellekleur zeer naby, is in enige Paarden wat helderder, in andere
wat donkerder, die van ’t laatste soort zyn de beste.
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Zwart.
De gemene zwarte Paarden zyn zo hoog niet geacht, noch van schoonheid noch van
deugd, als de Pikzwarte, die onder allen de fraaiste zyn. De Zwartvale zyn zulke, die
hier en daar witte hairen hebben, vooral in de zyden, welk slag van Paarden zeer
levendig is. Eindelyk zyn’er ook, die de uiterste déélen en den Kop zwart hebben,
en voortreffelyk zyn, in ’t Frans genaamt Rouan cavesse de More.

Hoe de Land-paarden gevoedt moeten worden
My dunkr, dat ik opening genoeg hebbe gegeven, om zig niet te bedriegen in ’t
Paarde-kopen, voor den Land-bou; zo dat’er deze vraag noeh over is, wat voedsel
men die Paarden behoort te geven, overeenkomende met den arbeid, die men hun
oplegt.
By gebrek van genoegzame kennis in ’t voederen der Paarden, in plaats van ze
sterk en gezond te houden, ziet men ze aanziender ogen vergaan, waar van dikwils
de achtloosheid van een Knecht en de slechte waakzaamheid van den Heer de schuld
is; welke ongemakken men kan voorkomen, door het waarnemen van de volgende
lessen.
Dog eer we spreken van ’t geen men in acht moet nemen ontrent de voeding der
Paarden, zal ik u de nodige lessen geven, om ze gereed te houden om in de Kar te
gaan, zo dra zy gedaan hebben met eten.
De eerste zorg moet wezen, dat de Paarden behoorlyk beslagen zyn, en dat al hun
tuig in ’t algemeen in goede staat zy; Als daar zyn: de Zadel, Hals-, en andere Riemen,
Toom en Teugel, Wagens, Stort- en Last-karren, die men in alle hun delen moet
bezichtigen, om te ontdekken, of’er enig gebrek aan is.
De Karren dus gereed zynde, moet de Huisman oppassen, dat zyn Knecht altoos
een uur voor dag op zy, die dan terstond het oude hooi uit de Ruifel moet weghalen,
om’er vers in te doen, en met enen de Kribbe of Bak schoon maken van alle vuiligheid,
aarde, of hoenderdrek.
In den tyd, als de Paarden in de Karre gaan, moet men, zo dra men den Stalknecht
zich hoort reppen, denken om zyn ontbyt klaar te maken, t geen hem voor zyn
middagmaal verstrekt, gelyk voor alle andere Huisgenoten, die aan ’t werk gaan.
Zo lang de Paarden hooi eten, brengt ze de Knecht een na een buiten den Stal om
ze te roskammen, op dat het stof niet op de andere Paarden vliege, zo hy het binnen
den Stal wilde doen.

Hoe men een Paard roskamt.
Indien men wel verzekerd was van de noodzakelykheid, om een Paard te bestellen,
zou men zo dikwils niet hoeven ontsteld te wezen over ’t verlies van dezelve, by
gebrek van deze goede zorg, hoe deugdelyk voeder ze anders ook krygen. Van de
onreinigheid, die men op hen laat blyven, krygen ze dikwils de schurftheid en andere
kwalen van deze Natuur, die hen aanziender ogen doen vergaan. En men kan het
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voor een stelregel houden, dat een Paard, met minder voedsel, ordentelyk gehouden,
wel gestald en geroskamt, veel vetter en schoonder voor den dag zal komen, dan zo
het sterker gevoed wierd en minder geroskamd. Waarom een Huisvader daar ontrent
moet waakzaam zyn; en het zelf zyne Knechts leeren, als zy het niet ter dege verstaan.
Een Stal-knecht moet gaauw, knaphandig, sterk, stout, en gehoorzaam wezen Om
een Paard wel te bestellen, zal hy den Roskam in de rechter hand nemen, en den
Steert dicht boven aan, met de linker vast houden; daar op den Roskam zachtjes langs
het lyf van voren en achteren overhalen, zo lang tot dat’er geen vuiligheid meer van
komt. Hier na neemt hy een Borstel van doek, waar mee hy het stof, dat’er noch op
mocht zyn, weg doed stuiven, zonder enig deel van ’t lighaam over te slaan.
Om het wel te doen dient men alle dag, naar dat de Paarden zyn uitgestoft, een
Stroowis te nemen gedraaid ter dikte van een Arm, en nat gemaakt, waarmee men
het Paard over ’t hele Lighaam vryft, en voor al moet men ontrent de Poten langen
tyd bezig zyn, zich bedienende van dit vryven als van een middel om het te
ontstoppen, en de Levens-geesten meer en ruimer weg te maken, in welke alle
beweging bestaat. ’t Is waar, deze wyze van een Paard te roskammen vereist te veel
tyd, om ze dagelyk in ’t werk te stellen; dies is het genoeg, als de Stal-knecht het
alleenlyk doet op zulke dagen, wanneer hy niet noodzakelyker te doen heeft, dan
zyne Paarden wel te handelen, of terwyl het kwade wéér hem in huis houdt, en zo
hy zich van zyne plicht niet kwyt, moet hem de Meester daar zorgvuldig toe houden.
De Paarden in dezer voegen geroskamd, neemt men den Kam, om de Manen
zachtjes uit de war te helpen, als mede den Staart, waar op men ze uit den Stal brengd
naar de Wedde, en ze altoos zo veel het kan wezen, laat springen en dartel zyn.

Welk water voor de Paarden best is.
De meeste Paarden ziekten ontstaan uit het drinken van kwaad Water, het zy het al
te raauw, al te koud, modderig, of springende is.
Om deze ongemakken voor te komen, moet men weten, zo er dichte by een Rivier
is, dat men niet beter kan doen, dan de Paarden des Zomers daar uit te laten trinken,
maar ’s Winters zo weinig als ’t zyn kan, voor al zo men zelfs een Put heeft, want
het versse Put-water is in dien tyd warm, en by gevolg heel goed voor de Paarden.
Zo men ver van de Rivier af woont, en in den Zomer geen ander dan Put-water
heeft, moet men dit Water een tyd voor af scheppen en het in Tonnen in de Zon
zetten, of in schone steene Bakken, om daar de hette, de grotte raauheid van ’t Water
te verdryven, die de Paarden heel schadelyk is.
Men moet ze zelden, of nooit uit moerassen laten drinken, dewyl zodanig Water
zeer kwade eigenschappen heeft.
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Van den Haver.
De Paarden gedronken hebbende, geeft men hun den Haver in de Bak, die schoon
moet wezen.
Deze Haver moet wel gewand, en van stof gereinigd zyn; en eer men ze aan de
Paarden geeft, moet men eens ruiken, of ze niet muft, of naar Rotte-drek stinkt, want
dan walt ze de Paarden.
Voor al moet men zorg dragen, dat’er geen kleine Veeren in zyn, waar door een
Paard groot ongemak kan krygen. Ontrent twee maatjes zyn genoeg voor ieder Paard;
en terwyl de Paarden hunne Haver eten, gaat de Knecht met het ander Volk ontbyten,
om ze by zyne te rug komst op te tomen, en in de Kar te spannen, zo het de
gelegenheid vereischt.

Op wat wyze men een Paard moet Aderlaten.
Men mag op alle plaatsen Aderlaten in nood, dat is, als men oordeelt, van wat ziekte
de Paarden mogten behebt zyn; men kan sonder enig perykel voorzichtig Laten,
somtyds in den Mond boven in de derde Tak, ofte onder de Tonge, achter de Oren,
aan ’t Hooft, onder de Ogen, aan den Hals, aan byde zyden, ook aan byde zyden in
de Borst, aan byde zyden in de Buik, in alle de vier Beenen, in de Staart, of elders
daar men het goed vindt; naar dat de ziekten ’t mochten vereisschen. Al schoon men
weet, dat daar maar een ader in ’t geheele lighaam is, nochtans is ’t raadzaam, zo
naby de Laating aan de party te doen, daar het kwaad schuilt, om dat zelve te ontlasten,
of om de toevloet daar van af te leiden.

Op wat wyze men een Paard wel in de Kar, of voor de Ploeg moet spannen.
De voorschreve lessen wel zynde waargenomen, moet men, eer men Paarden den
Hals-riem aandoet, onderzoeken, of hen niets kan kwetsen, ’t zy op de Borst, op de
Schouderen, of op den Schoft, en of de Hals-riemen van al het nodige voorzien zyn:
En zo het is, om ze in de Kar te spannen, moet men ook zien, of de Zadel, die men
hun op den Rug legt, geen kwetsuren kan veroorzaken, om ’t welk te beletten men
zorg moet dragen, dat hy gelyk drage, en wel gevoerd zy met haair binnen de kussens,
zo dat hy de Paarden niet te hard valle op den Rug. De Paarden dus bestelt en de
Ploeg of Karre in goeden staat zynde, kan de Knecht naar ontbeten te hebben, gerust
gaan ploegen, of met de Kar ryden, zo ’t nodig is.
Een goed Knecht, die de Paarden wel weet te houden, moet ze nooit in den beginne
te streng aanzetten: maar ze langzamer hand in de gang brengen. Anders doende,
ziet men dikwils, dat ze niet willen eten, als ze van ’t ploegen ’t huis komen: Ook
zyn ze menigmaal in gevaar, dat, of hun vet zal gesmolten, of zy zelve bevangen zyn
geworden. Waarom men altoos zyn Knecht moet belasten, hen niet te dryven, dan
naar mate, dat hy ziet, dat zy onder ’t arbeiden beginnen warm te worden.
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Van ’t Middag-eten der Paarden.
De Paarden van den Ploeg komende, plegen doorgaans voor den middag ten elf uren,
heel bezweet te zyn: Men moet terstont gereed zyn, om ze wel af te vegen met een
stroowis; dat is het eerste, dat men te doen heeft, zo dra ze in den Stal zyn. Daar op
maakt men wat Zemelen met veel Water nat, en giet ze hun voor in de Kribbe, ten
einde zy’er in slobberen, en ’t Hooi met grotter appetyt eten. Deze Zemelen ververst
hun den Mond, die door de warmte van ’t arbeiden droog geworden, als ook van ’t
stof, dat hun de Mond heeft bezet; En al hebben ’t die Paarden heet, echter krygen
zy’er zelden ongemaken van, vooral, wanneer men het Water, waar in de Zemelen
geweekt zvn, eer te warm dan te koud heeft genomen.
Zo men deze voorzorg niet neemt, moet men niet verwonderd wezen, als de Paarden
dikwils geen lust of trek hebben tot eten, dewyl de droogte van de Mond hun alle
andere Kost onsmakelyk maakt. Waarom verstandige Boulieden deze wyze van doen
naaukeurig waarnemen, en’er zig wel by bevinden.

Bericht.
Wy zien dagelyks Mensen, die zich inbeelden, wel met de Paarden te kunnen omgaan,
dat zy de zelve terstont naar een zwaren arbeid ’t huis komende, de Benen vryven
met stroowissen, voorgevende, dat de Paarden daar door verkwikt, en de leden slap
gemaakt worden; maar zodanige bedriegen zich, en de reden vaar van is deze. ’t Kan
niet anders wezen, of de Paarden moeten na zwaar werk gedaan te hebben, de vochten
in een grotte beweging hebben. Nu vallen die vochten door dat koude vryven op
hunne Pooten, waar door ze gemakkelyk kunnen styf en t’onbruik worden. Zie, dit
is, dat my aanleiding gaf, om dit bericht hier by te voegen, dewyl ik ’t zeer nodig
acht, om zulke ongemakken voor te komen, die uit die kwade behandeling zouden
ontstaan. En nimand kan dit bericht klein achten, dan die zyne Paarden met kracht
en geweld wil bederven.
Hoewel ik niet mispryze, dat men den Paarden de Poten vryve, ik zeg zelfs, dat
dit heel nuttig en goet is: maar dan eerst, wanneer ze niet meer warm zyn. Dus, zolang
ze nog zweten, moet men hun niet dan ’t overige Lyf afvegen, buiten de Benen.
De Ruifel vol zynde van goed Hooi, moet men ze met rust laten eten, ontrent tot
twe uren na den middag, wanneer men ze in ’t Wedde, of in de Rivier brengt, of hun
anders Put-water geeft te drinken, in beide gevallen waarnemende, wat hier voren
daar van gezegd is. Hier op geeft men hun Haver te eten, om weer in den Ploeg te
gaan, kort na dat zy ze op hebben.
Als, met Zonnen ondergang, de Paarden voor de twedemaal van ’t werk zyn
gekomen, moet men ze, zo dra ze aan de Kribbe zyn vast gebonden, de vier Poten
op lichten; en bezien, of’er niets aan de yzers
[illustratie]
[Plaat 38. pag. 713. F. de Bakker del. et fecit. pag. 738. PAARD. F. de
Bakker fecit, 1740.]
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mankeert, en tegelyk met een Mes de aarde en ’t Zand afschrappen, dat tussen de
Zool en ’t Yzer is gaan zitten, en’er Koedrek op smeren; ’t welk de Knechts
menigmaal verzuimen te doen, zo het de Meester niet voor zyn ogen laat geschieden.

Van ’t Stroo.
’t ls noodzakelyk, dat wy hier iet zeggen van ’t Stroo, dat men onder de Paarden
spreidt, als een zaak ten hoogsten tot behoudenis der zelver dienstig, alzo het Stroo
van die Beesten, zonder gelykenis, het zelve is, als witte Lakens voor de Mensen.
Vele luiden laten den Mist langen tyd onder hunne Paarden verrotten, enige uit
luiheid van hunne Stallen schoon te maken, andere om ze, naar hun zeggen, meer
kracht en sap te doen krygen, dewyl die Mist dient, om de landen vet te maken. Zy
zyn alle het spoor heel mis, willende, om zo te spreken, vyf Stuivers winnen, om tien
te verliezen: want men moet weten, dat de Mist, dus langen tyd leggende en
ophopende, de Voeten der Paarden zodanig verhit, dat zulks alleen in staat is, om ze
geheel te bederven. En hier van daan krygen ze menig ongemak aan de Poten, waar
door ze dikwils op Stal moeten blyven, zonder iets te doen: De Meester, of de Knecht
de oorzaak van deze kwaal niet wetende, zyn dan bekommert, hoe zy ze moeten
genezen; en dikwils willen ze hunnen misslag niet eens erkennen. Men moet dan de
Stallen, zo dikwils als het kan geschieden, schoon maken, en de Paarden vers Stroo
geven.
Het verse Stroo heeft een zonderlinge kracht, om de Paarden te doen wateren, zo
dra zy op Stal komen, in plaats, dat zy’er niet om denken, als zy geen Stroo vinden.
En zo men wist, wat verkwikking dit aan een Paard gaf, wanneer het watert, op zyn
t’huis komst na ’t werk, men zou veel naaukeuriger zyn, om dit te bezorgen.
Dit wateren belet, dat zy in de hals van de Blaas gene verstopping krygen, of in
de waterleiders; als ook, dat de Pis, in de Blaas blyvende zitten, gene ontsteking
veroorzake, ’t welk altemaal zeer gevaarlyke kwalen voor de Paarden zyn, dewyl
zy’er wel van sterven. Dit is weder een drang-reden, om de Paarden dikwils vers
Stroo te geven.
Betreffende de andere zorgen; om de Paarden den nacht wel te doen overbrengen,
is’er niets, dan dat men, naar hen wel afgevreven te hebben, de Ruifel van Hooi
voorziet, waar mee zy zich verzadigen, als ze den Haver op hebben; en dus dagelyks
voortgaande, met ze op deze wyze te handelen, zal men zeer langen tyd, goeden
dienst van zyne Beesten hebben.

Van de ziekten der Paarden, volgens orde van ’t A B.
De onredelyke Dieren zyn gene mindere ziekten onderworpen, dan de Mensen. En
alzo de Paarden van dat slag van Beesten zyn, die zich zelve niet kunnen genezen,
maar in hunne kwalen, der Mensen hulpende hand nodig hebben, zo is het ten
hoogsten noodzakelyk, dat men ze niet alleen wel kenne, maar ze ook zorgvuldig
betrachte, om de rechte kwaal te ontdekken, die hun schort.
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Men verwachte hier geen algemeen verhaal van alle de ziekten, die een Paard
kunnen overkomen, alzo’er Schryvers zyn, die deze stof grondelyk behandeld hebben,
en het by gevolg alleen een groot Boek zou uitmaken. Ik vergenoeg my hier met een
korte schets van deze ziekten, nevens de middelen, om ze te genezen, rakende de
Paarden, die men tot den Land-bou wil houden, en volgens de orde van ’t A B. Dog
vooraf zullen we den Lezer een denkbeeld geven, van byna alle ziekten, zo als ze in
de nevenstaande Figuur met cyferen gemerkt staan.

Paarde-ziekten zyn deze.
1. Schurftheid.
2. Verreikt of geslagen.
3. Longezucht.
4. Longepyn.
5. Gekwetste Rug.
6. De Schot.
7. Manstrang.
8. Pyn in den Hals.
9. Worginge.
10. De Vyvers.
11. Schel in d’Ogen.
12. Nagel in d’Ogen.
13. Hoofdpyn.
14. Snotterigheid.
15. Verkouwdheid van ’t Hoofd.
16. Vliegende wormen in de Neusgaten.
17. Schuil aan de Tanden.
18. Verwas aan ’t Gehemelte.
19. Kwetzing aan de Tong.
20. Pyn aan de Tong.
21. Kleine Baardekens aan de Tong.
22. Pyn in de Borst.
23. Kwerbenen aan de Knien.
24. Lezen.
25. Schuifelbenen.
26. Gallen.
27. Plekskens.
28. Egelvoed.
29. Kwerhoeven.
30. Hinkende Voet.
31. Kwervoeten.
32. Verhitheid.
33. Pyn van den Hoorn.
34. Vernageldheid.
35. Zekere pyn in de Voet.
36. Lossing van de Hoorn aan de Voet.
37. Als de Hoorn aan de Voet schuimt.
38. De vyge onder aan de Hoorn van de Voet.
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39. De Stralen.
40. De bleinen aan de Hoorn en Vlees.
41. Moerevet.
42. Geslagen zynde.
43. Malandien.
44. De Wolvin.
45. Gezwel in de Kloten.
46. Een slag aan ’t dikke van ’t Been.
47. Als ’t Fondament wil uitvallen.
48. Lezen achter aan het Been.
49. Een lopend Gat.
50. De Kanker.
51. Kloven aan de Benen.
52. Overhoeven aan de Horen.
53. Kloven die langs heen gaan.
54. Kloven die dwars komen.
55. Spatten achter aan ’t Been.
56. Krappen.
57. Lezen.
58. Kwerbenen.
59. Staart-benen.
60. Ratte-staart, als ’t Haair uitvalt.
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MIDDELEN TEGEN DE PAARDE-ZIEKTEN.
AANSLAAN, of OVERTRED.
De Paarden kwetsen somwylen de voorste Voeten met het overgaan van de achterste,
waar door dikwils een stuk Vlees weg gaat, dat het Paard doet hinken.

Genees-middel.
Was de gekwetste plaats eerst met warme Azyn, doe’er dan Zout, of Peper op. Voorts
maak een Zalve van Roed, Azyn en wit van Eieren. Klop dat onder een, leg het op
de wonde en bind ze toe. Dit maar twe dagen waarnemende, zal het kwaad genezen
zyn.

KORTE AASSEM. Zie KORTADEMIGHEID.
ADDER-BEET. Zie BEET.
KRAMPADER. Zie onder K.
AFGEMATTE BENEN, onder de B. Zie ook VERMOEIDHEID.
AFGEREDEN PAARD.
Als een Paard afgereden en mager is, zit het Vel door gaans vast aan de Beenderen,
welke ziekte het zelve tot een gevaarlyke kwyning zou doen vervallen, zo men’er
niet in voorzag.

Genees-middel.
Men komt die kwaal te boven, met het Paard eerst ene Ader te openen, en dan het
geheele Lighaam met een Zalve te stryken, die van Montpellier wordt gebynaamd,
en warm is gemaakt. Waar op men ze sterk moet invryven met de hand. Het Paard
dus besmeerd zynde, windt men het als in een doek, en legt’er een paar Dekens op,
om het warm te houden. Deze moeite herhaalt men tot driemalen toe. En hier na
denkt men, om het te laten purgeren, waar toe een bekwame Paarde-dokter het nodige
middel aan de hand zal geven.
Terwyl men deze kwaal behandelt, moet het niet dan natte Zemelen eten, en boven
al geen Haver, met nat gemaakt Hooi. Genezen zynde, mag het ’t oude voeder eten.
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BAARDEKENS aan deTong. Zie onder TONG.
BASILICUM ZALF, zeer heerlyk. Zie onder KWETZUREN.
BEENS-VERZETTING. Zie onder V.
BEET van een DULLEN HOND.
Leg op de kwetsure, daar het Paard is gebeten, Geiten-drek, pekelen wilde Vlier, van
ieder een half pond, en veertig grote Neuten klein gestoten.

BEET van een SLANGE.
De tekens, als een Paard door ene Slang is gebeten, zyn deze. De hairen staan recht
overeind, en vallen uit, de Ogen zwellen, het Paard grynst met zyne Tanden, en krygt
over ’t hele Lyf kleine blaren. Het middel hier tegen is, witte of zwarte Peper te
nemen, dertig korlen gestoten, met wat Wyn. ’t geen men het Paard laat inslokken.
Of gestote Thym met zoeten Wyn; of gestote Wynruit met Wyn; of wilde Geite-bladen
chevres sauvage, in wat Wyn, of St: Janskruidt: Doch dit middel is voor de Paarden
gevaarlyk. Enigen laten de wonde toeschroejen, na’er ene insnyding ingedaan te
hebben, en gebruiken de gemene middelen, wassen het zeer met Pis, en zalven met
een zacht middel.

Ander Genees-middel.
Zo een Slang, of ander vergiftig Dier, een Paard heef gebeten, moet men’er aarde
van een Mier-hoop met Wyn gemengd, opleggen. Indien het Paard onder weg, op
reis gebeten is, daar gy dit gereed middel niet vindt, laat het dan dertig witte
Peder-korlen opslokken, met 18. oncen oude Wyn, of Thym in wat Wyn; of gestote
Affodil-wortel met ouden Wyn, op de wonde gelegd, is een heerlyk middel tegen
allerlei vegiftige Beten. Het zelfde uitwerksel doen jonge Zwaluwen, klein gekapt
en op de wonde gelegd, in welkers plaats men ook een Zwaluwen-nest kan nemen.
Men bedient zig ook in zo een geval, van gestampte Maluë-bladen, die men’er op
doet.

BEET van een wild ZWYN.
Men moet niet warms leggen op Zweren, die van een zinking ontstaan; maar koude
middelen gebruiken, zo in den Zomer, als in den Winter. Indien een Paard aan de
Knie, of in den Bil van een wild Varken gekwetst is, komt’er een zweer vol zinkingen,
die men met vers Water moet wassen, en’er het Gom Galbanum gebynaamd,
opleggen.
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Afgematte BEENEN.
Al te lange of zware arbeid, verwekt by de Paarden dikwils zulk ene vermoeidheid,
die hun pe Beenen bederft, ten zy men ’t door het volgende middel voorkwam.
Alle avonden smeert men de Benen van ’t Paard met met het Vet van een Gans,
die in ’t geheel klaar is gemaakt, om aan ’t Spit te worden gestoken. Men vult haren
Buik op met allerhande welriekende Kruiden, en laat ze gaar braden in een aarde vat
in den Bakoven: En alle morgen bestrykt men de Beenen met Brandewyn boven op
het Vel, waar mee men moet voortgaan, tot dat de vermoeidheid weg is. Zie
MAGERHEID.

Gezwollen BEENEN.
Somwylen krygt een Paard gezwollen Beenen, ’t zy van een voetschop, of val, of
van te zwaren arbeid en vermoeidheid.
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Middel.
Men geneest dat Gezwel, met ontrent vier pinten roode Wyn te nemen, die men op
een helder vuur langzaam laat koken, en hem gedurig omroert. Zo dra men merkt,
dat hy dik wordt, gooit men’er twe pond Tarwe-meel, een pond Honig, een pond
zwarte Zeep, alles onder elkanderen, in. Dit soort van Zalve wel gekookt zynde,
besmeert men’er de gekwetste plaats, of de gezwollen Benen mede, welk middel
nooit mist, een goede uitwerking te hebben. Dog als die nog niet willen overgaan,
neemt men Litargycium Aureum, Rodebolus en Vitriool, van elks evenveel, klein
gestoten, dit moet men dan mengen met Honig en Brandewyn, om daar mede te
smeren.

Een andere Remedie.
Neem Klei-aarde, Zout en Wyn-azyn, onder malkander gemengd tot een pap; bestrykt
daar mede de Benen rondom, ververs zo dikmaals als ’t’er op kan, dit trekt kragtig
uit.

BESMETTELYKHEID van Paarden, Ossen en Koeijen.
Zo gy een Paard ziet, dat onlustig en ziekelyk is, niet etende, als naar gewoonte,
neem Nieswortel, en vat de Huid van ’t Hoofd langs de Borst af nederwaarts aan den
Hals, langs de Lies van het rechter-, of linker-been: maak daar twe gaten in, om’er
de Wortel tussen ’t Vel in te steken, gelyk men een Vogel spekt, of lardeerdt. Als
het daar een kleinen tyd in is geweest, zal het kwaad als naar die plaats toeschieten,
en’er een grote zweer maken, die men op drie, of vier plaatzen moet deursnyden, ten
einde’er de etter uitlope. Hier op maak een pleister van Armenisen Bolus, Reuzel,
en Tabak, of van ander goed, leg het op de wonde, die dan haast zal genezen zyn.

BEVANGEN. Zie VERSTYFT.
BLOEDS-scherpigheid.
Men ziet zomwylen kleine puisjes aan de Paarden, die doorgaans meer vrees
veroorzaken, dan’er gevaar by is; alzo men ze voor schurft aanziet, dat voor al by
zulken gebeurt, die zich op deze ziekten niet wel verstaan. Wanneer het nu niet anders
is, dan de scherpigheid van ’t Bloed, zo kan men ’t door dit Genees-middel helpen.
Men hoeft het Paard maar Zemelen te eten gemengd met Lever van Spies-glas,
daags een once; waar door het in korten tyd fris zal worden; ’t geen blykt, als de
puisjes vergaan.
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Waarschouwing.
Hoewel dit ongemak uit veelheid van ’t Bloed ontstaat, dat door ’t gehele lyf een
buitengewone hette verwekt, en ’t hierom eigentlyk geraden schynt, zulk een Paard
de Ader te openen; echter is dat mis. Want het gebeurt dikwils, en ik heb het zelf
gezien, dat Paarden door deze ziekte aangetast en te vroeg Ader zynde gelaten, de
puisjes weer naar binnen zyn geslagen, en daar zo veel wanorde hebben gemaakt,
dat’er de koors terstond op volgde. Waarom ik rade, dat men dit middel beproeve,
eer men tot Aderlaten komt; namentlyk, als de ziekte hardnekkig blyft, want dan
toond de natuur, dat dit middel niet sterk genoeg is, om het Bloed te zuiveren, en dus
is men gehouden haar te hulp te komen met een lichte Aderlating.

BLOEDPISSEN. Zie onder PISSEN.
BLOEDVINNEN, of BLOEDZWEREN.
Stamp uytspruitzels van Cipres, een pond; Galnoten, Wagensmeer en Was, van ieder
een half pond: bittere Galnoten ontrent een pond, gemengd met Azyn, leg dit samen
op de Zweren. Aposcritus wil, dat men ze met oude Pis stove, en’er terstond zwarte
Kal op doe.

BLOEDZUIGERS.
Deze zyn gewoon zig aan der Paarden gehemelte te hechten, als ze drinken. Men
moetzer aftrekken, zo het zonder zwarigheid kan geschieden. Maar zo’er een menigte
in de keel zitten, benemen ze het Paard zyne krachten, en dan moet men ’t Water en
Olie laten slorpen. Daar zyn’er die zeggen, dat men ze met Zout moet vryven, andere
met gestote Hoolwortel in Azyn, gemengd met Olie, terwyl men de Tong buiten den
Bek houd. Maar men moet zorg dragen, dat’er geen Bloedzuigers zyn in de Waters,
daar men de Paarden drenkt, en dat’er gene onder hunne Tong zitten, die men
aanstonds moet wegnemen.
Indien het Paard onder ’t drinken enigen Bloedzuiger heeft deurgeslokt, en dees
in de keel steekt, vuld hy zig vol Bloed, en stopt den doorgang van ’t voedzel. Zo ’t
op een plaats is, daar de Hand niet by kan, moet men een Riet nemen, en’er Olie met
Wyn door laten lopen in den Hals van ’t Paard, waar door de Bloedzuiger zal afvallen.
Men kan hun ook door een Buis laten ruiken de stank van een gebrande Weegluis:
andere doden de Weegluis in de Neusgaten van ’t Paard, en door dit middel doet
men de Bloedzuigers terstond sterven, en ’t is goed voor alle soorten van Dieren.
Wanneer de Bloedzuiger vastzit, neemt men ze weg met een Vygeblad, of een
lapje rou Laken. Zo hy naar omlaag is gezakt, dryft men hem uit, met het Paard Olie
in te geven. Als hy in de Neusgaten zit, zal’er ’t bloed uitlopen: bestrykt de Beet met
Zout en Olie, en trekt ze’er af met een Tang, of brand ze met een heet Yzer: dan
smeert men de wonde met Wyn, en klein gestoten gebrand Brood.

BORSTGEZWEL. Zie onder G.
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KREUPEL in de BORST, of tegen ’t BOUCHLAM
Andere noemen ’t ook noch Bouchwinde. Deze Kreupelheid kan de Paarden op
verscheide manieren overkomen. Vooreerst, als een Paard wordt gereden, of van zelf
tegen enen Paal, of Boom loopt, en zich daar door heel hart komt te forceren; het is
en blyft Kreupel. Andere krygen het, dat somtyds de Zadelbomen van den Zadel
schieten, of vry veel na voren van ’t Paard glyden; als dan komt het gewricht van ’t
Schouderblad heel hard tegen den Boom van den Zadel, en wordt door het lang ryden
zo verhit, dat de Zenuwen opdrogen en opkrimpen; anderen kunnen het krygen met
over sloten te springen; of zo ze van andere Paarden worden geslagen. Deze alle
schynen eenderlei ongemak te hebben; maar sommige krygen een opdroging aan de
Schouderbladen, altemets aan een, somwyl beide zyden; indien men zulks gewaar
wordt, moeten ze een weinig anders behandeld worden.
Ten eerste voor die, daar men deze verdroging aan bemerkt, zal men nemen een
groot gewicht, of steen; en het paard op ene zyde neergelegd zynde, moet men de
kwade zy zo lang en hard vryven, als ’t mogelyk is, zachtjes beginnende. Slaat dan
die plaats vol met Vlymslagen, en smeer ze enige dagen met een Zalve van Dialthaea,
Paards-klaau, of Hoef-bladen en Olie van Beijen, onder een gesmolten. Zo men na
enigen tyd geen beterschap verneemt, zal men nemen een half pond Boter, met een
once Spaanse-vliegen, gekookt; neem daar op het Paards beste Voorpoot op, met
een Touw, bind ze aan de Knie vast, en Iaat het dus op het kwade zo lang in ’t ronde
springen, tot dat het wakker zweet, het welk men noemd Droog-zwemmen; dit
geschiedt zynde, laat het eens ader in de Borst, en gebruik dan het laatste zalfje van
Spaanse-vliegen, dat hard trekken en doen zwellen zal; dog het moet’er zo lang op
leggen, tot dat de vochtigheid, die van de Zalf komt, begint op te houden, vryf dan
af, en smeer weer op nieuw.

Nog voor Kreupel in de Borst.
Somtyds is die plaats heel dik, en men kan kwalyk weten, of het in de Zenuwen van
binnen, of van buiten schort. Zo het inwendig schort, is ’t niet mogelyk, dat de beste
Zalven tot den grond toe zouden deurdringen. Daarom moet men op goede hope het
Paard een drank ingeven, als voor ’t vervangen, en dan wel hart in de Borst aderlaten,
en aan die zyde, daar het Kreupel is, midden in de Borst door het vel een klein gaatje
maken, en daar een pypje, of stuk van een Tabakspyp insteken, en de gehele Borst
opblazen, en’er daar na wat Olie van Kamillen, van Rozen en van Waalwortel, heet
onder een gemengd ingieten: als het daar enige dagen heeft gestaan, maakt men van
onderen ene opening, op dat’er de Etter moge uitlopen. Anders trekt men’er ook wel
twe haire Snoeren door, daar men oordeelt, dat het van node is, en laat’er zo de
materie 8, of 14 dagen uitdragen, ende beslaat de voeten alle dag met Koemest, om
ze te verkoelen.

Nog een Zalve voor ’t Bouchlam.
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Neem Olie van Pieren, van Beijen, van Lynzaad, van Spyk, van Terpentyn, Petere-oly,
Popeljoen, Olie van Kamille: smeer hier mede 8 dagen, en daar na stoof nog 8 dagen
met gekookte stoof-kruiden. Ook is heel goed, dat men neme gebrande Hout-assche,
die in Wyn-azyn gekookt is, en was daar mede.
Zie ook het Artykel DRACHTEN.

BRAND.
Zo enig lid van een Paard door Vuur, of Kalk Gebrand is, moet men ’t in den Zomer
wassen met koud Water, en dan op het Gezwel een opdrogend Pleister leggen, of
zelfs Kalk gemengd met Wagensmeer en Olie. Men moet in achtnemen, dat het Paard
niet te water ga, voor dat het is genezen.

BREUK der Paarden.
Als een Paard aan de Buik, of Liezen, een Scheurzel komt te krygen, moet men het
Paard op zyn rug op de aarde nederleggen, met de benen om hoog, op dat de Darmen
weder konnen inzakken. De plaats geopend zynde, zo groot als het Scheurzel is, moet
men eerst den band van de Buik van binnen, met een dubbelden Zyden draad, wel
vast, en ter dege toenajen; daar na met wat Boter van binnen smeren; daar op het vel
van buiten mede toenajen, en met Popelioen Salf, en Boter smeren; maak dan een
lode plaat aan een drie, of vier dubbelde druk-doek vast, of een houten bortje, dat
daar op past, en het Scheurzel kan inhouden, door twe, of drie doeken daar dubbeld
opteleggen, en dat wel zorgvuldig toetewinden. Dit dus verzorgd zynde, zal men het
van buiten stoven met gekookte Byvoet, Kaasjesblaan, Heidens Wondekruit, in Bier
gekookt, en wat oude Boter, en Reuzel daar onder gedaan. Om van binnen ook iets
te doen, zal men altemets het volgende ingeven, neem een once Spekwortel, met een
handvol Saly in goed Bier gekookt, en geef dat in alle vier, of vyf dagen eens. Voor
al moet de compres wel bezorgd worden, en matelyk stevig aangedrongen, en de
wond van buiten gesmeerd worden met Popilioen Salf, en Boter onder elkander
gesmolten; het geneest indien’er wel op gelet wordt. Wanneer men het Paard om
hoog kan binden, dat ’t in acht dagen, alwaar ’t langer, niet leggen kan, is ’t des te
beter; en zo wanneer het in de Kloot-zak is, zo moet het gesneden worden van den
Lubber ende alzo genezen worden.
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BUIK [GEZWOLLEN.]
Dikwils ziet men, dat de Paarden gezwollen zyden hebben, dat komt van al te veel
Gerst, kwaad Hooi, of ander ondeugend goed gegeten te hebben: Zo men zomwylen
daar over ontsteld is, heeft het zyne reden, alzo het Paard gevaar loopt van te sterven,
ten zy men het haastig helpe.

Middel.
Men geneest zulke opzwellingen met een Afziedzel van Kaasjes-blaren, en Bingel-,
of Glaskruid en Zemelen, die men wel laat koken met twe pinten Waters. Dit gedaan
zynde, laat men ’t door een doek, en doet’er by Zout, Honig, en Olyven-, of
Neuten-olie, welk alles onder een gemengd zynde, strekt tot een Clisteer voor het
Paard. Daar op neem men een stok, daar men den buik van ’t Paard hard mede vryft:
uit vreze, dat de Clisteer te vroeg afgaat, zonder zyne werking gedaan te hebben,
moet men zorg dragen, van ’s Paarts achtergat te stoppen. Dan vergeet niet het by
den Toom een half uur lang te laten zachjes draven, waar op gy ’t van achteren kund
openen, om te beter zig van de vuiligheid te ontdoen, dat niet geschiedt, dan met
volle genezing van ’t Paard.

BUIKLOOP.
Deze ziekte is voor de Paarden gevaarlyk, niet wanneer ze maar voortkomt van ’t
drinken van al te koud Water, of van ’t eten van zachte Kruiden, of andere openende
voedzels: want zo een ontlasting van stoffe doet altoos een goede uitwerking; maar
ik spreke van zulk ene Buikloop, die van de bedurven en vergaderde vochten in de
Maag ontstaat, en verwekt wordt door een verhitte Gal. Als de stoffe, die het Paard
loost, wit is, is ’t een teken van rauwigheid: en als ze is als Water, oordeelt men dat
ze voortkomt uit de zwakheid van de Maag.

Middel.
De ingewanden van ’t Paard zyn als dan buitengemeen verhit, vooral als men in de
stoffe, die het loost, als afschrapzel der Darmen kan merken. Om nu deze hitte en
de pyn van binnen te matigen, neemt men gestampte Wortel van witte Maluwe, zo
veel Gerst in Graan, dog gekneusd, twe oncen van ieder in drie pinten Waters, dat
alles wel met elkander moet koken tot op ene pint na. Dit middel zal niet nalaten de
ontsteking en de scherpe vocht van binnen te verzachten, mits dat het Paard daaglyks
twe, of driemalen een halve pint telkens daar van inneme. Zie verder het te veel
Purgeren der Paarden.
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BUIKPYN, Kolyk, Krimping, of Snyding in de Darmen.
Een Paard, dat het Kolyk heeft, valt ter neer, als was het van een Vallende Ziekte
aangetast; by verpozingen krygt het wat rust, en daar op dezelve pyn en toevallen.
Het wentelt zig, als ’t ter aarde legt, beeft, als ’t vers Water drinkt, zweet en haalt
met moeite zyn Aassem. Neem Rapontia wortel, Peper, Anys, Piterselie, Venkelzaad,
Zwarte-peper, Malrove, van ieder evenveel, Dille een Scrupel, Santorie een once,
Veldcipres een half once, Duizend-knoop, Wynruid, Piterseli-zaad van ieder een
once, Leverkruid, Gember een half once; twe pond Honig. De droge dingen moet
men drogen, doorziften, en met den Honig mengen, en’er aan het Paard de grootte
van een Hazelnoot van geven, in een pintje warm Water: of anders vier lepel vol
Honig, een once gestoten Wierook, vyf lepel vol Azyn, een half pint oude Wyn,
samen gemengd voor drie reizen, in drie verscheide dagen; en daar op het Paard wel
gedekt zynde; zig laten bewegen. Andere drogen in den rook den bast van ’t
Kappergewas, en laten dit het Paad met Peper en Wyn innemen. Zo het deze ziekte
heeft gekregen door kwaad Hooi te eten, haalt het met moeite aassem, is gedurig in
beweging, en kan zig niet ophouden. Men moet het doen laten aan den Buik en de
Schouders, zynen Mond bevochtigen met gekookte Wyn, en het zelfs laten opslorpen;
voorts kost geven, die ’t doet pissen. Sommige vryven het gehemelte met Mensendrek;
andere geven het Hazenmest, met negen lepelen Honig en vyftien Peperkorlen,
gemengd met Koolsuiker.
Uit wat oorzaak de Buikpyn mag ontstaan, de voornaamste zorg wezen moet, om
het zyne vuiligheid te doen lozen, ’t geen door spuitingen moet geschieden. Maar
zo’er enige hinder is, kan men ronde Koekjes gebruiken toegemaakt met Scammonium,
of een Kauwoerde in ’t kruis doorsnyden, met Zout en Olie vullen, en ’t hem in zyn
achterste steken, dat ook het pissen zal bevorderen. Daar zyn’er, die den Buik van
’t Paard door twee Mannen met een gladden stok laten vryven, altoos naar achteren
toe, dat menigmaal helpt, als men den Buik met warme Olie heeft bestreken, en een
Klisteer gezet, zaamen gesteld uit het afziedzel van Kamille, Dille, S. Jans-bloemen,
Malloot, Byvoet, Venkel, Anys, daar by doende Lyn-, of Wynruit-olie, met twe oncen
Rozen-honig, of gekookten Wyn met wat Brandewyn. Dit middel is zonderling goed
voor de winden.

Ander middel tegens de Kolyk en Krimpingen der Paarden.
Geef het Paard een pond Olyven-olie in, met een glas Brandewyn, daar op zet enige
Klisteren van Zaan. Zo de Kolyk verzeld gaat met vligende Roos, geef het door een
horen in twe pond Olie van Olyven, waar in een once Mineraal Kristal opgelost is,
en daar op gebruik enige Klisteren van Zaan, en nat van Joubarbe, of Huislook, zo
gy ’t hebt.
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Van de Krimpingen, of Snydingen, of DARMSTEEKTE.
Dit is een gevaarlyke kwaal, zo men’er niet aanstonds iet tegen gebruikt; men kent
ze daar aan, dat het Paard gedurig in beweging is, het zy staande of neerliggende.

Middel.
’t Aldereerste middel tegen deze Paarden-ziekte is een Klisteer, waar toe men neemt
twe pinten Melk, of nat van gekookt Gedarmte, vier, of vyf oncen nieuwe Boter, zo
veel Olyven-olie, dat men warm maakt, en’er zes Dojers van Eieren in slaat, welk
Klisteer men ’t Paard, zo warm, als ’t zyn kan, moet zetten.
Een weinig tyds daar na maakt men een drankje van een half pint Brandewyn, een
once Theriak, of Orvitaan, en een weinig Saffraan, dat men ’t Paard ingeeft. Zo het
door dit middel niet ten vollen hersteld wordt, moet men het aan ’t gaan houden,
warm dekken en niet laten neerliggen. Zo dra het weer in den Stal komt, neemt men
een Bedpan, of andere redelyk heet, waar mede men zyn Buik een kwartier lang moet
stryken. Zo dit altemaal niet helpt, is ’t een teiken, dat het Paard zeer groot gevaar
loopt.

DARMJICHT, DARMSTEEKTE, krimping, of snyding in de Darmen. Zie
BUIKLOOP.
DEMPIG. Zie KORTBORSTIG.
DORENS. Zie KWETSUUR.
DRACHTEN.
Men is veeltyds genoodzaakt om enige Drachten, of Fontenellen aan een Paard te
zetten, 1. Om het geronnen bloed naar zich te trekken, dat meest veroorzaakt wordt,
wanneer een Paard zig zelve heeft geforceert in de Borst, of Schouderen, dat men
het Bouchlam noemt. Dit kan door geen zalving, of smering, vermurwd worden;
maar door de Drachten kan men’er alle kwade bedorven vochten uithalen;
2. Als een Paard zo schielyk een overval krygt, dat men vreest, dat men niet
tydsgenoeg zoude hebben, om enig ander middel te gebruiken. Doch als’er zo veel
komt toevloejen, dat het die Dracht niet kan verzwelgen; moet men die plaats altyd
wel gedekt houden, met een Linne kleed, of doek, en met zachte pleisters op die
wonden; want de lucht is’er zo wel, als hette en koude schadelyk aan; anders trekken
die grote gezwellen in ’t lichaam, of na ’t herte en veroorzaken de dood.
Om deze Drachten dan te zetten, neemt men van de dunne zwarte Nieswortel, die
men ter dikte van een duim met Vlas, of Werk bewindt, op dat de Wortel het Vlees
niet rake, welk popje men rondom besmeert met Reuzel, waar na men een opening
maakt door het Vel, zo groot dat’er het popje in kan; voorts maakt men de Huit twe
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duim rondom los, en stopt voorts het gat vul met Reuzel; dus laat men ’t popje daar
stil in zitten, dog, als gezegt is, welgedekt.
Anders. Vlecht een Koorde, zo dik, als de pink, van ’t hair uit de Staart, of de
Manen voor de ene, en voor de andere helft Vlas, of Werk: maak daar op een opening
met een plat Yzer, en steek het van boven neer tussen Vel en Vlees, zo lang gy wilt.
De opening moet eens zo wyd zyn, als de Koorde dik is; anders zou de etter niet
genoeg kunnen uitzakken. Ten derde kan men ook steken een Kruiswortel, of een
Vyfvingerkruid-wortel, of een Niesworteltje, maar de eerste twe Drachten zyn best,
ten ware in een haastige ziekte, als het Longevuur, of enig ander pestig en schielyk
overval, als de Klem, enz.

DRANK voor inwendige Kwetzure. Zie KWETZUREN.
DROES.
Hoeveel Paarden ziet men niet in weinig tyds bedurven door den droes, alleenlyk
om dat ze niet wel gehandelt zyn, wegens de onkunde van die ze toebehoren. Ja ik
zeg, al wie zig bemoeit met Paarden te houden, die moet de manier weten om de
Droes te genezen, alsze overkomt. Anders zal hy slecht slagen in zyn onderneming
en wordt genoodzaakt zyne toevlucht te nemen by de Paardesmeden, die alzo
onervaren zyn, als hy.
Ik zal my niet ophouden met de oorzaak dezer ziekte na te gaan: maar eer ik tot
de Genees-middelen kome, zal ik de verscheide plaatzen optellen, daar zy hem door
lozen.

Van de verscheide plaatzen, waar uit de Paarden den Droes lozen.
De Paarden worden ze kwyt door de Schouder, door de Knieschyve, boven de Lenden,
door den Voet, of door enige der zwakste delen van ’t Lichaam. Deze ziekte komt
hen over, wanneer de natuur, die niet overtolligs kan lyden, gereed is zich’er van
t’ontlasten, en hare kracht te werk stelt, om het kwaad naar buiten te dryven.

Van twe zoorten van Droes.
Daar zyn twe zoorten van Droes, een die men den rechten en volkomen Droes noemt,
de ander wordt de onvolmaakte Droes geheten.
De onvolmaakte is, dien de Paarden krygen zedert hun zesde tot twaalfde Jaar, die
zonder missen tot snotterigheid verergert, zo men ze verwaarloost. De rechte is, dien
men jonge Paarden met gelukkiger uitkomst ziet krygen dan oude, mits dat men’er
acht op geve. Om nu den Lezer niet te vervelen, zal ik alleenlyk van de Droes spreken,
welken jonge Paarden lozen, of door de Neusgaten, of door het Kakebeen, dat de
gewoonlyke plaatzen van ontlasting zyn.
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Van den Droes door de Neusgaten.
Zo zich de Droes hier door ontlast, is ’t een grote verlichting voor de Paarden. Deze
kwaal, die by de Paarden het zelfde is, als de Pokjes by de Kinderen, schynt niets
meer te vereisen, dan dat ze warm worden gehouden. Dit is waarachtig en goed
ontrent Veulens, of jonge Paarden, die gewoon zyn onder dak te leven: daar ’t in
tegendeel best is voor die in de Weiden loopen, dat ze daar blyven Gras eten, want
dit vochtige voedzel lost zodanige vochten op, en maakt, dat ze zig gemakkelyke
ontlasten, tot welke ontlasting niet weinig bybrengt, dat de Paarden onder ’t weiden
gedurig ’t hooft om laag houden.
Men moet zorge dragen, dat zulker Paarden Neusgaten niet verstopt zyn, ’t geen
men licht daar uit kan weten, als ze bezwaarlyk aassem halen, en dan moeten ze
terstond geopend worden, met hun in de Neus te spuiten laauwe Olie van Olyven,
gemengd, of geklopt met even veel Brandewyn, welk middel veel toebrengt, om ze
den Droes te doen kwyt raken. Maar zo die boosaardig vocht van zelve de Neusgaten
uitkomt, zal men de natuur alleen laten begaan.
Een Veulen wordt den droes in overvloed kwyt, zo men ’t zelve met natte Zemelen
klein gehakte Maagdepalm te eten geeft.
Daar zyn’er, die de Paarden, met den Droes gekweld, op deze wyze beroken. Zy
snyden een zak aan weerszyden open, en steken’er den Kop van ’t Paard in, welken
Kop zy zo vast maken, dat het Paard hem niet kan bewegen: In ’t ander end van den
Zak zetten ze een tesje met vuur, waar op zy Wierook goojen. Deze opstygende rook,
doet het Paard door de Neusgaten de kwade vochten en vuiligheid lozen.
Zo lang het Paard de Droes heeft, is het goed het zelve ’s Morgens en ’s Avonds
met den Kop om laag te beryden, om de ontlasting der Herssenen voort te zetten; dit
middel dient voor de Paarden onder dak levende: want nopende die in de Weiden
gaan, die bukken altoos genoeg onder Gras eten.

Aanmerking.
Alzo de stof, die de Neusgaten uitkomt een Zout by zich heeft, dat de Paarden wel
smaakt, maar zo zy het kwamen te likken en op te eten, door zyne scherpigheid en
bytende geesten Zweren van binnen verwekt; zoo dient men deze stof, zo dikwils
als ’t mogelyk is, met Hooi af te vegen.
Alle Paarden die den Droes hebben, moeten geen raau Water drinken, maar gekookt
Water, dat nog laau is, waar in men wat Zemelen doet, ten einde het Paard liever
daar van drinke.
Zulk een Paard moet van de andere worden afgezonderd, uit vreze dat het die
ziekte niet aan andere overbrengt, die dan daar erger van varen, dan daar zy ’t van
gekregen hebben: terwyl de enkele Droes zich vergaderende lichtelyk tot een
snotterigheid verandert.

Van den Droes door het Kakebeen.
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Zo men wil, dat de Droes zig op die plaats gelukkig ontlaste, moet men zig voorzien
van een Schaapsvel, om de onderkeel van ’t Paard te bewinden, met de Wol van ’t
Vel, tegens ’t haair van ’t Paard. Als men dit te voren heeft in ’t werk gesteld,
Neemt men witte Maluwe zalf, of Laurierolie, verse Boter, of Room, van elk even
veel, en vryft het koud onder een. Hier mede bestrykt men de Klier van ’t Kakebeen,
en bewindt het met dat Vel, houdende het Paard altoos in de Warmte, en ’t nooit
bloodstellende aan den Regen, of koude Winden, zo het onder dak gewoon is te
leven. Enigen tyd daar na vergadert de kwade stof in de ene, of andere Klier, wanneer
het te wensen is, dat ze van zelve open ga, om niet genoodzaakt te worden, zulks
met een gloejend Yzer te doen, ingeval de natuur (gelyk ik straks zeide) haar zelve
niet kan redden.

Van de wyze, om het gloejend Yzer aan de Klieren van ’t Kakebeen te
brengen.
Men weet, dat de Strot niet ver van de Huit is, die het Kakebeen overdekt: waarom,
zo men van mening is, het vuur daar aan te brengen, moet zulks altoos geschieden
met het Yzer krom te houden, ten einde de Strot en weg van ’t Voedzel niet gekwetst
worde.
Wanneer de Roof van de plaatzen; daar men ’t vuur heeft bygebracht, is afgevallen,
maakt men ene Wiek, bestreken met Bazilicum, Koninklyke Zalve, en steekt ze in
het open gat. Zie bazilicum zalve, zyn making onder Kwetzure.
Zomtyds gebeurt het, dat’er, of te veel Vlees groeit, of dat de lippen van de
wonden’er bloedig en kwylachtig uitzien, dan moet men ze met AEgyptiacum Ung.
Egiptische Zalve bestryken, om ze af te vegen.
Zomwylen verstopt zig ook het gat, eer alle stof daar uit is. Wanneer men zulks
gewaar wordt, moet men niet schromen, voor de twedemaal zig van ’t vuur te
bedienen, om, volgens ’t spreekwoord, den Wolf niet binnen den Schaapstal te sluiten.
Alle deze zorgen, hier door my beschreven, wel zynde in acht genomen op haar tyd
en plaats, zullen het Paard, zondertwyfel, gemakkelyk den Droes doen kwytraken.
Deze besmettelyke ende gevaarlyke Ziekte, nimand in de Wereld ooit heeft
uitgevonden, zeker te genezen; echter moet men niet wanhopen, als of’er gene
hulpmiddelen daar toe in de Wereld waren? de jonkheid van een Paard, en desselfs
kracht, en de natuur, en het zelve wel waar te nemen, nevens het gebruik van goede
Genees-middelen, doen dikmaals wonderen.
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De Genezing.
Wanneer men dusdanige Paarden mogt onder handen krygen, zal men evenwel het
uitterste daar toe doen: voornamelyk wanneer die nog jong zyn, en zulks niet lang
geduurd heefd; want zo het lang geduurd heeft, ende de Paarden oud en door arbeid
afgesloofd zyn, heeft men daar van zo veel niet te hopen.
Men zal dan het Paard doen purgeren met dit navolgende, ofte met andere
Medicamenten hier toe dienstig, ende hier achter beschreven.
Neem Agaricus, Zenneblaan, Coloquint, Aloë, van elks een half once, Rabarber
een half lood, meng dit, gestoten onder malkanderen, tot een fyn poejer, met een half
pond Boter; maak ’t tot pillen, ter grote van een klein Hoender-ei; geef deze in, en
laat ze dan deurspoelen. Of geef het Paard op ’t zelfde in een half muddetje Oly van
Olyf, ende een half muddetje Wyn. Wanneer dan het purgeren gedaan is, moet men
het Paard laten bloeden.
Het Paard nu gepurgeerd, ende na verloop van 4 à 5 dagen weder tot zyn kragten
gekomen zynde, gebruikt dit navolgende poejer.
Neem Lignum Sanctum, of Pokhout, Sassafras, Salseparille, wit Mostertzaad, van
elks vier oncen, stoot dit heel fyn tot poejer, verdeel het zelve in 16 delen, geef van
het zelfde twemaal daags een zestiende part onder half Zemelen, en half Haver,
welverstaande een korfje Haver; ende wanneer dit op is, ofte verbruikt, moet men
weder ander gebruiken en blyft daar mede aanhouden, zulks twemaal daags een
gehele maand lang, onder de Haver te doen.
De Knobbelen, gelyk voor gezegd is, die nooit tot suppuratie, of zweringe komen,
zal men zoeken te verdryven.
Neem hier toe Oly van Beijen een once, zwart Pek een half once, Lynzaad-Oly,
Olium Petre, (Steen-oly,) elks een once, smelt dit, gebruik dit heel heet, en smeer
het met een kwasje daar dan ziedende heet aan, dit doe deze verharde Klieren en
hare kwaadaardigheid verdrogen en verteren. Nota, men kan het nooit te heet
gebruiken.

DRUIPENDE OGEN. Zie OGEN.
Gekwetste ECHENIS. Zie onder KWETZUUR.
Schadelyk ETEN voor de Paarden.
Wanneer enig Paard Munniks-kap, of Wolfs-wortel heeft gegeten, valt het terneer,
of krygt het een suizeling, en ’t heele lyf krimpt in een. Men moet het, of een Ader
openen, of het wild Piterselie-zaad met Wyn ingeven, of gestampte Wynruid, gemengd
met goeden ouden Wyn.
Zo het Paard Wilde Kool heeft gegeten onder zyn Hooi, of ander eten, kan men
’t helpen met geplanten Kool te stampen, en ze in Melk te leggen, waar na men het
zap uitperst, en ’t aan ’t Paard ingeeft, of men geeft Water, gemengd met Kool, of
het afziedzel van gekookt Vygenhout met Water. Men zegt, dat de Zeekreeften
gestoten en met Koolnat ingegeven, het Paard grote verlichting geven; maar men
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moet’er drie dagen achter een van ingeven, tot dat het Paard, hebbende wilde Kool
gegeten, dat zwak van lighaam is, en welks achterdelen heel gekrompen zyn, zo dat
het niet gaan kan, maar al waggelende struikelt, de Kool kwyt is.
Heeft het Dulle Kervel, of scheerling gegeten, wordt ’t het hoofd zo zwaar, dat
het waggelt en tegen de muren aanvalt. Men moet het aan ’t Hoofd Aderlaten, en
dan stoven met een half pintje ouden Wyn, en daar mede voortvaren, tot dat het weer
hersteld is.
Zo uw Paard Hoender-drek, of Hoender-veren in ’t lyf heeft gekregen, ’t geen
licht gebeurt, als de Hoenderen in ’t Hooi, of in den Stal komen, loopt het gevaar.
Men weet dit hier aan, als het Paard Mosachtigen Mist laat vallen. Het middel hier
tegen is, wat Hoender-drek te nemen met een vierendeelloods Vet, en twaalf pond
Gerste-meel met Wyn gemengd, ’t welk men aan het Paard te eten geeft, of anders
Piterseli-zaad, tien oncen, met anderhalf pond Wyn; een half pint Honig. Laat het
daar op zo lang in beweging zyn, tot dat het zyne Mist kwyt wordt, of neem ook een
once Orvitaan met een pint Wyn ingegeven, en warm toegedekt, en laat het drie uren
zonder drinken. Neem ook een hand vol Wynruit, een halve hand vol Lavas, met een
muddetje Azyn, en een muddetje Lynzaat-olie, t’ zamen tot een drank, en de Kruiden
klein gemaakt zynde, geef ’t te zamen in. Gebeurt het, dat zyn Haren overend staan,
neem Laurier-bezien, zo veel gy nodig oordeeld, een half pond Zalpeter, drie pond
Olie, even zo veel Azyn, en vryf het daar mede gedurende drie dagen op een warme
plaats, daar geen koude by kan, en geef het zo vele dagen lang vers Water te drinken,
waar in gy Blaren van Vygeboom hebt laten weeken.

Verloren ETENSLUST.
’t Past een wakker Knecht, die de Paarden behandelt, hen altoos gade te slaan, als
ze eten, om te zien, of ze ook walgachtig zyn en niet lusten te eten, welk kwaad het
allerlichtst te kennen is.

Middel daar tegen.
Zo dra men zulks gewaar wordt, moet men terstond, om alle kwade gevolgen voor
te komen, het Paard een dronk door een horen ingeven; indien de walging daar mede
niet overgaat, neemt men Knollen in den tyd, als ze gemeen zyn, die men hun in
menigte te eten geeft met de Blaren, of anders gekookte Kroten in Azyn gedoopt;
dit middel doet ze weer trek krygen om te eten.
De walging komt de Paarden dikwils over, van
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de ziertjes, die binnen op beide Lippen zitten, en hun een jeuking veroorzaken. Zo
die Wormpjes die walging verwekken, vryven de Paarden hunne Lippen gedurig
tegen den Etensbak. Om ze te helpen, moet men het dunne velletje der Lippen van
binnen, daar de ziertjes zitten, met een Incisiemes opsnyden, en de wonde met Zout
en Azyn wassen, ’t geen niet mist de Paarden kort daar op de vorige eetlust weer te
verwekken.

ETTERGEZWEL. Zie ZWEER.
FAARNEN. Zie VAARNEN.
FONTENEL. Zie DRACHTEN.
GALLEN.
Alzo de Gallen niet ontstaan, dan uit een verhit en bedorven bloed, en men den
oorspronk daar van niet kan wegnemen, dan met het Paard ader te laten, is het
raadzaam hier mede de genezing te beginnen. Na het aderlaten moet men het dus
purgeren. Neem wilde Komkommer-wortel, tot stof gemalen, doe’er Zalpeter by, en
laat het koud drie uren lang trekken in een halve pint witte Wyn; geef het dan het
Paard in, en het zal’er wel van varen.
Voorts om de Gallen; die zich van buiten vertonen, te genezen, koop by de
Apothekers van de Egiptize Zalve, of die ze d’Apostelzalve noemen, en vryf daar
mede alle zéére plaatzen.

Tegen de Gallen der Paarden.
Neem twe pond verse Boter, voor een stuiver Kwikzilver, en de Schobben, of Benen
van den Vis Sepia genaamd, of Spaanse Zeekat, ter grootte van een pond Boter: meng
het zamen in een Pot, en vryf de Paarden om den derden dag met deze Zalve, dat is,
laat tussen beide twee vrye dagen overgaan.
Men moet hun te drinken geven aftrekzel van Scabiosa, schurft-kruid, of een halve
pint witte Wyn, waar in gy een once Vermilioen hebt laten oplossen; en een weinig
gerooste korst van Brood, een once vast Zout met dit aftrekzel, ’t geen gy de Paarden
vier dagen achter een moet laten drinken.

GEBETEN. Zie BEET.
GEBRAND. Zie BRAND.
GESTOKEN. Zie STEEK.
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GEVALLEN. Zie VAL.
GEZWEL, of Zweer.
Zo het gezwel komt van enige slagen, stoten, of ander geweld, moet men Kalk klein
stoten, en met Olie en Wyn (van elk evenveel) mengen; als het nu dik en tot een
zalve is geworden, smeert men’er het gezwel mede, of laat geraspte Kaas in Azyn,
met een lood Manna, aftrekken.

Voor Gezwellen die oud en hard zyn.
Neem Kwikzilver, gemengd en gedood met Terpentyn; doe daar onder fyn gestoten
Litargerium en Bolus, smeer het daar op, en na 5 a 6 dagen daar op gezeten te hebben,
moet men het nogmaal daar af zynde, smeren met Kwikzilver, en Reuzel onder
malkander tot een Zalf gemengd; het doet ontbinden en alle verharde en verouderde
Gezwellen verzagten.

Borst-, of Hart-gezwel.
Dit gezwel openbaart zich van buiten, en maakt, dat het Paard droevig is, en zyn
Hoofd laat hangen, waar by men een Hardklopping gewaar wordt. Deze toevallen
zyn dikwils verzeld van een grote Koors, die het geweldig aantast, zo dat het zomtyds
ter aarde valt van de Flaauten, die het om ’t hart krygt.
Een Paard door deze kwaal aangetast; loopt groot gevaar, en zo men’er niet schielyk
by is, slaat het kwaad naar binnen, en wordt ongeneeslyk.

Middel.
Men kan dit kwaad niet te vroeg stuiten. ’t Eerste middel is een Klisteer, gemaakt
uit twe pinten Water, twe handvol Garst met twe oncen konstig Zout, genaamd
Salpolychreston, dat men zamen een kwartier uurs laat koken, dan door een doek
zygt; by ’t doorgezygde doet men een halve pint Koe-pis met een vierendeel ponds
verse Boter. Van dit kookzel geeft men ’t Paard twemaal ’s daags te drinken, tot dat
het hersteld is. Om te beletten, dat het vergif, in ’t gezwel besloten, niet op het hert
doordringe, neemt men een Schoenmakers-els, en steekt daar mede de Huid van ’t
gezwel op twe, of drie plaatzen open, en’er Nieswortel in, ter dikte van een Speld;
daar op bestrykt men de Bovenhuid met Unguent. Althaeae, of enkel met verse Boter.
Beide heb ik goed bevonden.
’s Anderendaags, na dat’er de Wortel is ingestoken, trekt ze het vergif van ’t eerste
Gezwel, daar wy van gesproken hebben, in een twede, dat boven het eerste uitkomt,
en dit is, wat men vereischt om zodanig Paard te genezen: op den derden dag merkt
men, dat het eerste kwaadaardige Gezwel over is gegaan en het twede, waar uit het
vergif loopt, tot dat het ten vollen is gezuiverd, ’t geen twe, of drie dagen duert, gelyk
ik gezegd heb.
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Zo lang het Paard met deze kwaal behept is, moet men ’t nu en dan laten beryden,
of aan de hand leiden, op dat de natuurlyke hitte al het schadelyke naar buiten dryve,
voortgaande in den tussentyd met de Klisteren, twemaal ’s daags te gebruiken.

Etter-GEZWEL. Zie ZWEER.
GEZWEL aan de Voet. Zie OVERHOEVE aan de Haan en Voet.
GEZWEL aan ’t GEHEMELTE. Zie SCHUIL aan de Tanden.
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GEZWOLLEN Benen, Kloten, Kniën, Lanken. Zie onder Benen, Kloten,
enz.
HAAIR, uitvallen van ’t Haair. Zie RATTESTAART.
HARTGEZWEL. Zie onder G.
HINKEN.
Deze kwaal bekend men door den tast, want het Paard kan niet lyden, dat men het
aanroere ter plaatze daar het pyn heeft; zo de vocht boven den Hoorn is, kan men
het verdryven door stryken, of koppen (Scarificatio:) zit het binnen den Hoorn, zo
moet men ’t zagjes openen, met oude Pis stoven, en’er Zout in strojen, met Linnen,
of met een Sponsje afvegen, dan’er Vet in smelten, met’er een gloejend Yzer boven
te houden, en het zo veel bewinden, als nodig is. Zo deze Vocht zich niet ontlast,
wordt het tot Etter; wanneer men het rondom moet afsnyden, de vuiligheid schoon
maken, en overal bestryken met een Zalve, gemaakt van ouden Oly, Honig, en Meel
van grauwe Erten, en’er boven op binden een Granaat-appel, en gekneusde Vygen.
Is ’t dat het Paard hinkt van enige smert in de Zenuwen, zo moet men zyne
Knie-schyven en Beenen vryven met Zout en Oly. De Knien gezwollen zynde, stooft
men ze met blanken Azyn, en legt’er gestote Lyn-zaad op, dat men bevochtigt met
Honig-water, of met Sponzen gedoopt in heet Water en naderhand in Honig. Zo’er
Materie, of Etter by is, legt men’er Zuurdeegsem op, of Garste-meel, gemengd met
Honig, Water en gekookten Wyn. Als het ryp is, opent men het met een Scheermes,
en geneest het met een Zalve, waar van hier na breder.
Dit ongeval kan de Paarden overkomen uit verscheide oorzaken. Zie vorders deze
Artykels.

KNIEN-GEZWEL, ZWEER, WRATTEN, BEET en STEEK der dieren.
HENNEMEST, of HOENDERDREK, zie onder ETEN.
HOEST.
Ik zal hier niet handelen, dan van den enkelen Hoest, dat is die alleenlyk verwekt
wordt door enige verkleumdheid, of uit enige andere uitwendige hit- ontstaat, waar
op een Paard schielyk verkoudt, ’t welk den hoest in de keel doet te krygen.

Middel.
Niets is’er gemakkelyker te genezen, dan deze ziekte: want men heeft maar in beide
de Ooren van ’t hoestende Paard een halven lepel vol zoete Amandel-oly te gieten,
en het Oor wel warm te maken, om den Oly te doen doordringen. Hier mede vyf, of
zes dagen aanhoudende, zal men de goede uitwerking van dit Middel ondervinden.
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Andere Paarden krygen enige verstopping in de Long, ’t welk dan kuchchen en
hoesten veroorzaakt, waar door ze zig zodanig van binnen konnen bezeeren, dat daar
door enige aderen bersten, ofte de de Longe, of Longepypen scheuren, gelyk men
dikwils bevonden heeft. Daarom is ’t noodzakelyk, dat men zulks voorkomt, zo haast
als ’t mogelyk is. Ten eersten, is het zeer goed het Paard te laten, en het bloed op te
vangen, daar wat Zemelen onder te mengen, en ’t te laten opeten; en daar na de
Diapente te gebruiken, gelyk voorsz. is, of enige van de andere Poeijers.

Ander middel voor den Hoest.
Neem een kan rode Wyn, een once Zoethout, een loot Anyszaat, een vierendeel
Vygen, een loot Grein; dit te zamen gezoden met een kan Wyn en een pint Water,
tot op de helft, doe ’t door een doek lopen en geef ’t in, en smyt de Vygen mede in
de mond en laat ze deurslikken, ende dan een uurtjen daar op ryden of wandelen.

Nog een voor den Hoest.
Neem drop van Zoethout, legze in ’t water, en laat ze smelten, en neem dan dat water
en kook’er een vierendeel Razynen in, en doe ’t, nog warm zynde, door een doek;
doe daar by een half-loot Veneetse-driakel, en geef ’t voorts in, en dek ’t warm toe;
dit zo verscheide dagen aan een alle morgen gedaan zynde, is hondert malen goed
bevonden.

Een ander voor den Hoest.
Neem Hondsdraf en Longekruit, dat aan de Eikebomen wast, Zevenboom, Lavas;
hak deze kruiden t’zamen, en geef onder het voeder te eten; dit is mede goed.

Een ander voor den Hoest.
Neem Look en Uien, een bolletje met een grote Uien, kook ’t met twe kannen Melk,
geef daar van driemaal des daags een klein hoorntje vol in: maar geef elke reis niet
veel t’effens, anders zouden de Paarden daar van ziek worden.

Een ander voor den Hoest.
Of het gebeurde, dat de Hoest niet wel wilde overgaan, neem een halfpond Boter,
een vierendeel Rozenhoning, een once Aloë, met een once Zennebladen, twe dragma
Rhabarber, twe dragma Coloquint, twe dragma Laurierbessen, een dragma Saffraan,
stoot alles wel, en maak met een Ons Methridaat daar Pillen van, en geef ze in. Dit
is een extraordinaire remedie, want dit purgeert en verwarmt. Indien het Paard klein,
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teder, of zeer zwak was, zo kan men de gifte wat verminderen, en maar de helft, of
een derde nemen, na dat men
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oordelen zal, dat het beest kan verdragen. Want dit is de maat van een groot en sterk
Paard; en is’er nog iets meer van noden, kan men de Poeijers, hier voren verhaald,
mede gebruiken, als de Diapente en andere.

Een ander voor den Hoest.
Neem twe pond Honing, met twe oncen van ’t Poeder Diapent, met een once
Sevenboom klein gestoten, met twe bollen Look; heel schoon gescheld, ende heel
fyn gesneden, meng ’t onder malkander, en geef hier van alle dage twe hele lepels
vol met een halve kan Bier warm gemaakt, des morgens eer zy gedronken hebben,
en laat ze dan een uur, ofte twe, vasten.

Nog een ander voor ’t zelve.
Neem een half pond Razynen, met een once Drop van Zoethout, gekookt met een
vierendeel Lynzaat, of Lynzaat-meel, en een kan Bier, en geef dit, om de twe dagen
eens in, zo lange als gy het goed vindt.

Nog een ander voor den Hoest.
Neem Hondsdraf, Schelkruit, Peperwortel, van elks een lood, met een kanne Bier
gekookt, en geef ’t warm in.

HONING-PUISTEN.
Men heeft dezen naam aan zekere gezwellen gegeven, naar de gelykformigheid, die
ze hebben met een Honigzeem. Zy tasten de gewrigten aan, en hebben een lymachtige
stof, als honig, by zich.

Middel tegen de Honig- en alle andere- puisten, die de huit aantasten.
Men moet ze branden met hete yzers, en’er alle stoffe uitdrukken. De Zweren, van
’t vuur gekomen, worden door gesmolten Was, Oly en Vet genezen, en gewassen
met Zeewater; zo men ’t heeft, anders met vers en koel water. Sommige willen, dat
men de Honigpuisten moet branden met Koper en niet met Yzer. De Zweren die een
loopend gat hebben, worden Kloten, in ’t Grieks Hydatides genaamt, dat is,
Waterpuisten; Ze komen aan den enklaau, of onder den voet. Men moet’er geen vuur
by gebruiken, en kent ze daar aan, wanneer het Paard langer dan na gewoonte in de
Stal blyft leggen, zich zonder hulp niet kan oprechten, en opgestaan de achterste
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poten uitstrekken en weer na zich halen kan. Dit ongemak komt de Paarden over in
den Winter, en wanneer ze een weinig gegaan hebben voelen zy het niet.

Een ander Middel.
Men laat het Paard ader aan de knie en vryft het zelve met een Spons, gedoopt in
Wyn en Honigwater. Zo dit niet helpt, moet men een heet yzer blik tegen de knie
zagtjes aanhouden, en dan de Zweren genezen, als die door ’t vuur met dit Middel
veroorzaakt zyn. Neemt twe pont Oly, zes oncen Sal amoniac, wilde Zurkel acht
oncen, Koperroest, Goudglid van elk zes oncen, schuim van Zalpeter, zo veel men
nodig heeft, Wierook, Loodwit van elk vier oncen; meng dit alles onder een, om’er
u in voorvallende gelegenheid van te bedienen. Of gebruik anders dit volgende,
Salpeter, oud Wagensmeer, Jodenlym, van elks drie oncen; Sal ammoniac, wilde
Zuring, Zilverschuim, Loodwit, van elk een Ons; gebrand koper, en koper-roest, van
elk twe oncen; anderhalf pond Oly; en meng dit alles onder een. De Honigpuisten
laten zich genezen met lymende en verdryvende middelen, op den eersten dag; bestryk
ze met Zout en Oly, in de volgende dagen, was ze met warm water en smeer ze met
Ganzevet en Boter.

Dullen HONDS Beet. Zie BEET.
HOOFDPYN. Zie onder PYN.
HOREN.
Om den Horen te doen komen.
Neem oude Varkensreuzel, Bokke- en Schape-vet, Olyven-olie, de twede bast van
Vlierhout, of Adik, dat is, wilde Vlier met nieu Was, en maak’er een zalve van.

HOORN-KLOOF.
De Hoorn-kloof wordt door zommige genaamd vals quartier aan de voeten. Enige
Paarden hebben veeltyds wel aan een voet twe, ene binnen, en d’andere buiten de
voet. Andere hebben wel vier aan beide de voeten, dog meest aan de voorste, dog
zelden aan de agtervoeten. Alle die deze kloven hebben, moeten alle kreupel gaan:
daarom moet het noodzakelyk geholpen worden. Zy kunnen ook wel op de volgende
wyze genezen worden. Wanneer de kloof van boven van de kroon, tot aan het yzer
nederwaards gaat, en op ider tre, die het Paard doet, bloed geeft, moet men ontrent
een duimbreed, of anderhalf beneden de Kroon de Hoorn glat, tot op het raauw vlees
toe, weg nemen, te weten midden op de kloof, en dan beginnen aan ’t haair van de
Kroon, een duim, of anderhalf in ’t vierkant. Als men dit uitgenomen heeft, moet
men gebranden Aluin tot poeijer gestoten, daar met een compres, wel dik van werk,
met een lode plaatje op binden, om het vlees het welig groejen te beletten, want het
is altyd genegen wat hoog op te wassen; derhalven kan men met dezen gebranden
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Aluin een dag vyf, of zes onderhouden; tot dat het droog is. De scheur, die dan nog
na beneden blyft, zal men t’elkens, als men het boven verbindt, nat maken, met het
nat, dat met Koperroot en Azyn
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gekookt is, om van binnen te drogen, en zo doende kan men dit in korten tyd genezen.
Maar men moet wel in acht nemen, als de voeten beslagen worden, dat de yzers over
al vlak leggen, en over al gelyk dragen, zo wel op de hielen als anders; dat het niet
en waggeld, of anders zou ’t weer bersten. Het is mede zeer goet Kalk met wit van
Hoender-eijeren gemengt, daar op te leggen, dat droogt heel hart. Als de wonde
genezen is, en men dit bovengenoemde achtervolgt, maakt het de Hoorn wederom
sterk; maar vooral moet men letten op het beslaan van den voet, dat ’t yser over al
gelyk draagt. Sommige willen, dat men de yzers aan de zy van ’t Kartyn niet hart
laten dragen, maar dat is een groten misslag, want de yzers moeten over al egaal en
gelyk leggen, zo wel op de plaats daar ’t kwaat is, als over de geheele voet.

Steek in de HOREN. Zie STEEK.
Darm-JICHT. Zie BUIKPYN.
JEUKZEL, of JOKING.
De Paarden krygen de jeuking aan de benen, of als ze oud zyn, of ook, als ze jong
zyn, en sterk gearbeid hebben, zonder ordentelyke rust te genieten. Dit ziet men, als
ze hunne Benen vryven, en’er schier al ’t hair afschaven.

Middel.
Men helpt het Paard door dit mengzel. Laat twe oncen stof van Euforbium, zes uren
lang in een pint goeden Azyn over hete As aftrekken, en vryf de plaats, daar de joking
is, een paarmaal daar mede, zo gaat ze over.
Alzo dit kleine ongemak niet wordt veroorzaakt, dan door een verhit en bedorven
Bloed, zal het niet kwaad wezen, na het gebruik van dit middel, het Paard een ader
voor de Borst te openen, zo het jokzel op de voorpoten is gevallen; anders ter zyde
op de Billen, zo ’t de achterpoten zyn.

KANKER.
Men moet hem uitsnyden, zo het lid zulks toelaat; anders vryven met As van kreeften,
en doen’er gestampte bast van een Pynboom, gemengd met Azynmoer, opleggen,
als ook gebrande Puimsteen, zaad van Vygen, en gestote Wortel van wilde
Komkommers, fris Water en Azyn. Zo’er een zweer is, moet men ’t Water daar af
laten, en ze alleen met Wyn wassen. Dit volgende middel is mede zeer goed: wilde
Zurkel, Koperrood, As, van elk even veel ondereen gemengd. Gy moet de Kanker
bewinden, en rondom met Olie smeren. Anderen snyden en branden hem uit, tot op
het gezonde Vlees, en doen’er dan gestote Spaanze Vliegen met Aluin en Cypersche
Olie op.
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Dulle KERVEL. Zie onder ETEN.
KLEM.
Het is een van de grootste en gevaarlykste Ziektens, alzo men allerhande middelen
niet mag gebruiken. Men verschilt over de oorzaak, dog zegt Mr. van Koer, dat hy’er
meer dan honderd gezien had, die altoos het een, of ander toeval, ongemak, of pyn
van te voren gehad hadden, waar van hy verscheide ophaalt. Kan men de oorzaak
ontdekken, zo moet men die wegnemen; zo niet, zal men deze middelen gebruiken:
laat eerst aanstonts zo veel bloeds af, als mogelyk is, wel driemaal op enen dag, zet
dan nog Drachten voor, en achter aan beide Billen, of in plaats van Drachten, gekropt,
of het Vierkruid gestoken; en zo men kon, was niet beter dan het Paard iets purgerende
door den mond te geven, dog die is al te gesloten; en zo men het door de Neusgaten
wilde doen, zo openen zy door de benaautheid de Klap van de Adempyp, waar van
ze dan zouden stikken; zo dat men ’t door sterk bloed aftappen, en menigte van
drachten moet genezen. Leven dan de Paarden maar zo lang, dat die Drachten
beginnen te dragen, zo zyn ze doorgaans genezen. Als ze dan drinken willen, is het
best Roggemeel, Honig en Water. Men smeert ook zomtyds de Kakebenen met een
verzachtende Olie, en dekt het hoofd warm toe. Voorts is ’t noodzakelyk warme
pappen te gebruiken, als van Kamille, Malloot-bloemen, Kaasjes-bladen, met
Lynzaad-meel in klein Bier gekookt, op ’t lest daar by gedaan Olie van witte Lelien;
dit moet men om den hals binden, en hem de Kakebenen eerst smeren met Kamillen
en Lelie-oly. Men heeft honderd-derhande middelen, maar deze volgende, die
zommige gebruiken, zyn, of van geen, of van een tegenstrydig uitwerkzel; als, te
laten zwemmen, of van hoge Bruggen te laten werpen; den mond op te schroeven;
te doen zweten met hete Stenen, en daar Azyn op te gieten, of heet Brood te gebruiken,
zo als het uit de oven komt, en aan ieder zyde van ’t hooft een heet Brood te binden;
en dan met de heetste Olie te stryken, enz. Het enigste en beste middel is van ons
hier voren beschreven.

KLIEREN aan de Gorgel. Zie VYVERS.
Gezwollen KLOTEN.
Deze kwaal komt den Paarden uit verscheide oorzaken over; maar waar van daan
het ook kome, men kan ze op deze wyze genezen.

Middel.
Dewyl dit ongemak uit een vocht ontstaat, die op de Kloten is nedergezakt, en’er
niet te doen valt, dan zulke vocht te verdryven; brengt men (om dit te verkrygen) het
Paard in ’t water, ’t geen door zyne koude niet mist een goede uitwerking te doen,
ten ware de Kloten vol winds waren, of het gezwel door een lichte ontsteking verwekt
was. By aldien dit geringe middel niet krachtig ge-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

725
noeg is wegens de al te grote ontsteking, die’er mocht zyn, moet men’er de volgende
Pap toe gebruiken.

Pap.
Neem Azyn, verse Boter en Olie van Olyven, laat dit zamen met gestoten Kryt koken,
tot dat het een witte Pap is, waar mede men ’s Paards Kloten bestrykt en geneest.

KLOVEN.
Dit zoort van kwaal komt aan de gewrichten van de hiel. Ik heb niet nodig te
onderwyzen, hoe men ze leert kennen, dewyl’er weinige Mensen zyn, die met Paarden
omgaan, of zy zyn’er kundig van. Alleenlyk zal ik zeggen, dat ze ontstaan van een
scherpe en ondeugende vocht, dat ze doet opengaan, als zy zich ontlast. De Kloven
stinken vervaarlyk en doen het Paard heel zeer.

Middel.
Eer men enig middel gebruikt, moet men ’t hair afscheren ter plaatze, daar zich de
Kloven openbaren, en ze dan met Hennip-olie smeren. Of anders, doe evenveel
Brandewyn en Kennip-olie, in een flesje, schud het wel onder een, en vryft de Kloven
daar mede, die dan genezen zullen. Maar om ze op te drogen, maak een zalve van
Roet, Koperroest, of Spaansgroen, en Honig, kook het onder een, en als het van ’t
vuur komt, doe’er fyn gezifte Kalk by, en leg het dus op het zeer.

KNIEN-GEZWEL.
Neem gebrand Koper, een half pond Bolus, of Synople, zo veel genoeg is; een weinig
Zout, samen gesmolten in een pint sterke Wynazyn.

KNIEN.
De Zinking daar op gevallen, wordt dus genezen; zo ze achter in de Knien zit, moet
men ze branden met een heet yzer op vyf plaatzen, aan de binnen gewrichten van de
Knie: zo de zinking voor op de Knieschyve gevallen is, moet men ze netsgewyze
branden, en deze brandingen als andere wonden genezen. Van dit ongemak, als de
Knien gezwollen zyn, hinken de Paarden, en hebben moeite om op te staan. Als men
ze op de zeere plaats aanraakt, rechten ze zig op.
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KNOBBELS, of Baardekens aan de Tong, Zie TONG.
KNOBBELS aan de Kroon van den Voet. Zie VOET.
KOLLEN, of Dollen, KOLLEN der Paarden.
Deze ziekte is een grote verstoppinge in de Herssenen, waar in de Paarden zo
bedwelmd zyn, dat ze zuizelen, of ze dronken waren, ja vallen en tuimelen op en
neer, en leggen zomtyds zodanig of ze al half dood waren. Het is een zware ziekte,
die door een groote brand ontstaat, welke na het Hoofd vliegt, en de Herssenen
verbrandt; nochtans, als men daar wel mede om gaat, zyn’er vele geneeslyk. Het is
ten eersten noodzakelyk, dat men wel wat Bloed aftrekt, en zo men de gelegenheid
heeft, en de tyd het toelaat, is het nodig het Paard in de Weide te brengen,
voornamelyk des nachts; door dien ze geen bedompdheid van de Stallen kunnen
verdragen; want het is menigmaal gebeurd, dat ’t onmogelyk was, die in de Weide
te krygen, alzo ze als half dood schenen te zyn. De zodanige heeft men menigmaal
op Hordens gelegd, en tot in de Weide gesleept, ende aldaar een Paal in de Aarde,
niet hoger als gelyks de Aarde geslagen, met een sterk Touw aan de Paal vast, en het
ander eind aan den Hals, en daar zo laten leggen. In de Neus-gaten wordt een halfje
Wyn-azyn, met een half halfje Olie van Olyven gespuit, en een dragma fyn gestoten
Peper, met een klein weinigje gemalen Mostaart. Dit in twe reizen, ’s Morgens en
’s Avonts in de Neusgaten zynde gespuit; doet men Rogge-meel in ’t Water, en laat
’t daar van drinken. Als het wat by zich zelven begint te komen en te bedaren, en op
te staan, moet men dit navolgende ingeven. Neem een muddetje Azyn; met een halfje
Olie van Olyven, en een Tinne Lepel vol Suiker, geef dat in, en des anderen daags
nog eens den zelven drank. Als men somtyds ziet, dat het mocht van noden zyn enige
Drachten te maken, kan men wel aan den Hals achter de Ooren een worteltjen van
Vyfvinger-kruid steken, ’t geen een goede Dracht maakt: men heeft’er menige genezen
zonder Drachten: maar men moet ze altyd trachten buitenshuis te krygen: want de
lucht helpt veel. Is het zomerdag, dat het over dag te heet is, moet men ’t over dag
op Stal en des nachts daar buiten brengen. Is’er noch meer van noden, is de Diapent
ook heel goed ingegeven, maar eerst een once daar van in een halve kan Bier gekookt,
en dikwils wat in de Neus gespuit, gelyk ik hier voren gezegd heb; ende laat het
drinken, Rogge-meel met Honig in ’t Water gedaan.

KOLYK. Zie BUIKPYN.
Wilde KOOL. Zie onder ETEN.
Van de KOORS.
De Koors is een der gevaarlykste ziekten, die een Paard kunnen overkomen, en zo
men’er geen middel tegen weet, mag men het Paard wel opgeven. De Kennis, die
men ontrent deze ziekte moet hebben, is te wydlustig om hier geheel en al in te
lasschen: waarom ik’er alleenlyk het voornaamste van zal zeggen.
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Kentekenen, of een Paard de Koors heeft.
Een Koorzig paard haalt moejelyk zynen adem,
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en dikwils, ’t beweegt de Zyden, of Lanken heel sterk, heeft een verhitten Bek, en
zyne Tong en hele lighaam zyn bovenmaten heet, de Lippen zwart-achrig en droog,
de Aderen opgezwollen en de Oren nederhangende. Daar en boven ziet men, dat het
Paard, onder ’t gaan, waggelt, neer gaat liggen, dan weer schielyk opstaat,
Hartkloppingen heeft, en treurig uit zyn Ogen ziet. Het gaat met moeite, en aan zich
zelve gelaten, schynt het heel ontzet.
Deze tekenen doen voor het Paard vrezen, zo men tegens dit kwaad middel gebruikt.

Van de verscheide zoorten van Koorzen.
Ik zal hier drie zoorten van Koorzen stellen, waar van de toevallen verscheiden zyn,
namelyk, de enkele, de rottige, en de pestachtige-Koors. De middelen om ze te
genezen zyn ook verscheiden; en om van dit alles volkomen onderwezen te worden,
raad ik een Landman, zo hy enig Paard heeft, door een van deze Koorzen aangetast,
dat hy een bekwamen Hoef-smit , of Paarden-dokter opzoeke; of hy ze zelve willende
behandelen, dat hy den Volmaakten Hoef-smit * + te rade neme, een Boek ten uitersten
nodig op het Land, alzo het niet beter kon uitgevoerd wezen. Zie het woord MIDDEL,
of GENEESMIDDEL.

KOOTVERSTUIKING.
Als een Paard de Koot aan een voet, ’t zy voor, of achter, door loopen, vallen, of
springen, zo kwam te verstuiken, dat die niet naar behoren, maar voorwaarts, of ter
zyden stond, dat is, dat de Zenuwen zo verkragt zyn, dat dat gedeelte enigzints uit
zyne behoorlyke plaats, het een wat meerder, als het ander wykt, zo zal men het
Paard nemen en zetten het in de Nootstal, of Travaillie, en nemen het beste Been op,
en laten ’t op het kwade Been staan, en treden dan met force met een Voet boven op
de overkotigheid, een reis, of drie om weer door te dringen; of anders neemt de
kwaden Voet op, in ’t midden aan ’t Been, en met een Touw aan de Voet met een
Hout, dan zo achterwaarts overgebogen; en of het geviel dat men ’t op deze twe
manieren niet weer konde te recht krygen, zo zal men nemen jongen Eiken, Heester,
of Boomtjes, die staan wassen, en met het top-einde wat om laage, en binden daar
een groot Touw aan, ende ’t andere einde aan de Voet, en leiden dan het Paard zo
voort, dat ’t dan komt te rukken, tot dat het begint te vallen; is het een reis niet genoeg,
men kan ’t noch eens, of twemaal herdoen, en dan met Popelioen Salf smeeren. Men
kan ook nemen Olie van Bayen, Popelioen en Dialthea, van elks evenveel, met
Brandewyn, en t’samen gekookt, en daar mede smeren; men kan ook tusschen beide
warme Pappe, daar dik op binden, en dan de voorsz. smeringe daar op doen: zo het
nodig waar, kon men het Blaasje ook uitsnyden, als het wat lange mogte duren, maar
niet metten eersten, want zy genezen meest alle, zonder dat die uitsnyding van noden
is.

+ *Marechal

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Een andere manier om in te zetten.
Neem een Rad van een Wagen, bindt een Tou met het ene end daar aan, en het ander
end aan de Voet, rold dan het Rad met een harde ruk, om het in ’t Lidt te rukken; en
smeer dan voort met Zenuw-Zalf.

KORTADEMIGHEID der Paarden. MIDDEL daar tegen.
Na de volgende Purgatie, moet men onder den Haver mengen, drie dagen lang, ’s
Avonds en ’s Morgens een pintje laauwe Melk, en een hand-vol gekneusd Lynzaad,
’t welk byzonder hier toe goed is, waarom’er de Roskammers zich dikwils van
bedienen.

Pillen voor Kortademige Paarden.
Neem Paarden-Aloë (Aloé Cabalina) anderhalf once; Agaricum, een half once,
toebereide Kolokwint, een vierendeelloots, Teriak, anderhalf once. Meng dit onder
een, en lyft het in een pont Spek, dat gy twemaal vier en twintig uren in vers Water,
dat men om de drie uren moet ververschen, hebt laten weiken. Maak’er dan Pillen
van ter grootte van een Neut, en dekt ze met stof van Zoethout, of van Zemelen, en
geef ze het Paard in. Het zelve moet te voren drie uren lang getoomd zyn geweest.
Na het innemen, geef het nog een half pond Olyven-olie in, gemengd met een pint
laauwe Wyn, dek het wel en laat het den tyd van drie uren met gaan in beweging
blyven: daar op zet het weer in ’t Stal, en geef het in drie dagen geen Haver. Men
zal het geen drinken geven, tot ’s anderendaags op den middag, wanneer men het in
de Stal schoon Water zal geven, met Meel, of een Weinig Zemelen. Ter zelver tyd
zult gy ’t in ’t Wedde brengen, en het met den geheelen Buik tot aan de Ribben een
half uur lang in ’t Water houden, zonder dat het mag drinken; het zou anders
Krimpingen krygen. Breng het hier na weer op Stal en geef het wat Hooi.
De Purgatie werkt eerst dertig uren na ’t innemen, zo dat ze in ’t uitkomen van
het Water begint haar werking te doen, dat zomwylen twe dagen duurt. Het Paard
loost ongelooflyken stank, en altemets witte slym. Gedurende de Purgatie zyn de
Paarden bedrukt, en zonder eetlust. Na de drie dagen moet men hunnen Mond met
Prei, Zout en Azyn zuiveren, en ze door den Hoorn ietwes ingeven. Waar op ze een
ongelooflyke etenslust krygen, en in korten tyd heel vet worden. Dit is het beste
middel ter Wereld, om Paarden te herstellen, die men scheen op te geven. Daar zyn’er,
die hunne Paarden om de drie Maanden deze Pillen ingeven, die hun het Lichaam
open houden.
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KORTBORSTIG, of DAMPIG.
In ’t Fransch (meen ik) Fortrait. Zo noemt men een Paard, dat door grote
vermoeidheid, hart ryden, of enig ander ongemak naau in de ingewanden wordt.
Andere krygen het weg, als ze gereden worden op droge wegen in grote stof, dien
ze door ’t loopen zo in ’t lyf krygen, dat Borst- en Longe-pypen gestopt, en de Paarden
dampig worden. Het komt ook van stoffig, of vermuft Hooi te eten, of van enige
inwendige ziekten, die dan door een groten brand de Long zodanig beschadigen, dat
de Longepypen komen te verstoppen, en de Long zig niet natuurlyk kan bewegen.
Hierom is deze ziekte zwaar te genezen, voor al in oude Paarden.

Middel.
Vooreerst zal men zulke Paarden iets in de Neusgaten spuiten, als of ze enigen droes
hadden, om de Longe-pypen des te beter te openen. Dit ettelyke dagen achter een
gedaan zynde, geeft men hun een purgatie in. Na dat deze wel gewerkt heeft, zal
men op den vierden dag na de Purgatie aan den Hals laten Zo lang deze Purgatie
werkt, moet men het Paard geen Haver, maar natte Zemelen met wat Honig geven,
en gedurig laten Water met Roggemeel drinken. Na het laten zal men den tyd van 5.
dagen het Paard de Poeder Diapente genaamd ingeven, ieder dag een once, met een
once Honig, met ¼ Kanne bier, alle morgen laau, waar op het een uur moet vasten.
Na die 5 dagen, moet men ’t wederom Purgeren, en voortgaan als voren. Sommige
hebben wel 14 dagen, andere maar 8, andere daar en tegen wel 1 maand tot genezing
nodig.

Nog voor de Dampigheid.
Neem Aloë een once, Zenneblaren een lood, Agarik even zo veel, als ook van ’t
poeder Diapente, en dat van Oldenburg: van dit samen wel gestoten, en gemengd
met een half pond Boter, Pillen gemaakt, zult gy ’t Paard ingeven; en om door te
spoelen, een half pint Olie van Olyven met een half pint Wyn, of Bier in den hals
gieten. Voorts neem waar, wat’er in ’t voorgaande gezegd is.

Een ander.
Neem een pond Kandy-suiker, met anderhalf pond raau Spek van een Varken, en
een half pint Boom-olie, met zo veel Rogge-meel, dat men’er Pillen van kan maken.
Dit alles in een Vyzel wel door een gestoten, en aan ’t Paard ingegeven, als boven.

Een ander Middel.
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Neem een lood Diagridium, en een lood Aloë, een weinig gekookt met een halve
kanne Bier, doe’er dan een once Honig in, en geef het om de drie dagen eens, warm
in, zo lang gy ’t goed vindt.

Anders.
Neem Kardemom een once, Duivelsdrek, Hoolwortel, Alantswortel van elk een lood,
Gentiaanwortel een once, en zo veel Karwei, Lavaszaad, en Zevenboom, voorts vier
oncen gemalen Zoethout, en zo veel Anyszaat. Van dit alles onder een gestoten tot
een Poejer, om te gebruiken, neemt men een lepel vol in warm Bier, of Wyn, en geeft
men aan ’t Paard, eens daags in.

KRAMPADER der Paarden, en middel daar tegen.
Om ze te genezen, maak een opening in de Huid, en brand ze met een Yzer daar op:
vryf haar tien dagen lang met Melk en Olie. Zo het dan niet ophoudt tap het Paard
wat bloedt af, en ’t zal genezen. Deze kwaal kwelt zomwylen de Paarden zo, dat zy
uit den slaap komende den Voet uitstrekken, als of ze enig lid verstuikt hadden: men
moet ze met de hand stryken, en zig laten bewegen, waar door het gene verstuikt
scheen, weder in staat zal gesteld worden.

KREUPEL in de BORST. Zie onder B.
Voor KRIMPING en opgetrokke, Pezen en Zenuwen.
Neem in den vroegen Zomer de uitspruitzels van Genever-boompjes twe a drie pond;
stootze in een marmeren Mortier zo week als pap; meng hier onder twe pond verze
Boter; zet ze in een Pan op ’t vuur, en laat ze ontrent een vierde van een uur sterk
opkoken: zet ze dan af, en ontrent koud geworden, zo wringt het door een doek. Zet
dan deze doorgewronge Boter (die nu’er groen moet uitzien) weder op het vuur, en
doe’er op nieuws twe pond van de genoemde gestampte Spruitjes in; en ze nochmaals
een vierde van een uur gekookt en doorgewrongen hebbende, is zy een uitnemende
Balzem tot deze kwaal. Het gebruik is, dat ge eerst met een droge hand de beledigde
party zo lang strykt en wryft tot ze wel warm is; neem dan een brokje van dezen
Balsem in de hand en vryf ’t zeer sterk in: dit twe en dreimaal daags gedaan, twaalf
a veertien dagen achter malkanderen, zal zekerlyk beterschap geven.

KRIMPINGEN in de Darmen. Zie BUIKPYN.
KROON aan den Voet. Zie onder VOET.
KWAAD ZEER, MELAATSHEID, of SCHURFT.
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Als men bevindt, dat een Paard langs den Hals enige gezwellen, en daaren boven
gezwollen Lenden, open Neusgaten, en het Hoofd vol fronzelen heeft; dat uit den
Bek een schuim en bloedachtige stoffe komt, dat de lanken zyn ingevallen, dat het
met een getier zyn aassen haalt, en niet dan met moeite kan eten, of drinken, schoon
het gaarne wilde: met een woord, dat het ganse Lichaam in wanorde is; de uiterste
deelen zweerachtig en hangende zyn; dat
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het de Tong verhit uitsteekt, ’t niet kan grinniken; is het vast en zeker, dat het Melaats
is, of het kwade Zeer heeft, welke ziekte men zeer bezwaarlyk geneest. Men moet
het niet by de andere in den Stal laten, maar afzonderen en in de Kar zetten.
Deze ziekte is kennelyk, als de Benen zyn gezwollen, de Oren recht uitstaan, en
de Lendenen langs heen verhardt door enige Eeltachtigheid, zo dat het dezelve niet
dan met moeite kan buigen. De Hals is heel en al gerimpeld en gespannen, Ysselyk
om te zien. Men moet hem een Ader openen aan den Hals, het op een warme plaats
houden; drie dagen daar na een andere Ader openen in de Lanken, en de vyfde van
de Billen binnewaarts, om dus een gedeelte van de kwade vochten weg te nemen.
Ondertusschen moet men het Paard wel voeden. Zo het geen Haver lust, zal men het
Koekjes van Zemelen en Bonemeel geven. Het Water om te drinken, dient wat warm
te zyn. Nog moet men Wyn, Salpeter, Zwavel en zaadt van Wynruit koken, en daar
het hele Paard mede bestryken, en in de rest een Schaapsvacht natmaken, om het om
zyn Lendenen en naastleggende déélen te slaan.
Pelagonius zegt, dat men moet nemen zes grote glazen vol Wyn, zo vele Olie,
Haver, Kikker-erten, Roomse-bonen, en gemene Erten, van elks twe handvol, die
men zamen op een derde laat verkoken; met het doorzygde kookzel vryft men het
Paard overal. Daar op geeft men het dagelyks 28 oncen; Wierook, Kost, of Balzem,
van yder twee oncen, Geitenvet een once, stoof het zamen, en meng ’t met 8 oncen
Honig-wyn; op den vierden dag moet men’er bydoen een once Wyn, Olie en Benzoin;
anders neem een Salpeter, Castoreum, Bakelaars, Raponticum, van yder 5 loot, yder
in ’t byzonder gestoten, en gemengd met een goed glas vol Wyn, en een half glas
Olie, ’t geen gy het Paard zo moet ingeven, en daar mede voortvaren, tot dat het
genezen is. Men moet het warm houden, om ’t te makkelyker te doen zweten, want
dit is het rechte middel om deze ziekte te genezen.

Andere Middelen.
Neem droge Komkommers, Cyperse Neuten, van elk vier pond, meng ze en laat ze
trekken met enige vocht; of stoot heel klein onder een Gentiaan, lange Oosterlucie,
Zaagzel van Yvoor, Myrrhe, Bakelaars, van elk evenveel; geef’er het Paard van twe
lepels vol met witte wyn, tot dat het genezen is.
De Melaatsheid is besmettelyk, en een kwaal over ’t hele Lichaam. Sommige
Paarden hebben ze van jongs op. Als ze begint, verandert het vel van kleur om de
Ogen en de Neusgaten. Enige zeggen, dat’er drie zoorten van zyn, de witte, die uit
den Slym voortkomt, de rode uit het Bloed, en de zwarte uit de zwarte Gal.

Een ander middel voor Schurft.
Maak eerst een Loog van Asse, en wast daar mede af tot den grond toe schoon, en
laat het dan drogen, en droog zynde, neem een pond Reusel, ofte Varkens-vet, met
een lood Opriment, een once Euforbium, een lood Spaanse Vliegen; al te zamen wel
fijn gestoten; en alles onder elkander gemengd tot een Zalve. Smeer daar mede heel
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dunnetjes, en laat een weinig warm indroogen, en laat het dan vier, of vyf dagen
zonder ietwes meer te doen; smeer het dan alleen met warme gesmolten Reuzel, om
de roven los te maken, en daar na als het afgevallen is, was het met Azyn en Water
af, of Brandewyn en ander Water dat bekwaam is om wonden te genezen; want aldus
gedaan zynde, is het Schurft dood.

Nog een ander voor ’t zelve.
Neem een pond Varkens-vet, gesmolten, en laat het koud worden, neem dan een loot
Swavel heel fyn tot Poejer gestoten, neem dan zes loot Quikzilver, en dit Quikzilver
zo lange gebroken, of gewreven, dat het heel weg is; doe daar by een lood
Euphorbium, met anderhalf lood Cantarides, (Spaanse Vliegen) smeer daar mede
twemaal in acht dagen, en als de Schobbens beginnen los te worden en af te vallen,
was ’t dan altemets met Seep-water om weer schoon te maken.

Nog een ander voor ’t Schurft.
Neem een muddetje, of drie halfjes Olie van Hennipzaat, met een once Spaanse
Vliegen, fyn gestoten, kook ’t onder elkander, en smeer daar mede heet, maar eerst
moet het met Loog gewassen, en wederom droog zijnde, gesmeert worden.

Een ander voor ’t Schurft.
Neem een half-vierendeel witte Vitriool, kook ze met een pint Wyn-azyn, en was
daar mede.
Neem een Ons Boter, met drie onzen Cantarides, of Spaanse Vliegen heel fyn
gestoten, en met deze Boter eens opgekookt tot een Salf, smeer eens, laat het daar
by blyven, tot dat alles van zelfs afvalt, en laat ’t daar na met Boter alleen genezen.

Nog een.
Dit is van weinig omslag en zeer ligt te bereiden. Neem Spaanse Vliegen en witte
Precipitaat, van elks een half lood wel fyn gestoten: meng die onder Ceruis-zalf, en
doe’er een weinig Nagel-oly by om de smerigheid des te beter te bekomen. Letwel
deze smering moet sterk gevreven werden op dat dezelve te beter in de huit kan
indringen.

KWETSUUR van ’t AANSLAAN. Zie onder A.
KWETSUUR in de LIES, of ECHENIS.
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Zo de Lies gekwetst is, zwelt de holligheid op, en ’t Paard kan niet gaan; daarom
moet men ’t op den Stal laten rusten, en ’t stoven met een Sponzie gedoopt in warmen
Wyn, en’er opleggen gestoten Geitevet, Stroop, en Salpeter gebrand in Azyn.

KWETSUUR in den RUG.
Men moet’er verbrande Oester-schulpen opleggen, en ’t gekwetste Paard Heidens
Wondkruid, klein gehakt, onder de Haver te eten geven. De
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wonden in de Borst worden, volgens zommige der hedendaagze Kunstenaaren,
genezen met Wieken, of Plukzel, gedoopt in ’t mengzel van Koperroest, Vitriool,
Aluin, van yder een once: 8 oncen Azyn, en een pond Honig, zamen gekookt, tot dat
het rood wordt.

De Kwetzuren van den Buik,
Worden genezen op dezelve wyze, als die van de Mensen, met het hele Buikvlies
met ene sterke wolle draad toetenajen, zo dat de naad buiten kome, en het vel met
een starken en gewasten Kennipdraad; voegende de Lippen der wonde Gespswyze
te samen, en’er opdoende gemene Wondzalve. Zo’er enige ontsteking by komt,
smeert men ze rondom met Kryt, opgelost in Azyn.
Als’er de Darmen uitkomen, moet men ze niet aanraken, maar weer in doen met
een Spons, in warm Water gedoopt, dog uitgedrukt, om ze alleenlyk warm te hebben.
Zommige, om de Darmen weer in te brengen, doen het Paard braken, met een
Pluimveder in Olie gedoopt, het zelve in de Keel te steken. Zo de Wonde niet groot
genoeg is, om’er de Darmen weer in te brengen, moet men de opening wyder maken.
Zo het Vlies, of de Rok’er buiten hangt; moet men ’t afsnyden. Als de darmen
gezwollen, of gekwetst zyn, is’er geen hope meer, noch ook, indien het Paard van
achteren bloed loost. Die by de liezen gekwetst zyn, vallen licht in stuipen, en in
zulken geval moet men ’t Paard het drinken, zo veel mogelyk is, onthouden, het wel
dekken, niet laten gaan, en het groente te eten geven.
De kwetzuren aan de Knien, volgens ’t geen ons Apaziltus leert, zyn moejelyk te
genezen, wegens ’t weinige Vlees en Vel, dat daar zit, gelyk aan het gehele Been.
Waarom men middelen moet gebruiken, die sterk opdrogen, daar men in tegendeel
ter plaatze, daar Vlees is, zich van zulke moet bedienen, die matig opdrogen.

KWETSUREN. Zo die GESCHOTEN, GESTOKEN, als anderzins gekomen
zyn.
Alzo de Wonden op verscheiden wyzen kunnen veroorzaakt zyn, moet men geschoten
Wonden, door ’t Ent-yzer onderzoeken, of ze heel diep lopen, en met een lang dun
End-yzer de Kogel zoeken, tot dat men ze voele, en als men die gevonden heeft,
moet men door een Instrument met een Lepeltjen aan ’t einde daar men de Kogel
mede kan onderscheppen, dezelve uithalen, zo het mogelyk is, en de Wonde voor
aan, daar ’t ingegaan is, zo wyd openen als het mogelyk is; want hoe de Wonden van
voren wyder zyn, hoe men daar beter en met meerder gemak enige Wieken, of Zalven
kan inbrengen, en ligter genezen zullen, en by aldien men het niet opent, zuigen de
Wonden voor toe, en verstikken zich zelven, terwyl ze van onderen wyd uitdragen;
maar zo het gebeurde, dat een schoot, of een steek aan den Hals, of aan de Beenen,
of op enige andere plaatzen was, en men de Wonden aan de andere zyde konde mede
openen, dat men daar een Toutjen moet doortrekken, dat gevlogten moet werden van
haair uit de Staart, of Manen, met een weinig Vlas, dat twemaal zo lang is als de
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Wonde, die koorde moet vet met Bazilikum, of Varkens-reuzel gesmeerd zyn, twe
dagen tot aan den derden dag stil zitten, op dat de Wonde aan ’t dragen mag komen;
en als de Wonde aan ’t dragen is, moet men alle dagen de koorde eens met Bazilikum
smeren en omtrekken. Of het geviel dat het Accident hart begon te zwellen, eer het
aan ’t dragen raakte; moet men zagte Pappen (te weten, neemt een kop Roggen-meel,
met zo veel gestoten Lynzaatkoeken, met een once Rôbôlus, een pond Reuzel; en
laat dit t’zamen met Bier tot een Pap koken; ofte neemt Wynmoer met Boter en
Rôbôlus gekookt, is mede goet voor ’t gezwel) daar op leggen om den brand daar
uit te houden, en zo ras, als de Wonden beginnen te dragen, gaan de gezwellen weg.
Ten ware het in den zomertyd was, is ook zeer goed het sop van Schelkruit, Chelidonia
genaamd, met Nagtschade, of Dolbayen, t’zamen in een Vyzel gestoten en door een
doek gedaan, daar mede gewassen, ofte ingespuit; dit heelt heel kragtig; en wanneer
de Wonden aan ’t genezen beginnen te komen, wil het Vlees zomtyds wel wat al te
welig wassen; dan is de Salve Bazilikum al te zagt, en men moet gebruiken
Egyptiacum, die is wat meer opdrogende, of ene andere groene Wondzalve, of
zodanige Zalven, als men dan zal bekwaam vinden.

Nog voor Wonden.
Nademaal aan het genezen der Wonden zo veel is gelegen, en deze veelzyds zo
gevaarlyk zyn, ja dat daar de dood wel na volgt, is ’t noodzakelyk, dat men’er wel
scherp op lette, of de Wonden in ’t begin wel goede Materie voortbrenge; en, of niet
in plaats van Materie Senuw-water uit de Wonde loopt. Veeltyds wordt het by de
onkundige voor goede Dragt, ofte Materi gehouden, om dat die malkander niet zeer
ongelyk zyn: maar ’t verschilt veel; want Senuw-water zich eerst in de Wonde
vertonende is heel dun Water, dat heel heet en scherp, alle Wonden bederft en ontstelt,
en in de Wonde naderhand heel dik wordt, als, of het goede dikke Materie waar. Hier
door worden bedrogen, die ze niet wel onderscheiden; want het is dik, en zo wat
lilagtig, zo dat het wel kan onderscheiden worden, als daar op wordt gelet. Indien
zich dan dit voorsz. Senuw-, of Lee-water vertoont, ofte ook, als de Wonden zyn
ontsteld, het zy door opzwellen, of uitpuilen van ’t Vlies, en weer toegezogen, ofte
gezwollen worden, is ’t volgende de beste raad; het zy dat de ontsteltenisse van de
Wonde van ’t voorzeide Senuw-water, ofte van ’t toezwellen van de gesteltenissen
komt, ofte waar van daan ’t zoude mogen
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zyn, neemt en tracht met handigheid de Wonde zo vol Terebintyn te steken, als men
daar in kan krygen, tot den grond toe. Deze Terebintyn daar in gedaan zynde, neem
een Yzer dat de grote, of de dikte van de Wond heeft, en gemakkelyk daar in kan,
ende gloeit het, ende steekt het zo heet in de Wond, dat het snerkt, neem ’t daar uit
en doe ze wederom vol Terebintyn, ende steek’er dan het hete Yzer wederom in,
gelyk te voren, en dan een licht wiekje met Terebintyn weder daar in; ende, of men
zag dat het de eerste reis niet wel was gestempt, zo zal men ’t des anderen daags nog
eens op dezelve manier doen, maar indien het niet heel nootzakelyk is, zo zal men
het nog wat inzien, tot des anderen daags. Dit is een Remedie daar men alle Wonden
mede kan meester worden, want vele zware Accidenten, die zonder dit middel
niemand hadde konnen genezen, worden op die wys geholpen, want dit is een van
de grootste wetenschappen van deze Kure. Want alle Wonden zyn gemaklyk te
genezen, als zy zo ver gebragt zyn, dat zy zich ter genezing schikken. Daarom is ’t
alderbest, dat men de eerste reis wat hart brandt; ja hoe harder men brandt, hoe eerder
’t ook zal genezen. De Veneetschen Terebintyn is een van de beste Salven, die men
kan gebruiken, maar men moet die eerst in koud Water zo lange wryven dat die heel
wit en zuiver wordt, dat al die vette vuiligheid daar uit gesuiverd is; deze is bekwaam
in alle zware Wonden. Ende indien dan enige oude Wonden wat lang staan ende niet
wel willen genezen, neemt een lood Bazilikum salf, ende meng daar onder een dragma
Precipitaat, ende roerze wel deur malkander; en maak daar Pleisters van, en leg die’er
op, neem alle oude verrottinge weg, en doe de Wonden zuiveren, en genees ze.

Ene andere wyze die zeer goed is.
Wanneer de Wond door een Schoot, Houw, of Steek, of door de konst wyd genoeg
gemaakt is, en alles, wat de genezing hinderen kan, uit den weg is geruimd, gebruik
de volgende Zalf. Neem Varkens-reuzel, en Terebintyn even veel; strooit hier, wanneer
dit kokent heet is, zo veel Aloë en Mirrhe onder, als tot een bekwaam Salfje vereist
wordt; verbind de Wond hier mede tot dat ze aan ’t dragen komt, wanneerge de
Varkens-reuzel verminderen en de Terebintyn vermeerderen moet: of om de
verandering kan men ’t volgende zo lang gebruiken, als nodig is. Hars en Was van
elks twe, en Terebintyn anderhalf lood, Schapen-ongel een lood, Aloë en Mirrhe een
half lood, op een zagt vuurtje onder den andere gesmolten is zeer goed.
Wanneer het dragen begint te verminderen, kunt ge uw Heelmiddel weer dus
veranderen, namelyk twe delen Terebintyn, een deel Gummi Elemni; wit van gebrande
Mossel-schelpen wel fyn gestampt en gezift, de helft minder, als ’t minste deel van
’t vorige: hier mede zult ge haast tot een volkomen genezinge komen.

Nog een ander.
Neem vier lood Terebintyn, drie lood witte Honig, twe lood Gummi Elemni, en
Kamfer die in Brandewyn ontdaan is, een lood: als men dit maakt, moet de Kamfer
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eerst week gemaakt zynde, daar onder geroerd worden, wanneer het andere begint
koud te werden.

Bazilikum Zalve.
Neem een vierendeel-pond Schapen-ongel, Ossen-ongel, Vet van een Berg-varken,
Spiegelhars, zwart Pek, Was, Honig, Boter, Terebintyn, van elks een vierendeel-pond,
met een halfvierendeel-pond Paardevet, een halfvierendeel Boom-olie, elke deze
apart gesmolten en onder elkander in een Pot gegoten, tot dat alles gesmolten is; en
weer te samen op het vuur gezet, laat ’t met elkander nog wat koken, en dan op een
klein vuur, al roerende koud worden, dit is van de beste slag van Zalve die gemaakt
kon worden, en de zagtste Salf, die in alle periculeuze Wonden kan gebruikt worden.

KWETSUREN van DORENS, SPLINTERS, en andere dingen, die een
Paard ergens licht gekwetst hebben.
Men moet’er opleggen Honig en Ongel zaam gesmolten; en zo de Wonde groot is,
warme Terebintyn en Olie. Sommige leggen op alles, wat in den Voet mogt hebben
gaan zitten, of tegen de steken en beten der Diertjes, niet dan gekookte Vlier. Zo’er
iets in den Voet, of in de Ooren steekt, moet men ’t’er uithalen, en op de Kwetzuur
leggen een Zalfje gemaakt van Mysis, Koperroest, of diergelyke, en zorgdragen, dat
de Wonde wel schoongemaakt worde. Of men kan’er op laten smelten Terebintyn,
Ongel en Was onder een gemengd: ’t is nodig, dat de Geneesmiddelen tot op den
grond van de Wonde doordringen: waarom men, zo ze te naau is, haar moet
verwyderen, en dit ontrent alle andere waarnemen. De volgende Zalven zyn heel
goed voor allerhande Wonden, en licht te maken.
De Italianen gebruiken Zout, Boter en Honig, op een langzaam vuur onder een
gekookt, of wit Was, Terebintyn, Rozen-olie, van ieder een once, met twe oncen
Bonemeel; of anders Kampher, en Terebintyn, van ieder een once, met een pond
Olie van Olyven. Sommige bedienen zich alleenlyk van ene gemengde Poejer, als
van Wierook, Mastik, witte Heumst (Althaea) van elks drie oncen, of anders Wierook,
Mastik, Myrrhe, dikke Harst, Galnoot, Geeloprement, gebrande Harts-horen en stof
van Wilge bast; of Zout en levende Kalk om het kwaad Vlees te door-
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vreten. Ferrarius pryst het volgende: een once Oprement, drie oncen levende Kalk,
op ’t vuur met Honig, of Markasitsteen en Koperroest met Honig gekookt: dezelve
zegt, dat men oude Zweren, als ook Wonden moet schoonmaken en met gepaste
middelen opdrogen achtgevende op het deel, of lid; zo dit Zenuwachtig is, moet men
den eersten dag gebruiken werk, in geklopte Eieren met Zout en Rozen-olie gedoopt,
en naderhand met een Digererend middel, bestaande uit Eierdojeren, met stof van
Drakenbloed gemengd, Rozen-olie en Rozen-honig: maar ten dele, of gansch niet
Zenuwachtig zynde, moet men Olie van St. Jans Kruidt, heel warm, negen dagen
lang gebruiken.

Voor Kwetzuren, die inwendig zyn, een Drank.
Neem een hand vol Saly, met een hand vol Rosemaryn, en een hand vol wortel
Consolida, een hand vol Zuring, een hand vol Lavas, fyne Majolein, dit zamen
gekookt, in drie kanne Bier, en dan door een doek gedaan, en onder het nat gemengt,
een pond Honig, met een vierendeel Olie van Olyven, en een vierendeel oude Boter,
en hier van twemaal daags elke reis een half pint ingegeven, en laauw warm gemaakt.

Een ander voor ’t zelfde.
Neem Poejer Diapente een once, met een half-vierendeel Honig, en een halve kanne
klein Bier, onder malkander warm gemaakt, en ingegeven alle twe dagen eens, is
zeer goed.

Een ander voor ’t zelfde.
Neem een hand vol Spekwortel, met twe kanne Bier, tot dat de derde part verkookt
is, en dan in twe dagen ingegeven.

KWETZUUR der ZENUWEN.
Zo de Zenuw, of Pees ten dele doorsneden is, moet men haar ten vollen afsnyden,
en beletten, dat’er de vochten niet uitloopen, waar toe zommige de Bast van Ypen-,
of Olm-wortelen gebruiken, met de moer van Olyven-olie, en laten dit tot op een
derde koken, zo dat’er een pond van blyft, ’t welk men met twe oncen stof van lange
Oosterlucie moet mengen, en vier oncen Bokkevet. Men laat het zo lang koken, tot
dat het op een steen gedropen zynde, hard wordt. Andere nemen de volgende Olien
van Laurier, Dille, Mastik, Petroli, of Steen-olie, en Wyn-steen, welke zy mengen
met Kaas en Smeer om’er een zalve van te maken.
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Zo de Zenuwe door een steek gekwest is, moet men ze stoven met Olie, Wyn, en
Honig zamen gekookt; dan’er een pleister, gemaakt van Wilge-wortelen, Honig en
Zalve van Althaea opleggen: is de Zenuwe gekneust, dan legt men’er op vluchtig
Meel, Myrrhe en Aloë, met Schildpadden Vlees gemend. En zo ze een weinig
gescheurd is, maakt men rondom een kring met een gloejend Yzer, en trekt een linie,
of twaalf overdwars als met een rolletje.
’t Is nodig, gelyk Vicinus zegt, dat men in acht neme, met wat werktuig de
Kwetzuur geschied is; want zo het geschied is met een zwaren slag, of stoot, daar
een Kneuzing van komt; moet men middelen tot verrotting dienstig gebruiken. Is’er
geen Kneuzing by, dan moet men terstont Digererende middelen bezigen. Zie voorts
ZENUWE.

Ander middel tegen KWETSUREN, spruitende uit enig spits been, stukje
hout, of splinter, dat in ’t Vlees, of in den Horen is gaan zitten.
Men moet het terstont uittrekken, en na de Kwetzuur te hebben gezuiverd, dezelve
verzachten met een Pleister, gemaakt van Koperroest, of diergelyk, dat goed is voor
de Wonden. Men steekt’er een Wiek in, en ’s anderen morgens wast men ze met
zoeten Wyn, en bestrykt ze met een middel, dat de Wonden doe toegaan; voorts legt
men’er Aluin en Havermeel op.
Wy zien zomwylen, dat de Wagen-paarden stukjes van Boom-wortelen in hunne
Voet krygen, als ze arbeiden in enig Bos, niet lang te voren gekapt, ’t welk niet anders
zyn, dan kleine splinters, die de Voetzole zodanig kwetzen, dat’er het Paard een
ondragelyke pyn van heeft.

Middel.
Zo dra dan de Knecht gewaar wordt, dat zyn Paard zo een splinter, of stukje Wortel
in zyn Voet heeft getrapt, moet hy ’t er uithalen, en ’t is een goed teken, als’er bloed
uitkomt: zo’er dat niet uitkomt, moet hy zynen weg vervolgen, indien het Paard niet
hinkt: maar doet het dat, dan kan hy ’t niet te schielyk helpen. Waarom de Knecht
terstont naar huis moet keeren, of zo hy ver van huis is, het Paard, zo zacht hy kan,
aan de hand leiden, om in de naaste plaats dit kwaadje te helpen, met Spaans Was
in de Wonde te druipen, om te beletten, dat’er nog Zand nog Aarde in komt zitten,
tot dat het t’huis en op stal is.
Eer men ’t daar binnen brengt, moet men zien, of ’t nog hinkt. Zo ja, neem heel
warme Olie, giet ze in de Wonde, en stop ze met Werk. Voorts bewind den Voet, en
laat het Paard rusten, tot dat gy merkt, dat het gansch genezen is.

Gezwollen LANKEN. Zie BUIK.
LAZERYE. Zie KWAADZEER.
LEEPOGIG. Zie onder OOG.
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DROOGTE IN DE LEVER.
In ’t Frans Alteration. Dit ongemak komt de
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Paarden meest over van al te grote vermoeidheid, of zwaar werken. Die’er van
aangetast zyn, hebben verhitte Lanken. Zie hier een middel daar tegen.
Neem een pond Honig met twe maatjes Zemelen, meng het wel zamen met wat
Water, zo dat’er niet te veel is om de Zemelen te doen weglopen. Geef het Paard vier
dagen lang elken reis zo veel te eten; dit middel zal hem zonder twyfel opening geven,
en dus ten vollen herstellen.

LIEZEN GEKWEST. Zie KWETSZUREN.
Pyn in de LIEZEN.
Als het Paard pyn heeft aan ’t achtergat, schynt het, of zyne achterbenen gebonden
waren. Men moet hem bloed laten tappen uit beide Liezen, en de zeere plaats wassen
met een menigte warm Water, en met Wyn en Olie bestryken. Zo dit niet helpt, moet
men ze in ’t ronde branden met hete Yzers. Gevoelt het Paard enige pyn van den hals
af tot achteren toe, moet men de Staart recht uit houden, en met slaan de Aderen
doen opzwellen, en ’t dan laten. Indien een Paard, van dit ongemak aangetast, hinder
heeft in zyn Ademhalen, en smerte in den Rug en Ruggraad, moet men het doen laten
in de Billen, zamentrekkende Papzels gebruiken, en ’t in een warme Stal houden.
Voor de Heupjichtige neem een pond dikke Hars, een half pond Terebintyn, en zo
veel ouden Olie, Opoponax een halve once, Galbanum twe oncen: anders neem
Nieskruid een once, Adarce, en Zee-schuim yder een lood, Bakelaar vier oncen,
Peper een once, Olie twe oncen; is het achterste gebroken, of heeft het Paard enigen
slag gekregen, zo dat het moejelyk zynen adem haalt, en schynt te schrejen, en de
buik vol winden is; dan leg de hand onder de Lendenen, raak ’t zeer aan, en doe de
plaats zweren. Om’er de vocht uit te trekken, moet men op het zweer gestooten Zout
leggen, daar mede het Poeder bevochtigen, en op den brand leggen.

LOUTERSTAL. Zie PIS.
LUIZEN DER PAARDEN.
Is de Buik van ’t Paard vol Luizen, zo meng Moerbeien onder zynen Haver. Velen
wassen zyn Buik met Afziedzel van de Wortel eens Moerbeien-booms. Zo de Luizen
enige Wonde gemaakt hebben, legt men’er wat Glaskruid op, gemengd met Sap van
Look, Zout, Olie, en Pek.
Neem een Ons Rottekruit, kookt het in twe kannen water. Neem ook nog Spyk-olie
en smeer daar mede; of neem Precipitaat een half lood, Zwavel twe once, Reuzel
twe oncen, tot een Salf om mede te smeeren. Zo de Luizen het hele lyf over zyn,
moet men ’t bestryken met groen gekneusde wilde Kervel. Is ’t dat deze Luizen uit
enige kwaadaardige vocht ontstaan zyn; laat dan ’t Paard Purgeren, naderhand met
sap uit de wortel van Varkens-brood, gestoten en gemengd met Olie, wryf het ’s
anderendaags met warme Loog, en herhaalt de Zalvinge.
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MAANZIEKTE.
Men kent een Maanzuchtig Paard hier aan, dat het een zekere zinking op het Oog
krygt, juist altoos met de Mane; dog een Paard lyd het grootste ongemak, dat met de
afnemende Maan, daar door wordt aangetast. En dit ongemak is zo gevaarlyk voor
de Paarden, dat ze dikwils gevaar lopen van blind te worden. Zie daar het gemene
gevoelen, rakende den tyd van deze kwaal, maar het is ’t myne niet.

Middel.
Neem Wynruid-water, bet’er ’s morgens en ’s Avonts de Ogen van ’t Paard mede,
en gy zult het niet kwaad vinden.

Anders.
Zo het Oog heel ontstoken is, gebruik daar Saturnus-olie toe, en doe’er dagelyks
zeven, of acht druppels van op ’t Oog, dat een goede uitwerking zal doen.

MAGERHEID DER PAARDEN.
Als de Paarden mager zyn geworden door al te veel arbeiden; begint men terstont
met hen twemaal droge Zemelen in te geven; zo ze een weinig vet zyn, doet men ’t
maar eens ontrent op den middag. Dus voedt men ze in den tyd, als de Gerst op ’t
veld staat, daar ze van eten; zo dra nu de Garst ryp is en men genoodzaakt is de
Paarden aan het Hooi en Haver te houden, moet men altoos zorge dragen, van ze te
doen laten.
Men ziet somwylen Paarden, die ingevalle zyden hebben, en die men vet wil
maken, waar in men slaagt, met een hand vol Haver op een maat gekapt Stroo te
doen, dat men samen nat maakt, en dus aan de Paarden geeft.
Daar zyn nog andere middelen om de magere Paarden vet te maken en te doen
groejen. Want ’t gebeurt veelmaals dat de Paarden niet willen groejen, of vet worden,
hoewel die wel gehandeld worden. Men moet na de oorzaak zoeken; schoon men
die niet wel kan vinden, nogtans moet’er enige reden zyn, waarom die Beesten niet
groejen kunnen; het zy dat het door een bedorven Mage, ofte verdorven Bloed, als
mede zomtyds door een grote brand, of vurigheid veroorzaakt wordt. Voor eerst zal
men de enkelde grote Zenuwen achter onder den Buik in de flanke los halen, en van
de Buik los trekken, die daar al gemeenlyk zyn aangeslagen, op dat de Buik des te
beter zou konnen uitzetten. Daar na moet men ’t Paard een Purgatie ingeven, twemaal
in agt da-
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gen, vier dagen na malkander, en twemaal bloed laten: en zulks gedaan zynde, moet
men dit navolgende geneesmiddel ingeven.
Na dat des Paards zenuwen aan beide zyden zyn losgetrokken, en verscheide dagen
wel gesmeerd, daar ’t los getrokken is, met Popelioen-zalve, en Dialthea; en dan tot
twemaal in acht, of tien dagen wel gepurgeerd, en twe, of driemaal gelaten, moet
men geven als volgt.
Neem een half-spint Mout, met twe spint Zemelen, doe ’t met malkander in een
Ketel, of Pot, met zo veel Water, als van noden is, om te koken; en laat het wel hart
koken, en als het gekookt is, geeft het daar warm van in, en laat het heet opeten, zo
veel als het wil, en daar na van ’t Nat drinken; dan zal men ’t, in plaats van Haver,
geven ongemalen Rogge, niet lang gekookt, en maar opgeweld, dit bovenstaande
moet men zo lang geven, dat men oordeelt dat het bloed wat verkoeld, en de maag
wat gezuiverd is. Dan moet men al zoetjes zyn ordinaris voer weer geven; mits men
nogtans de Rogge een weinig opkoke, en elke reis wat onder de Haver doe. Dit is
dikwils geprobeert, en altyd goed gevonden, en hier door zyn de Paarden in korten
tyd zeer wel aan de groei gebragt. Van gelyke gemale Garste en gemale Bonen-meel
elke reis onder de Haver gegeven, en met Bier, Karnemelk, of Suur-wei gedurig nat
gemaakt, doet mede wel groejen.

Nog een ander voor ’t zelve.
Wanneer de Paarden tot twemaal toe zyn gepurgeerd, om alle kwade vochten uit het
Lichaam te dryven, en twemaal zyn gelaten om het bloed mede wat te verminderen,
op dat de rest van ’t bloed zich wat beter zoude zuiveren; zal men beginnen met zagte
middelen te voeren, eerst een half voertjen Haver met wat Roggen-meel. Dus enige
dagen gevoerd hebbende, zal men laten malen Gerst, Bonen en Kennipzaat, en daar
van geven, na dat het ordinaris voer heeft gegeten; en Korfjen wat nat gemaakt met
Water: en indien men wat Rogge eerst onder de Haver geeft, is ’t zoo veel te beter;
tusschen beide moet men zomtyds nog wat van de voorsz. Poeders gegeven, gelyk
hier voren is gezegd, want die dienen voor alle ongezontheid.
Een andere zeer nuttige manier om de Paarden te voeden, en vet te maken, is de
Zeebieze, in ’t Fransch genaamt Jon; waar van onder zyn Artikel. Zie ook
AFGEREDEN.

MELAATSHEID. Zie KWAAD ZEER.
Voor de Mok-voet
De Mok is zeer verschillend, hoe wel dat ze met ene naam genoemd wordt; men
moet dan heel scherp letten, om de grote differentie daar van te kennen. ’t Ene soort
kan sterke Zalve verdragen, en ’t ander niet. Zommige Mokken komen door enige
zinking, die onder in de Vitlokken vallen; en door dien brand, komen’er gaten uit te
vallen, ’t welk de Fransen noemen Blan-mal. Deze kan gene de minste scharpheid
van Zalven verdragen, maar die moet met enige zagte Pappen gehandeld worden.
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Deze Pappen kan men koken van Roggen-meel, Reuzel, Bier, en een weinig gestampte
Lynzaat-koek. Deze moet men binden, en met de Salf Basilicum voor eerst smeren;
ziet men dat de brand daar uit is, moet men ’t voort genezen met Egyptiacum. Daar
is een ander zoort van Mok daar wel niet uitvalt, maar nogtans zyn het mede heele
scharpe en heete vochten, die daar in vallen; die kan men met deze Zalve wel genezen.
Neem Egyptiacum en meng daar onder Spaans-groen, en gebrande Aluyn, men moet
dat zo stark maken, als men kan oordelen, bekwaam te wezen om daar mede te
drogen, en indien deze niet genoeg zoude willen drogen, neemt witte Vitriool twe
oncen, met een half pint Wyn-azyn, kook dit zamen, en was daar alle dagen eens
mede. Purgeren en laten is daar goed by, want met het purgeren en laten worden de
kwade vochten afgewend, en des te beter kunnen de Medicamenten werken.
Het derde zoort van Mok is in die welke hele stink voeten hebben, daar water met
schuim uitzypelt; deze hebben zomtyds karbonkel, of knobbels aan de Beenen, als
zy die hebben, moet men ze afsnyden en effen maken, en dan deze Zalf maken; neem
gebrand Koperroot een once, gebrande Aluin een once, Spaans-groen een once, alles
klein gestoten, met een once Rottekruit, of Arsenicum, en een half lood Quiksilver;
smelt onder-een een half pond Reuzel, en laat het al roerende koud worden, en smeer
daar alle dagen mede.

Mok zalf om op te drogen.
Neem Goudglit een once, met twe oncen Spaans-groen, met nog een once Vitriool,
en een once gebrande Aluin; deze alle klein gestoten, laat met een pond Honig koken,
maar het moet gestadig geroerd worden, zo lange het zelve kookt, tot dat het koud
is. Indien het zelve nog niet genoeg wilde drogen, neem en roer daar een half lood
Arsenicum onder, of zo weinig, of zo veel, dat gy oordeelt dat het genoeg is.

Voor de Mok.
Neem twe oncen Koperroot, twe oncen witte Vitriool, twe oncen Aluin, twe oncen
lange Peper, Spaansgroen een once, en een weinig Mercurius Sublimaat, stamp dat
al te samen, en doe het in een nieuwen Pot, en kook ’t met derdhalve kan Regenwater,
en was daar alle dagen mede; maar om dat de Mok-benen zo veel verschillen moet
men elk een reis proberen, want het zal met de ene remedie genezen, en met de andere
niet.
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Nog een ander Water.
Neem een pint Wyn-azyn, een vierendeel Koperroot, een lood Aluin, een lood Zwavel,
Galnoten een once, t’samen gestoten en opgekookt, en digt toe gedekt, is goed.

Nog een Zalf voor de Mok.
Een pond Honig gekookt, met vier oncen Spaans-groen.

Nog een ander.
Neem een pint Wyn-azyn, met vier oncen wit Vitriool gekookt, en daar alle dagen
eens mede gewassen, droogt hart, en is meest alle tyd goet.

Een ander.
Neem Egyptiacum Zalve, en roer daar onder zo veel Spaan-groen en zo veel
Rottekruit, als men vindt noodzakelyk te zyn, want daar mede kan men het zo stark
maken, als men wil, na dat het de Accidenten verdragen konnen.

Een ander.
Neem zwarte Zeep met ongebluste Kalk, tot een Zalve gemengd, daar mede gesmeerd,
droogt mede heel wel op.

MONNIKSKAP VAN ’T PAARD GEGETEN. Zie onder ETEN.
Droogte in den MOND. Zie LEVER.
Frisse MOND.
Om het Paard een frissen mond te doen hebben, en het aan ’t schuimbekken te helpen,
bewindt het Gebit binnens Monds met Luiskruidt. Men maakt veel werks van een
Paard, dat een frissen Mond heeft, alzo die een drogen Mond hebben, minder lust
hebben om te eten, en byna een half uur wagten, als ze op Stal komen, eer ze aan ’t
eten gaan.
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Zweer in den MOND. Zie ZWEER.
MUIS. STEEK VAN EEN VLEER- AARD- OF SPEK-MUIS. Zie STEEK.
NAGEL IN ’T OOG, OF DEN VOET. Zie onder o., of v.
OGEN DER PAARDEN.
De Paarden zyn verscheide Oogziekten en ongemakken onderhevig. Zy ontstaan, of
uit zinkingen, of bygeval. Zyn de zinkingen de oorzaak, wacht u dan wel hen te doen
laten, want zy worden’er blind van, terwyl’er de Mensen in tegendeel van genezen.
En op wat wyze dit ongemak hen is overgekomen, ontrek hun voor al de Haver, en
geef ze niet dan vochtige Zemelen.
De Paarden door zodanig ongemak aangetast, moeten een langen tyd staan, zonder
te arbeiden, en men dient ze in een Stal te zetten, dat niet al te warm is, want de grote
hitte vermeerdert de pyn in de Ogen, zo wel als te grote koude. Nopende de
Geneesmiddelen, hoe ze moeten gebruikt worden; naar de verscheide oorzaken van
’t kwaad, zal men zyne Paarden betrouwen aan een goeden Hoefsmit.

LIKTEKENEN DER OGEN.
Middel daar tegen.
Neem gestoten Zout, en strooi het in ’t Oog, waar door het lidteken zal genezen;
gelyk mede door gestoten been van Sepia en gesmolten Zout: of leg gestoten Zaad
van wilde Pastinaken, in een Linnen doek op de Ogen.
De Schellen, of Vliezen der Ogen worden genezen met Safraan, witte Peper,
Armoniak-zout, Heulzaads-tranen, van ider een once, gestoten en met Honig gemengd.
’t Is heel goed, zich in ’t begin te bedienen van de Gal eens Vossen met zo veel Honig
gemengd, een weinig Balzem, en de helft Peper onder een gestoten; ’t geen men
bewaart in een Tinne Doos voor de dikke Vochten, die met der tyd bevriezen en hard
worden. Hare Wortels zyn doorgaans rood, en als ze op den appel zyn, nemen ze ’t
Paard het gezicht. Men moet ze uitroejen en met een haak, of een stomp Yzer uithalen,
het Oog ondertussen zo vast houdende, dat het zig niet kan bewegen, dan moet men
’t kwaad rondom afsnyden, en met een Spons in warmen Wyn gedoopt betten. Den
derden dag neem een once vette Aarde, een half once Pompholix, een half lood Iris-,
of Lis-wortel, meng het met een goede menigte Honig, en leg het’er op, tot dat de
Ogen genezen zyn.

Rode Bloedvlak, of Leepogigheid der Paarden.
Neem het Wit van Eijeren, Rozenolie en Loodwit, meng het zamen, en dik zynde,
smeer’er het oog mee. Doch gy moet alvorens het Paard aan den slaap van ’t hooft
een ader openen. Zo de Zinking niet ophoudt, zal’er een Gezwel komen, dat men
Razynkorrels noemt, waar door het eerste vlies opzweld en menigmaal breekt. Men
moet’er dag op dag Wyn in sprenkelen, en dikwils wassen, en het voorzeide middel
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gebruiken. Des Zomers kan men het met fris water mengen, en ’s Winters met warmen
Honing.

Stoot, of Slag in een OOG.
Neem een once Myrrhe, en 12 grein Saffraan, stoot het met Honingwater, en laat het
met drie oncen Honing koken.
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Van de gekwetste OGEN.
Neem een half lood Ganzevet, smelt het zagtjes, giet het op koud water, dit diend
om zand, ofte enige vuiligheid daar uit te doen, Rozenhonig, een half lood, stryk dit
in ’t Oog met een veertjen.

Een Ander.
Wanneer het gebeurde dat het bovenmaten was gekwetst, ende men bevond dat het
bovenstaande te scharp was; neem dan dit volgende.
Neem oude Boter, smelt die; en op het water gegoten zynde geweest, meng daar
onder Rozen-honig, maaktdit onder malkander tot een Zalf.
Wanneer het Oog uitwendig heel mogte gezwollen zyn, ende veel materie daar
mogte uitkomen, neem Wit van Eijeren, Honig, Rozewater, klop dit onder malkander,
en leg met pluis of werk ’t daar op; ofte neem Wyn-azyn, met Pompwater, maakt
daar een Spongie in nat, legt die daar op.

Schemering der OGEN.
Neem een Zwaluwe-nest, laat het weiken in water, roer het wel, en geef het aan ’t
Paard te drinken, of giet het hem anders in door een horen. Men moet het Paard warm
houden, en ’t alleen met Stro en Zemelen voeden. Daar op neem een half pond
geraspte Kaas, Honig-Mede een pint, een weinig Wierook, een once Hars met twe
Eijeren: kook dit zamen met Wyn, en besmeer’er den helen kop meé, en bewind hem
met een linnen doek.’s Anderen daags ontbind hem, en geef het Paard te eten. Op
den vierden moet men’er Honig onder mengen.

Wolkachtigheit der OGEN.
Neem sap van witte Doornen, gemengd met evenveel ouden Wyn, of anders As van
voorn. Doornen, gemengd met Honig en Olie. Voor alle ongemakken der Ogen kan
men nemen witte Peper, As van witte Doornen en Honig, van elks evenveel samen
gemengd, en smeer’er het Oog mede met een veder.

Druipende OGEN.
Neem Violetten en Zout, van elks even veel, gemengd met Azyn, zo veel genoeg is,
Olie, lange Peper, ’t hout van Savel-, of Zeven-boom, Wierook, Myrrhe, van ieder
een once, stoot en meng het zamen met een half pond Honig, en strooi’er van in ’t
Oog. Is het Paard gekwetst, neem Rozen-olie, en wit van Ei, en leg het, met wat
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Werk van Vlas, op ’t Oog. ’s Anderen daags moet men het betten met Fenugriek,
en’er een wiekje hebde in gedoopt, leg’t ’er op, en wanneer het Oog beter wordt,
moet men een Oogzalfje gebruiken. Het gebeurt ook somtyds, dat de Zinkinge eenmaal
verdreven zynde, wel weder komt: dan is het nodig, dat men de Han uitspuit, zynde
een klein Beentje aan ’t binnenste vlies, van binnen in den hoek van ’t Oog; neem
ten dien einde een Naald met een Draad, onderschep het Beentje, zonder het vliesje
te kwetzen; sny het zagjes af, en doe daar een stukje ongezoute Boter in, en was ’t
alle dagen drie, of vier maal met Wyn, Honig en Rozewater.
Wanneer een Paard met een Zweep, ofte Spits garde geslagen is; en ’t zo hard niet
is aangekomen, dat de appel is doorgeslagen, ofte anders gekwetst; het zoude echter
kunnen gebeuren, dat door grote brand, ofte zinking een Schel, ofte Vlies op de Ogen,
ofte enige witte vlekken zouden konnen kemen. Neemt dan Smout van Glas, heel
fyn geschrapt met een mes, en doe het Poeder de Ogen.

Of een ander.
Neem Sal Armoniak, mede heel fyn geschrapt, en gemengd met Honig, met het Sap
van Schelkruit, tot een Salf, doe ’t in de Ogen.

Nog ene andere Remedie voor allerhande Accidenten der Ogen, behalven
kwetzuren in de Appel van de Ogen.
De Remedie zoude dusdanige wat te scherp zyn, maar vorders is het in alderhande
Accidenten zeer wonderlyk goed, en wordt genoemt Lapis Admirabilis, en werd zo
gemaakt.
Neem wit Koperroot twe pond, Aluin, Litargirium twe oncen, Bolus Armenus twe
oncen; alles tot Poeder gestoten, doe ’t te zamen in een verglaasde Pot, met drie
pinten, ofte anderhalve kan water; laat het koken op een klein vuurtje, zonder vlamme,
tot dat het water al te zamen verteerd is; men moet het vuur wat egaal en gelyk om
de pot leggen; laat het dan zo op het vuur staan, tot dat het hard wordt. Deze steen
kan lang bewaard werden. Neem daar van een lood, leg dat in vier oncen water, doe
daar van alle dagen twemaal wat in de Ogen.

Nog een goed Water voor de Ogen.
Neem blaauwe Vitriol en Kamfer, en leg het in Rozewater, en doe dat twemaal daags
in de Ogen, en was altemets tussen beide met koud Pompwater.
Wanneer een Paard Maan-ogig is, kan men dat weten. Neem het onder en boven
lid van ’t Oog, en doe het Oog wyd op, zo zult gy zien een donker of feuljemorte
plekje aan de onderste kant van den Appel, en de Ogen tranen gedurig heet water.
Hier voor is goed dat men beide de Aderen aan de zyde van ’t hoofd kort; Neem
dan witte Peper, heel fyn gestoten, en doe daar van alle dagen wat in de Ogen, en
was dikwils de Ogen met koud Pomp-water.
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Een ander voor een Zinking en Maan-Oog.
Brand het Paard aan beide zyden in de slaap van ’t hoofd, gelyk men de Spatten en
de Galle brandt, bind daar Pek met gestote Zwavel en Werk op. Dit doet de Zinkingen
ophouden: maar het moet daar heel heet op gedaan worden.

Een ander.
Neem een lood Honig, met een half-lood Sap van Schelkruit, of Chelidonium
genaamd, met een half-lood Rozewater; dit is voor veelderhande accidenten der Ogen
goed: geneest en zuivert den Appel van de Ogen, was ze met koud water wel en laat
het Paard aan den Hals, of aan den Buik bloeden, om te diverteren.

Nog een ander,
Neem Brandewyn, en maak daar een doek in nat, leg ze nat op het Oog; en als de
doek droog is, moet die wederom nat gemaakt worden. Deze remedie is wel slegt
van aanzien, maar zy is zeer nut om den brand uit te halen.

ONTZET Wervelbeen. Zie letter W. en VERSTUIKING.
OPZWELLING der Beenen. Zie onder B.
OVERHOEVE.
Neem ’t binnenste Wit van vyf, of zes Uijen, vier oncen oud Smeer, nieu Was en
Olie van Olyven, van elks twe oncen, en een pintje Wyn-azyn. Laat het zamen in
een nieuwen Pot twe, of driemaal opwellen, tot dat de Azyn verteerd is. ’t Is voor
vier Pleisters, of meer.

ONTVELDE RUG. Zie WERVELBEEN.
OVERTRED. Zie Aanslaan.
OPSTOPPING van Water. Zie Ongemakkelyk PISSEN.
PEES gekwetst. Zie KWETZUUR.
Pillen voor velerhande Ziektens.
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Men neemt Rhabarber, een half-lood, Aloë een once, Agaricus, Coloquint, Gentiana,
Duivelsdrek van elks een half-lood: t’zamen gestoten, en dan gemengd met een
vierendeel Honig, en een half-pond Boter, t’zamen tot Pillen gemaakt, geeft men de
derdepart hier van in eens met een halfpintje Oly van Olyven in, drie dagen na
malkanderen, ten ware het Paard den derden dag veel te sterk purgeerde, dan moet
men zo lang ophouden tot het purgeren gedaan is. Deze Pillen zyn mede goed voor
Dampigheid.

PILLEN.
Deze onderstaande Pillen zyn goed voor afgerede Paarden, het zy op de grote Jagt,
of op grote Reizen; en zyn ook niet sterk purgerende, maar hebben een extraordinare
kragt om te versterken alle verlore kragten, zo inwendig, als uitwendig.
Neem gemalen Zoethout een once; Suiker een once, klein gestoten, met een dragma
Safferaan, met een lood Mithridaat, een once Honig, en een lood Kaneel fijn gestoten,
met een weinig Terwenmeel, en zo veel Boter, tot dat het tot Pillen kan gebragt
werden; rol dan de Pillen in een weinig Suiker, om dat ze door de zoetigheid kunnen
ingenomen worden. Als deze Pillen ingenomen zyn, moet men die met een halfpintje
Bier, of Wyn deurspoelen.

Pillen voor alderhande Ziekten.
Men behoorde wel alle Ziekten te kennen, eer men daar enige remedien toe komt te
geven, nogtans gebeurd het onder de beste en verstandigste wel, dat men de ziekten
niet regt kan onderscheiden, en dat men met kleine, of ordinare manieren niets kan
verwinnen; daarom neemt men deze bultengewone doordringende medicamenten,
die men moet gebruiken om enige grote uitwerkingen te doen, om dat men ziet dat
de lighamen zo hard aangetast zyn, dat die enige kragtige medicynen van noden
hebben. Maar voor alle ziekten, die heel schielyk by komen, kan men niet altyd deze
purgerende medicamenten gebruiken, om twederlei oorzaken; te weten, eerst om dat
deze dranken, waar van we spreken des anderen daags hunne uitwerkinge eerst
hebben, het welk ziekten, die schielyk aankomen geenszins kunnen, of mogen lyden.
Ten anderen, zo is ’t ook zodanig met deze ziektens gelegen, dat, zo wanneer men
haar enige Purgatien in gaf, die grote vliegende brand dan ook uit alle deelen van ’t
lighaam, na binnen zoude vliegen, ende het lighaam met kragt overweldigen; zo dat
die in tyden van heete, of pestilentieuse Ziektens niet kunnen gebruikt worden, maar
wel in veel andere, als verouderde, of stilstaande Ziektens, om alle ongezondheit uit
het lichaam weg te doen en te verdryven. Dit ziet voornamentlyk op oude Ziekten,
maar niet op enige schielyke overvallen, gelyk Vyver, Colyk, Pleuris, of zodanige,
die haastig aan komen, en alle andere ziekten, of krankheden die een Paard onderhevig
zyn: het zy dan verstoppinge van de Longe, de Milt, Lever, of vervuilde Maag, en
vele andere, om het Bloed te zuiveren, zo dat het een groot middel is om een Paard
in alle gezondheid te herstellen.
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Pillen tot Purgatie.
Men neemt Coloquint een once, Agaricus een lood, Zenneblaan een lood, Aloë een
once, Rabarber anderhalf lood, Sevenboom anderhalf lood;
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stoot alles onder elkander en tot Poejer, en meng ’t met een half pond Boter, en een
half pond Honig; en kneed het te zamen onder elkander gelyk een deeg, en maak ’t
dan tot Pillen, zo groot als kleine Hoender-eijeren. Men geeft deze in met het Paard
den Kop om hoog te trekken, en de Tonge met de ene hand een weinig uittehalen,
en de Pillen zo diep met de hand in de keel te steken, als mogelyk is; en zo ras als
de Pillen ingesteken zyn, moet men de Tong los laten, op dat het de Pillen met een
doorslikke. Doe dit zo dikwils als gy een Pil insteekt. De Pillen alle door zynde,
neem een pint Raap-olie, of Olie van Olyven, met een glas Wyn, of Bier onder
malkander, giet dit in den Hals, om zo de Pillen wel door te spoelen; en dit gedaan
zynde, laat het twe dagen zonder Haver te geven: maar, in plaats van Haver, geef het
een korfje Zemelen, nat gemaakt, zo zal het des anderen daags Purgeren; en indien
het twe, of drie dagen heel stark Purgeert, geef het dan wat droge Zemelen, of wat
Tarwen-meel te eten, om weer te stoppen: maar als ’t niet al te stark Purgeert, zo is
’t niet van noden.

Ene andere Remedie, die wat minder is, maar goed.
Neem een pond raau Spek, leg het enen nagt in ’t Water te weeken; was ’t dan schoon;
stoot het in een Vyzel tot poejer; doe daar onder een once Aloë, met een lood
Rabarber; en maak daar Pillen van en geef ze in, gelyk van te voren is gezegd, en
giet daar op een pint Olie, en een glas Bier in, als te voren.

Een ander.
Neem een kan Olie, met een halve kan Zoetemelk, met zo veel Look als een bol
heeft, en zo veel Sevenboom gestoten, als in een schel van een Hoender-ei kan, de
Look klein gesneen, en samen ingegeven.

Remedie om VLIEGEN te verdryven. Onder V.
Het gebeurt veeltyds, dat de Paarden gekwetst zyn, of enige wonden hebben, of ook
enigzints ziek zyn in de Zomer, dat ze schrikkelyk van de Vliegen gekweld worden;
daar voor zal men nemen Olie van Bajen, en Olie van Olyven, van elks evenveel,
koken ’t met Appel Coloquint, en smeren ’t daar mede rondom in de wonde, met een
Sponzie die daar in is nat gemaakt, ’t is mede goed om over ’t gehele lyf te smeren,
en de quantiteit daar van makende voor veel Paarden teffens.

PISSEN van Bloed.
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Zo een Paard bloed pist, moet men oordelen, dat zyne Nieren heel verhit zyn, en men
bygevolg het zelve moet doen laten in de Spoor-ader aan den Buik, en om het ten
vollen te genezen, dit middel gebruiken.

Middel.
Neem drie pinten van een Braak-middel, gemaakt van witten Wyn, met het aftrekzel
van Crocus Metallorum (Metaal-roest) en geef ze ’t Paard alle morgen in. Het zal er
van genezen, zo ge zorg draagt, van hem ’t volgende Klisteer voor ’t ingeven te
zetten.

Klisteer.
Men neemt derdalve pint Wei van Koe-melk, laat ze koken met twe oncen Schuim
van Spiesglas, neemt het van ’t vuur, doe’er vier oncen Olyven Olie in, en Klisteer
daar het Paard mede, als ’t laau is.

Ongemakkelyk PISSEN.
Dit wordt veroorzaakt door de verstoppingen in den hals der Blaze, of in de
Waterleiders, of door een ontsteking in de Blaas.

Middel daar tegen.
Men helpt zodanig Paard, met het in te geven een lepel vol gele Amber-olie, met een
pintje witten Wyn, waar op het, doorgaans, in beweging moet gebracht worden. Ook
nog wel een lood Seven-boom, een lood van de middelste Bast van Vlier-hout,
geschraapt en gekookt met klein Bier, en zo ingegeven.

Koude PIS, of Waterontloping, of Louterstal.
De waterontloping is al zo gevaarlyk voor de Paarden, als de opstopping, indien
men’er niet dadelyk iet tegen gebruikt. Dit ongemak komt van al te zwaren arbeid,
dien ze moeten doen, vooral by jonge Paarden, die als dan uitermaten verhit zyn.

Middel.
Om deze kwaal te genezen, is het nodig de hitte, die’er de oorzaak van is, te dempen,
met het eerst de Haver te onthouden, en ’t alleen met natte Zemelen te voeden, en
hun op het ogenblik zelve, als men ’t merkt, een verkoelend Klisteer te zetten, ’s
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anderendaags ader te laten, en op den derden dag het Klisteer herhalen, en daar na
op den vierden weer ader te laten.
Dit gedaan zynde, neemt men Levantze Bolus, maakt hem tot stof, en doet’er een
handvol van in twe pinten gekookt Water. Hier op mengt men ’t in een Emmer met
gemeen Water, en geeft het aan ’t Paard te drinken, zo warm, als ’t zyn kan. Dit moet
de enigste drank wezen, dien men het ’s morgens en ’s avonts geeft. Vooral moet
men het Paard zulke dranken niet onthouden, telkens als het wil drinken, ’t geen al
dikwils zal gebeuren, ter oorzaak van de grote droogte, ontstaan uit de overmatige
hitte, die zyne ingewanden door knaagt. Want hoe meer het daar van zal drinken,
hoe eer het zal genezen.

Het POEJER Rojaal
Dit Poejer Rojaal is van groote deugd, te weten voor veelderhande ongemakken en
Ziekten, Wormen, Schurft, Droes, voor Wormen in de Maag, en voor vele andere
ongevallen. Men bereid die
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Poejer op de volgende wyze. Neem hier van elke reis een once onder een glas warm
Bier, en geef ’t in; of onder wat Zemelen met Haver te eten, ’t jaagt veel ongezondheid
uit het lyf. Deze Poejer zal men maken van Laurier-beijen, Osterlucie, Ronde, Zaad
van Berg-seldery, Radix Cardo patium, Alanswortel, Gentiana, lange Peper, Zwavel,
van elks drie oncen; wit en zwart Nieskruid, van elks een once; Safferaan twe dragma;
alles onder malkander gestoten, bewaar in een ledere zakje, tot dat men ’t van noden
heeft; ’t is een extraordinair goede Remedie.

Het POEJER Diapente.
Deze Poejer Diapente is ene vermaarde Poejer, die grote deugden en kragten voor
alderhande ziektens heeft, welker deugd niet kan betaald worden; men zal dan nemen
Gentiana, Lorbessen, Mirre, Yvoor geraspt, Osterlucie (Ronde), van elks vier oncen,
Safferaan twe dragma; dit onder elkander gestoten tot Poejer, en gemengd met twe
pond Honig, en van dit Conserf elke reis een, of twe lepels vol, met een half pintjen
warm Bier ingegeven, is voor alderhande ziekten goed, Het kan dus bewaard worden,
en het blyft goed jaar en dag; of men kan ’t ook wel droog bewaren, en mengent
alleen op die tyd, als men ’t wil gebruiken. Dit kan gegeven worden in alderhande
ziekten, is ook goed om een goeden asem te maken en om te loopen.

Een ander POEJER genaamt le Duk.
Dit Poejer is mede buitengemeen goed voor alderhande ziektens. Neem Drop van
Soethout, Cardebenedictus, Hisop, Fenugriek, van elks zes oncen; Genever-bessen,
Alants-wortel, Yrias, van elks vyf oncen; Cardemom, Gentiana, Osterlucie, (Lange
en Ronde) van elks drie oncen; Komyn, Kaneel, Notemuscaat, van elks een half
once; dit alles wel fyn gestoten en doorgezift, bewaar tot tyd van nood, geef daar
van ten hoogsten twe oncen in met Bier, of Wyn.

’s Graven-POEJER van Oldenburg.
Deze Poejer is om goeden Asem te maken; ook voor Vyver, voor Droes, voor Hoest;
en voor veelderhande ziekten.
Neem Cardelium een pond; Assa Fetida een vierendeel-pond; Boontjes Hool-wortel
twe oncen; Alants-wortel twe oncen; Gentiana twe oncen; Soethout een once,
Anyszaat een vierendeel pond, Lavaszaat twe oncen; Karrewei een once; dit onder
malkander gestoten tot Poejer kan lange bewaard worden, men geef daar van een
lepel vol met Bier, of Wyn in, heeft grote kragt, en doet veel goed aan de Paarden.

Het te veel PURGEREN der Paarden voor te komen.
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Men neemt een pint rode, of witte Wyn; twe oncen Olyf-olie; een lood Terebentyn;
een Tinne lepel vol Poejer Diapente; en een once Mitridaat, t’samen ingegeven: en
als men ’t drinken geeft, zal men geven lauw Water met Terwenmeel zo dik, als het
drinken wil.

Een ander.
Neem een Emmer Water, en een groot stuk Staal heet gemaakt, en steekt het in ’t
Water om uit te blussen, dit doe zo dikwils als gy ’t wil, hoe meer hoe beter.

Een ander.
Neem een stuk Staal, driemaal heet gemaakt en in twe pinten Zoetemelk driemaal
gelegd, en dan een maatje Terwen-bloem daar onder gemengd; het Paard daar van
ingeef, zo veel als gy goed vind.

Een ander.
Neem vier verse Eijeren, met een half pintjen rode Wyn, indien men geen rode Wyn
kan bekomen zal men witte Wyn nemen, met een gestoten Notemucaat, onder
malkander geklopt; geef ’t in, maar niet warm gemaakt.

Een ander.
Neem twe dragma Robarber, met een half lood Alants-wortel, en een half lood
Notemucaat, geef ’t met een half pint rode, of witte Wyn in.

Een ander.
Neem een pint witte Wyn, een pond Olie van Olyven; een half once Terebentyn van
Venetien, een once Mitridaat, een halfje Amandelmelk, met een klein weinig Verjuis,
geef dit zamen onder malkander gemengd, en in een Pot een weinig warm gemaakt,
in; en hou ’t Paard heel warm. Indien het een klein Paard is, of heel tenger, zo moet
men de derdepart minder nemen.

PYN in den BUYK. Zie BUIKPYN.
Men neemt ook, behalven de Genees-middelen boven gewaagd, in de plaats van een
Klisteer, een Pyp met Tabak, die ontstoken is; en steekt ze het Paard, in den Aars,
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dat de Pyp even eens zal aanhouden en roken, als een Mens met den Mond. Gelyk
in de nevens gaande Figuur is te zien.

PYN in ’t HOOFD, en middel daar tegen.
Men wordt onder hun Tong iet gewaar, als de Pip, waar op men met een Sponsje
Theriak moet doen, gedoopt in Rozen-azyn, en zulks menigmaal herhalen.

Anders.
Neem Tarwemeel, Terebentyn, Drakenbloedt, van yder vier oncen, gestoten Mastik,
en ’t gele van vier Eijeren. Dit samen gemengd leg het Paard op ’t Voorhoofd,
gedurende drie dagen.
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PYN in de LIEZEN. Zie letter L.
PYN in de ZENUWEN. Zie letter Z.
RAKETTE KRUID gegeten van een Paard. Zie onder ETEN.
RATTESTAART.
Zo ’t haair van de Staart uitvalt, moet men het dikke daar van, daar de Wortels van
’t haair zyn, zorgvuldig wassen met Pis en Aluin, en het nu en dan met Wyn en Olie
nat maken. Men zegt, dat het Vosse-, of Honden-vet hier toe een uitnemend middel
is. ’t Is ook niet kwaad de Wortel van witte Heumst, of Maluwe te laten koken, en
het met dit nat te wassen, en zachtjes met de hand te wryven. Hippocrates ordonneert,
om ’t haair te doen wassen, de Loog van Kalk, die men heeft laten koken met wat
Loodwit en Zilverschuim, en het daar mede, als voren, te wassen.
Het haair van een Paardestaart wordt dikwils ruw en steekt overend, als dat van
een Varken. Als dit geschiedt, wryft het Paard de Staart tegen de want, en veroorzaak
een Zweer. Om die te genezen, moet men het haair afsnyden, en op de Wonde doen
ettelyke druppels van Maankoppezaad geweekt in Azyn: doch eerst moet men de
plaats wryven met Salpeter.

Enige REGELS, welke een oud Liefhebber van Paarden, wilde geobserveert
hebben.
Eerstelyk, moet een Paard op zynen gewonen tyd met behoorlyk voeder, zo van
Haver als Hooy, (dat wel gewonnen is,) bezorgd worden.
Ten tweden, moet het zelve zuiver en klaar Water op behoorlyken tyd tot drank
verschaft zyn.
Ten derden, moet men het zelve op Stal met Rossen, Kammen, afwassen, wel
reinigen en schoon houden.
Ten vierden, het zelve in ’t ryden, wel dikwils laten wateren, en styf gorden,
voornamentlyk als ’t hard gereden wordt.
Ten vyfden, wel strojen als het op Stal komt, en het zweet van de Benen af wryven.
Ten zesden, het zelve in ’t voor en najaar een weinigje bloed laten aftappen.
Ten zevenden, het zelve ’s morgens eens te doen ryden en laten vertreden.
Vervolgens meent hy ten laatsten, als’er yets aan een Paards Lichaam moet gedaan
worden, ais Ader-laten, Purgeeren, beslaan der Hoeven, en diergelyke, dat het in ’t
wassen der Mane moet wezen, en zig dan vervolgens van Middelen bedienen, waar
van wy reeds een goed gedeelte gemeld hebben.

RUGGE gekwest. Zie KWETZUUR en WERVELBEEN.
SCHEL op ’t OOG. Zie onder OOG.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

SCHEMERING der OGEN, ook onder O.
SCHERPIGHEID van BLOED. Zie letter B.
SCHEURINGEN, of GEBORSTE PARTYEN te kennen.
Wanneer’er enige scheuringen zyn van binnen aan de Longe, zo komt’er bloed uit
de Neusgaten; is daar iets geborsten aan de Lever, zo komt aanstons een gezwel
onder den Buik, en het Gemagt zwelt dik. Zo daar iets geborsten is aan de Milt, of
beschadigt, zo krygen zy een hardigheid in de Zyden, die zwelt, laat aanstonts het
eten, en wil men ze doen gaan, steent het altyd van pyn; zo’er aan de Nieren iets
beschadigt is, pist het bloed. Deze bovenstaande gebreken zig openbarende, moet
men het volgende ingeven.
Neem een muddetje Olie van Olyven, met zo veel Brandewyn, en een een half
once Theriakel, dit onder een gemengd en ingegeven. Daar op een handvol
Spekwortel, of Wortel van Consolida, die gekookt zynde met een Emmer Regenwater,
laat daar van drinken verscheide dagen, in plaats van andere dranken, ’t zal goed
zyn.

SCHOUDERBLAD ontzet.
De Paarden kunnen dit ongemak licht krygen, als ze groot geweld doen, of zeer sterk
hinken wegens enig ongemak van langen tyd.

Middel.
Dit geval is veel te zwaar, dan dat een goed Stalknecht het zelve zou kunnen helpen;
waarom ’t my de Liefhebbers niet kwalyk zullen nemen, zo ik hen verzende by een
Hoefsmit, die men weet dat in zyne kunst wel bedreven is.

SCHUIL aan de TANDEN.
By de Fransen Fêve, of Boon genaamd, dewyl ’t een uitwassinge is van Vlees ter
groote van ene Boon, zittende aan ’t gehemelte, digt by de Boter-tanden; en, dat over
de Tanden uitkomende, de Paarden belet hunnen Haver te eten.

Middel.
Als men merkt, dat de Paarden dit ongemak hebben, doet men hun den Bek open,
en ziende, dat het Gezwel hoger uitkomt, dan de Tanden, neemt men ’t weg met een
gloejend Yzer, byzonder daar toe gemaakt: de minste Hoefsmit weet’er de gedaante
van.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

SCHUIMBEKKEN. Zie FRISSE MOND.
SCHURFT. Zie KWAAD en VAARNEN.
SLANGENBEET. Zie BEET.
SMERTE. Zie PYN.
SNOTTERIGHEID DER PAARDEN.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

740

Middel daar tegen.
De droge Snottigheid komt uit bedorve vochten ontrent de Long en het Hart: zy
ontstaat noch uit het Bloed, noch uit de Slym, maar uit de Gal; waarom men ze droog
noemt.
Men kent ze hier aan, dat het Paard heel schielyk mager wordt, en zyne Lanken,
als men’er met de hand op komt, een geluit van zig geven, als een Trom: het kan niet
eten nog hoesten, al doet het veel moeite, en heeft van binnen een stekende pyn, als
of het een been had ingeslokt. Zo men alle deze kentekenen ziet, is’er geen hoop van
herstelling, en alle middelen zyn vergeefs: maar zo het kwaad nog niet op zyn hoogste
is, moet men zig van ’t volgende middel, dat zeer goed bevonden is, bedienen: neem
twe glazen vol Most van witte Druiven, waar in men laat trekken twe oncen
Varkens-wortel en zo veel Hoolwortel ’t geen men de Paarden sprengt in de
Neusgaten, zeven dagen lang, hen matig voedende. Zeker schryver zegt, dat men
een Paard, of Muil-Ezel, aangetast door de snotterigheid ontstaande uit de Jicht, moet
aderlaten in de achterpoten, en daar op met een gloejend Yzer op de kneukels komen,
tot dat het waterachtige vocht daar uit loopt: waar na men moet nemen een pond
Vis-pekel, ’t zelve in een nieuwe aarde Pot doen, en’er Olie op gieten, zo veel als ’t
genoeg is, met drie vierendeelloods Opoponax, vier handvollen van Rokkels, of
Rakette-kruid, en hier van ’s Winters alle dagen vier oncen aan ’t Paard ingeven.
Men moet het zelve in de lucht houden, en des Zomers in ’t Water, zo dat het
zwemme: als nu de Korsten, of Knobbels van de Kneukels zyn afgevallen, zal men’er
op leggen Koperroest, Misis, en Kalsithe, van yder evenveel, Honig en Was naar
mate; waar van men een Zalfje maakt, en’er de Zweren mede bestrykt.

Ander middel tegen de Snotterigheid der Paarden.
Om ze te genezen, neem Bakelaars twe oncen, Salpeter vyf oncen, zo veel levende
Zwavel, drie oncen Mirrhe, zes oncen Gentiaan, drie oncen Lis, even zo veel Piterselie
en Oosterlusi; dit wordt samen gestoten, tot dat het genoeg gemengd is, dan maakt
men’er met Wyn koekjes van, en geeft ze de Paarden met witte Wyn in, naar
tydsgelegenheid.
De Snotterigheid, als ze op haar hoogste komt, is besmettelyk en ongeneesbaar,
van wat zoort zy ook is. In ’t begin moet men ’t Paard zoeken te helpen door
Aderlatingen, en Geneesmiddelen, die bereidende en ontstoppende zyn, ’t gene zal
blyken uit den hoest, en de lymige stof, die uit de Neusgaten zal lopen, zynde wit,
geel, of bloedachtig, dan eens stinkende, dan zonder reuk. Men dient te weten, dat
deze vochten, uit de Hersenen komende, dikwils op de Bost vallen, of op de Long
en andere delen, verwekkende hier door verstikkingen, Keelziektens, moejelyke
ademhaling, pyn om ’t Hart, ongemakken der Ogen, de Vyvers, Doofheid,
ontstekingen in alle deelen van den Mond, of aan de Beenen, waar uit ontstaan de
Spatten, de Krampaders, de Krappen, de Jicht en andere kwalen, die men dagelyks
’t een, of ander lid ziet aantasten.
Vele hebben aangemerkt, dat een Paard, ’t welk de Faarnen gehad heeft, dikwils
de Snotterigheid krygt: waarom men het terstont nu en dan moet purgeren, om de
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vochten van zulke Paarden, die de Snotterigheid onderworpen zyn, te verbeteren.
Wyders geeft men hun veertien dagen lang het afziedzel van gehonigd Hoefblad te
drinken, en de eerste drie dagen ’s morgens klein gestoten Mirrhe, Gentiaan, lange
Hoolwortel, Laurierbessen, en zaagzel van Yvoor, van elk even veel, waar van men
een lepel vol in laauwen Wyn laat trekken, en dus aan ’t Paard ingeeft. Sommige
geven het op den tweden en derden dag anderhalve lepel vol, tot ontlasting. De Pillen
van Bitter-zoet, en die van Agarik en Kolokwinten, zyn ook heel goed. Andere nemen
de Klieren weg, als’er enige zyn, of komen’er zachtjes met vuur by, en gebruiken
een Smeersel, om ze te doen ryp worden. Sommige steken ’t Paard Wieken, of
Nieskruid in de neus, om de herssenen t’ontlasten, ’t gene niet moet geschieden, dan
na een genoegzame purgatie. Weer andere gebruiken enig reukwerk van Zwavel, of
Orego. Nog zyn’er, die het zieke Paard de wortel van Klapper-rozen laten knaauwen,
die ze om ’t gebit doen; of in een klein linnen zakje het stof van Purette en Luiskruid
binden, welk zakje naar het Gebit wel moet geschikt zyn.

Nog een ander middel.
Maak eerst een dracht, of gat, in de staart en op den schoft: daar op geef het een halve
kan gedestileerd Morelle-water te drinken, en laat het daar op een paar honderd
schreden loopen, en het te rug komen met een lossen toom; dan moet het vier en
twintig uren op den stal blyven staan, en zes uren zonder eten. Hier na purgeer ’t met
Kolokwinte, Senneblaren, en Agarik, van ieder twe oncen, die gy een nacht laat
trekken, op een pintje witte Wyn. Voorts berook het met Klokjeswinden, Turpetum
en Nieskruid; En steek’er dagelyks een versche wiek met Laurier-olie in. Daar na
smelt Rozen-olie en verse Boter onder een, en giet hem dit, zo heet als hy ’t kan
verdragen, in de Oren, en stopt ze met Kottoen. Ga dus voort, tot dat het Paard
genezen is, ’t geen ontrent een maand zal lyden.

SLANGEBEET. Zie BEET en STEEK.
SNYDING in de Darmen. Zie BUIKPYN.
SPAANDEREN. Zie KWETZUUR.
SPEKMUIS. Zie STEEN.
SPINNEKOP, ook aldaar.
SPLINTER. Zie KWETSUUR.
STALLEN. Zie PISSEN.
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STEEK van een Adder, of Spinnekop.
Als het Paard door zulk een Beest gestoken is, zwellen zyne Kloten, en in het water
ziet men enig Spinneweb: Ook zweet het Paard over ’t heele lyf. Zo de beet enige
wonde heeft gemaakt, moet men die rontom afsnyden, om’er het venyn uit te krygen,
en ze daar op toebranden met een gloeiend yzer. Is’er geene wonde, dan moet men
zich altoos bedienen van middelen, die goed zyn tegen de Steken en Beten; en’er
Osterlusi met Wyn, en ’t Zaad van wilde, of ook van andere Pieterselie, op leggen.
Men laat het Paard gestote Bakelaar in twe pintjes Wyn, en wat Rozewater,
deurslikken. Zet het op een warm Stal, en wast het met warm water. Men zal het
geven te eten teere Laurierbladen, of goed Hooi; en warm water te drinken, tot dat
de pyn over is. Als het heeft uitgerust, moet men ’t laten bewegen; de wonde dient,
als gezegd is, toegeschroeid, en met de behoorlyke middelen genezen te worden.
Is het Paard van een Adder, of Slang gestoken, zulks verwekt een Verzwering,
waar uit het venyn loopt, heel zwart en vuil. Is het een Lastdier, dan snyd men de
wonde uit, zet een heet yzer op, en geneest ze met de gemelde plasters.

SCHORPIOEN-STEEK.
Een Paard door zo een diertje zynde gestoken, trekt de benen na zich, begint te hinken,
en kan niet eten. Uit zyn bek loopt een groene vuiligheid, en ’t kan zyn adem niet
dan met moeite halen, als of het van een Slang was gebeten, waar van wy te voren
hebben gesproken. Men legt op de zeere plaats Varkensdrek, of gestote Morellen,
of Zeelattou; by Grieken genaamt Tichymallus, of anders Lynzaad, of gebrande
Aluin, of Salpeterschuim, of Aart-zout, anders Sal Gemmeum geheten.

SPEK of VLEER-MUIS steek.
Indien dit gevleugelde en venynige dier een Paard heeft gestoken, moet men’er Klein
Santorie opleggen, en ’t bloed stempen, en het Paard het Zout van een Vleermuis,
met een pintje Wyns, ingeven.

Tegen een STEEK in de Horen, Middel van wyle den Hartog van Weimar.
Stamp witte Barnetel, doe’er zout by, en een klein weinig peper. Druk’er het sap uit,
en laat het in het gat druppen, leg’er den droessem op, en stop het gat met oud Smeer,
of Was, en laat het Paard beslaan.

Anders.
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Neem geel Was, Veneetse Terpentyn anderhalf oncen, een pond Olyve-gom (Gummi
Elemi) Hars, vloeibare Styrax; Benzoin vier oncen, Betonie en Weegblad acht
handvollen, topjes van St. Jans kruit vier handvollen, St. Jans Olie, zo veel genoeg
is. Maak hier van een Zalve, waar van gy u dus moet bedienen. Laat’er een weinig
van smelten in een zilvere lepel, en laat ze dus in ’t gat druppen, en met enen het
Paard beslaan. Dit middel is ons, als zeer goed bevonden, opgegeven.

SLAG, of STOOT in de Ogen. Zie OOGEN.
SUIZELING. Zie ETEN. MONNIKSKAP.
TANDEN, Schuil aan de zelve. Zie onder S.
Uitwassende TANDEN.
Dit ongemak belemmerd de Paarden meer, dan het voor hen gevaarlyk is; men kan
dat weten aan de Baktanden, die na buiten groejen; zo dat het Paard willende eten,
de punten van de tanden, hoger zynde, dan de andere, in het vlees, of tong steken, ’t
geen de Paarden, wegens de pyn, belet te eten.

Middel.
Wanneer men derhalven niets ontrent een Paard gewaar wordt, dat het kan beletten
te eten, na dat men alles wel heeft onderzogt, en men onder ’t bezien van de Baktanden
ontdekt, dat de uitwassende tanden daar van de schuld hebben, brengt men ’t Paard
by den Hoefsmid, die’er wel raad toe zal weten.

Ander middel tegen de Vaarnen der Paarden.
Zo de Vaarnen nog niet het hart van ’t Paard bezet hebben, zo legt de Wortels van
groot speenkruid, met noestige Wortelen, in twe, of drie zakjes van nieu Linnen, die
drie vinger breed en vyf, of zes lang zyn: bind die zakjes het Paard aan de Manen,
onder den Buik en aan de Staart, zo’er ook Faarnen zyn; hier door zullen ze toeziender
Ogen opdrogen.
Maar zo ze te erg zyn, en dit middel niet achten, doe het Paard laten, en daar op
geef het in zyn Hooi derdehalf once Poejer van Duivelsdrek, zo het sterk is, en minder,
als ’t zwak is. Geef het ook niet anders te eten, tot dat het allen dien Drek met zyn
Haver op heeft, al is ’r tegen zyn wil. Teffens moet gy twe Ballen van Wynruit
hebben, yder zo groot, als een Duiven Ei, steek’er hem in elk Oor een van, en bindze,
zo sterk gy kunt, met Bindgaren toe, op dat’er geen lucht in, of uitkome, en ontbind
ze niet, dan na drie dagen.

TEKENEN van een VOLMAAKT PAARD.
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Een welgemaakt Paard voegt best een klein en mager Hooft, en moet voorzien zyn
met grote Ogen, en sterk gezigt. ’t Moet kleine sterke Oren hebben, lange Manen,
een grote Mond, en dunne Lippen. Boven de Ogen moet het vol zyn, grote Neusgaten,
een lange dikke Hals hebben, wel besneden van Kaken zyn; een starke Borst hebben;
hoog van Voorbenen, en kort van agter zyn, hoog van Schoft, regt van Rugge zyn,
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grote platte Ribbens hebben; Breed van Kruis, wel geklooft, dik van Buik, wel
gezonken, vol van Heupen, wel aan Geribd, breed en dik van Billen, wel gebroekt
zyn. De Staart van agteren moet vast gesloten zyn, en ’t platte Schenkels hebben,
glad en effen op de Spatten wezen, een lange Staart dragen; zwarte Hoeven hebben,
en kort gejunctuurt van Koten zyn.

TONG. Kleine Baardekens aan de zelve.
Dit ongemak doet de Paarden meer hinder, dan het gevaarlyk is, dewyl het niet is
dan een kleine uitwassing van Vlees, komende in de Pyp onder de Tong, ’t geen hen
belet te drinken.

Middel daar tegen.
Om dit te verhelpen, snydt men deze Baardekens af met een Schaar, zo dicht, als
men kan; men bestrykt ze met Zout; dan genezen ze van haar zelve.

TRANENDE Ogen. Zie onder de O.
VAARNEN, of FAARNEN.
De Vaarnen zyn by de Paarden het zelve, als de Kinderpokjes by de Menschen. Deze
ziekte heeft kwade uitwerkzelen en niet dan gevaarlyke gevolgen, zo men ze niet
behoorlyk geneest.
Een Paard krygt de Vaarnen, of van den ommegang met een ander, dat ze heeft,
of van de schielyke haast, om het vet te maken, als het nog heel mager, en niet op
zyn dreef is, na een zware vermoeidheid en arbeid: of eindelyk van al te veel voedzel,
dat het gewoon is te krygen, zonder veel beweging te hebben, en van in dien staat
het te verzuimen ader te laten. Zy daarom, die Paarden hebben, kunnen zich wachten,
dat zy de Faarnen niet krygen.
Doch alzo de Vaarnen een zeer kwaad toeval der Paarden is, komende regt midden
op het Hooft, tussen beide Oren, ofte aan beide zyden agter de Oren, en mede aan
beide zyden op de Schoft, werpt het zich zelven op, met dikke Gezwellen, heel
sponzieus; dit zich zelve zo een wyl tyds vertoond hebbende, breekt somtyds van
zelf deur, doch moet ook somtyds geopend worden, en is dan vol Materi, ’t welk
blyft dragen, gelyk een continuele Fistel. Dit Accident komt uit een overtollige
vogtigheid, welke spruit uit de Zenuwen, en aldaar blyft hangen, makende op die
plaatze een grote verrottinge in de Zenuwen; alzo het scherpe hete Water, als dan zo
bytachtig is, dat de Zenuwen daar omtrent gelegen, op de ene, of op de andere plaatze
komt te bederven en te verrotten. En, dewyl de Zenuwen van tajen en sterken aard
zyn, zo kan ’t het bedorven van het gezonde niet Separeren, waar door dit ongemak
der Varen altyd niet op ene manier genezen wordt: want het is een geheel andere
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zaak, als men in tyds daar in voorziet, eer het kwaadaardige alreeds tot in de Zenuwen
is doorgedrongen, of dat men van te voren dit kwaad komt te stuiten, eer dat het zo
ver komt, derhalven zyn de Medicamenten different. Want zo lang het zyn zelve nog
in de Zenuwen niet heeft ingewikkelt, kan het nog geholpen worden met Poeijers en
Dranken, om die opgezwollen bolligheid en vogtigheid wederom in te drogen, gelyk
we hier zullen tonen; maar wanneer het zo ver is, als wy hier gezegd hebben, kan
het met die eerste niet geholpen werden, al had men de beste Medicamenten en
kennisse van de gehele Wereld; hier van daan komt het, dat’er menig bedrogen wordt,
dat zy zeggen gekend te hebben, die alle deze gebreken konde helpen met dranken,
zonder met de handen daar aan te werken: maar zy zyn bedrogen geweest. Sommige
zyn geneesbaar, maar niet alle. Het eerste hulpmiddel hier voor is, bloed te laten, en
dan te nemen wit Vitriool twe oncen, en twe oncen zwarte Nies-wortel, of zwarte en
witte Nies-wortel, met twe onzen Soethout; dit samen in een Tobbe met Water te
leggen, en daar van te laten drinken tien dagen lang, en als het Water afgedronken
is, wederom ander daar op gieten.

Voor de Vaarnen.
Na dat dit gedaan is, en alles is uitgedronken, en nogtans geen verandering gevonden
wordt, zal men dezen drank ingeven; neem gemalen Pokhout een once, een once
Sevenboom, men een once Kreeften-ogen samen gekookt, met twe kanne klein Bier.
Dit in drien delen gedeeld zynde moet drie dagen naar den anderen in zyn gegeven;
en zo men dan ziet, dat alle deze Medicamenten niet helpen, moet men vast besluiten,
dat’er enige haperinge aan de Zenuwen moet wezen. Men moet dan op een andere
wyze na de oorzaak der kwale zoeken, ’t zy door Corrosyven, Snyden, of Branden,
en als men zo ver komt, dat men de regte grond en oorzaak komt te ontdekken, welke
gemeenlyk in de Zenuwen, of somtyds wel in ’t Been gevonden wordt, moet men
anders te werk gaan; Is het in de Senuwen, moet men het dode van het levende
afsnyden, en die plaats met een brandinge van een heet Yzer een weinig schroejen,
op dat het niet verder mochte voortkruipen; want het Branden is dan beter, als het
Snyden, of Corrosyven; en zal beter separeren; maar wat het vleis belangt om de
eerste opening te maken, moet gecorrosyfd worden. Dit doet men op deze wys; neem
en open de plaats, daar gy wilt, met een Instrument ’t zy een Lancet, of Corrosyf;
neem dan Mercurius Sublimaat, de grote als een Knikker, en steekt het zo diep als
gy zoekt te wezen, laat het daar twe a drie dagen in zitten, tot dat het van zelfs los
wordt; is het dan noch niet groot, of diep genoeg, doet het zo lang tot dat gy opening
genoeg heb; en daar na, als gy op de grond klaar zyt, dan moet ge de Wonde genezen
met Wieken, eerst van Basilikum en daar na met Egyptiakum, of andere goede Zalven,
of Poejers, gelyk men in andere Wonden gewend is te doen. Men neemt dan ook wel
een lood witte Vitriool, met een half pint Wyn, laat ’t daar in smelten, en
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bet het daar mede, en strooi dan Terwen-meel in de Wond, op deze manier zyn’er
vele geholpen.

Middel.
Deze kwaal ontstaat niet dan uit een bedorven bloed: Hierom moet dit het eerste zyn,
dat men een Paard wat bloed aftappe, en dat op verscheide reizen, naar mate van ’s
Paarts krachten, zonder het evenwel daar door zo te verzwakken, als zommige doen,
zo dat het naderhand niet in staat is, om de middelen in te nemen en tegen te staan,
die men ’t moet geven na de aderlatingen.
De Paarden de Faarnen hebbende, mogen geen Haver eten, maar enkel nat gemaakte
Zemelen, om hunne ingewanden te verfrissen. En, om de genezing te bevorderen,
neem een once van Kruisdistel-wortel, maak ze tot stof en meng haar onder deze
Zemelen: doe dit veertien dagen lang, of drie weken, en uw Paard zal genezen zyn.
Om de Vaarnen met vuur te genezen, dat laat ik aan de Paardesmeden over: dog
ik rade dit uiterste middel zo weinig te gebruiken, als immers mogelyk is.

Anders.
Neem Katte-kruit en Laurier-Olie, waar mede gy de knoppen van ’t Paard twemaal
daags moet smeren; zo zullen de Vaarnen in vier, of vyf dagen verdwynen. De
Adelyke Olie is’er ook goed voor.

Ander middel tegen de Vaarnen.
Neem vier oncen Zaad van Esseboom, drie lood wilde Roos appelen, een once Komyn,
en drie lood Hennipzaad, waar van gy op de volgende wyze een Poeder moet maken:
eerst, laat het Essenzaad drogen, na’er het bovenste dunne schilletje afgehaald te
hebben, ten welken einde gy ’t op een Tigchelsteen in een redelyk warmen Oven
kunt leggen; doe het zelfde met de Komyn, en met de Roos-appelen: maar draag
zorg, dat het een nog ’t ander aan ’t koken rake. Alles gedroogd zynde, kan men ’t
yder in ’t byzonder, of klein onder een stoten.

Het gebruik.
Men laat het Paard des Morgens en des Middaags, dan begint men het van dat Poejer
te geven: drie dagen daar na moet men ’t weder doen laten, als ook op den achtsten
dag. Is het kwaad heel groot, zal men het driemaal daags van dit Poejer geven, ’s
Morgens, ’s Middaags en ’s Avonds, telkens een pintje vol. Men geeft het met Brood
in, tot dat het Paard genezen is.
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Neem ook Aard-veil, of Honds-draf, een kleine handvol, kneus ze in uwe hand;
doe’er een ziertje Zout by, en leg het in ’t Oor aan den kant van de Vaarnen; stop
het zelve wel toe met Katoen, bind het heel vast met een Toutje, en laat het’er ontrent
30 uren in, dat de tyd is van ’t te genezen.

Nog anders
Neem de Wortel van ronde Surkel, en de Blaren van Aardveil, hak ze onder een, en
meng ze onder den Haver van ’t Paard, dat’er van zal genezen, mits dat het de
Hoefsmit niet beslagen heeft.

VAL.
Zo ’t gebeurt, dat een Paard van een hoogte in enige Graft is gevallen, dat dikwils
op de Dyken en in ’t Veld aan de Ruiterwacht kan gebeuren, en men gene kwetzuur
aan de Billen, noch aan de gewrichten ziet, maar vreest, dat de ingewanden mochten
beschadigd zyn, zo zal men nemen Gummi Sagapenum, ter grote van twe Bonen,
met Water en Azyn gemengd, dat men ’t Paard in de Neusgaten doet. Of anders,
meng wat Asse van een Braam in twe pond Water, en doe het op Linnen, of sap van
rode Akacia een once, met een pint Wyn; of men kan een Granaat-appel stoten, en
met een half pintje Wyn mengen, en ’t Paard door een Horen ingeven. Indien’er een
Buikloop bykomt, is’er geen middel nog hope over.

VALLENDE ZIEKTE.
Als een Paard de Vallende ziekte heeft, valt het, plots ter aarde, en alle Zenuwen en
Leden rekken zig uit; zyn ganse Lighaam lydt en welt op; somtyds komt de schuim
voor zyn bek, maar het raakt een weinig daar na tot zich zelve. Hier tegen moet men
Salpeter onder zyn eten en drinken mengen. Ook is ’t niet kwaad, het Paard te
Purgeren, met Salpeter en een Komkommer, die men hem zeven dagen achter een
moet te eten geven. Andere nemen drie glazen vol bloed van een Zee-schiltpad,
gemengd met Gummi Sagapenum. Eindelyk is ’t ook goed, dat men zyn lyf smeert
met Salpeter, Olie en Azyn, en ’t wel in wryft.

VERKLEUMD. Zie VERSTYFD.
VERKOUWENHEID. Zie als voren.
VERMOEIDHEID.
De Paarden worden afgemat door hette, of koude, of als zy ’t pissen inhouden, of als
ze drinken, terwyl ze verhit zyn, of als ze, na lang stilgestaan en gerust te hebben,
terstont worden aangezet om te lopen. Het beste middel is de rust, en hun wat Olie,
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of ander Vet met Wyn in te geven. Is het van de koude gekomen, dan gebruikt men
stovingen, en bestrykt den Kop en Ruggegraat met warmen Wyn, of Water. Heeft
het zyn Water ingehouden, dan gebruikt men byna dezelfde middelen; want men
besmeert den Kop en de Lendenen met warme Olie, die men met ander Vet mengt.
Het zelfde uitwerkzel heeft het Varkensbloed, dat men hem ingeeft met wat Wyn.
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VERNAGELD.
Neem de Zalve Villemaigne geheten, en leg’er van op de Vernageldheid. Of neem
’t Sap van Vlierbladen, en leg’er den droessem zelve op; daar na laat het weer beslaan.

Tegens de Vernageldheid, een middel van den Heer de Biron.
Neem Hars, Pik van Schepen, nieu Was, Koninks-zalve, van yder vier lood, Bokkevet,
drie oncen Veneedsche Terebintyn en goede Olie, van yder vier oncen. Als het onder
een is gemengd, doe’er Poejer-zuiker by, om’er een Zalve van te maken. Trek dan
de Nagel, of Splinter uit, maak een Wiek van deze Zalve, en laat ze by een heet Yzer
in de Wonde druppen; voorts, leg’er wat Scheervlokken op, of Pik.
Neem ook een weinig Terebintyn, een weinig Was, en een weinig Ongel, met een
weinig Raapolie, onder elkander laauwtjes gesmolten, en zo in de Wonde gegoten;
en zo de Voeten brandig, of heet worden, moet’er wat Koemis onder om den Voet
zyn geslagen.
Is het, dat de Nagel in ’t midden gekromd is, en den Voet drukt, dan is dit ongemak
erger dan een enkele vernageldheid. Want de Etter komt’er dikwils uitspringen,
tussen de Horen en het Haair. Dit kan men ontdekken, als men hem op beide Poten
slaat: dien hy dan niet dan zachtjes neerzet, als hinkende, daar steekt het kwaad in.
Ten twede moet men’er een Zalve op stryken, en rondom twemaal daags besmeren:
zo gy’er den Splinter niet uit kunt krygen, zal hy daar door, binnen een paar dagen,
uitvallen. Men moet zich onderwegen niet ophouden om de Vernageldheid, noch het
Paard de Yzers afnemen. Dit middel komt van den Heer Marschalk de Biron, die
het zeer geheim houdende, van dat Zalfje aan zyn Vrienden gaf.

Een ander voor een Vernageld Paard, van den Heer de Turenne.
Neem Borgondis Pik, Gummi Elemi, en Galbanum, van elk twe oncen, smelt het
onder een met Rozen-olie: men moet daar van niet meer dan twemaal op den Voet
van ’t Paard leggen.

Het gebruik.
Men mengt met het Plaaster een weinig Ongel, en de Vernageldheid ontdekt hebbende,
doet men ’t’er heel heet op, en boven op wat Werk. Zo zal ’t in enen dag genezen.

Verrekking, of Verdraaiden Hals.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Wanneer een Paard valt op zyn Hals, zo dat de Wervelbeenderen in den Hals met
grote force haar verbuigen, of verwringen uit hare ordentelyke plaats; zal het Paard
met een styven Hals gaan; en ’t gebeurt dikwils dat de Wervelbeenderen uit hunne
plaats zyn. Dit kan ook komen, dat de Paarden met een harden loop tegen enige
Bomen, of Palen komen te lopen, of op andere manieren, in ’t opstaan, zich elders
tegen te stoten. Om dit te herstellen breng het Paard in de Travaillie, of Noodstal, en
bindt het met een Halsster, die heel strak is, hoog bove aan met een Blokjen onder
de beide voorste Voeten wel een voet hoog; en als het dan daar op staat en op
gebonden is, moet men dat blok onder zyn voeten weg trekken, en laten het zo met
een ruk hangen, op dat de Wervelbeenders zo met een ruk, of draai wederom mochten
inschieten; en zo men konde bemerken, dat de Hals na de ene, of andere zyde ietwes
was uitgeweken, of aan de ene zyde een knobbel waar, en aan de andere zyde enige
holligheid, of leegte, moet men eerst, eer men het in de Travaillie ophangt, op de zy
neerleggen, en dan een zwaar gewicht daar op douwen, of wryvende zo hart na
beneden, als men kan, en den Hals met een Mans Knie neerhouden, en het Hoofd
opbeuren, om het zo met kracht weer den andere weg door te dringen; brengt het dan
daar na met het Hoofd om hoog, en ruk het dan zo in de lengte; en voort smeer en
stoof het met de Zalve.

Nog een Zalve om te smeren.
Neem Olie van Laurier-bessen, Dialthea, Popelioen Zalf, en Olie van Kamille, van
elks een once, onder malkander gesmolten, en smeer daar mede.

VERREKKING, of VERSTUIKING.
Neem Azyn-droessem, warme Asch, en oud Wagensmeer, meng het onder een, en
leg het’er op, daar een Ei by doende.
Men erkent, dat enig gedeelte van den Voet uit het lid is, als ’t een, of ander Been
uit zyn plaats legt, en dat de plaats dicht by den Horen hoger schynt, dan naar
gewoonte. Het middel is, dat men eerst de Horen moet schrappen, of Scarificeren;
dan’er een Spons op doen, in Azyn gedoopt, en een klein Plankje, of Bortje van
Pynboom op bindt. Zo het Been niet in zyn plaats springt, stoot dan acht oncen
Fenugriek, laat ze weken in Wyn, en koken met Honig; leg’er hier van tien dagen
aan een iet op. In oude verstuikingen moet men een branding gebruiken nets wyze,
en de Zweren naar gewoonte heelen.
Zo dra een Paard zig heeft verstuikt, moet men’er by zyn gaan en helpen, of anders
zal het groot gevaar lopen van met de tyd lam en mank te worden. Al te zware en
hobbelige wegen, of Wagensporen maken dikwils dat een Paard enig lid verstuikt,
’t welk gebeurt, als de Bal van den Voet met geweld ter zyde zwikt.
Indien een Paard zyn Achter-been verrekt, kan men ’t met grooter gemak helpen,
dan wanneer zulks in de Voorpooten gebeurt.
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Middel.
Hoe eer men enig Hulpmiddel kan gebruiken, hoe beter het is. En om hier in te slagen,
neemt men ter grootte van een Ei Koperrood, dat men in een pint koud Water laat
smelten, waar in men een Linnen doek doopt, gevouwen, als een Compres, waar
mede men den helen Bal bewindt, en met een verband zwachtelt, alles koud. Dit
herhaalt men alle zes uren, tot dat het kwaad is genezen, waar toe twe dagen genoeg
zyn, zo men ’t in ’t begin niet verzuimd heeft.

Verrekte Zenuwe.
Het gebeurt veeltyds, dat de Paarden hare Zenuwen verrekken; zomtydts gebeurt het
wel in de Travailles, als een Paard de achter Voet is opgenomen, en ’t zich dan
eenigzints laat zakken; het gebeurt ook wel dat het in een Sloot gevallen is, en aldaar
met groote force uit wil springen, zo dat het daar door heel lam zou kunnen werden.
Dan moet men de Zenuwen eerst met Terebintyn-olie, en Spyk olie bestryken, op
dat het wat hard beginne te zwellen; want hoe het meer zwelt, hoe eerder het genezen
wordt. Daarom moet men deze heete Olie nog met een heet Yzer heel warm indrogen;
en als dit zo een dag, of agt is gedaan, moet men wat ophouden, en stoven de voorsz.
partye weer heel af, op dat het Been weer ontzwollen, of het gezwel, dat van ’t smeren
was veroorzaakt, wat slinke. Hervat dan wederom het smeren met de voorsz. Zalve
een dag, of agt, en bet dan enige dagen aan een met Moer van Wyn heel warm, en
vryf daar na met Brandewyn, tot dat het volkomen genezen is. Het geneest altyd wel,
maar wat langzaam en met groote moeite, en men moet altyd aan de binne zyde meest
smeren.

VERSTYFD, of VERVANGEN, of VERWATERT.
Deze ziekte komt de Paarden over, als men ze van ’t ene uiterste tot het andere laat
komen; dat is, als het, na al te verhit geweest te zyn, schielyk al te koud wordt; en
men merkt, dat een Paard verstyfd, of verkleumd is, als zyn Keel droger en harder
is, dan gewoonlyk.

Middel.
Integendeel, als men de Mensen, die verkouden zyn, verfrissende middelen geeft,
moet men de Paarden doen warm worden. Dus zal een Paard, dat verstyfd is, op een
warme plaats gesteld, en met goede Dekens gedekt worden; waarna niets te doen
valt, dan dit drankje te gebruiken.
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Drankje.
Ik heb gezien, dat een Boer, die in zyn Dorp voor een bekwaam Paarde-docter bekend
was, aan een verkleumd Paard ingaf warm Varkensbloed met wyn, en met Wynruit
in Honing gekookt, alles zamen gemengd; waar mede hy zyn oogwit bereikte. Zo
dat dit middel van een goede uitwerking zynde geweest ontrent een Paard, ook wel
goed zal zyn ontrent andere.

VERZETTING van hec Schouderblad.
De Paarden zyn dit ongemak onderhevig, als ze te groote kracht doen, of zwaar
hinken van enige oude kwaal.

Middel.
Dit ongemak is veel te zwaar, als ’t een Paard overkomt, dan dat een goed knecht
het zoude verhelpen. Waarom het my de liefhebbers niet moeten kwalyk nemen, dat
ik hen tot een bedreven en beproefden Paardemeester, of Hoefsmit verzende.

Van een kleine Verzetting. Zie hier voren VERSTUIKING en
WERVELBEEN.
VET gesmolten in ’t Lyf.
Dit ongemak, is licht te denken, dat van al te groote verhittinge komt, en zeer
gevaarlyk is: want door den brand wordt het lighaam van binnen over al heel raau;
want het vet smelt overal, zo wel in de Darmen, als daar buiten; de Vliezen van
binnen verbranden, en zo komt het aan de Long, of Lever; of dat het ergste is, zo het
Net enigzins verbrandt, moet het Paard sterven. Hierom moet men ten eerste met
kracht laten, om een inwendigen brand te benemen, en dan met zachte middelen van
binnen zoeken te verkoelen. Als voor eerst neem een half halfje Olie van Waalwortel,
met een halfje Olie van Olyven, een halfje Raap-olie, met een muddetje Brandewyn;
geeft zulks het Paard in; en laat het drinken gekookt Rogge-meel met wat Honig:
anders wat Mout gekookt, en dat Water met Honig gemengd, is mede zeer goed.

Een ander Middel.
Neem een muddetje Olie van Olyven, een muddetje Brandewyn, met drie Dojers,
onder een geklopt; en geef ’t voor een drankje twemaal daags in. Dit heeft veel en
menigmaal geholpen.
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Anders.
Neem een muddetje Raap-olie en voor twe stuivers Saffraan, met een halve kan goed
vers Bier, geef dit het Paard in, en spuit hem van onderen een verkoelende Klisteer
in.

Nog iets.
Neem een halfpint Olie van Olyven, met een muddetje Brandewyn, een lood Veneedse
Triakel,
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wel onder een gemengd, en drie dagen na elkanderen ingeven. Dit heeft’er vele
geholpen, maar men moet gedurig Roggen- of Gersten-meel met Honig laten drinken;
of anders goed Bier, met Rogge-broodt daar in gekruimeld, en ’t Paard zo laten
opeten; dit is mede zeer goed.

VINNEN. Zie BLOEDVINNEN.
UIT HET LIT. Zie VERSTUIKT.
UITVALLEN van ’t Haair. Zie RATTESTARRT.
UITWASSEN der Tanden. Zie onder T.
VLAK op ’t Oog. Zie OGEN.
VLEERMUIS. Zie STEEK.
VLIEGEN te verdryven.
Om te beletten, dat de Paarden en Muil-Ezels van de Vliegen zo niet geplaagt worden,
moet men hun de haairen natmaken met Sap van Kauwoerde-bladen; gy zult dan
zien, dat ze heel en al zullen vry blyven van deze dieren.

VLIES op ’t Oog. Zie OGEN.
VOETGEZWEL. Zie OVERHOEVE.
VOETGEKWETST. Zie KWETSUUR.
VOET. Kroon van de Voet.
Als een Paard op de Kroon van den Voet in getreden, gestoten, of anderzins gekwetst
is, zal men het eerst verbinden met zachte middelen, als met de Basilicum, of
Koninks-zalve, en dan zachte Pappen daar op binden; voorts de Voeten van onderen
wel koelen met Koemist, die men onder de Voeten bindt. Zo het gebeurt, dat het gat
al te veel wils had, om toe te groejen, dan zal men’er een weinig verhoogde Kwik
in doen, op dat de Wonde open blyve, en als ze begint te sluiten dan moet men
Koperroot nemen, met Azyn gekookt, waar in men wat Werk doopt en op de Wonde
legt; zo droogt ze des te beter. Somwylen kan dit altemaal niet helpen, maar heeft
zo zware toevallen, dat men dikwils genoodzaakt is, de Zolen uit te nemen, om de
Drachten van onderen te doen uitlopen.
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Knobbels aan de Kroon van den VOET.
Dit zyn zekere verharde gezwellen, die de Paarden des Winters doen hinken, van
wegens de slyk, en des Somers van de hette, waar door zy de Voeten tegen elkander
aan stukken stoten; weshalve gedurig een brand uit de Horen komt. Dit ongemak
krygen ze ook van de verharding der Horens, van een slechte, of al te lange reis, als
wanneer de vocht langs de Zenuwen intrekt, ’t welk sterke Paarden, en die zware
Zenuwen hebben, overkomt, of die gewoon zyn te stryken.
Nu, om dat de Aderen ter deze plaats van een hitzige natuur zyn, moet men’er
geen bloed aftappen, alzo de plaats door ’t prikken van de Lanzet ontsteekt, en
hardigheid verwekt, met een ontsteking. Hierom is het beter een pleister te gebruiken,
die men op verstuikte, of ontzette Beenderen gebruikt. De Muil-Ezel is dit ongemak
onderworpen, de Ezels zyn’er niet van gekweld. Eindelyk het Paard wordt’er niet
dikwils van aangetast, maar wel van de Jicht.

VOET verstuikt. Zie VERSTUIKT.
Een VOLMAAKT PAARD. Zie TEEKENEN.
VYGEN. Zie onder ZWEER.
VYVERS DER PAARDEN.
Zyn Klieren aan den Gorgel, die opzwellende het Paard ’t ademhalen beletten. Deze
kwaal krygt het, als ’t al te warm zynde, heeft gedronken; of als men ze te sterk tot
den arbeid heeft aangezet, en geen zorg gedragen in ’t intreden van den Stal, van ze
te dekken, of eerst wat te laten gaan, eer zy’er inkomen.

Tekenen.
Als ook een Paard heet gereden is, en men ’t in de koude ongedekt laat staan, krygt
dit een groote verkoudheid, zy verschilt in de oorzaak niet veel van de Droes; doch
met dit onderscheid, dat de Vyver veel gevaarlyker is.

Middel voor de Vyver.
Het is noodzakelyk dat het Paard ten eersten in de Mond gelaten wordt, en wel eerst
onder de Tonge; dan boven in de Mond; en men blaast wat Peper en Zout in de
Neusgaten: sommige breken de Vyver aan den hals, maar dit is niet alleen onnodig,
maar daar komen somtyds groote zweringen en zwellinge van, en men heeft gezien,
datter verscheiden styve halzen haar leven lang van hebben gehouden.
Wanneer het gebeurd dat het met het eerste, gelyk hier voor gezeit is, niet wil
overgaan, zal men nemen een lood Driakel, voor twe stuivers Safferaan, met een
muddetje Brandewyn ingegeven, en daar een weinig op laten gaan.
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Nog een ander voor de Vyver.
Neem drie Doyers van Hoender-eijeren vers geklopt, onder een half pint Brandewyn,
en dit voor een groot sterk Paard; maar zo het een klein teer Paard is, wat minder
Brandewyn. Doch wat gy ook mogt komen in te geven, de Paarden moe-
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ten altyd gelaten worden, gelyk hier voren gezegd is, en zo het niet genoeg bloedt,
in den Mond, dan mag het wel aan beide de zyden van den Buik gelaten worden.

Een ander voor de Vyver.
Neem een half lood Kaneel, een Notemuscaat, geef dat met een half pint warm Bier
in; als met de Vyver enige Kolyk, of Buikpyn mogte vermengd zyn, en de Buikpyn
niet wilde minderen, zoude het niet kwaad wezen, dat men het Paard van agteren
Klisteerde.

Anders voor de Vyver.
Neem Alants-wortel een lood, Gentiane een lood, Sevenboom een lood, Angelica
een lood, Mitridaat een lood, gekookt in Bier, en geef ene halve kan teffens in.

Een ander dat zeer goed is.
De Kakebeenen van het Paard sterk gevreven hebbende, zal men het doen bloeden,
beneden de Oren: indien’er hardigheid is, welke zich als een witte Sneeuw, die in
de langte leit vertoont; open dat met een Vlym; trek’er dit Vlees uit, en stryk het om
te zuiveren met Zout; leg’er vervolgens deze Pap op. Neem Garstenmeel zes lood,
Harst drie lood: kook dit tot een Pap in Roden-wyn en verbind de Wond met Wieken,
in Water, Olie en wat Zout, natgemaakt. Men bemerkt, dat een Paard de Vyvers heeft,
als het zich wentelt, neervalt en dikwils opstaat, en zig wonderlyk pynigt.

Middel.
Om het te genezen, buig en vouw ’t Oor om laag; en daar de punt komt, trekt men
wat haair uit, en merkende, dat het ligt’er uitgaat, dan is het tyd, een Middel tegen
deze ziekten op de volgende wyze te gebruiken.
Men neemt een Smits Nyptang, waar mede men de Klier vasthoudt, die daar zit,
en met de steel van een Hoef-hamer slaat men’er zo lang op, dat men denkt, dat ze
gekneusd genoeg is. Of anders gebruikt men enkel zyn handen, om de Vyvers te
wryven, tot dat het gezwel week is. Dit doen kan ze alleen verdryven, zonder haar
te openen, ten ware die Klieren zo groot waren, dat men moest vrezen, het Paard
mocht’er van stikken: dan zou ik raden, dat men haar opende, om het Paard rasser
te helpen.
Indien deze gevaarlyke gezwellen zo bedurven zyn, moet men niet nalaten, het
Paard onder de Tong een ader te openen, en zynen Mond te wassen met Zout en
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Azyn, waar van men hem ook iet in de Oren doet, en ze hard vryft, om de Geesten
te doen doordringen.

Drank.
Dit gedaan zynde, laat men ’t een Drank innemen, van twe handvol, welgestoten
Kennipzaad, gemengd in een pint witte Wyn, waar in men nog gooit twe geraspte
Noten-muskaat, met zes Eierdojeren, zamen welgeklopt. Na dat het dezen Drank in
’t lyf heeft, moet men niet vergeten, van het stapsvoets een half uur om te leiden.
Zodanige middelen helpen altoos, zo men de Vyvers maar niet al te zeer verzuimd
heeft.

Een ander Middel.
Kneus dulle Kervel, doe’er grof Zout onder, en druk’er ’t zap uit; ’t welk gy het
Paard in de Oren laat druipen. Leg’er den droessem boven op, en laat het Paard zich
enigen tyd bewegen door gaan.

WALGING. Zie onder ETEN.
WATERLOZING. Zie PISSEN.
WEEK DER ZYDEN, OF DES BUIKS GEZWOLLEN. Zie onder BUIK.
WERVELBEEN ONTZET.
Eerst moet men de ontzette Wervelbeentjes wassen met Zeep: daar op het wit van
een Ei en Olie in Regenwater zo lang onder een kloppen, dat ’t te zamen een lys is.
Of men kan As van Vygenhout nemen, met wat Wyn, een weinig Oly en het wit van
twe Eieren. Zo’er iets in den Rug uit het lit is, moet men nemen vier oncen Hars, twe
oncen Koperroest, en dit met Olie koken, om ’t by voorvallende gelegenheid te
gebruiken.
Als een Muil-ezel in de Nek gekwetst is, neem twe pond vers Spek, vier pond
Azyn, laat het te samen op een derde verkoken, en smeer de gekwetste plaats daar
mede. Zo de wervelbenen vol pyns zyn, moet men een Ader openen, en’er warme
Zalve op doen, als van oud Wagensmeer, Olie, Salpeter, gesmolten Pek, Joden-lym,
Laurier-bezien, waar mede men de kwetzuren strykt; als men ’t voorzeide onder Wyn
heeft gemengd. Daar op maakt men een drankje van Gember, Piterselie,
Maankoppesap, en Bakelaars, met een genoegzame menigte van Wyn en Olie. Zo
de pyn groot is, moet men ’t Vuur rondom de Wervelbenen gebruiken, en den brand
met Wagensmeer bestryken, en zeven dagen daar na met Water wassen, en warme
Zalven met Wol daar op leggen.
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WOLFSWORTEL. Zie onder ETEN.
WOLKJES der Ogen. Zie O.
WONDE. Zie KWETZUUR.
WORGING DER PAARDEN.
Zo men een Paard, dat al te zeer opgepropt is
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met eten, sterk laat lopen, krygt het lichtelyk dit ongemak: het middel hier tegen is,
het in de Neusgaten te gieten ontrent een half pintje goede witte Wyn, met een
vierendeel loods Salpeter: men zal het Komyn en Galbanum van elk twe Scrupel in
Wyn te drinken geven. Men moet het Paard in geen Water brengen, nog koud Water
te drinken geven, maar altoos warm, en zyn lyf met oude Olie bestryken.

WORMEN DER PAARDEN.
Men weet, dat’er geen dier is, dat in zyne bedorvenheid gene Wormen zou krygen,
die het doen kwellen. Zodanige zyn de Wormen, die de Paarden verhinderen vet te
worden, wat goed voedzel zy ook krygen. Om ze te dooden, kan men ’t volgende
gebruiken.

Middel.
Schoon Water met Roggen-meel gekookt, en met wat Zemelen en Zwavel gemengd,
en de Paarden te drinken gegeven, doodt de Wormen binnen ’t lyf. Zemelen
natgemaakt met Water, waar in wat Salpeter gesmolten is, heeft dezelve uitwerking.
Nog kan men de Wormen meester worden, als men Perzikke- en Wilge-bladen
heel groen neemt, die men hun onder de Haver klein gehakt te eten geeft.
Houdt imand ook Schapen, en merkt hy, dat zyne Paarden van de Wormen zyn
aangetast, zo heeft hy niet anders te doen, dan dezelve in den Schaapstal te brengen,
en daar vyf, of zes dagen te laten. Het Stroo der Schapen heeft zonder twyfel de
kracht van alle de Wormen uit zyn Lighaam te jagen.

WRATTEN DER PAARDEN.
De Paarden, Muil- en- Ezels krygen Wratten, over ’t hele lyf, dog meest aan de
uiterste lidmaten; men moet ze niet branden, maar uitsnyden, met Salpeter wryven,
en’er daaglyks gestote Witzen met de Kalciet-steen opleggen. Men moet ook de
Paarden in geen Water brengen, tot dat zy daar van genezen zyn. Nog moet men zig
onthouden van hitzige Geneesmiddelen, voor al, als het ongemak ontrent de Kroon
van den Voet is, dewyl de Zweren op die plaats ongemakkelyk zyn te genezen.
Zo de Wratten diep ingeworteld zyn, verwekken ze groote pyn; hier tegen maakt
men een Zalf, bestaande uit een once Kalk, een half pintje Loog, een once Wierook,
gebrande Wynmoer, Asse van Zout, Koperroest, Azyn, van elk zes onzen: of anners,
neemt men Koperrood, Kalk, Koperroest, van yder zes oncen, die met stoot, en op
de wratten legt, na ze gebrand te hebben. Is ze ontrent het Oog, dan zal men dit middel
met Honig mengen, en’er de Wrat mede smeren; maar dezelve in drien klieven, en’er
dan met een heet Yzer opkomen.
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Andere snyden eerst de Wrat weg; dan leggen zy’er Honig, met levende Kalk, en
gekneusde Bast van wilge op, die door een Zeef is gegaan, waar mede zy het kwaad
genezen.
Sommige, na dat zy de wratten weg gesneden hebben, bestryken de Wonde met
Zulfer, en leggen’er Jodenlym op, of Asse van verze Komkommers.
Gebrande Varen die gezift is, geneest ook de Wratten; doe het zelve de wortel van
kleine Boksbaart, gekookt in Water, zo men’er de kwaal mede wryft, na haar
uitgeperst te hebben.
Het volgende middel is zeer goed tegen deWratten; neem zes oncen Aluin, drie
oncen van ’t Mineraal genaamt Mysis, zes oncen Gom, Loog van levende Kalk, zo
veel’er toe nodig is: de rest meng onder een, en maak het tot een Deeg. Anders neem
Kalk, Wynmoer, Duivemest, Rottekruid, van elks een once, een half once Mysis,
genoegzame Loog van As, samen gestoten, gemengd, en op het ongemak gelegd.
Maar voor af moet men de Wratten met een draad van Zyde, of Haair binden, en’er
na dat ze afgevallen zyn, het middel opdoen.

Kwaad ZEER. Zie onder K.
ZENUWEN gekwetst. Zie KWETSUUR.
Men laat ontrent met drie half pintjes Oliedroessem, de Bast en Wortel van een
Olm-boom koken, voorts neemt men een half pintje van dit kookzel, en mengt het
met drie oncen Ossengalle: dan samen in een Pot gedaan, en laten koken. Als ’t wel
gekookt is, laat men het door een Korf lopen, en giet het in een Pot, om’er u van te
bedienen by gelegenheid. Zo de Zenuwen zyn gezworen, neem een Pond Was, acht
oncen Olie, drie oncen Koperroest, een pond Hars, drie oncen Manna, en Azyn, zo
veel genoeg is; het Manna zult gy met het koperroest in den Azyn klein stoten, dan
alles onder een mengen, en op de kwade plaats leggen.
Zo het Paard een enkele pyn gevoelt in de Zenuwen, neem een pond Was, een
lood Storaks, een pond Roest van Koper, Was van de Honigraten, wit Was, en
Heulzaad, van yder anderhalf pond, Laurier-bezien vier en een half pond, alles
welgestoten en gemengd zynde, leg het’er op. Zie ook VERSTUIKING.
Als het Paard den Kop uitsteekt, de Lippen inhaalt, de Tanden op een sluit, niet
kan eten, of drinken, met droppels pist, onder ’t gaan waggelt, niets van achteren
loost, dan als gedwongen, dan zyn de Zenuwen uitgerekt, en zodanig Paard staat veel
uit, en leeft niet lang.

Besmettelyke ZIEKTE van Paarden, Ossen en Koejen.
Zo men merkt, dat’er een Paard droevig en
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elendig uitziet, en niet eet naar gewoonte; dan neem Nieswortel, en open de Huid
van ’t Hoofd langs de Borst, of onder den Hals, langs de Echenis van de Rechter-,
of Linker-voet; maak daar twe gaten, om’er die Wortel door te steken, gegelyk men
het Gevogelte pleeg te spekken; en als zy’er een kleinen tyd geweest is, zal men zien,
dat het kwaad naar die plaats zal trekken; en een grote Zweer maken, die men op
drie, of vier plaatzen moet openen, om’er de vuiligheik uit te halen: daar op maakt
men een Pleister van Armenisen Bolus, Varkens-smeer, en Tabak, of enige andere
goed Pleister, die men’er op legt, en het Beest zal haast genezen zyn.

Vallende ZIEKTE. Zie letter V.
ZINKING IN DE KNIEN. Zie K.
ZWEER. Zie ook GEZWEL en BLOEDVINNEN.
De Paarden krygen somwylen een Zweer aan de Voeten, dicht by de holligheid van
den Horen, welke den naam heeft van VYGEN, wegens hare gelykheid, hier na. Zy
pynigt een Paard schrikkelyk, en doet het hinken, en ’t kan niet verdragen, dat men’er
met de hand op komt. Waarom men deze Vygen schielyk moet genezen met
Brandende en hete middelen, dewyl onder ’t gaan, het kwaad diepe Wortelen schiet
in de Hoeve. Dog de Muil- en- Ezels zyn dit ongemak meer onderworpen, dan een
Paard. Zo de Vyg in den Voet neerkomt, neem zes oncen van ’t Mineraal Mysis, een
once Berg-rood, zes oncen Droessem van Granaatappel-schillen, gekookt in Azyn,
een gekneusde Granaat, die door een Doek is gedrukt, meng ze met de rest, naderhand
gebruik een bekwaam Wondmiddel.

ZWEER IN DE HUID.
Zo de Huit glinstert, en die plaats vol vocht is, dewyl’er een Zweer onderschuilt,
snyt de Huit door, tot op het levende Vlees, en laat’er indruppen het Sap van een
Granaatappel: leg’er dan op een Papzel van Linzen en Gerstemeel; maar men moet
de plaats eerst stoven met Azyn. Sommige, na dat zy het rondom hebben afgesneden,
wassen ze met Olie van Zee-ajuin, genaamd Oleum Squilliticum, en leggen’er
Witzen-meel op. Men kan ook wat Affodille koken in Wyn, en zich van dit afkookzel
bedienen.

ZWEER IN DEN MOND DER PAARDEN.
Zo de Mond verzworen is, en de Zweer tot aan de Gorgel neer komt, moet men het
stof van Granaatschillen, heel fyn gezift, daar op strojen, houdende des Paards Tong
een half uur gebonden buiten den Mond. Om ze te ververschen, en weder losgemaakt
zynde, wast men ze met zuiveren Wyn. Zo dit middel niet helpt, stoot men droge
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Olyve-bladen klein, en ze gezift hebbende, strooit men haar op het kwaad, na alvorens
de Tong buiten den Bek een half uur gebonden te hebben: waar na men den Mond
met Water wast, tot dat het Paard is genezen. Indien de verzworen Mond stinkende,
schuimende en brandig is, neemt men granaatappelen, die goed zyn om te eten, droog
ze en maakt ze tot een Poejer. Men wast dan den Mond; en de Tong van ’t Beest,
gebonden hebbende, bevochtigt men de Zweer; en naderhand bindt men het Paard
om hoog vast, een half uur lang, en wast den Mond nog eens. Dit zeven dagen achter
een doende, zult gy het kwaad zekerlyk genezen, dat men kan weten, als de stank
ophoudt. Maar zo de oorspronk en wortel van die verzwering verborgen is, en de
gorgel met de aar bezet heeft, trekt men de Tong buiten den Bek, maakt ze vast aan
een Tou, besmeert de verzworen plaatzen met Honig, en laat ze dus een half uur
blyven, op dat de Tong rondom de Zweren likkende, haar losmake en de Korsten,
wegneme. Vat hier op de Tong wederom, en bestrooi de Zweren dikjes met stof van
Granaat-appelen en Olyve-bladen, onder een gemengd: voorts laat den Bek, als
gezegd is, om hoog houden, en was hem met Wyn. Doe dit negen dagen agter een.

ZWYMELING. Zie onder ETEN VAN WOLFSWORTEL.
Wild ZWYNEN BEET. Zie B.
Opzwelling der ZYDEN. Zie onder BUIK.
Zie hier een gedeelte van der Paarden ongemakken, waar van ik nodig oordeelde een
kleine lyst op te stellen, om’er den Landman en Huisvader enige kennis van te geven,
nevens de hulpmiddelen daar tegen, om niet altoos genoodzaakt te wezen een
Paarde-smit te houden, dewyl de meeste smeden op ’t Land niet dan den naam hebben
zonder de daat. Rakende zulke ongevallen, die men buiten een Hoefsmit niet kan
verhelpen, heb ik niets willen zeggen, om den Lezer geen onnodig bericht te doen,
dat hy dog zelf niet kan in ’t werk stellen.
Voor de rest kan men breeder onderwyzinge halen uit het reesgenoemde Franse
Boek, genaamt de Volmaakte Hoefsmit en Paarden Doctor. Ook uit den Lusthof van
’t Cureren der Paarden, te Antwerpen gedrukt. Voorts uit Piet. Alm. van Coer’s
Remedien, etc. Voor de Paarden; Mr. Hoefsmit in ’s Gravenhage. Noch uit de
Hofstede en Lant-huis, enz. Uit verscheide Geneeskundige Boeken by een gehaalt,
te Dordrecht en uit meer andere.
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paardebloemen. Taraxacum. Dens Leonis geheten, ook Molsla.
Beschryving. Zy beginnen in de Lente uit de aarde te komen. De bladen gelyken
naar die van Cichorei, en zyn gescheurd en getand, gelyk ene Schicht, en leggen op
de aarde. Uit ’t midden der Plant komt een steel van een hand breed, of meer lang,
die rond, hol, ros, vol melk is. De bloem is geel en rond, en hoort onder die van een
blaadje, Monopetalae, die aan ene knop groejen. Als de bloem weg is vertoont zich
een rond van pluizen, ’t geen door de wind verstuift. De wortel is als die der Cichorei
en vol melk.
Plaats. Deze Plant groeit in de velden en langs de dyken. Zy bloeit in Juni.
Eigenschappen. Als zy gekookt is, sluit zy de Maag, maar, rauw gegeten, opent
zy. Derzelver sap is goed voor die een Druipert hebben; en, in Wyn-azyn genomen,
geneest zy de Koude pis, en gekookt met Wikken, is zy goed voor de Rode loop. ’t
Afziedzel van de gantse plant is goed voor de Geluw. Derzelven zap is zeer goed,
die een Zaadloop hebben. Men eet de Stoeltjes, als zy in ’t voorjaar eerst beginnen
deur de Molshoopen te steken, als Slade.
paarde-tuischer, of ros-kammer. De Paardekopers zullen hunne goederen behouden
en vermeerderen, als zy trou zyn in de volgende plichten: want de Propheet Ezechiel
verklaart van Godswege, en op zyn bevel, dat hy, die zyne Geboden doet, ’s levens
onderhoud zal vinden, en zyne tydelyke goederen vermeerderen. Ezech. XX. vers
21.
I. Indien zy Paarden verkocht hebben, die zy wisten, dat openbare, of verborge
fouten hadden, voor ene prys, als of zy geene gebreken hadden, het is zonde; en zy
zyn verplicht, om weder te geven al wat zy boven de rechte waarde hebben genomen,
ten opzichte van derzelver gebreken.
II. Wanneer zy, zonder te weten, dat zy fouten hebben, dezelve verkocht hebben
tot den zelfden prys, als of zy’er geene hadden, verschoont hen deze onwetenheid
van de zonde; maar niet van de verplichting om het te vergoeden, zo drazy’er kennis
van krygen.
III. Zo zy de fouten verborgen hebben, die men niet ontdekken kan, dan door ’t
gebruik; zyn zy verplicht om dezelve niet alleen te kennen te geven, als men hen
vraagt; maar ook, als zy niet gevraagd worden, en by aldien die fouten den Kooper
aan enig gevaar bloot stellen, of hem enige schade toevoegen; verplichten hen de
Wetten om den Koper schadeloos te houden, of de Paarden weder te nemen.
IV. Indien ze de gemeene Paarden hoger verkocht hebben, dan de gewone markt,
(alzo deze een vastgestelde prys hebben) Tob. 4. Matth. 1. S. Thom. Art. 1. in Corp.
als boven; zyn zy tot vergoeding verplicht.
V. Zo zy de buitengemene en rare Paarden tot enen buitensporigen hogen prys
verkocht hebben; moeten de gierigheid en begeerlykheid niet den prys op de zaken
stellen; want hare begeertens zyn onverzadelyk; maar alle Waar, hoe zeldzaam ze
ook mag zyn, heeft haren rechmatigen prys, dien de gezonde reden, en de billykheid
moeten vast stellen. S. Thom derzelver plaatze.
VI. Wanneer ze de Paarden hoger hebben verkocht, dan zy waardig waren; alleenlyk
om dat ze den Kooper dienstig en noodzakelyk waren, of zeer wel aanstonden; alzo
zy ze niet konden noch mochten boven de rechte waarde verkopen, mits zy het zonder
hunne schade kunnen doen. Want de noodzakelykheid en nuttigheid van de zyde des
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Kopers, staat niet aan hun, gevolglyk mogen ze die niet by den prys rekenen. Art. 1.
in Corp.
VII. Indien zy zich alleen vergenoegd hebben met ietwes te laten korten op den
overmatigen prys der Paarden, die zy te duur verkocht hebben, zich verbeeldende
daar door goed te maken het kwaad, dat ze met de overmatigen verkoop begaan
hebben: zo zyn ze gehouden om alles geheelyk te vergoeden, wat ze genomen hebben
boven ’t geen hun toekomt. q. 61. Art. 2. in Corp.
VIII. Wanneer zy Paarden ingekocht hebben tot een lager prys, als zy waardig
waren; alzo het even zo weinig geoorlofd is, een Paard voor enen al te geringen prys
te kopen, als op enen al te hogen prys te verkopen. Dus behoren zy daar by te leggen,
dat’er te kort gegeven was. Art. 1. in Corp.
IX. Zo zy gelogen, valsche eeden gedaan, bedriegeryen, streken, en loopjens
hebben gebruikt, om hunne Paarden te beter te verkopen; dient men te weten, dat
alle die omwegen verboden zyn; En ’t is noit geoorloft te liegen, veel min enen
valschen eed by de leugen te voegen. Exod. 20. Levit. 19. Psalm 5. Matth. 5. S. Aug.
over den 10. Psalm.
X. By aldien zy aan de Smids, of anderen die hen de Paarden doen verkopen, of
kopen, enig belofte gedaan hebben, om hunnen onrechtvaardigen handel te helpen
bevorderen, tot nadeel van den Kooper, ter oorzaak van de verborge fouten, of om
de openbare gebreken te helpen bedekken; zo hebben zy zich schuldig gemaakt aan
de zonde, die zy aan een ander hebben doen begaan, en zyn voor hun hoofd gehouden
om vergoeding van schade te doen. Art. 1. in Corp. als boven.
XI. Of zy na het sluiten van een kwade koop voor een ander, zich vergenoegd
hebben, om slechts het kwaad aan te tonen, dat zy door hun verkoop veroorzaakt
hebben. Nademaal dat niet genoeg is; want zy behoren den Kooper niet alleen daar
van te verwittigen; maar ook voldoening te bezorgen, of anders zelf de schade goed
te doen, al hadden zy zelf daar geen voordeel van getrokken. S. Thom. in q. 62. Aart.
7. in Corp.
paardentuisschers. De fynigheden, of, beter gezegd, de bedriegeryen der
Roskammeren, zyn zo menigvuldig, dat het schier onmogelyk is, om ze alle op te
noemen; nogtans zullen we het grootste gedeelte daar van zoeken te ontdekken, en
wel voornamelyk die, welke men kan bemerken, als men’er wel op let.
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Om de staart van een Paard sterk te doen schynen, als het een zwakken staart heeft,
binden ze hem op dezelve wyze, als men in oude tyden de Oorlogs-Paarden in de
Ridderspelen placht te doen, of men snyd hun de zenuwe af, die van de stuit komt,
en sommige weten daar een zeker yzer in te voegen, en heel vast te binden. Als het
Paard lange Ooren heeft, snyden zy ze af, en maken ze spits: maar zo ze te veel
hangen, weten zy ze over eind te richten, door toedoen van den Oorriem aan den
Toom, of Halster; of snyden ook wel ene snede daar in, en najen ze weder op. Is het
Paard lang van stel, zo zetten ze het enen hogen Zadel op; En heeft het geen goed
hoornen aan de voeten, zo smeren ze die met verscheide zalven, en doen ze op zo
een fatzoen beslaan, dat men de fout kwalyk zien kan. Zyn daar aan enige hairen,
uit welker koleur men enige kwade tekens kan bemerken, zo geven zy die ene andere
koleur, ’t geen men echter aan ’t verschil van de natuurlyke koleur wel kan ontdekken.
Wanneer een Paard schigtig is, kloppen zy ’t gedurig met de hand, met de knyen,
en spreken ’t gedurig aan, als zy ietwes ontmoeten, daar zy denken dat het voor
schrikken zal; om het dusdoende te misleiden, en met andere voorwerpen bezig te
houden. Is het hardbekkig, en laat ’t zich niet gemakkelyk ophouden, ter plaatze daar
men ’t wil doen staan, zo hebben zy enen man ter zelver plaatze besproken, die
t’effens met de hand en stem een teken geeft om te gehoorzamen; en het Paard daar
aan gewend zynde, staat terstond stil. Heeft het een harden en drogen bek, zy geven
het een zwaar en ruig Gebit, en doen’er zelfs Honig en Zout op, ten einde het wakker
schuimbekke. En om te maken, dat een Paard niet op de stang leune; maar licht in
de hand schyne, leggen ze een klein kettingje van binnen tegens de lippen, dat aan
den Toom vast en zo netjes aangevoegt is, dat men het kwalyk ontdekken kan. Kan
het Paard zynen adem niet wel halen, zy splyten het de Neusgaten open, en verhelpen
het met allerhande Geneesmiddelen. Is het te ongevoelig in ’t sporen, zo plagen zy
het met slagen en bedreigingen, en menigmalen vryven ze het de zyden met Zout,
Loog, of Azyn.
(Ja sommige ontzien zich niet de Toom van hardmuilige Paarden, met fyn gestoten
glas te bestryken, dan wordt het, voor dien tyd, zo zacht van bek, dat het te
verwonderen is; maar daar na is het eens zo erg als te voren.)
Nog dient men aan te merken, dat de Roskammers en Verkoopers de manier
hebben, om de Paarden zekere gewoonten te doen aannemen op de plaatzen, welke
zy Monsterplaatzen noemen, daar de Paarden aan gewend zynde, meestendeel
wonderen doen; maar, als’er een kenner op gaat zitten, die ze door allerhande wegen
om leid, dan ontdekken zich de gebreken wel haast.
Uit al het voorzegde kan men deze aanmerking trekken, waar voor men zich
wachten moet, en voornamelyk letten; voor eerst op de Hoefyzers, dan op het Gebit
en Toom; want door dit middel ontdekt men dikwils de fouten van het beest, en
voornamelyk die van den mond, welke niet moet opgescheurd, en de tong niet
ingekorven, of afgesneden zyn, gelyk somtyds gebeurt. Dan ook te letten, dat de
knyen niet dik behooren te zyn, nochte gezwollen, of geschaaft; als mede, dat de
zyden nergens mede gesmeerd, of met roven bezet zyn, Vorders wel te bezichtigen
het hoofd, oren, zadel en staart. En om te zien, of het Paard sterk in den rug en heupen
is, moet men letten, als men daar op geklommen is, of hy in het galoperen, draven
en gaan niet krimpt. En om verzekert te zyn, of het sterk is van beenen, en niet styf
in de borst, maar los en buigzaam van knyen, men moet daar op acht geven in ’t
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afklimmen, en hem een pas laten gaan, met den Toom op den hals te laten vallen,
zonder het met de hielen testoten, nochte met de hand, of stem aan te zetten.
paardevlieg is een zoort van grote Vlieg, die een gevaarlyke Angel heeft, waar mede
zy Paarden en Beesten steken, dat zy’er zomwyl van sterven. Zy zyn schadelyk aan
de Hoven; Zie vruchtboomen.
paards-yzer. Zie Hubners Kunstw. op Ferrum Equinum.
paarlen zyn een kostlyk gesteente, dat men in Oesters vindt. De Paarlen verschillen
zo wel in grootte als in gedaante. Men schat de grootste, rondste, gladste, witste,
glanrykste en doorzichtigste meest. Als zy alle die hoedanigheden hebben, zegt men,
dat zy volmaakt en fraai van water zyn. Men gebruikt ze tot Kettingen om den hals
en Brazeletten om de handen. Men gebruikt in de Geneeskunst niet dan de kleine,
die men stamp Parelen noemt. Zy hebben zo veel kracht, als de grote, onderwylen
kosten zy minder.
Men onderscheidt de Oost-indise en West-indise en Noordse Paarlen door hun
water, van velerlei kleur. Die men in ’t Oosten heeft hebben een Incarnaat water; die
van America trekken in hun water na den groene, en de Noordse, hebben een water
dat naar den Appel-bloesseme helt. Maar men moet bekennen, dat die velerlye kleuren
vergaan, als zy worden gedragen.
De Parel-, of liever Parel-oester-vissery, geschiedt door Duikers, die ze in een Net
opbrengen, na dat zy ze onder water, op den grond der Zee, geraapt hebben. Om de
Oesters’er uit te halen wagt men tot dat zy van zelfs open gaan, en als men ze’er niet
wel weet uit te halen worden ze geel. Zie Hedendaagze Historie.

Kracht der Paarlen.
Zy zyn, zo men voorgeeft, hardsterkend, goed om ’t Venyn te beletten, de geesten
te versterken, en de krachten in flaauten te herstellen, zo men voorgeeft. Hare
voornaamste kracht is de zelfde, als die van Kreefts-ogen, Koraal, Perlemoer, en
andere weedas-zouten, welke is zuur te
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breken. Dit maakt dat zy samentrekkende en bekwaam zyn voor Bloeden,
Hondshonger, scherpheid der Maag en afgang. Zy zuiveren ook het Bloed, en zyn
voor Melankolyken goed. Men geeft ze van zes grein tot een half dragma toe in.
Eindlyk men gebruikt ze tot versterking van ’t gezicht, en om de Tanden schoon te
maken.

Uitnemend geheim om Paarlen wit te maken.
Neem Pluim-aluin, twe pond, destilleer het in water, Kamfer een half once, Salomons
water twe oncen, haal het over, maak’er daar na een doek van nat, en gebruik het.

Ander, nog beter.
Neem de Bloemen van Boonen en half once, Kalk van Eijeren een once, Sel de
Etrangers een Pond, Water van Smeerwortel, Alcohol van Wyn van elks een once,
destilleer en gebruik het.

Smelting van Paarlen.
Was ze in haar geheel en giet ze een reis drie, of viermalen in het Sap van Limoen,
en zet ze daar na in de Zon, dan zullen zy in vyf, of zes dagen smelten, zo dat zy na
Honig en substantie gelyken. Men kan ze ook in gedestilleerde Wyn-azyn laten
smelten. Cardan.

Magisterie van Paarlen.
Neem enige Oost-indise Paarlen, welke gy grof gestoten in een Matras zult doen,
giet daar gedestilleerde Wyn-azyn op, of Sap van Citroen, dat noch beter is, zo veel
te meer, als’er minder scherpheid by is. Maak dat het op de Poejer een vingerbreed
staat, sluit daar na het Glas met goed Spaans Was toe, en zet het op heete As te
trekken; schuddende het twe, of drie maal op een dag, tot dat gy ziet dat de Paarlen
op den grond zyn, in een Limoenachtig sap veranderd, giet het Citroen-sap zachtjes
af, en laat het overige over een zacht vuur uitdampen, tot dat de Paarlen in een wit
Poejer overblyven, ’t geen gy vyf, of zes maal met gedestilleerd Regenwater zult
afwassen, tot dat’er alle scherpte af is gewassen, als de Poejer gans droog is. Deze
is de ware Magisterie der Paarlen.
Merk wel; men moet’er enige druppen Tarterolie in laten vallen, dat doet de
Magisterie op den grond van ’t glas vallen.
De Spagyrici, of Chymisten schryven’er krachten aan toe, die vrywel naar die van
’t drinkbaar Goud gelyken. Zy zeggen, dat zy goed zyn om ’t Lighaam in gezondheid
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te bewaren, om alle ongezondheid te verdryven, en inzonderheid onzinnigheid,
drajingen des Hoofds, Apoplexie geraaktheid, en andere Hersenziekten. Zy maken
’t ook tot een krachtig hartsterkend middel, dat groot vermogen heeft, en zulke, die
aan flaauten, of hartklopping onderhevig, en van een Pest-koors aangetast, met een
woord, zy schikken ze ter genezing van alle voorname deelen. Men geeft het van
twaalf grein, of een scrupel in Juleppen, of andere bekwame vochten in.
Hoe groot de Spagyrici van de Magisteri der Paarlen opgeven, wy kunnen niet
nalaten te zeggen, ondertussen, dat alle de krachten der Paarlen door deze bereidingen
worden weggenomen. Want de Paarlen door zuren verzaad, waar door zy ontbonden
zyn, zyn niet langer bekwaam om de zuren op te slurpen, welke ze in de eerste wegen
konden bejegenen, en dan kunnen ze niet meer uitvoeren, dan een mengsel van Kalk,
dat veel eer kwaad, dan goed doet. Men moet zich dan vergenoegen met ze ruw in
Poeijer in te geven om ’t zuur van zeker soort te matigen, en voor al dat van zwangere
Vrouwen.

Paarlen door konst gemaakt, Die zo fraai zyn, als de gegroeide, door den
Heer Lemery, in zyn nouveau Recueil van de secrets, et Cuiriositez. Tome
Second. Cap. I.
Neem de fraaiste en grootste Stamp-paarlen, stamp ze en laat ze in Aluinwater
smelten, dat het ganse geheim is. Kneed het daar na, en was den deeg zachtjes in
gedestilleerd water; kneed het daar na nog eens met het water van Bone-bloemen,
en laat het trekken den tyd van vyftien dagen in een Mesthoop. Als het een deeg is,
zult gy’er met een zilvere Vorm Paarlen van maken, en steken’er met een Varkens
haair een gat in, hangen’t in ene welgeslote Destilleerketel op, op dat’er de lucht
gene verandering aan brenge. Daar na zult gy ze op die wys laten koken.
Rol ze elk op zich zelven in een zilver blaadje, sny daar na een Barbeel door
midden, en steek ze’er in. Maak een deeg van die Barbeel met Weiten-meel, en laat
het in een Bakkers Oven bakken. Heeft zy dan nog geen luisters genoeg. Maak dan
een Water van een zoort van Kruid genaamd Gratuli, met zes oncen gestoten Paarlen,
een once Salpeter, twe oncen Rots-aluin, en Zilverglit. Als de Paarlen gemaakt zyn,
zult gy ze een weinig warm maken en koelen in dit mengzel, daar na dragen en
aanwassen, en herhalen die zes malen.

Om ze hard te maken.
Neem Poejer van Kalamint-steen en Koperrood van elks een once, wit van een Ei
tot water geslagen, meng het alles, laat het destilleren, dan zal’er een helderder water
van komen, waar mede, en met het Gersten-meel, gy een Deeg zult maken, waar
mede gy uwe Konst-paarlen zult in een Oven te bakken zetten.

Om Paarlen na te maken.
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Gy zult op deze wyze de Paarlen na maken; neem kleine witte Steentjes uit het Hoofd
en Ogen
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van Vissen. Maak deze schoon, en droog. Maak ze tot Poejer, en meng ze met het
Wit van een Ei tot dat het schuimt, en sla het tot dat het dik genoeg is, om’er een
klomp van te maken, waar van gy kleine Paarlen zult toestellen, zo lang de stof vers,
en kneedbaar is. Steek deur ’t midden een gat met een Varkens-bostel. Eindelyk, als
gy ’t zult hebben laten drogen; zult gy ze in Koejenmelk laten koken, en nog eens
in een plaats laten drogen, daar ze voor zon en stof gedekt zyn, tot dat zy hard genoeg
zyn.

Paarlen, die na gegroeide gelyken.
Neem fyne en zeer witte Stamp-paarlen, doe ze in een glaze Destilleer-kolf, doe’er
viermaal nieu Limoensap op, op dat zy zeer zuiver mogen wezen; giet dan uw
Limoensap op uwe Paarlen, na dat gy ’t tot een grove Poejer hebt gestooten in een
Marmere Mortier. Doe ze daar na in een glazen Destilleer-kolf, en maak, dat het
Limoensap daar een paar vingeren breed opstaat. Vernieu uw Limoensap een reis
twe driemaal ten minste op een dag, nemende ’t oude sap deur afgieten daar van.
Haal daar na uwe Paarlen uit dat sap; en doe ze in een wel toegesmeerde nieuwe
Destilleer-kolf, die in de Paardemest gezet wordt, in de Zon, tot dat alles is gesmolten,
Dit weet men daar aan, dat’er de Paarlen zo fyn in zyn geworden, dat’er geen kleine
Greinen in zyn. Men moet aanmerken, dat’er in uwe stof Diertjes zullen kunnen
groejen: maar, zo daar maar twe delen goed van zyn, zal alles wel gaan. Na dat het
smeltzel van uwe Paarlen zal zyn gemaakt, zult gy het in Zilvere vormen doen, die
van binnen verguld zyn, en gemaakt, zo als ’t u behaagt, latende ze daar zestien dagen
in. Haal ze’er dan uit, maak’er gaten in, en doe ze nog weer voor vier dagen in de
zelfde Vormen, haal ze’er nog eens uit, en doop ze in Water de Lune, ’t geen gy voor
vier dagen hebt gemaakt. Leg ze dan nog eens in uwe Vormen voor de laatste reis,
laat ze daar vier, of vyf dagen in blyven. Daar na moet men ze in een Deeg doen, die
van Gersten-meel gemaakt is; en vervolgens zult gy ze laten bakken, gelyk gemeen
Brood. Na ’t bakken van den Deeg moet men ze’er uitnemen, en ze in een, of twe
pinten Ezelinne Melk doen, die in een aarden Pot zyn gedaan, en ze daar in laten
koken, tot dat de Melk is verteerd. Daar na zullen uwe Paarlen by na niet van de
natuurlyke verschillen; en weinige Juweliers, zullen’er ’t kunstje van verstaan.
Paassen is een plechtig Feest, dat Joden en Christenen jaarlyks vieren, de eerste
wegens’t voorbygaan des verderf Engels, die de eerstgeboren van Egypten sloeg;
terwyl zy daar van bevryd bleven; en de laatste wegens de opstandinge van Jesus
Christus onzen Zaligmaker. Dit Feest is verplaatsbaar, want men heeft het jaarlyks
niet op den zelfden dag der maand, noch in de zelfde maand. De andere Feesten,
welke verplaatsbaar zyn, hangen van het Paasfeest af, om in de Kerk gevierd te
worden.
Deze zyn Pinxsteren en de Quadragesima. ’t Is nodig te Paassen vast te stellen om
de andere te plaatzen. Eer wy de manier opgeven, om den dag in de maand te weten,
waar op het Paasfeest moet invallen, is ’t dienstig enige aanmerkingen te maken.
1. Het Paasfeest wordt niet gevierd, dan ’s Zondaags na de volle Maan die in Maart
valt.
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2. De volle Maan van Maart is die, welke naast na de Evennacht van de Maart
voorvalt, en welke men stelt op den 22sten van Maart.

Middel op te weten, op wat dag men het Paasfeest, in een voorgesteld jaar
zal vieren.
Doe by de Epacte van het voorgestelde jaar 1 by. trek die somme van 30 af, ’t geen
overblyft, zal den dag der maand van Maart beduiden, na welke de eerste dag der
Mane zal beginnen. Zo gy na dien gevonden dag vyftien dagen rekent, zal deze de
dag der volle Mane zyn; en de volgende Zondag is dan de dag, waar op het Paasfeest
moet worden gevierd.
Voorbeeld. De Epacte van 1719 is 9; doe daar 1 by, dan is het 10, dat van 30
afgetrokken blyft’er 20 over. Deze betekent den dag der maand van Maart, waar na
gy uwe vyftien dagen rekenen moet, en waar van de laatste op den 4 van Grasmaand
voorvalt. Die dag zal de volle Maan van Maart wezen, en de volgende Zondag, de
9de April, is de dag, waar op men zal het Paassen plechtig vieren.
Zo men had, by voorbeeld, ’t Jaar 1718 gekoren, zoude de volle Maan vallen voor
den 22sten van Maart, ’t geen met de eerste aanmerking strydt, en dan moet men de
rekening tot de maand April overbrengen.
paau is een Vogel, die genoeg wegens de schoonheid van zynen Staart bekend is,
welke met verscheiden kleuren is geschakeerd, welke grote Ogen schynen te
verbeelden. Men heeft twe soorten van Paauwen, tamme en wilde. De tamme houdt
men op Voorhoven, ’t zy uit liefhebbery, of om jonge Paauwen te hebben, die een
zeer goed eten zyn. De Wyfjes noemt men Pawinnen. De Paauwen klimmen op de
hoogste plaatzen, om’er op te zitten als een Uyl op een Krik, als op Huizen en grote
Boomen; en ’t is niet nodig ze op ene overdekte plaats te sluiten.
De Pawinnen beginnen eerst op haar derde jaat te leggen, en doen dit op afgelegen
plaatzen.

’t Broejen der Pawinnen.
Zo men wil, dat een Pawin drie malen broeit, moet men een broed onder de grootste
en oudste Pawinnen in ’t begin van de Maan zetten, en de Pawinnen het leggen laten
volbrengen. Als zy broeit gaat zy weg en verbergt zich voor de Paau in een geheime
plaats; want hy houdt niet af van ze te zoeken, en vindt hy ze, zo slaat hy ze, om ze
uit het nest te doen komen, en breekt de Eijeren.
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Als men zorg heeft gedragen, dat men de Eijeren ener Pawinne heeft vergadert, kan
men ze onder een Hen zetten om ze uit te broejen; in dat geval moet men aan een
Hen, den eersten dag, vyf Pawen-Eijeren geven, en negen van een Hen, daar na zal
men den tienden dag de negen Hoender-eijeren wegnemen, en zal’er negen anderen
in de plaats leggen. Door dit middel zult gy vinden, dat ze alle te gelyk, den dartigsten
dag zullen uitkomen. Gy zult het zelfde aan verscheiden Hennen doen, op den zelfden
tyd, en om dat het Pawinnen Ei, uit hoofde van deszelfs grootheid van ’t Hoen zo
licht niet kan gekeerd worden, zult gy het zagtjes keeren als het Hoen gaat eten; en
gy zult het bovenste met inkt tekenen; op dat gy, als gy wilt, zoud kunnen zien, of
zy’er een gekeerd heeft, anders zoud gy daar veel tyd mede te zoek brengen. Als zy
alle uit zyn, moet men alle de Kuikens aan ene Hen geven, en de Paauwen aan ene
andere, maar draag zorg, dat die, welke de Kiekens by zich heeft, die niet ziet, welke
de Paauwen hoedt; want zy zoude de hare uit jalousie verlaten uit hoofd van de
grootheid en schoonheid der andere.

Om witte jonge Paauwen te hebben.
Als de Pawinne Eijeren broeit, en men haar met wit Lywaat wil bedekken, zal zy
Kuikens krygen, die wit, of van een gemene kleur zyn. Men kan ze ten dien einde
in Koojen, of Hokken sluiten, die behangen zyn met wit Lywaat, of die wit geschilderd
zyn, zo dat al, wat zy in ’t leggen en broeijen ziet, wit is.
Na dertig dagen, als de kleine zyn uitgekomen, en de Moeder zorgvuldig is geaasd,
in hare Broeiplaats, gelyk van de Hoenderen is gezegd; zet men ze onder een Kooi
op ene plaats, daar de Paau niet kan komen, want hy haat de kleinen en doet ze kwaad,
tot dat zy de kuif hebben, en als zy die maken, moet men ze warm houden: want dan
zyn zy zeer ziek, en sterven’er veeltyds van.
pad. De Padden hebben gebruiks genoeg in de Medicynen. Om ze te bereiden heeft
men’er, die ze door en door gestoken hebbende, in ene luchtige plaats laten drogen
en ze ten gebruike bewaren. Andere binden een tou aan de Achter-poot en hangen
ze dus in dergelyk een plaats op, alwaar zy ze niet alleen laten, tot dat zy gestorven
zyn, maar zelfs gedroogd; en dus gedroogd zynde bewaren zy ze ten gebruike.
De Padden op deze wys bereid in de hand, of onder de oxel gehouden, of achter
het oor, of om den hals gehangen, gaat voor een eigen Geneesmiddel deur, voor ’t
bloeden uit de Neus: zy houden ook de stonden op, die te veel gaan, als men ze op
den Buik legt. De Poeijer van Padden op Venus gezwellen gelegd, trekt de
kwaadaardigheid daar van uit. Zy doet ook de waters der Waterzuchtigen als zy op
de Nieren gelegd worden, of in witte Wyn van een scrupel tot een dragma ingegeven,
heengaan.
Van Helmond pryst de Amuletten sterk aan, die hy wil, dat men van Poejer van
gedroogde Padden bereidt; en de stoffen, welke zy uit de keel al stervende in een
kopje, van Was gemaakt, ’t geen men’er onderzet, terwyl zy aan de poot ophangt,
kwyt wordt. Hy verzekert, dat die Amuleten eigentlyk zo wel, om voor de Pest zorg
te dragen, dienen, als om ze te genezen. Hy zegt eindlyk, dat de Schryvers alle de
krachten van een Pad aan een Been, of liever aan een Steen toeschryven, welk men
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somwyl in het hoofd van grote, of oude Padden vindt, en welke men Paddesteenen
noemt, welke de Latynen noemen Bufonites. Zie dezelve op den naam van
paddesteen.
De Chimisten trekken een vluchtig zout van de Pad, waar van de kragten tegen
Waterzucht wonderbaar zyn, men stampt gedroogde Padden en men gebruikt ze in
de zelfde ziekten. Men geeft ze van ene Scrupel tot twe, als men ze inneemt; maar
men legt ze ook uitwendig op den Navel, waar na ze ’t water afzet.
Schoon de Pad gene Tanden heeft zy blaast zich echter op, om een kwyl uit te
schieten, ’t geen men zegt vergiftig te zyn, als zy zich vinden vervolgd. Als men van
zyne spog, of pis is geraakt, moet men de plaats terstond met Pis, of Brandewyn
wassen, en enig vluchtig Zout van Padden, en Harts-hoorn innemen, om ’t stollen
des Bloeds te beletten, of om ’t te ontbinden, zo het begint te stollen, dit is een
voorzorg, welke het goed is te nemen, om toevallen voor te komen, die daar aan
zouden kunnen gebeuren: maar de Padden zyn in een gematigd Land zo zeer niet te
vrezen, als in hete Landen.
paddebloem. Zie Koeidil p. 404.
paddesteen, is een kostlyk gesteente gelykende na een kleine Bottel, ’t welk hol is
aan ene en verheven aan de andere kant, bruin bleek en somtyds zwart, somtyds wit,
somtyds groen, en van velerleije kleur. De witte is de Beste. Deze Steen tot Poejer
gestampt en ingenomen gaat voor een uitnemend tegengift deur; en nog meer, men
vindt’er, die verzekeren, dat zy, die ze by zich dragen, voor alle vergiften bewaard
zyn; en dat men ze zachtlyk over imands Vlees vryvende, het zwellen belet, ’t geen
door venynige Beesten wordt veroorzaakt, en alle venyn na buiten haalt. Doch men
vindt’er, die alle deze krachten voor verdigt houden, Zie Lemery Dictionaire de
Drogue.
paddestoelen. Zie kamperfoelie.
Men heeft een soort, dat men Mousseron noemt, en daar alleen onder de soorten
opgeteld is, zonder te zyn beschreven. Dit is een kleine witte Kamperfoelje, die in
de maand Mei uit de Most groeit. Zy is niet groter, dan een kleine Erret. Men heeft
ze dien naam gegeven; om dat men gelooft, dat zy in de Most is verborgen.
Plaats. Men vindt ze in schaduwachtige plaatzen in de Lente, op het Hout en de
Bóómen, onder de Distelen en op de Velden.
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Eigenschappen. Zy voeden, geven krachten, doen vrteren, verwekken Zaad, zyn
uitnemend in gestoofden, en geven daar veel verhevens aan, en men bereidt ze op
deze wyze.

Manier van Mousserons gereed te maken.
Men pluist de Mousserons, gelyk de andere Kamperfoeljen, of kookt ze in witte
Wyn, met Verjuis, Uijen, Zout, Peper, Citroen, en enige fyne Kruiden. Dit gedaan,
en zy gaar zynde, neemt men ze af, en men dist ze op met weinig saus, waar in men
zoeten Room doet.
Men eet de Mousserons ook gefruit, gelyk men de Champignons doet.

Paddestoelen, tot gestooft.
Neem Mousserons, maak ze schoon, was ze wel, en sla ze in een Servet uit, gelyk
men Salade doet, doe ze koken in een Casserol met Boter (of gesmolten spek); doe’er
fyne kruiden by, maak ze met Zout, Peper en Nentmuskaat smaaklyk, en daar na,
eer men ze opzet, maak de saus met Dojers van een Ei, of wat Meels, of gerast van
Brood gebonden. Men maakt de Poejer van Mousserons ook, gelyk die van
Champignons. Zy is uitnemend, om een gestoofd van verheven smaak te maken.
pagter. Zie ontfanger.
paling. Zie aal.
Men vangt de Paling en de Aal op de zelfde wyzen; gelyk de eerste ook niet, dan
aan de stompheid der Bek en blankheid van de laatste te onderkennen is; zo gebruikt
men ook tot de Paling zo wel als Aal, behalven de Vistuigen in ’t artikel Aal te vinden,
om ze te vangen, nog Fuiken en Korven. De Fuiken zyn Netten, welke in ’t Artikel
Net breder beschreven zyn, en de Korven, zyn in ’t Artikel Fuik beschreven. Zy zyn
in Vleugels, Buik, Inken, Einden en Kubben zyn verdeeld: beduidende de laatste het
achterste gedeelte van een Korf, waar in de Paling by een komt. Dit kan’er af genomen
worden, om’er de Paling uit te halen. Deze Fuiken en Korven zet men in stille Waters
voor Hoofden-enden, Bruggen en Weteringen, daar men tocht van Water heeft; en
deurgaans met de wieken van de tocht afgekeerd.
Men vangt ze ook met Dobbers, dat is ronde houten van een half voet lang, waar
aan Touw is ’t geen’er is opgewonden, en aan welker eind een Fleurhaak is, waar
aan men Aas, of meest een klein Visje doet, terwyl aan dat zelfde Hout nog een
Toutje is, waar aan een steen is, die den grond kan bereiken, en als tot een anker
dient, op dat de Vis niet in staat zoude zyn om’er mede heen te lopen, of het door de
stroom niet zoude verdreven worden. Deze Dobbers worden tegen den avond in grote
Waters, Plassen, Meren, Graften, uitgelegd, aan elk Aas gedaan, en ’t Lyntje een
Vadem afgewonden; en men haalt die Dobbers ’s morgens weder op.
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Als men’er Groei, of kleine Visjes aan doet, steekt men den Haak deur den Rug,
met de punt na voren toe, om dat ze de Paling zo wel, als Snoek by de kop inzwelgt.
Men vangt ze ook aan Fleuren, zo wel, als de Snoek, Zie van de Fleuren onder ’t
woord snoek en snoek-fleuren.

Bereiding.
De Paling is een lekker eten; dat op velerleije wyzen wordt in de Keuken gereed
gemaakt. Men eet het gevuld op deze wyze.
Neem uwe Palingvis hakt ze klein, doe’er zoete Room, kruim van Brood; twe, of
drie Sjalotten, Pieterseli, Zout, Peper by. Dit gedaan zynde vul daar de graat mede,
laat ze daar na in den Oven, in een Taartepan braden, en daar een aangename kleur
krygen.
Men eet ook de Paling au blane; men vilt ze en doet ze stoven met een glas witte
Wyn, Zout, Peper, een bosje fyne Kruiden, boomtjes van Artichokken en
Champinjons. Als alles gestoofd is, doet men daar Dojer van een Ei in, dat geweld
is in Verjuis. Daar na zet men het op voor een voorgericht, dat met gefruite Pieterzeli,
of Brood voor een voorgerecht dient.
Men kan ze ook met een bruine Saus opdissen; men braadt ze in een Kasserol met
geroost Meel rood; daar na doet men’er witte Wyn by, Zout en Peper, een bosje fyne
Kruiden. Als het gestoofd en de Saus gebonden is, dist men het als ’t voorgaande
op.
Men zet ze ook gebakken, of gefruit, op deze wyze op. Men snyt ze aan mooten,
laat ze in Verjuys, Zout en Peper, met een stuk groene Citroen een weinig staan; daar
na neemt men Meel, strooit’er dat over, en laat ze daar na fruiten in een Pan met
Boter. Men kan in de plaats van Meel een Beslag gebruiken, dat helder is en beslagen
met Eijeren; daar na kan men het met gehakte Pieterzely opzetten, voor tussengerecht.
Om gebraden Paling te eten, moet men ze villen, aan stukken snyden, in Verjuis
laten staan, als gezegd is; ze daar na laten roosten, om ze daar na met ene Saus van
Boter, Azyn, Zout en Peper op te dissen; anderen gebruiken een rode Saus, of Saus
Robert.
Men maakt Potspys, Pastyen en Taarten, van Paling en Aal.
Zo mag men in Vrankryk Paling en Aal bereiden, maar een Hollanze maag verteert
ze best, eenvoudiger bereid.
Zy snyden ze aan geen grote mooten, koken ze in schoon Water tot ze by na gaar
is, doen’er Zout by; dissen ze op; eten ze met raauwe Pietersely, Peper en Azyn.
Of braden ze aan een Spit waar aan ze de mooten, een vinger lang gesneden, steken;
ze met Peper en fyn Zout bestrooijen; en eerst met de gesneden stukken boven en
onder laten tussen twe ryen geglommen kolen staan; terwyl ze het uitgedropen vet,
in een goot van Yzer, ontfangen, of op Zand;
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en daar na genoeg uitgedropen zynde keert men de gesneden kanten na de kolen toe;
maar, begeert men ze malser, men kan de gesneden kanten terstond schroeijen.
Men zet ook de mooten in een platte Pan kort by een overeind, giet’er Water by,
’t geen men’er eens mede gekookt hebbende afgiet, om ’t magtigste vet kwyt te
worden. Daar na doet men’er vers Water, Zout, Peper, of Saly, wat Boter, gestootte
Beschuit over, en zet vuur boven en onder tot dat het genoeg is.
Of men snydt grote Paling aan dunne mooten, walmt deze eens op, en ze
opgewonden hebbende, stooft men ze en kruidt men ze, als Karper, met rode Wyn.
Men eet ze ook gekookt met een Eijerdoop.
palm, Boxboom, of in ’t Latyn Buxus. Zie van deszelfs soorten Hubners
Kunst-woordenboek, op ’t woord Buxus.
’t Palmen-hout is hard en vast, wit, trekt na den gele; de bladen zyn altyd groen,
vallen ’s Winters niet af, als die van andere Boomen, welke gemeen zyn.
Gelyk het enigermate na Gajac gelykt, zo heeft het’er ook eigenschappen van:
want de ondervinding doet zien, dat het zweetdryvend is. Zo dat’er hedendaags zyn,
die het Guajac van Vrankryk noemen; en verzekeren, dat het de Spaanze pokken, al
zo gelukkig en zeker geneest, als de Guajac.
De Chymi stookt uit dik hout een zure geest, welke zo wel zeggen ze, als de Gajac,
alle stinkende vochten door zweet, of door onzichtbare deurwaasseming uitdryft.
Men haalt’er ook een zeer geurige Olie uit, die het zelfde uitvoert; zo zy overgehaald
is, en die nog meer aan het bederf der deelen wederstaat. Men geeft ze van twe tot
zes druppen in een glas Water, in Afziedzel van Wyfjes Varen, of witte Wyn. De
Chymisten zeggen, dat zy ook voor de Vallende ziekte zeer goed zy, en zelfs in
Tandpyn, zo men in de Wortel der Tand een wiekje steekt, dat in dezen Olie is vochtig
gemaakt. Zy is ook zeer goed voor opgegeten Tanden. Men vindt’er die willen, dat
de bovengenoemde Olie ook ene verdovende kragt heeft, en dat het daarom is, dat
zy de pynen doet bedaren.

’t Telen van Voetpalm.
Voetpalm is in ’t bezetten van Bloem-tuinen en Bedden, in den Tuinbouw van veel
gebruik. Zy groeit aan Stoelen, en schiet dicht uit. Om ze te vermeerderen scheurt
men de Takjes van de wortels, en zy vat haast wortel; men verkoop ze by de voet.
Schoon men alle Boomen, die, altyd groenblyvende Bladen dragen, best in de
Herfst verpoot, en dus ook de Palmboompjes, echter doet men ver best, dat men met
het Voetpalm poten tot in de Lente toe wagt, om dat zy anders, in bolle gronden
inzonderheid, opvriezende, veel van den Vorst in de Winter te lyden heeft.
Om cierlyke Grondlofwerken van Palm te kunnen maken, en verder wel te
onderhouden; moet men gemene fyne Palm verkiezen, die drie jaren verplant en
nooit geschoren is geweest. Ouder Palm is daar toe te stokkig. Zo is ’t ook met
geschoren Palm, maar voor al met zulke gelegen, die ’s jaars te voren is geschoren
geweest.
Van zulke driejarige planten, van hare houtige stelen gezuiverd, en die niet als
jeugdige scheuten heeft, die ten uiterste drie nevens den andere staende groenbladige
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takjens hebben, kan met gemeenlyk uit ider roe lengte zes roeden uitgemeten Lofwerk
planten. Want men moet dezelve niet dichter planten, dan dat de uitgespreide takjes,
naaulyks malkander raken.
Het Palmyzer, daar de Palm mede in den grond wordt gestoken, moet tussen de
twee tanden, bolachtig rond wezen, op dat de Palmtakjes door ’t insteken niet geknakt,
noch gebroken worden.
Doch gebeurt het, dat de Poter voelt, dat een takje breekt moet het uitgehaald en
een ander in de plaats gestoken worden. Men moet acht geven, dat men geplante
Palm in ’t eerste Jaar niet schere.
Een die ’t scheren verstaat zal in ’t lood scheren zonder dat men het hoort. Doch
die ’t niet verstaan zullen schuyn scheren en veel geklaps maken.

Palm voor Bomen en Heggen, of grove Palm.
Gelyk alle altyd groenende Boomen voor sterke winden moeten gedekt zyn; zo moet
dit inzonderheid ontrent de Heggen van grove Palm in acht worden genomen.
Dewyl de Palm nimmermeer zo hoog als Taxis, of Hulst groeit, maakt men’er ook
lager Heiningen van; maar daar toe is de fyne Palm niet goed.
De houtgewassen met bont blad zyn altyd om hare zeldzaamheid veel geacht; maar
voor ’t oog zyn zy zo aangenaam niet.
palm. (Maagden) zie pervinca.
palmboom, Dadelboom; in ’t Latyn Palma.
Beschryving. ’t Is een grote Boom, waar van de stam met schelpen, als beset is,
welke de einden der verflenste en afgevallen, of afgesneden takken, of liever bladen
zyn. Deze wassen alleen aan den Top des Booms, staan in ’t ronde en de einden
krommen zich na den grond toe. De bladen, die aan dese stelen staan, zyn lang, smal,
tegen over malkander staande, gelyk die van riet. Van deze Bóóm zyn tweder hande
soorten, welke beide vereist worden om een soort van vruchten voort te brengen. ’t
Ene soort draagt bloem en nooit vruchten; ’t andere nooit volmaakte bloem; maar
wel volmaakte vruchten. Zonder dat ’t laaste soort, met het stof van ’t eerste besproeid
wordt, draagt het nooit vruchten. Zo dat het als ’t Wyfje kan aangemerkt worden,
daarom onderscheidt men
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ze by de liefhebbers ook in Palma mas en Foemina. Zie Kampfer Amenitat. Hy brengt
vele bloemen voort, die wit zynde aan trossen hangen, welker steel dun is. De
Palmboom heeft een malse knop, die wel een arm lang is, waar uit verscheiden kleine
spruiten voortkomen, welker ene van de andere drie vingeren breed afstaat, waar uit
vruchten ter grote ener kleine Komkommer voort komen, welke ryp zynde geel zyn.
Hunne schel is, als die van een Vyg, en men schiltze als men ze eten wil. Hun vlees
is als dat van de Meloenen.
De vruchten worden dadels geheten, waar in men ene harde en stenige Neut vindt,
waar in ene lange rode Pit is, van een weinig bittere smaak.
Plaats. Dees Boom wast in Asia, en Africa. De beste Dadels komen van Tunis en
Provence. Maar dese worden niet lang bewaard. Men ziet in verscheiden Plaatzen
van Italien Palmboomen, die geen vrucht dragen. De Palmboom heeft altyd groene
bladen, en bloeit in de lente.
Eigenschappen. De Palmboom is in alle deszelfs deelen samentrekkende. Als de
Dadels nog nieu zyn, stoppenze meer, dan die ingelegd, of gedroogd zyn. Zy doen
kwaad aan ’t hoofd en maken dronken. De drogen hebben een goed gebruik by de
spys voor hun die bloed spuwen, voor de rode Loop, en voor het braken. De
Diaphaenicum, welke van Dadels wordt gemaakt zet het slym af. De Dadelnoten
zyn samen trekkende, en sluiten de sweetgaten van het Lighaam.
Als men de Palmvrucht eerst eet, schynt zy fraay: maar daar na vindt men ze zo
aangenaam, dat men’er zig niet zat aan kan eeten. Zy voedt niet veel, is goed voor
de hitte der blaze, en Long, schoonze anderes pisdryvend is en tot byslapen aanzet.
Zy maakt den buik los. Maar eet men’er te veel van, schaadtze aan de Maag, verstopt
de Lever; om ze te verbeteren moet men ze met gehonigd water, of groene gember
gebruyken.
Palmboom zonder vrucht. Dit gewas is vyf, of zes Ellebogen hoog, en men plant
het gelyk andere uitspruitsels. Hy brengt bladen, als het ried voort: maar zy zyn
breder, minder gepunt en langer: want men vindt ze die drie armen en een halve lang
zyn en anderhalve breed. De rib, die in ’t midden is, is breed en dik, heeft oneindig
vele aders aan weerskante. Zy blyven in de zomer droog, ’t zy uit hunnen aart, of
door de hitte van de zon, zo datze in den maand September afvallen, en niet weder
voor den dag komen dan in het voorjaar, Des zelfs schors is gans met schelpen gedekt,
gelyk de Dadelboom, voor ’t overige is ’t niet dan ene stam, die geen takken heeft.
Zy wast overvloedig in Ciprus en Egipten.
palmyzer is een soort van gereedschap, in den Tuynbou in gebruik, dat uit een rond
yzer ontrend van een voet lang bestaat, dat van onderen, als aan een vorkjes gespleten
is, waar tussen men de Palmtakjes vast houdt, van boven heeft het een Hilt, of handvat,
als een Kruk, van hout, om het te gemakkelyker in den grond te duwen. Men gebruikt
het meest om Palm in parterren te zetten, en in te boeten.
pan is een Keukengereedschap. Men heeft ze van meer soorten, zo in grootte als
gedaante; ’t ene dient om te bakken en snerken, zo Vruchten, als Vlees enz. Men
heeft ze van Yzer, of Koper met een steel; de andere zyn dieper, hebben twe oren,
póóten, of gene, worden om te Stoven en Confyten gebruikt, en zyn van rood, of
geel Koper groot en klein ook zyn ze van aarde, zo met een steel, als oren.
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panacea antimonialis. Deze wordt bereidt met een smeltbare Wynsteen, die door
de Boter van Antimonie tot een Braakwyn wordt gemaakt, en door de vocht der
Lucht smelt.
Doe in een grote Matras een halfpond Butter van Antimonie, een pond Crystallen
van Wynsteen, zeer fyn gestoten, zes Pond gemeen Water, dat een weinig heet is;
Meng alles wel door een, en stop de Matras met een stop van Papier toe, zet ze op
’t zand, en maak’er onder een vuur, dat allengskens tot het koken van de vogt toe
wordt vermeerderd. Houd daar mede den tyd van zeven, of acht uren aan; doe daar
in ’t vervolg allengskens een pond Olie van Wynsteen by, die van zich zelve is
gesmolten, en is heet gemaakt; Dit zal het doen opbruissen. Als dit over is, laat de
stof, nog warm zynde’er deurzygen, en laat de vochtigheid van in een glazen, of
verglaasd aarden Vat uitwasemen op heet zand tot dat zy droog wordt. Daar zal een
soort van zout, of van Braakwynsteen overblyven, welke men in een Kelder moet
zetten, of in een andere vochtige plaats, dan zal’er ene goede menigte van tot een
heldere Vocht smelten, welke gy zult in een glazen Bottel uitgieten, en bewaren;
deze is de Panacea Antimonialis.
Zy doet braken, dog zachtlyk, Men geeftze van acht tot twintig druppen, in een
nat, of in de ene, of de andere bekwame Vocht.
Deze bereiding wordt gemeenlyk een Panacea Antimonialis, of algemeen
geneesmiddel geheten. Zy werd voorheen met meer omstandigheden beschreven,
maar welke naaukeurig met myne gegeven beschryving overeenkomen.
Om deze wel te maken, moet de Matras vry groot zyn, zo dat zy’er niet méér, dan
half vol van wordt op dat de stoffe plaats genoeg houde, om op te vliegen. ’t Is ook
goed het water heet te maken eer men ’t op de Boter van Antimonie en de Krystal
van Tartar doet, zo op dat het mengen te eerder geschiede, als om ’t Vat heet te
maken, op dat het geen gevaar loope van breken, als men het op vuur zet.
Men moet de stoffe lang koken, op dat de Krystal van Wynsteen, zich zo veel
verzade, als mooglyk is met de braakmakende Butter van Antimonie.
’t Opvliegen ’t geen’er gebeurt, als men Olie van Wynsteen op de stof giet, komt
daar van daan, dat het het zuur van de Crystal van Wynsteen, en de
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Butter van Antimonie met geweld in de gaatjes van het Weedzout van de Wynsteen
dringe, en ze in ’t ruw verwyde.
Als men de deurgezygde Vocht doet uitwasemen, moet men letten, dat men op ’t
laast met een houten Spatel den grond van ’t Vat roere: want anders zoude het niet
missen, of het zoude tot een zout stollen, en zich aan ’t Vat vast zetten. Dit zoude
gebeuren, om dat de Crystal van Wynsteen geen zuiver zout is: maar een mengsel
van die stoffen, of, gelyk het gevolglyk Olie in zich heeft, is ’t aan ’t branden en
verbranden onderworpen.
Het Zout, ’t geen een waarachtigen Braakwynsteen is, smelt door de Vocht der
lucht, gelyk alle andere Zouten doen; Maar daar blyft niet over, dan een gedeelte, ’t
geen op den grond van ’t Vat, als een magister valt,’er noit zich in de Vocht begeeft.
Men moet hevige werking aan dit braakmiddel wachten, ’t is gematigder, om dat
het Wynsteen Zout, ’t geen’er deurgemengd is, ten deele de punten der Zoute Zwavel
van Spiesglas vast gemaakt, en gebroken heeft.
panacea mecurialis. Neem zo veel Sublimatus dulcis als ’t u behaagt, stamp het in
een Marmeren, of glazen Vyzel, en doe het in een Matras, daar gy den Hals, op de
helft harer hoogte, hebt afgesneden laat drie vierde van de Matras ledig, zet ze daar
na in zand over een Fornuys, en doet een uur lang’er weinig vuur onder, om de stof
heet te maken.
Vermeerder het allengskens tot den hoogsten graad en blyf daar mede ontrent den
tyd van vyf uren aanhouden, om de stoffe den tyd van sublimeren te gunnen. Als de
Stof is koud geworden, zult gy ’t glas aan stuk breken, en een weinig ligte Aarde,
die ros van kleur is, en op den grond gevonden wordt, wegwerpen en scheiden de
Sublimaat van het Glas; gy zult ze stampen en in een Matras Sublimeren, gelyk gy
gedaan hebt en dit herhalen tot zevenmaalen toe.
Vryf die Sublimaat op eenen Marmer, of Porfyrsteen, tot dat het ene onvoelbare
stof is geworden; doe ze dan in een glaze Kolf, daar gy overgehaalde Brandewyn ter
hoogte van vier vingeren in zult gegoten hebben. De Kolf hebbende met zyn kapiteel
gedekt, laat de stof vyftien dagen trekken, hebbende ze van tyd tot tyd met ene yvoren
Spatel doen roeren. Zet daar na de Kolf op een Marie-, of Damp-bad, maar maak
een ontfang glas aan de bek van het kopstuk Vat en alles uitnemend digt in zyne
samenvoegsels met een natte blaas; en doe de geest van wyn over een matig vuur
destilleren. Als de vaten zyn koud geworden, maak ze los, en gy zult het Panacea op
den grond van de Kolf vinden. Is zy nog niet droog genoeg, gy zult ze over een ligte
zand hette droog maken, terwyl zy met ene yvore, of houte Spatel, in de Kolf zelf,
tot stof gevoerd wordt. Gy zult het in den aarde Vat doen, om het te bewaren.
Deze Panacea Mercurialis is een uitnemend middel voor allerlei soorten van
Venusziekten Verstoppingen, de Scheurbuik, de koude Klieren, Schurft, Dauwwurm,
droog Kransel, wurmen, Majen oude Zweren. Men geeft het van zes Grein tot twe
Scrupels in de Conserf van Rosen. Men moet het in ’t begin in geringe menigte geven
en allengskens de gift vermeerderen.
Dit middel, ter bekwamer tyd gegeven, kan enige smeringe in hun voorkomen,
die van de spaanse Pokken zyn aangetast. Zo men ze geeft op den zelfden dag, dat
men imand gesmeerd heeft, zal het doen beginnen te kwylen, Als men het ten dien
einde ingeeft, moet men het beginnen met tien grëin ’s morgens en zo veel ’s avonds
te geven. Den volgende dag zal men op dergelyke uren daar van vyftien grëinen
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beginnen te geven, en den derden dag twintig grëin. Men zal vervolgen met de gift
te vermeerderen, tot dat men overvloedig zal beginnen te kwylen; dan onderhoudt
men het met om de twe, of drie dagen een twaalf grëin van dat Panacea te geven.

Algemeen PANACEA voor allerleije soorten van ziekten, inzonderheid voor
kwaadaartige Koorsen. zie ESSENTIE SOLARE.
panikkoorn. Zie spelt, spelde.
pannetje is een gereedschap van de Keuken, ’t geen dient om Saussen te maken,
Eijeren te koken en dergelyke. Men heeft ze van geel Koper en van aarden. Men zegt
de Struiven, in een klein Pannetje gemaakt, smaken beter, dan die in een grote Pan
worden gemaakt.
pap. Is een geneesmiddel, dat uit verscheide drogeryen bestaat, die gemaakt worden,
om gezwellen te ontbinden en te verdwynen, of te doen zweren.
pap. (gemene.) Neem vier oncen, en een half witte Brood; een pond eerst gemolken
Melk, drie dojers van Eijeren, een once Rozenolie, een dragma Saffraan, twe dragmen
Extract van Opium. Men zal het binnenste van een Wittebrood, eerst uit den Oven
gekomen, uit kruimelen en laten het in een Pan met melk over weinig vuur koken,
roerende het van tyd tot tyd met de Spatel, tot dat het een dikke Pap wordt. Als men
de pot van ’t vuur heeft genomen, zal men daar drie dojers van Eijeren deurslaan,
een once Rosenolie, een dragma gestootten Saffraan, en daar door doen twe Dragmen
Extract van Opium by, zo de pyn groot is.

Pap voor alle Gezwellen.
Neem Alsem, Heumst Seldery, Bilsenkruyd van elks evenveel, doe het alles in water,
gelyk Spinasie koken, en verkook het water, tot dat’er niet meer opblyft, dan van
doen is, om lyf aan de Pap te geven. Hak dan de Kruiden, en maak’er een Pap van
met Roggemeel. Leg ze’er heet op en verander ze van vier tot vier uren, Is’er
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ontsteking by, doe’er een weinig zoeten Room by, of Boter zonder zout; zo men
moet doen zweren, doe’er een rypmakend middel by.

Ander voor harde Knoestgezwellen, harde Klieren en gezwellen by de de
Ooren.
Neem dove Netel, of Galiopsis in ’t Latyn, stampze, doe ze in Wynazyn tot een Pap
koken, en leg ze’er op; men gebruikt ook het Afziedzel ten zelfde einde.

Ander.
Neem de Knoppen van een Ypenboom voor het geven van Bladen, maak’er een Pap
met Wyn van, en leg ze’er op. Men gebruikt ook de twede Bast van den Ypenbóóm
ten zelven einde gereed gemaakt.
papegaai Perroquet. in ’t Frans, is een Vogel met Veren van velerleije kleur. De
gemeeste is Groen, geschakeerd met Rood, Geel, Zwart; of van Graau, Geschakeerd
met Rood. Zy is dik en sterk van Bek, die in tween verdeeld is, waar van ’t onderste
stuk kort is, en ’t bovenste lang dog krom. De kleur en grootste maken de velerleije
soorten van Papegaijen uit, welke’er in de Wereld zyn. Men brengt ze ons uit Indien,
de Malabaar, Ethiopien, en andere hete Landen. Men geeft haar Vruchten, Granen,
Brood in Water en Wyn geweekt, en vele andere dingen. Maar men moet zorge
dragen, dat men ze gene Pieterselie geeft. Deze is een Vergif, voor die Vogels. Als
men de moeite doet van ze te leeren, leeren ze Spreken, Zingen, en de stem van
Menschen en Dieren nabootzen.

Eigenschappen van de Papegaai.
Het Vlees gekookt en ’t Nat, ’t geen men’er van kookt, zyn goed voor de Vallende
Ziekte. Der zelver Drek gedroogd en aan Poejer ingenomen, is goed om Zenuwen
krachten te geven. Men geeft het van een half Scrupel tot anderhalf Dragma.
papegaai in ’t Frans Arras geheten, is een soort van zeer grote Papegajen, waar van
men Blaauwe en Rode heeft.
papenhout, of in ’t Frans Fusain, Bounet de Prêtre en in ’t Latyn Evonymus geheten.
Beschryving, ’t Is een soort van Boom van grootte, als een Granaatboom, hebbende
daar ook het Blad van. Hy begint in September al te botten en Bloeit in de Lente.
Zyne Bloem gelykt naar witte Violetten, die van kwade geur zyn. De reuk bekomt
kwalyk. De Vrugt is Rood, in vieren gedeeld en gelykt na een Priesters Muts, waar
van zy naam heeft. Zy gelykt na de aauwen van de Sesamum. Zy heeft Zaad in zich.
’t Hout is Bleek gelyk de Vrucht, alhoewel zeer licht.
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Plaats. Men ’vindt dien Boom over al in de Hagen en de Bossen in Vrankryk,
bloeit in April en de Vrucht is ryp in September.
Eigenschappen. De Vrucht en ’t Blad van het Papenhout doen het Vee voor al
Geiten sterven, zo zy’er geen Afgang na krygen; Men zegt, dat men met twe, drie
zaadjes van deszelfs Vrucht van boven en onderen afgaat. Het Afziedsel van de zelfde
zaden maakt het Haair blank, zo men het Hoofd’er mede wast, neemt de vettigheid
weg en doet de Haairen sterven.
De Vrucht in den Oven gedroogd en gestoten, doet de Vlojen sterven. Men gebruikt
het Hout om klossen, en Lardeerpenne van te maken.
papier der hedendaagse. Dit wordt gemaakt van oud en versleten Lywaat, dat wit is
en gewassen wordt, zo het Schryfpapier zal wezen; of van Tou en Zeilwant, of
Nettewant, zo het tot Pakpapier zal dienen. Dit brengt men in de Meulens, daar men
’t door stampers met Beitels doet fyn kappen, en mengen met schoon Water, en het
uit die Kuip met een Vorm welks Bodem van koperdraad zo is gemaakt, dat’er het
Merk der Molen in staat, doet opscheppen; waar na men elk Blad tussen twee Lappen
gelegd op een stapel in een Pers styf uit perst, daar na’er tussen uit neemt, op een
legt, te drogen hangt. Wanneer het die gedaante krygt, waar in wy het zien.
Maar zo men Schryfpapier maakt, wordt’er Vislym in ’t Water gedaan, op dat het
niet vloeije. Daarom wordt’er in ’t Graau vloeipapier geen lym gedaan, behalven dat
het deurgaans van slechte Stof is gemaakt.
Eigenschappen; Vochtig, of Gekaaud papier wordt tot stelping van Bloed gebruikt,
en om de scherpheid der Wonden te genezen. Men brandt het ook voor Vrouwen,
die de Opstyging hebden.

Om fraai Rood Papier te maken.
Neem een half pond Bastard Saffraan, Spoel ze in een Zak in een Revier, zo lang
als’er kleur van komt, doe het Overblyfsel in een Pan, strooi’er over een once As
van Alican, ’t geen men Souda noemt; doe het in een kleine Emmer van laau water;
en roer het gedurig, en het hebbende doorgezygd, doe’er een weinig Citroen sap by,
om’er de Rode kleur aan te geven; ’t Moet Papier van Katoen zyn, en men moet het
in een Bak laten weeken.

Om Papier, op ’t Glas en Ramen gekleefd Wit te maken, en om ’t Alle Jaren
niet te Lymen.
Neem Loodwit met water gevrewen. Als het droog is, vryf het nog eens met Olie;
schilder’er uw Papier mede: maar om ’t nog beter te hebben, moet men’er wat dikke
Olie onder doen; dan wederstaat het den Regen en duurt het beter, doch leg ’t’er twe
malen op.
olie van papier. Zie olie.
papier-riet van de Nyl, in ’t Latyn Papyrus.
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Beschryving. ’t Is een gewas, dat vry wel na de Cyperus gelykt. De Stengels zyn, als
die van Biezen, Driekant, Recht, Glad, Vol hart, Ses Zeven Ellebogen hoog: onder
aan den grond heeft men Bladen, die vry wel na die der Cyperus gelyken, of na
Spargamon. De Bloemen gelyk en wel na een Bos van haair rondom, met een
oneindige menigte van kleine Dotjes Vezels in ’t midden, die na buiten uitstekende
in een gedrongen zyn, als die der Ferula.
Plaats, Zy was in Egipten. Pina zegt, dat Hy ze te Pisa in Italien in een Tuin gezien
heeft, waar na Hy de beschryving en Aftekening gemaakt heeft: maar Prosper Alpinus
heeft ze in Egipten beschreven.
Eigenschappen. Men gebruikt het, om verzweringen te openen. Na dat men het’er
in geweekt heeft, bindt men het met een draad toe, en men droogt het. Daar na steekt
men het gedroogd in de holligheid, waar uit het Vocht na zich halende, zwelt, en het
gat wyder maakt. De As der Papyr is zeer goed, om voortlopende Zweren te stuiten,
inzonheid die van den mond: maar de As van gebrande Kaart, is nog van meerder
kracht. In ’t kort de Papierplant is van groot gebrnik als zy droog is.
De ouden gebruikten de Schors dezer Plant, die een soort van riet is, om te
schryven. Zy hadden het kunstje van ze te scheiden, en ze ten gebruike glad te maken.
Maar de latere Eeuwen hebben een Papier daar toe uitgevonden, dat van beter gebruik
is, en ’t Gebruik van ’t Eerste vernietigd en in ’t Vergeetboek gebragt heeft.
parafimosis. Neem zo veel Hof Slakken, als u belieft, stamp ze in een Marmere
Mortier. Doe’er op ’t Laaste een Varkensreuzel by; Stamp en Meng het wel onder
een, om’er een Smeersel van te maken, welke gy op ’t Deel zult leggen. Gy moet ’s
morgens en ’s avonds ’t zelfde Middel gebruiken tot de Genezing toe.

Anders.
Niets is’er voor een Parafimosis beter, dan ’t Zieke deel met een smeersel te bestryken,
waar van hier nevens het mengsel. Gy zult twe pond verse Boter in de Meimaand
nemen en een pint Sap van Hoppe; doe het in een Ketel, of ander Koper Vaatwerk
over ’t Vuur; en zo dan de Boter gesmolten is, doe’er in een volle Schotel van
Aardwurmen met anderhalf dozyn grote rode Slakken, te voren gezuyverd en in witte
Wyn gewassen. Doe alles koken tot dat het Sap gans is verteerd. Dit zult gy aan de
fraije groene Kleur weten, die het smeersel heeft gekregen. Dit moet gy dan sterk
deurzygen, en het ten gebruike bewaren. Als men het gebruikt, moet men’er zo veel
van smelten, als nodig is, en stryken’er het deel mede, gelyk boven is gezegd, daar
na slaat men’er enen heten Doek van linne om, die’er tot de genezing toe aan gebruikt
moet worden.
parelkruid, Grenuil, in ’t Frans, Lithospermum, of Milium Solis, in ’t Grieks en
Latyn. Men heeft’er twe soorten van.

Beschryving van ’t Grote Parelkruid
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’t Is een Plant, met bladen, als een Olyfboom, maar zy zyn wat Breder, Groender en
Zachter. Die dicht by den Wortel zyn, leggen op de aarde. De Stengels zyn recht,
klein, zo vast als hout. en kruipen over den Grond. Van boven zyn Zy in twe Takken
verdeeld, die onder hare bladen een Zaad hebben ter grootte van dat der Orobus, dat
na Paarlen gelykt, Steenhard is, waar van het den naam van Lithospermum draagt.
Plaats. Deze Plant groeit in Italien tussen de Hagen. Zy draagt in de maand van
Juny en July, Blaauwe bloemen.
Eigenschappen. ’t Zaad in Weegbre water genomen, of in Porcelem, of Latuw
water enige dagen aan een, ter zwaarte van anderhalve Dragma, doende daar by een
half Drama Scolopendrium met twe Greine Ambar, is uitnemend voor een Druipert.
Het Zaad van Milium Solis, gemengd met Vrouwenmelk is goed voor vrouwen,
die in arbeid gaan. Men geeft het tot een half Dragma. Men kan’er zelf meer van
geven: anderhalve Dragma van deze Poeijer in vyf, of zes oncen Latuwater gemengd,
of Weegbrewater met een half Dragma Ceterach, en twe Scrupels Karabe, zyn
uitnemende middelen voor de ontsteking der voorstanders.

Beschryving van ’t kleine Parelkruid.
’t Is als een klein Boomtje, heeft een Stam vol takken, die lange Bladen hebben,
gelyk de grote. Maar de takken zyn korter, vaster, witter; daar deze uitspruiten, komt
een bloem, en vervolgens een wit en langachtig zaad, dat naar Gierst gelykt. Dit heeft
het den naam van Milium Solis doen dragen: ’t Heeft een hoop kleine takken en kruipt
niet, gelyk ’t andere.
parlemoer is een grote dikke schulp, die rond is, bol en geel van buiten en van binnen
wit en zilverachtig van kleur. Zy zyn glad en schoon van binnen, en van buiten kan
men ze haast de zelfde kleur geven, als men het ruwe daar maar van afslypt. Men
maakt’er zeer fraai werk van, en legt’er mede in een verlakt van China: maar men
maakt’er voor al Tabaksdosen en alle kostelyk ingelegd werk mede.
paren. Is een woord van de Duiven houwery, waar mede men te kennen wil geven,
dat een Dofter en Duif met malkanderen verenigen; en zich schikken om met
makanderen eijeren en Jongen voort te brengen.
parotides; Zie. Oorgezwellen.
perkament. Is een bereide huit, waar van het voornaamste gebruyk is, daar op te
schryven. Men gebruykt tot het Perkament Schapen- Rams- en Geite-vellen. Gebruykt
men Lammere vellen, wordt dit Maagdenperkament geheten.
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Om het Perkament en Papier te Vergulden.
Men moet Armenisen Bolus met Gomwater van Adragant vryven, daar twe lagen
van op ’t Perkament leggen, ’t witte heel klaar en ’t ander wat dikker. Als het drooger
is moet men met een Penceel Brandewyn nemen, en water van Kwekornen, ’t geen
gemaakt wordt met in een Glas water van die Kornen naar gelang te doen; en met
een Penceel dit water leggen op den gelegden grond, en daar het Goud over heen.
Als dit droog is moet men het bruineren met een Liksteen.
parterre. Zie bloemperk.
parterre (gras). Is een soort van Parterre, ’t geen van groene zaden wordt gelegd;
Deze manier is uit Engeland oorspronkelyk, maar men maakt ook in Italien die Perken
op verscheide wyzen.
Het Engels Gras is van zo goed een hoedanigheid voor Dreven, of Grasperken,
dat zo men ze in goede orde houdt, zy die uitnemende schoonheid krygt, die men in
Vrankryk noch elders daar in kan brengen.
Maar groene Wandelplaatzen en Perken worden ten merendeele door Graszaad
niet gemaakt; maar meest met zoden; en in der daad die van zoden worden gelegd,
overtreffen die van gezaaid Gras.
Om een fraai Grasperk te zaijen, is het moeijelyk goed zaad te krygen. Het moet
niet wezen gelyk men het zonder onderscheid van de Hooizolder neemt: want alzo
dit zaad te hoog schiet en dik van steel is; zo zal het onderste naakt en dor wezen.
En schoon het nog zo menigmaal werd gemaaid ’t zal nooit fraai Gras voortbrengen;
maar ’t zal in tegendeel niet voortbrengen dan liezen en onkruid, dat weinig beter is,
dan dat van de gemene Velden.
Zo Wandelplaatzen, of Grasperken door zaijen gemaakt worden, is de beste weg,
om zaad te zien krygen van Weigronden, die van natuur fyn en helder zyn, of anders
zal de moeite van ze van lang en biezig gras te onderhouden groot zyn; ’t zal’er
naaulyks ook wel uit zien.
Om Graszaad te zaijen, moet de grond eerst met de Spade worden omgespit; en
als hy is gereed en gelyk gemaakt, moet ze zeer net overgeharkt en’er alle de kluiten
en stenen uitgehaald worden, en een duim dik gedekt met goede, vette aarde om de
groei van ’t zaad te bevorderen. Dit gedaan zynde moet het zaad vry dik gezaaid
worden, en men moet het weder over harken, op dat het dicht en kort voor den dag
kome om ’t zaad te dekken, op dat zo het weder winderig was, niet mogt wegwajen.
Wat den tyd belangt, wanneer men Gras moet zajen; het laaste van Augustus is
een goede tyd, om dat het zaad van nature niets anders dan vocht eist, om te groeijen.
Zo het niet gezaaid wordt voor in ’t laast van February, of het begin van Maart, en
het droog weder maakt, zal ’t zo dra gene groene Wandelingen, of Perken maken. ’t
Is ook best het op enen zwoelen dag, die regen dreigt, te zajen; om dat de regen het
zaad in de aarde drukkende maken zal, dat het eerder schiet.
Als het zaad is wel en dicht opgekomen en schoon groen staat, moet men gedurig
bezig wezen met het in orde te houden. Dit bestaat in ’t Gras dikmaal te majen, want
hoe het meermalen wordt gemaaid, hoe het dichter wordt en beter groeit. Het moet
ook met een houten rol gerold worden, om het zo gelyk, als mooglyk is te maken.
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Zo men het Gras niet wel waarneemt, zal het in Hondsgras en Liezen veranderen,
en als dat gebeur, is het niet te herstellen, dan door zaijen, of ’t weder te beleggen
eens in de twe Jaren. Maar, als de grond van wortels en sterk gras wel gereinigd is,
en de zoden van een fraaije gelyke grond gestoken worden, kan ’t lange Jaren in
goeden staat blyve, mits dat het wel worde onderhouden.
Om Grasperken en Wandelplaatzen in orde te houden, kunt gy in de Herfst nieuw
zaad over enige plaatzen werpen, die niet dicht genoeg zyn, of daar het Gras dood
is, om het te vernieuwen en het weder te herstellen: maar niets onderhoudt het Gras
beter, dan het veelmalen scheren en rollen, om de wormhopen gelyk te maken; daar
door worden de zaden fyn, zie Gard: Diction:
parvinca (Vinca.) Maagdepalm is een gewas, waar van men twe soorten heeft. Het
twede soort verschilt van het eerste niet, dat we gaan beschryven, dan daar in, dat’er
alle deelen groter van zyn.
Beschryving. Dit eerste soort brengt dunne ranken voort van biesdikte. De kleur
der bladen gelykt na Klimop, maar zy zyn kleiner en kruipen over de aarde. Aan de
voet der bladen, wassen in ’t begin van de Lente blaauwe bloemen, die, aangenaam
zynde, vyf even grote blaadjes hebben, die in een groene kelk staan, zy draagt altyd
bladen.
Plaats. Zy wast in de Bossen op vette grond.
De Maagde-palm is te samentrekkend, zeer bitter, zy wordt zo wel in afziedsel,
als anders gebruikt; zy stopt allerlei vloed, zo van den Buik, als Bloedspuwen, Vloed
der Vrouwen en de witte Vloed, na dat men ze heeft den Buik gezuiverd, en ontlast.
Wat meer is, gy zult het bloeden der Neus doen ophouden, zo gy de bladen vryft en
in de Neus steekt, of’er u een Hals-band van maakt, of een muts op ’t Hoofd, of’er
een onder de tong legt. De bladen gegeten stillen de Tandpyn. De plant, enige dagen
in een Vat gedaan, maakt troebele Wyn schoon.
pas wordt by de lief-hebbers zekere gang van een Paard geheten,
pasie. Zo’er in ’t huis van een groot Heer Pasien zyn, strekken zy niet anders, dan
om aanzien aan hem te geven, en zy doen genen ande-
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ren dienst. Men heeft ze’er niet, dan om hen te leren leven, en hunne oeffeningen
doen. Zy moeten daar by wys, eerlyk, beleefd wezen; en werk maken van wel uit te
voeren ’t geen hun wordt aanbevolen, hunnen heer over al volgen, en hem niet
verlaten. Zy moeten zich, zo lang zy Pasien zyn, den Heer waar onder zy staan, en
die voor hun gedrag zorg draagt, onderwerpen, en in zyn afzyn de Paarden gaan zien.
Daar door verplichten zy den Heer, achting voor hen te hebben, en zy worden
menigmaal door dat middel op hunnen tyd Stalmeesters, of krygen bedieningen van
groot aanzien.
passementen, om goude en zilvere Passementen haar eerste fraai weder te geven,
neem een Ossegal, en een Snoekegal en meng ze met schoon water, vryf’er uw goud,
of zilver mede, en gy zult het zien van kleur veranderen.
past van Genua. Neem het vlees van Kween, geurige Appelen van elks evenveel,
met Rozenwater gestampt en deurgezygt door een Temes; en daar na droog het op
een houte Spatel, doende daar zo veel Suiker als past by, en doe alles koken tot dat
het dik genoeg is.

Amandelpast om handen zonder water te wassen.
Neem een pond bittere Amandelen, in heet water gepeld. Laat ze daar na drogen; en
stamp ze vry lang in een Marmore Mortier, doe’er daar na een weinig Melks by, om
de Past te binden, en leg ze weg. Neem daar na een stuk Wittebrood een vuist groot
en week het in Melk om het tot een Past te maken. Gy zult de Amandelpast met dat
brood in een Mortier doen, en doen daar tien dojers van eijeren by, daar gy de hanen
uit zult nemen, en gy zult alles met malkander wel stampen, gietende daar van tyd
tot tyd een weinig melk by, gedurig den deeg roerende en dun makende. Gy zult’er
dus drie half pintjes melk by doen, en gieten het alles in een pan, en zetten het om
’t wel te latenkoken. Gy zult dien deeg roeren en keeren tot dat zy is gekookt. Zy
moet ten minste een uur koken, en of zy genoeg is zal men daar aan weten, of zydik
is.
pastei is een gebak van een deeg, waar in vlees, of vis van allerleije soort onder een,
en toegemaakt besloten is, en dat voor een voorgerigt dient.
Wat den deeg belangt die wordt onderscheiden in een boven en onder korst. De
onderkorst wordt deurgaans van water en tarwen, of roggemeel, zeer styf gekneed,
gemaakt, of men heeft een koperen bekken, ’tgeen de gedaante van Pastei heeft, en
men maakt’er een korst over van Boter, eijeren en melk naar believen, gelyk men
over een taart maakt.
Men kan’er alles in doen imand wat behaagt en naar zyne smaak is.

Om Venesoen Pastei te maken.
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Neem ossevlees broei het een weinig; zet het daar na enen nacht in Wyn-azyn, lardeer
het daar na wel met Spek in zout en peper gewenteld, leg het dan in de gemaakte
korst en bak het. Tot drie pond Vlees neemt men een lood Peper, anderhalf lood
Gember, zo men het begeert; Noten azyn naar behoren, sommige doen’er ook wel
Saffraan by.

Om een Hoender-pastei te maken.
Neem Hoenders; zied ze een walm op; kraak de beenen, leg ze in een Pastei, kruid
Foeliet, Peper en Neut ze wel, doe’er by Sausyzen, Zwezerikken, balletjes van gekookt
Kalfsvlees, Hanekammen, bodems van Artisokken, Aspersies, Castanjen, en Boter;
bak het, na het beleggen met een korst, anderhalf uur. Maak de Saus van schapennat
en Verjuis met twe geklopte Dojere van Eijeren, en doe ze dan door een Trechter in
een gemaakt gat.

Om een Kieken-pastei te maken.
Neem de Kieken, was ze schoon; kneus de pooten, Borst en Beenderen, doe ze in de
korst van de beste deeg gemaakt, leg ze wel by den anderen, doe’er wel Boter by,
en vul ze voorts met Hanekammen, Artisokken, Schaapsvoet, Sausyzen, Zwezerikken,
en wat meer smaaklyk is. Doe’er dan wat Foelie, Peper, Noten, Zout, Boter by; giet
daar wat Rooswater over, en bestrooi ze met Suiker, zo ’t u behaagt en zo veel gy
denkt van doen te hebben. Doe’er dan de korst over, laat het in den Oven bakken,
en gebakken zynde maak een Sous van Dojers van Eijeren, en Verjuis en doe’er deze
in.

Om een zure Limoen-pastei te maken.
Neem Kalfs-vlees en Kalfs-vet, met een verse Limoen; hak het klein, met Zout,
Kruid, Foelie, Peper, en Neutemuskaat, roer’er twe, of drie Dojers van Eijeren onder,
leg het in een korst, en doe’er Schyven van Limoen op, met veel Boter en Vlees-nat,
bak het een uur, en maak een Sous van Verjuis en Dojers van Eijeren, en is ’t nodig
nog wat Schapennat.

Om een Zoete Kieken-pastei te maken.
Neem het Kieken, zied het, een weinig, leg het in de Pastei; kruid het met Kaneel,
Nagelen, wat Noten, en Gember; leg’er ook by Pruimen, van Damast, gekonfyte
Peren, Kersen, Sucade, Amandelen en Boter; laat het een uur bakken; maak de Sous
van Wyn en Suiker; of anders van zoete Room en Dojers van Eijeren, en Suiker; dan
noemt men ze ook wel een zoete Room-Pastei.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om een Vinken-pastei te maken.
Neem Vinken; was ze heel schoon, en een weinig gezoden zynde, leg ze in de korst;
stoffeerse met Kaneel, Suiker, Korenten, Pingelen, Su-
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kade, Boter, bak ze een half uur; en maak de Sous van Rynse-wyn en Suiker.

Om een lekkere Pot-pastei te maken.
Neem twe pond Osse-, of Kalfs-vlees, gekookt en klein gehakt; een pond Korenten,
wat gestote Nagelen en Nootemuskaat, een weinig Gember en Kaneel, en doe by ’t
Vlees-sap, om te stoven, een half pintje Rynsse-wyn en kleine stukken van
Oranjeschel, die eerst geweekt, en in klein Bier zyn opgezoden; wat Amandelen, een
goed stuk Boter, een half pond Pruimen, wat Suiker, en zo men de Pot-pastei enigen
tyd wil bewaren, moet men daar de eerstemaal geen Pruimen by doen.

Paling-pastei.
Om een Paling-pastei te maken, maakt men een Deeg en legt ze in een Taartte-pan
en doet daar de Paling gehakt in, na dat zy eerst gevild is en schoon gemaakt, men
doet’er Zout, Peper, Neutmuskaat en fyne Kruiden, Uijen, Boter, Kappers, Laurier,
gerast Brood, Champignons by; en als het gaar, of onder kolen gebakken is, doet
men daar Dojers van Eijeren in met Verjuies geweld en zet ze op.

Pastei van ’t Vulzel van Kieken-pastei, of Beatilles.
Als uwe korst gereed is, leg uw Vulsel in uwe Taart, of Pan in orde, doe daar
Champignons, Kalfs Zwezerik, enige bodems van Artisokken, Osse-merg by, en
kruid het met Peper en Muskaat: en doe’er wat gestoten Spek by, dek de Pan, of
Pastei met zyne Deeg, doe haar bakken, en Verguld haar eer gy ze opdist, en doe’er
Dojer van Ei geweld in.

Om een Kampernoelje-pastei te maken.
Van de korst Zie taart. Als gy een Kampernoelje-pastei wilt maken; neem ze en sny
ze in stukken, en doe ze op uwen bodem in de Taartepan; kruid ze met fyne kruiden,
Uijen, Zout, Muskaat-noot, doe’er by Boter, dek ze in uwe Pastei, gereed zynde dis
ze op na dat gy daar een Sous van gewelde Dojers in gedaan te hebt.
Men maakt ook Pasteijen van Moriljes en Mousserons.

Haze-pastei.
Om een Pastei van alle Wild te maken, neemt men drie ponden Meel, een pond Boter,
en redelyk Zout; alles wel onder een zynde gemengd, kneed men het en maakt’er
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enen taijen Deeg van. Als de korst gemaakt is, lardeert men den Haas met middelmatig
Spek, met Nagelen, Laurier; en een hoope dunne reepen Spek op den grond der Pastei
gelegd hebbende, met een weinig Boter, legt men den Haas, naar de konst gereed
gemaakt, op den grond, zet ze in den Oven, na dat men ze met Dojer van Ei Verguld
heeft. Op de zelfde wys kan men een Konyn handelen.

Harte Venezoen.
Neem een stuk van een Hart; laat het in Azyn staan; lardeer het grof; kruid het met
Peper, Neut, Nagelen; maak uwe korst klaar, leg’er Spek in Laurier en andere
Specerijen, en bak het gaar in den Oven.

Wilde Venezoen van Zwynen en Réé-vlees.
Men maakt ze even, als boven.

Om een Karper-pastei te maken.
Als men een Karper-pastei wil maken, schrapt men ze en lardeert ze met Paling; en
men maakt ze smaaklyk met Zout, Boter, Peper, Nagelen, Muskaat Noot en
Laurier-bladen. Als zy dus zyn gereed gemaakt, maakt men een korst, daar men de
Karper op zyn langste in legt, en dekt ze daar na. Men doet ze daar na over klein
vuur gaar worden; en als zy half gaar is, doet men’er door een gat, daar in met
voordagt gemaakt, een Glas witte Wyn; waar na men ze afneemt, na dat ze haar
beslag heeft gekregen.

Pastei de Godiveau, of open Kalfs-pastei.
Men maakt een open Kafs-pastei; nemende daar toe een Kalfs-schyf met Ossenmerg
en een weinig Spek. Alles met Zout, Peper, Nagelen, Muskaatnoot, en fyne kruiden
zynde toegemaakt, doe het stoofzel in een korst van drie duimen hoog en schik het
op met Champignons, bodems van Artisokken, en doe ze bakken en opdissen. Men
maakt ze nog op andere wyzen, maar dit is genoeg voor een Landwonig.

Pastei van Wild, die zeer goed is.
Neem de achterbouten van Hazen en neem’er het been uit; hak’er het Vlees van,
gelyk een Kalfspastei; en maak’er ene laag van in een schotel, van twe duimen dik;
doe’er daar na een laag Spek met Laurier-bladen speceryen, en Zout over heen, en
doe het in een korst, dan zal het een Venezoen schynen, was is zy van Kalfs, of
Schapenvlees.
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pastelein, in ’t Latyn Portulaca.
Dit is een gewas, waar van men twe soorten heeft; ’t ene is Wild; ’t andere heeft
men in de Tuinen.
Beschryving van de Wilde Pastelein, Zy is gelyk die, welke men in de Tuinen
heeft, maar zy kruipt over den grond, en is in allen deelen kleiner.
Plaats. Zy wast van zelf in Tuinen en op ’t Veld, bloeit in Juny tot aan September
toe.
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Beschryving der gezaaide Pastelein.
Zy geeft een ronde Steel, die dik en ros is en in enige Takjes zich verdeelt. De Bladen
zyn lyvig, by na rond; en zyn beurts wys aan de Steel. Zy heeft een bloem van vyf
blaadjes, Rooswys geschikt; Deze wordt gevolgd van een Vrucht, in vyf huysjes
verdeeld, waar in is klein rond Zaad, dat plat is. De Wortel is enkel en van vezels
verzeld.
Plaats. Men zaait en teelt ze in de Tuinen, zy bloeit in Juny tot September.
Eigenschappen. Zy is goed voor heete ongesteldheden, en ontstekinge van Maag,
Lever, Nieren en Pis, voor Bloeden, droge Hoeft; Zaad-loop en Venus hitte, heete
Koorsen, het Sap is goed voor Kinderen, om de Wurmen en Koors te genezen; ’t
Gedistelleerd water voert het zelfde uit.
De Pastelein gaat de Salade in kracht te boven. zy heeft niet alleen alle de zelfde
krachten; maar zy is ook goed voor de Roos, en de pynen van de Blaas, hitte der
Nieren, teugelt onkuisse lusten, matigt de koude der Koorsen; en op Wonden gelegd,
die het kout vuur dreigen, belet zy dit. Zo men dit kaauwt, geneest het de zweren
van den Mond, gezwollen Tand-vlees, Tand-pyn, sleeheid der tanden; versterkt de
Stem en verdryft den dorst. Het Zaad, met Honig gegeten, doet dienst aan een korten
Adem. De Pastelein in afziedsel gegeven om te klysteren geneest de persing. Een
half glas van zyn Sap, met was Suiker, bedaart het bloeden en de onmatige vloed der
Vrouwen.
De Pastelein gegeten belet het bloedspuwen; als men ze voor ’t Hoofd legt, geneest
ze Hoofdpyn; op den Buik van Kinderen gelegd, doet ze de Wurmen sterven. De
Pap van Pastelein en Gersten-meel, op de Lever en op de Zyde gelegd, is zeer goed
tegen de Koors.
Buiten alle die Eigenschappen dient de Pastelein, met Gersten-meel, op de slagen
van ’t Hoofd gelegd, voor Hoofd-pyn, razerny en ontsteking der Ogen. Dit middel
is ook goed voor de hitte der Maag en ’t St. Antonis vuur, en de hitte van de Blaas.
De Postelein is ook goed voor Roos; legt men ze met Rozen-olie op de slagen van
’t Hoofd en de Pols, doet het slapen. ’t Water gedronken, doet de zelfde uitwerking.
De Bladen gekaaud genezen de Zweren der Mond, en maken de losse Tanden vast.
Als men ze onder de Tong houdt, genezen ze den dorst; schoon de Pastelein hen, die
heet van Maag zyn, doet slapen, zy doet echter die koud van Maag zyn geen goed,
als zy ze veel eten.

Hoe men de Pastelein Teelt.
’t Is een der beste Warmoeskruiden, waar van men het meeste gebruik tot Sladen en
gestoofd maakt. Men onderscheidt ze in Gele en Groene. De eerste ziet’er aangenaam
uit, en is teerder in ’t kweken, zo dat men in een koude tyd meer moeite heeft, om
ze te doen opkomen en wel onder klok: want voor half Mei wil ze niet wel in volle
grond gelukken; ook moet de Aarde goed, zacht en wel gemest zyn. Dus moet men
de eerste Postelein niet voor half Mei op een bed beginnen te zajen. Men zaait ze
gemeenlyk zeer dicht, om dat deszelfs Zaad zo klein is, dat men het niet dun zoude
kunnen zajen. Als men’er op een bed van zaait, ’t zy als het koud is, en dat men
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Glazen, of Klokken nodig heeft, ’t zy wanneer het zagter weer wordt, vergenoegt
men zich met den grond met de hand, of met de rug der Schup te slaan: maar als men
ze op de volle grond zaait, die wel bereid is, harkt men ze vyf, of zes maal met ene
yzere Vork, om het Zaad in den grond te doen geraken.
’t Groene zo wel, als ’t Gele wordt van Zaad gezaait, ’t geen zwart, zeer klein en
half plat rond is. Om van dit Zaad te kweken, moet men de Planten half Mei verzetten,
op een voet van den andere. Weinig tyds daar aan groeit het voort en bloeit, en als
men ziet, dat een der Zaad-huisjes, opengaande, zwart Zaad vertoont, moet men al
wat op de Plant staat’er afsnyden en laten het enige dagen in de zon leggen, wanneer
het zyne volkomen rypte krygt. Daar na dorst en want men het. Men moet de soorten
elke op haar zelven planten, om zich in ’t zajen niet te bedriegen. De grote knoppen
in ’t Zaad geschoten worden in Zout en Wyn-azyn ingelegd, om ze ’s Winters voor
Salade te gebruiken.

Hoe men de Pastelein gereed maakt.
Behalven de Salade, die men van de Pastelein maakt, eet men ze nog gestooft. Om
hier in te gelukken doet men de kleine Bladen in een Pan, waar by men Boter doet
als zy hun water heeft gegeven. Daar na doet men’er Zout en Peper, daar na Melk,
en ’t geen nog beter is, Room by: en zo dra het gaar is bindt men de Saus met Dojer
van een Ei, of meel, om het warm op te dissen.

Om Pastelein in te leggen.
Neem in ’t laatst van ’t Jaar kleine Pastelein, sny ze in verscheide kleine stukjes, doe
daar Zout op en Nagelen, grof gestooten. Doe ze daar na in een verglaasde Pot,
voegende daar by om de laag een laag Zout, moeten de de onderste en bovenste Zout
wezen. Doe daar na de Pot vol goede Azyn, houd ze wel gesloten; en als gy’er wilt
uithalen, om te eten haal’er met een houtten lepel uit; en draag zorg van de Azyn
met uwe Vinger aan te raken.
patich [water], Lapathum acutum, in ’t Latyn
Beschryving, ’t Is ene Plant, die zeer grote Bladen heeft van een elle, of twe lang,
met verscheiden bloemen op den top, die ros zyn. Haar Zaad is in kleine rode aauwen
gesloten. De Wortel is groot en hard, als hout.
Plaats. Die Plant groeit niet allen in moerige
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plaatsen, maar ook op de bergen, als de grond vet is, en voor al groeit zy daar Koejen
gaan weiden. Zy bloeit in Juni.
Eigenschappen. De Water-Patich heeft eens deels alle de vermogens en
eigenschappen van de Lapatum; maar zy heeft anderdeels dit zonderling, dat zy de
Gal afdryft in ’t Buikzuiveren, maar zo sterk niet, als de Rhabarber. Hierom draagt
ze den naam van Hippolapathium Latif olium en Mununiks Rhabarber. Als men ze
in Wyn-azyn kookt en van buiten oplegt geneest het uitwendig de Schurft.
patrys is een Vogel, daar men veel van houdt, om hare zeer aangename smaak, zy
leeft te lande by zaden, Slakjes, en de tedere Toppen van Kruiden en Boomen. Men
heeft ze van velerleije soorten; maar die van den andere niet verschillen, dan in
koleur. De ene zyn Grys, gemeen en overal; de andere zyn Rood, en dus geheten,
om dat zy rood van pooten zyn, en om den Hals enige veren van die kleur hebben,
men vindt ze in Anjou, Poitou en Saintogne. Men maakt’er meer werk van, dan van
de Gryzen, men ziet op de Alpen witte Patryzen. Eindelyk men heeft’er die men
Griesche noemt, en welke enigen van een Hout-snep niet onderscheiden.
De Mannetjes Patryzen zyn zeer heet in den tyd, dat zy Wyfjes zoeken, zy vechten
tegen den andere daar over tot dat’er een de overwinning behaalt. Deze tyd is in
January. De Wyfjes leggen ene grote menigte Eijeren, maar ’t Mannetje vernielt ze
zo het ze vind. De jonge Patryzen, Perdreaux in ’t Frans geheten, zyn in de Maand
Augustus goed gegeten.
Men brengt somtyds de Patryzen met de jonge Kuikens op de voor-hoven op. De
Griesche, laten zich eer dan de andere tam maken.

Om Patryzen des daags met een Net, Tonnelle, of ’t Zakgaren geheten, te
vangen.
De Patryzen in Vrankryk vry gemeen, schoon’er vele al schietende in de vlucht, en
door de Boeren met Netten, Strikken, en worden omhals geholpen.
Ik zal u naar rang alle de loopjes leeren, die men in ’t werk stelt om ze te vangen.
Zo gy niet in staat zyt, om op de Jagt te gaan, veracht het lezen niet van het geen ik
zal zeggen: want het zal u dienen, om te weten, wanneer vreemden op uw Land op
de Jagt zullen gaan, en om te maken, dat zy niet in staat zyn, om enig Wilt te vangen,
dat gy gaarne houden wilde; en doen vangen door uwe Huisbedienden, om daar
Vrienden op te onthalen.
Om de Patrys, met de Tonnelle, of ’t Sakgeren te vangen moet men eerst weten
waar ze zyn; want zo zy in een Bos, Wyngaard, Hei, of stoppelen zyn, die groot zyn
moet men zich daar mede niet ophouden; om dat zo, gy daar geen ganse koppel kunt
zien, is’er niet meer dan een van noden, die achter zynde en u ziende, met geschreeuw,
weg zal vliegen, en de andere zal doen volgen, Zy moeten dan in een groen
Koorn-veld zyn, dat niet te sterk is, of in een Veld, of een Braakland, of op verse
Aarde, of wel in een Akker waar in men Haver, of Gerst geoogst heeft.
Luiden, die zonder vrees met het Zakgaarn Jagen, gaan met een leggenden Hond,
die zy aan een lang tou hebben, en doen hem jagen. Als hy staan blyft, of dat hy
sterke lucht krygt, halen zy hem achter uit, en maken hem aan de ene, of de andere
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kant vast. Daar na maken ze het Net los, stellen de Koe toe, waar van we de
Beschryving zullen doen; en gaan om ze te maken, gelyk we hier achter zeggen
zullen.

Hoe men een gedaante van een Koe toestelt, om met het Sakgaren Patrys te
vangen.
Deze Koe wordt in de Fig: verbeeld die, voor Blad 631. is gemaakt. Zy moet van
een stuk doek zyn toegesteld, X, Y, G, H, van vier voeten vierkant en als een Koe
gekleurd. Aan de vier-hoeken X. Y. H. G. en in ’t midden L. en aan ’t boveneind op
de plaatzen, door de letter E. F. getekend, zyn kleine stukjes van ’t zelfde doek vast
genaaid, van twe duimen breed en vierkant, om daar door te steken en vast te houden
de einden der stokken O. P., die malkander kruissen, en het bovenste van de vork.
E. F. De twe stokken moeten lang genoeg zyn, het Lywaat wel gespannen te houden
en gebonden wezen, daar zy gekruisd zyn, gelyk gy in de Figuur ziet. De vork moet
lang zyn vier voeten en een halve ten minsten, hebbende het einde I. aan ene punt
gesneden, die steken kan door V. een klein stukje Lywaat K. om laag vast gemaakt,
aan ’t midden van het groot stuk doek. Deze vork en de twe stokken O P. zyn aan
malkander met een tou vast, ’t geen gehegt is aan ’t midden van het doek by de letter
L. Op de zyde Y. is een stuk Lywaat Q. Y. vast, dat als een Koejekop gemaakt is,
hebbende een oog Q. en twe hoornen gemaakt van een stuk van den enen, of anderen
hoed, en aan de andere kant X. is een staart van draden, of iet dergelyks, dat dienstig
is, gemaakt.
Ik rade u een hout boven heen X. Y. te steken zo om het Hoofd X. Y. vast te
houden, en de staart X., als om de andere houten en Ganse-lyf van de Koe steviger
vast te houden. De staart moet aan den rand van het lyf der Koe niet vast zyn: daar
moet een weinig plaats tussen beiden wezen, op dat men onder ’t gaan de staart zie
slingeren, Maak in ’t midden van het doek op een voet na aan ’t boveneind twe gaten
M. N., om door te zien, en te kunnen met het gezicht de Patrys, of ander gevogelte
geleiden, die gy zult willen by komen.
De Boeren en anderen, die met vrees Jagen, gebruiken geen hond, maar gaan met
het Limieren van den dag te velde, om de Patrys te horen zingen, want dit laten ze
nooit na.
Zy die met het Sakgaren moeten uitgaan en van de plaats verzekert zyn, daar zy
de laatste reis hebben gezongen, maken hunne Koe gereed, en
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zo dra zy klaar genoeg zyn, om hem te ontdekken, stellen zy zich in staat, gelyk gy
zult in de Figuur zien, welke ik stel, dat een gans stuk Koorn verbeeldt, en de plaatsen
tussen de gestipte lynen door de Cyffers 1. 2. 3. 4. aangewezen, den grond der veuren,
of de tussenpaadjes van het Kooren, waar in de Patryzen zonder belet loopen. De
Jager, het Zakgaren en de steekgarens, op zynen schouder hebbende, neemt de Koe
in ’t midden met beiden zyne handen, al waar alle de houten by een komen; en
kykende deur de twe gaten M. N. gaat hy zagtjes van de ene kant na de andere van
den Akker, tot dat hy de Patrys ontdekt heeft, en als hy ze heeft vernomen, nadert
hy en omkerende te rug, als hy ziet, dat zy zonder Schreumen vast zitten; en let maar
alleen, waar zy genegen zyn te gaan.
Dit gemerkt hebbende gaat hy ver om; steekt zyne Koe op den grond regt overeind,
maakt zyn Zakgaren los, en begint met den staart, en het eind A. vast te steken: in
het midden, of op den grond ener veuren van ’t Kooren, en gaande na de Patrys toe,
spant hy ’t Ganse Net A. G. Daar na de twe staken b. d. die aan de hoep van den
ingang vast zyn, zo dat het Zakgaren wel styf gespannen is, en de Koe op ene andere
plaats vast stekende, maak hy de vleugel los en steekt ze van ’t ene eind a., vlak tegen
’t Zakgaren aan, vast aan ’t houtje b. en nemende weder de Koe in ene hand, gaat hy
aan een kant, en steekt het overige van de vleugel P O N M. Vervolgens, een weinig
aan een kant een weinig schuins na de Patrys toe naderende, gelyk men in de Figuur
ziet, daar de Vogels met de Letters, Q R S T V. getekend zyn. Hy steekt de andere
vleugel H I K L . op de zelfde wys. Als alles wel gespannen is, gaat de Patrysjager
van daar en ver van de Patrys op zy van dezelve na achter haar, na de Cyffers 1. 2.
3. toe, gelyk men ’t in de twede Figuur ziet, die de Koe verbeeldt; achter welke hy
zyn moet. En, ziende gedurig door de twe gaten M. N., nadert hyze allengskens niet
recht toe recht aan, maar gaande van de ene na de andere kant. Zo hy ziet, dat zy
blyven staan en ’t Hoofd opsteken is ’t een bewys, dat zy in angst zyn; en in zo een
geval gaat hy weder te rug en leggen op zynen buik met het doek over zyn lyf,
bewegende zich somwyl als een Koe, of Paard, dat zich rolt. Daar na ryst hy weder
op en gaat zachtjes van den enen na den anderen kant, gelyk een Koe die loopt grazen,
Dit bedriegt hen, zo dat zy menen een Koe te zien; zo zy gaan de kost zoeken, is ’t
een bewys dat zy vast zitten. Dan nadert hy ze en dryft ze allengskens na de Netten.
Zo hy ziet, dat’er een af wil dwalen ziet hy ze daar van af te houden, en ze als een
koppel Schapen te dryven. Als zy dicht by de steekgaren zyn, steken zy haar kop en
krop daar in, en terwyl ze de Boer dryft, willen ze zo voort gaan: zo dat zy de wiek
volgende die schuin toe loopt (gelyk gezegd is) eindlyk aan den ingang van het
Zakgaren komen, alwaar de Haan die de Vader van ’t geselschap is zich ophoudt,
en’er niet wil ingaan, zonder ze eerst wel te bekyken. De Jager dryft ze al gedurig
voort; komt’er een in, die na ’t eind loopt van het Net; ter zelver tyd, geloven de
anderen dat’er een opening is, en volgen de eerste, die’er in is gegaan.
Vervolgens moet de Jager zyne Koe neer gojen, en lopen uit al zyne magt om den
ingang van het Zakgaren te sluiten, en vangen het Patrys. Naderhand neemt de Jager
zyn Net weder op, ontspant zyne Koe en gaat na huis, of elders ene andere vangst
doen.
Zie het Artikel net alwaar gy zult vinden, hoe men ene Tonnelle, of een Zakgaren
maakt, om Patrys te vangen.
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Hoe de Boeren des Nachts Patryzen vangen met een Net dat men een Sleepnet
noemt.
Zie daar een fynheid van den Boer, die nog nadeeliger, als de voorgaande, en ook
verboden is.
Een Boer gaat des Avonds, als de Zon onder gaat, in een groot veld, alwaar hy
gelooft, dat Patrys is; en zich achter een haag, of struik verbergende hoort hy ze
zingen, en gaat na de plaats, daar hy ze hoort, om te weten, waar zy zyn. Als zy een
weinig gezongen hebben, vliegen zy ontrent honderd schreden verder; en lopende
de ene achter de andere, zingen ze nog eens, en vliegen nog ontrent vyftig schreden
verder, en zingen gelyk te voren. Somwyl doen ze nog eens een kleine vlucht van
twintig, of dertig passen, en zingen nog een reis twe, of driemalen en blyven zitten,
daar zy laatst gezongen hebben. De Boer volgt hen telkemaal, als zy vliegen, tot dat
zy vast zitten, hy teken de plaats aan den enen, of anderen Boom, of met een steen,
of met een klein takje, of paaltje, dat hy in den grond steekt, en keert van daar weder
na huis, om twe ligte staken gereed te maken, ontrent van achtien voeten lang, die
aan ’t ene eind zo sterk zyn, als aan ’t ander, ’t komt’er niet op aan, of zy aan twe
stukken zyn. Hy neemt zyn Net, stokken en imand met zich. Zy gaan als het wel
donker is, op den Akker, daar de Patrys op is, op de getekende plaats, en maken het
Net op deze wys klaar.
Het Figuur naar deze Bladzyde genommerd en achter bygevoegd verbeeld den
Koorn-akker, daar men de Patrys op vernomen heeft. De paadjes, of veurens zyn
daar door gestipte lynen verbeeld; de grond, of ’t geen tussen de hoogten in is, zyn
de spatien tussen deze ribben. Eindlyk de letter P. is de veuren, daar men gelooft,
dat de Patrys vast zit.
De twe mannen spannen het Net op een plaats, daar men nog struiken, noch takken
heeft, daar ze in konden verwarren; en maken, dat men niets vong, en leggende een
staak AB. en BC. aan elken kant van het Net neder, maken ze ’t ’er langs heen aan
vast op de plaatsen met de toutjes, die’er aan verbeeld worden by te hangen, getekend
in de
[illustratie]
[Plaat 39. pag. 766. pag. 768. Fig. 1. Fig. 2. PATRYS. F. de Bakker fecit.
1740.]
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Figuur. Dan steken ze een tou deur ’t eind van ’t Net; ’t geen ze op den rand hebben
en maken daar op de plaatsen getekend O. P. Q. vast drie toutjes. Deze touwen moeten
ontrent twe voeten en een half, of drie voeten langte hebben, hebbende aan ’t andere
einde elk een klein takje vast, daar vier vyf bladen aan zyn, gelyk in de Figuur te
zien is, om de Patrys te doen ryzen, die zich somwyl het Net over ’t Hoofd kon laten
halen, zo deze takjes geen geraas maakten, dat haar vervaart maakt, als het Net over
haar is. Dit moet men voor al ontrent de rode Patryzen in acht nemen; die vry wat
luijer om te ryzen zyn, dan de gryzen.
Als het Net wel toegesteld is, neemt elk zyne stok in de hand, lichtende ze aan ’t
midden op hoog niet recht over eind maar schuin, en sleept ze zo na zich, dat’er niets
over den grond gaat, dan de kleine takjes O. P. Q. Zy gaan regt na de Patrys, langzaam
en zonder razen, toe, houdende het Net om hoog, vier, of vyf voeten van den grond;
en het achterste maar ontrent ene halve voet. Als de Patrys, of iet anders, dat der
moeite waard is, zich op geeft, laten ze de handen los en het Sleep-net vallen, en
gaan het vangen ’t geen’er onder wordt gevonden.
Zo de Patryzen ontvliegen, eer zy met het Net overdekt zyn, gelyk menigmalen
gebeurt, zetten zich de Jagers een uur, of twe neder, om de Patryzen eens weder in
slaap te laten geraken, die zich het ganse veld over hebben laten verspreiden. Daar
na slaan sy het ganse stuk land met het Net. Beginnende met het ene en eindigende
met het andere, en zy vangen dan altyd de ene, of de andere.
Zo zy de plaats voorby zyn, daar zy vast gezeten zyn geweest en niet zyn
opgevlogen, keeren ze wederom, latende het Net een weinig op den grond komen,
om ze tot opvliegen, zo zy’er zyn te noodzaken, en, zo zy ze daar niet vinden, is ’t
een teken, dat zy na het zingen voor de laatste ries, dat men ze gehoord heeft, verder
zyn gelóópen. Zy slaan dan zo lang van de ene na de andere kant, tot dat zy
opgevlogen zyn, of gevangen.
Deze Jagt geschiedt noch by ligte Maan, noch by Sneeu.
Enige Boeren nemen op deze Jacht vuur mede, om de Patrys beter te ontdekken,
die dit licht ziende, meenen, dat het dag zy, dan hoort men ze, die zich uitrekken, en
zich bewegen; wanneer hy die ’t vuur heeft een weinig aan een kant gaat, om van de
Patrys niet gezien te zyn; en als’er het Sleep-net over is, laten zy het vallen en lopen
heen om ze te vatten.
Dit vuur is niets anders, dan een Koorn-maat, welke de Boer zich op de Borst
tegen de knoopen met het onderste van den bodem vast; en de opening na de kant
van de Patrys is. Op den bodem van dat Schepel, is een gladde yzere Lamp vast, die
daar toe met voordagt gemaakt is. ’t Pit van die Lamp is een ping dik, Zo dat deze
Lamp ontstoken zynde alleen van voren licht: maar geen aan de kanten kan geven.
Die het draagt ziet alles wat twintig schreden van hem van daan geschiedt, terwyl
hy zelve zo min als zyn maat, om dat dees op zyde is, van nimand worden gezien.
Men heeft nog ene andere uitvinding, om vuur by het Sleepnet te brengen, welke
veel gemaklyker, dan een Schepel is, en zo gevaarlyk voor hem niet is, die ’t licht
draagt. ’t Gevaar, ’t geen een Boer loopt, bestaat daar in, dat imand, die een Snaphaan,
en kennis heeft, dat men zyne Patryzen by nagt vangt, altyd op ’t licht aan schiet, en
door dat middel den drager van ’t licht kan dood schieten, of kwetzen: want dit is
somwyl wel eens gebeurt. Om dat voor te komen doet de Jager, die fyn is, een stuk
werks van blank Yzer maken, dat ik niet beter kan doen begrypen, dan met u te doen
een rugmand verbeelden, waar mede men aarden draagt, waar in men een Lamp zet,
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die ook van blank Yzer is; en om het te dragen, doet men’er in ’t midden een oor aan
souderen, zo dat het’er als een aardmandje uit ziet, dat op zyde op de aarde legt, waar
aan men der draagband vast maakt, en om ’t ’er aan te dragen. Die ’t draagt houdt
het met ene hand by ’t oor, en met de andere draagt hy ’t Net. Dus zoude een die
schoot aan den drager van het vuur geen kwaad doen; als hy in de draag-korf schoot.
Men heeft’er die geloven, dat de Patryzen op ’t licht komen aanloopen, als zy het
zien; om dat men zegt, Patryzen by ’t licht vangen: maar zy bedriegen zich, want zo
men een tyd lang voor hen met lieht was, zouden ze terstond het bedrog gewaar
worden en weg vliegen.

Andere Manier, welke de Boeren gebruiken, om de Patryzen by Nacht, te
vangen zonder makkers.
De fynste Boeren willen gene makkers hebben, om hy nagt Patrys te vangen. Uit
vrees van ontdekt te worden, van imand, willen ze liever meer moeite doen, en al ’t
voordeel alleen hebben.
Die een koppel Patryzen wil vangen, zonder imands hulp; gaat na huis, als hy de
plaats der Patryzen heeft waargenomen, gelyk gezegd is, en maakt daar twe stokken
van wilge gereed, of van ander regt en ligt hout, die aan ’t ene eind dikker, dan aan
’t andere zyn, van twaalf, of vyftien voeten lang. Hy maakt daar zyn Net aan vast.
Gelyk gy in de volgende Figuur ziet.
De stokken moeten langs de zyden Q. S. en T. R. met een toutje vast gemaakt
worden, zo dat haar dikke einden aan ’t naauste einde van ’t Net S. T. komen. Het
Sleep-net gereed zynde, gaat de Jager terstond na de plaats, daar hy de Patrys heeft
gezien, en draagt de Netten zo, dat het eind S. T. tegen zynen buik zynde, de enden
der stokken, S. T. hem de zyde knellen; en zyne armen zo ver uitstekende, als hy
kan, vat hy met zyne beide handen de twe staken zo ver, als hy kan, op dat hy het
tou S. T. tegen zyn lyf drukkende
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het te beter in zyn bewout hebbe; en houdende het Net vier vyf, of zes voeten van
den grond, gaat hy langs een Koornveld leggende ter rechter en linker hand de kant
Q. R. van het Net tegen de aarde, zonder het te laten vallen, of daar moet ten Patryzen
onder wezen, in welk geval hy de staken en Net laat vallen, en loopt vangen ’t geen’er
onder is.
Zo de Patryzen niet zyn opgevlogen, als die aan ’t eind van de veur is, gaat hy het
veld nog eens langs, maar op ene andere plaats als hy gegaan heeft, Ontrent twemaal
zo ver daar van daan, als ’t Net lang is; op dat hy, gedurig voort ga het rechts en links
leggende, gelyk hy de eerste maal gedaan heeft, nemende alle de regelen in acht,
waar van men boven heeft gesproken. Men zal vinden hoe men dit Net moet maken
in ’t Artikel Net.

Om een ganse koppel Patryzen te vangen op een plaats daar Aas is.
Men vindt Landen, die geen gezags genoeg hebben, om de Jagers het jagen te beletten,
en echter wel te vrede zouden zyn, mogten zy ’t Wild op hun land houden tot
vermenigvuldiging, of des Somers om het vermaak te hebben van ze onder ’t wandelen
op ’t Veld te zien, of hunne vrienden daar het vermaak van te geven, Om dat vermaak
te hebben, heb ik een Klein-net verzonnen, dat zeer bekwaam is, niet alleen, om
Krajen op de Sneeu te vangen, maar om een koppel Patryzen te vangen, ’t welk gy
na den Wyn-oogst gemaklyk kunt doen, eer gy het land verlaat. Gebruikende dat
Net, op de volgende wys.
Gy moet weten, dat de koppel Patryzen, die gy zoekt te vangen, zich by dag in
een omheinde plaats van een Wyngaart begeeft, of in een stuk lands waar dichte by
een Haag, of een kreupel bosje is. Dit ondersteld zynde moet gy vyf, of zes handen
vol Haver, of Gerst, of Koorn op een hoop in een plaats van dat stuk Lands, of
Wyngaard neergojen, die ver is van den ingang van een haag ten minste dertig veertig
schreden, en steken daar rondom vier houtjes van een duim dik en een voet hoog,
vier voeten van den andere in ’t vierkant. Van deze plaats af moet men in ’t midden
van ’t Land gaan en laten gedurig enige Graantjes Koorn vallen, en keeren weder na
huis.
’t Is zeker, dat de Patrys na die plaats toe vliegende om de kost te zoeken, en,
vindende een ry daar van, die vervolgen zal tot gedagte hoopje, daar zy Aas vindende
aan ’t eten zal gaan, en daar ’s anderen daags, vroeg morgens, om de kost te vinden,
weder zal komen. Men moet een reis, of twemaal daags daar komen om te zien, of
zy op de plaats van ’t Aas hebben Mest gemaakt, als men dat ziet wees verkezerd,
dat zy’er zullen geaasd hebben, en daar weder zullen komen. Leg’er weder Graan,
en steek by elk stokje een takje Brem, en maak een ry gelyk de eerste reis, en ga’er
weder heen om te zien, of zy niet tegenstaande de Brem daar evenwel gegeten hebben.
Neem dan een toutje en maak dit om hoog aan alle de stokjes vast en span het van
het ene na het andere. Leg’er daar na enige strooitjes over, dwars over malkander,
even of het een Net was. Gooi’er weder Aas, en maak een ry Graantjes. Zo zy’er,
niet tegenstaande het toutje en de Brem, eten, zullen zy’er wel haast te vangen zyn.
Dan kunt gy de vier stokjes wel weg nemen, met de toutjes en ’t stroo, en spannen
het Net gelyk in ’t Figuur van dit Blad te zien is. Gy zult vier stokjes steken, die vast
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zyn, aan het Net, F. H. B. E. vry diep in de aarde, zo dat de stokjes, het ene ver genoeg
van het andere is, om het Net, dat’er boven aan vast is, wel en vierkant aan te spannen.
Daar na zult gy de kant F. E. van het Net oplichten tot de hoogte A.D. van de stokjes,
en om dat eind om hoog te houden; zet’er kleine stokjes riet onder, of wel van teer
hout, waar van ’t ene eind in den grond steekt, en ’t ander dient om het Net op te
houden, gelyk het in de Fig: 2. wordt afgebeeld.
Op de zelfde wys moeten de drie andere kanten worden opgelicht, en, om de
Patryzen stout te maken, moet men nog vier takjes Brem by de vier hoeken van ’t
Net en de stokjes neder steken gelyk te voren; en maak daar na het toutje, dat door
alle de laatste Mazen rondom het Net, en door de vier ringen gaat, die om laag aan
de stokjes vast zyn, gereed; de twe einden van dat toutje moeten aan den andere
geknoopt zyn, en weder aan een ander enkel toutje vast gemaakt wezen, dat vry sterk
is, op de plaats, in beide de Figuren met A. getekend. Het ander eind van dat toutje
moet reiken tot aan de Haag, of het Bosje L. alwaar gy begeven moet, om het Net
toe te halen. En’er de Patryzen in te sluiten. Het toutje moet slap wezen, om ’t eind
van ’t Net te beter op te kunnen ligten (gelyk ik heb gezegd) en het moet ook altyd
in de ringen E F G H. gestoken zyn van de Fig: 1. Het Net gespannen zynde, zal
men’er nog een handvol Koorn vyf, of zes onder neder gojen, naar de menigte van
de koppel Patryzen; en men moet zich ’s morgen met het limieren van den dag op
de plaats bevinden, om alles wel te stellen en zich achter ’t hout L. te verschuilen,
waar aan men ’t einde van het tou vast maakt, dat het Net moet doen spelen.
Zo haast, als het dag is, zullen de Patryzen niet missen na de plaats van ’t Aas te
komen, men moet ze wel onder ’t Net laten koppelen, en als zy op haar drukste van
’t eten zyn, moet men het tou I. L. na zich halen, ’t geen het Net zal sluiten, en ’t wel
vast maken aan een stok, of tak van een boom, op dat de Patrys niet zoude kunnen
op vliegen, als zy de vlugt wilde nemen. Loop’er dan schielyk na toe. Om ze te vatten.
Zo zy’er by geval des morgens niet mogten komen, moet men ’s Middaags daar
weder na toe gaan, ten zy gy liever, als ’t zekerste, op elken morgenstond wilde
passen.
[illustratie]
[Plaat 40. pag. 769. pag. 769. Fig. 1. Fig. 2. PATRYS. F. de Bakker fecit,
1740.]
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Wy hebben hier twe Figuren afgetekend, om beter zonder verwarring de gedaante
van het Net gespannen te verbeelden. De eerste Figuur toont hoe het moet toegehaald
wezen als’er de Patryzen onder zyn, en het twede hoe het gesteld zynde geschapen
is.
Van de Patrys, welke gy vangt, moet gy de Mannetjes eten, en mesten de Wyfjes
tot de vaste, dat men niet meer jaagt in een vertrek, en zetten ze te dier tyd weder op
uw Land. Gy zult op deze wys zo vele koppels Patrys op uw Land hebben, als gy
Wyfjes hebt, en dus zult gy uw Land’er mede bevolken en ’t ras bewaren.
Hoe men dit Net maakt is in ’t Artikel net te zien.

Ander kunstje, om een koppel Patrys in een Wyngaart, of Bos met het
Steekgaarn te vangen.
Gy kunt nog, zo gy wilt, om een kopgel Patryzen te vangen, de Steekgarens gebruiken,
welke elders beschreven, en gemaakt zyn op ene wys, die elders is gezegd. Zie, daar,
hoe men deze Jagt moet aanleggen.
Gaat op ’t Veld met een Jagt Hond, zo hy een koppel Patryzen op jaagt, en zo gy
ze in kleine stukken gehakt hout ziet vallen, of in een Wyngaard, een kreupel Bos,
of dat gy ze hebt horen zingen, of dat gy weet, dat zy’er gemeenlyk zyn, doe dan,
gelyk men in de Figuur van deze Bladz: afgebeeld ziet.
Onderstel, dat de plaats I. K. M. het midden van de Wyngaard zy, daar ge de Patrys
hebt in zien vallen; neem imand met u, en draag uwe Steekgarens, zet ze dwars over
de Wyngaard een honderd, of twe schreden ver van de plaats, daar gy gelooft, dat
zy zyn; gelyk by voorbeeld, de Letters A. B. Als de Netten zullen zyn gespannen,
ga dan ver om na achter de Patrys, stel u volk in order, den enen aan de letter N., den
anderen aan de letter P. en uw zelven in O. en wees van malkanderen, na dat uw
Steekgarn lang is; en naar dat gy in getal zyt; altoos de Patrys moet tussen u en uw
Net in zyn.
Neem elk twe stenen in de hand, en naderende Allenskens sla den enen tegen den
anderen, en ga al pratende voort; maar gy moet zo zagtjes aankomen, dat gy niet
schynt voort te gaan, want zo gy te sterk aankwam, zouden zy ’t veel eer op een
vliegen, dan op een loopen stellen. Zy moeten dan veel eer loopen, om zachtjes het
gerucht te ontgaan dat zy van ver hooren, en met een geraas, dat haar te na komt; en
dus zullen ze zachtjes in de Steekgaren loopen, zo gy ze aan dien kant niet hebt
gevonden, is ’t een teken, dat zy verloopen zyn, na dat zy zyn in de Wyngaard
gevallen, en dat zy aan de andere kant van uw Net zyn, ga in zo een geval ver om na
de plaatzen D. E. F. toe, om op dezelfde wys voort te gaan, als aan de andere kant;
om ze onfeilbaar te vangen.
Zo gy een grote langte van Steekgaren hebt; en de plaats, daar gy ze spannen moet,
zeer ruim is, of zo gy geen volks genoeg hebt, om de Patrys in ’t Net te jagen, of
men moet meer dan dertig, of veertig schreden van een zyn, moet gy niet recht toe,
recht aan het Net naderen, maar al slingerende van de ene na de andere zyde, om
geen grote plaats te laten, die niet betreden wordt: want het zoude kunnen gebeuren,
dat de Patrys in zo een plaats zynde, stil bleef zitten en zich niet bewoog als zy niet
te sterk door het geraas gedrongen werd
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Kunsjes van de Boeren om een koppel Patryzen die ge-aast zyn, in een soort
van Kooi, te vangen, die men een Knip noemt.
De uitvinding, die ik hier voorstel is een loosheid, door welke een boer een koppel
Patryzen vangt, na dat hy ze heeft ge-aasd; deze vond is vry gemeen in enige
Landschappen. Dit tuig is een soort van Kooi, die sommige een Knip, anderen een
Stulp-kooi, andere weder op ene andere wys noemen, of in Vrankryk op sommige
plaatsen, Mué, op andere plaatsen, een Trebuchet, of Tombereáu. Gy zult ook dit
vangtuig kunnen gebruiken; op de zelfde wys, gelyk gezegd is, om de Patryzen op
te vangen, die men op zyn Land wil houden, Hierom zal ik het maaksel van dit
Kniptuig en hoe men het gebruikt, beschryven, gelyk wy het in de Figuren van dit
Blad af-beelden.
Deze Knip, of Stulp kooi bestaat uit vier stukken hout A. B: A. D. D. C. en C. B.
elke derdehalve, of drie voeten lang, aan weerskanten op twe duimen na aan ’t eind
met een gat doorboord, dat groot genoeg is; om’er ene vinger deur te steken. Men
moet deze in ’t vierkand op den grond ieggen, na dat men ze te voren heeft tot op de
helft ingekipt, regt op de gaten, om ze malkander te doen vast houden, hebbende ’t
ene hunner einden, in ’t andere zo, dat zy vier hoeken uitmaken; en in de hoek, daar
men het gat vindt, moet men door de einden een teen van hout steken, dat een vinger
dik is, en vier, of vyf voeten lang, ’t geen daar, als een pen in gaat, en van ’t enen tot
het andere eind der Kooi in de hoeken deurgaat, die over malkanderen komen. Steek
een andere teen van de zelfde gedaante in de twe andere hoeken, die nog overig zyn,
en als door ’t eerste zullen gaan. Daar na moet men verscheiden houtjes hebben, die
vry recht zyn, en een vinger dik, en de ene wat korter, dan de andere trapswys zyn,
en leggen ze rondom by de teenen zo, dat zy malkander aan de einden op den anderen
kruissen, tot op de hoogte van de Knip toe, daar men een gat moet laten, om’er de
Patrys uit te halen; nemende in ’t maken van die houtjes gedurig acht, om de
Stulp-kooi al verminderende en rond van boven toeloopende te maken.
Na dat de houtjes alle dus zyn gelegd, zal men ze naar het beloop der teenen, met
teentjes, of touwen binden. Gy zult een houtje, of stokje F. G. een kleine vinger dik
nemen, dat gy aan weerskanten plat zult maken, dat is van boven en van on-
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deren, en gy zult het drie voeten lang snyden, makende het met een toutje aan een
eind F. in ’t midden van de stok D. C. vast. Dit houtje zal beweegbaar wezen en niet
vast gehouden worden, hebbende een kleine keep in G. een duim, of twe van ’t eind
G.
Als men de Knip wil zetten, moet een stok I. K. hebben, lang anderhalve voet,
met een toutje om hoog vast, om daar een klein stokje H. van een halve voet aan te
hangen, of op zyn beste van negen duimen, hebbende het eind G. wigswys gesneden.
Het eind K. van dezen stok moet in den grond zo worden gestoken, dat de Knip
opgeligt zynde, dezelve in ’t vallen daar tegen kan vryven. Als het stokje hoog genoeg
boven de grond steekt, ligt men het eind der Knip D. C. op, en men legt het eind H.
van ’t kleine houdtje, dat ze op houdt, daar onder, en ’t ander eind, dat als een wig
gemaakt is, wordt in de keep G. gelegd, dat aan ’t eind van het kniphoutje F. G. is.
Laat dan de Knip zagtjes op dat houtje nederkomen, dan blyft hy opgezet, en ontrent
een voet hoog staan, en het kniphoutje ontrent drie duim van den grond; op dat, als
de Patrys onder deze Kooi komt eten, dezelve op dat kniphoutje springe, en de Knip
toe valle en hen daar binnen sluite.
Als een Boer dikmaal op ene plaats, ’t zy ’t een Wyngaard, of Bos zy, een koppel
Patryzen ziet, zoekt hy ze met de Knip te vangen: maar eer hy ze zet, zoekt hy’er
ene bekwame plaats voor. Zo ’t in een Wyngaard is, maakt hy een stuk dicht by een
Haag gereed, of by een wilgestoof, of kreupelbos, zo dat elk zyne Knip zo heel wel
niet kan zien, en de Patrys daar voor schrikke, als zy de plaats ziet. Hy legt daar vyf,
of zes handen vol Garst, of droge in een pan gebrade Haver, of wat Koorn; en gooit
hier en daar nog wat koorentjes en maakt een ry, die wat ver is, om de Patrys na den
hoop, als te geleiden, en als hy uit haren drek verneemt, dat ze daar gekomen zyn,
zet hy de Knip ter plaatze, daar zy gegeten hebben; dekkende ze met kleine takjes
met bladen, of van kapper, of van Wyngaardranken, zo ’t de tyd is, en hy legt’er
zeven, of acht handen vol Koorn onder, met een lange staart. De Patrys, die ’t niet
zal nalaten, daar weder te komen, alzo ze daar geaasd is, begeeft zich terstond onder
de Kooi, om te eten, en dewyl zy zeer gretig zyn springt de een op de ander, om de
koorentjes te vatten en dat zo, dat zy springen op ’t kniphoutje F. G. dat de Stolp-kooi
op en gespannen houdt, en doen de Knip neder vallen, die’er door wordt ophouden.
Als de koppel groot is, blyft’er veeltyds de ene, of de andere Patrys buiten de Knip,
die niet gevangen wordt, als de Knip nedervalt. Maar de Boer weet ze op eenen
anderen tyd wel te knippen.
Zo gy gaat wandelen en een hoopje Koorn vindt; houd wagt daar ontrent, zonder
van imand te worden gezien; ’t zal u niet missen, of gy zult’er een Boer betrappen,
die het’er gelegd heeft: want by zal twemaal daags komen zien, of zy’er van gegeten
hebben. Het rechte uur van ze te bejegenen is ontrent den middag, en ’s avonds, als
de Zon ondergaat.
Wy hebben de twe Figuren van deze Knip hier in beeltenis by gedaan. De ene
verbeelt’er ene, die opgezet is van voren, en de twede vertoont de zelfde op de zyde
te zien; en is met de zelfde letters, als de eerste, getekend. De letter E. zal u doen
aanmerken, dat’er, als de Stolp-kooi ligt is, en de koppel Patryzen, groot; men een
grote steen boven op de Knip zal leggen, op dat de last belette, dat ene enige Patrys
ze niet doe nedervallen, want dan zoude men’er zomwyl maar een, of twe vangen.
Dit is een stukje dat de Boer wel mag in acht nemen.
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Hoe de Boeren de Patrys in de Bossen en Kreupelbossen met Strikken vangen.
Vele Boeren maken hun werk van de Patrys met Strikken te vangen, welke ze in de
Bossen en Kreupelbossen zetten, alwaar ze hunnen tyd en arbeid niet vergeefs spillen:
want zy vangen allengskens de ganse koppel.
Daar zyn plaatzen, daar de Patrys uitnemend gaarne komt, de Boer die ze gaarne
vangt, weet ze wel te ontdekken. Ik zal u de manier zeggen, die ze gebruiken, om de
Patrys te vangen, op dat gy, de Strikken vindende, wete voor wat voor Vogels zy
gezet zyn. Sla uw oog op de Figuur die hier verbeeld wordt. Zy zal u tot onderrigting
strekken met de volgende redenerig.
De Boer die in een Bos Patrys wil vangen, maakt een groten omtrek, van twintig,
of dertig schreden wyd. Tussen de stoven, van het kreupelbos, die dezen omtrek uit
maken, maakt hy kleine Hagen van een half voet hoog met Brem, en kleine takjes
van hout, die hy in de aarde steekt, en laat niet dan een paadje voor de Patrys tussen
beiden.Deze paden worden door de letters A B C D E. getekend, daar hy een sterk
paaltje van een duim dik in den grond steekt, waar aan hy een Strik van Paardshaar
vast maakt, die het open houdt, en zet dit op de hoogte van den hals der Patrys, die’er
al voort gaande om de kost te zoeken het hooft in steekt, en zich verstrikt; ’t zy dat
zy zich in de rondte begeve, of daar ontrent, want door het voortgaan bejegent zy
een deel van die kleine Haagjes.
Is’er een kreupelbos, daar een Boer Patrys wil vangen, hy maakt gaatjes, waar
door ze loopen. Of hy maakt daar in, zo ’t nodig is, een kleine heg, als ’t Bos, en hy
laat daar paden in, waar aan hy de Strikken vast maakt, en laat niet na daar een uur
na den middag na te gaan kyken, of ’s avonds, om te weten, of hy’er gevangen heeft.
Enige Boeren gojen op die plaats Koorn, om ze gemakkelyker daar in te lokken.
Daar zyn ook van die lief hebbers die Strikken leggen, die open zyn en plat op den
grond, in ’t midden van ’t paadje leggen, gelyk zy in de Figuur met de letters D. E.
getekend zyn, op dat de Hout-sneppen, in den tyd daar ook mogen in, by den voet
gevangen worden. ’t Zyn niet anders dan Patrys en Hout-sneppen, die
[illustratie]
[Plaat 41. pag. 770. pag. 771. 1. pag. 771. 2. PATRYS. F. de Bakker fecit,
1740.]
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daar in gevangen worden: maar ’t is gemaklyk ze met Strikken by den hals te vangen.

Andere manier van den Boer, om de Patrys met Strikken te vangen. Als het
Sneeuwt.
Als ’t Sneeuwt, zyn die Vogels hongerig, en zoeken over al kaale plaatsjes, ’t zy aan
den voet van Bomen, of langs de Huizen, daar de Sneeu eerder is gesmolten, dan
elders. De Boer, die zyn werk maakt van ze met Strikken te vangen, vergeet niet te
loeren op de Koorn-velden, die bezaaid zyn, of hy geen Patrys op de Seeu vindt; en
ziet hy ze, hy laat niet na van by avond na de plaatzen te gaan, daar hy ze heeft
vernomen, en schopt met een houten Schop de Sneeu van een plaats, een roe, of twe
ver weg, in ’t vierkant, gelyk gy afgebecld ziet, in de volgende Figuur.
Stel, dat de plaats, die tussen de letters Y Z A F. is, een stuk Koorn-land zy, daar
de Sneeu is afgeschupt, en dat de plaats, die tussen de gestipte lynen is getekend met
de letters A. B. C. D. E. F. het boven eind ver van het stuk Koorn zy, en dat de andere
kleine plaatzen, met de cyffer 1. 2. 3. 4. 5. getekend, de grond der veure zy, daar het
land deur afzakt. Als de Vanger de Sneeu weg geschikt heeft, maakt hy in ’t midden
van de plaats, van Sneeu ontblood, een kleine Haag, K. L. M. N. een halve voet hoog,
die dat ganse stuk ontdektegrond, overdwars overgaat. Hy laat op ’t midden der grond
van elke veuren, een pas voor de Patrys over, en steekt daar een staak in den grond,
en maakt daar een strik van Paards-haair aan vast, op de hoogte van den hals der
Patrys. Men ziet deze in ’t Haagje afgebeeld, daar na strooit hy, aan de ene en de
andere kant van de Haag, wat Koorn, gelyk men in de Figuur op de letter V. en X.
kan zien, om de Patrys daar te doen deur loopen. Des morgens, als zy die plaats
zonder Sneeu zien, missen zy niet daar heen te gaan, en zich te laten vangen. ’t Is
ligt te zien in de Figuur, hoe de Patrys, die het Graan gegeten heeft, van de ene kant,
willende na de andere kant gaan eten, ’t geen daar legt, zich in de Strik vangt die
gespannen is: want de Vogels van dien aart vliegen niet op onder ’t eten, zo zy daar
niet toe gedwongen zyn. Zy loopen gedurig, gelyk de Hoenderen, die mak zyn.
Die zyn werk maakt van met een Strik te vangen, vangt ze ook daar mede in het
Koorn en Stroo, als’er geen Sneeu op ’t Land legt. Hy ziet een koppel Patryzen
gewoonlyk in een Koorn-, of anderen Akker, daar de stoppels nog opstaan. Dit
hebbende gemerkt, zo ’t Koorn nog groen is, maakt hy een klein Haagje van Brem,
dat het ganse stuk kwars over loopt, en laat’er kleine passen in, daar hy Strikken
plaatst, gelyk hy doet, als ’t Sneeuwt. Zo het in de stoppels is, steekt hy vele Strikken
hier en daar vast, en gooit een party Koorn onder die Strikken; zo dat een koppel
Patryzen zich op dat velt neder zettende onder het voortloopen Koorn vindt, en, om
’t te eten genoodzaakt is, ’t onder die Strikken te loopen zoeken, en daar in de ene,
of de andere te loopen.

Hoe de Boeren de Patryzen, ten tyde van hun paren, in Strikken vangen.
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Als het eerst na drie Koningen dooit, beginnen de Graauwe Patryzen te paren; men
ziet ze malkandes morgens en ’s avonds naloopen; inzonderheid, als het eens wit
gerypt heeft. En om te rasser te loopen, en met malkander aan de gang te raken,
volgen ze de paadjes, die rondom het groene Koorn loopen, en de Boer die vroeg op
is, en na zyn werk gaat, ziet ze menigmaal; daarom zet hy zyne Strikken, gelyk gy
in de nevensgaande Figuur zien kunt.
Onderstel dat de Linie A. D. het eind van het Koorn zy, en de andere Linie B. C.
het eind van de Haag, en dat tussen deze beide het paadje is, daar de Patrys deur
loopt; maakt de Boer van twintig tot twintig schreden kleine Hagen, die ontrent een
half voet hoog zyn. In ’t midden van deze maakt hy een pas van vyf, of zes duimen,
en zet een Strik, gelyk door de letters E. F. G. wordt aangewezen niet gans recht
overeind, gelyk die, waar van hier voorgesproken is, maar zo, dat het boven einde,
half over de pas hangt, anders zoud gy’er niet met al vangen: want, terwyl de ene
den anderen naloopt, komen ze met opgerechten hoofde, en als zy’er dan door wilden
zouden ze de Strik met de borst stoten; maar als het paaltje wat voor over hangt, zyn
ze genoodzaakt zich ’t Hooft te buigen om’er onder deur te geraken, en worden dus
door den Strik gevangen, en verwurgd.
De Boeren laten niet na ’s morgen, als de Zon opgaat, de Strikken te bezien, om
de Patrys te krygen, welke ze daar verwurgd vinden, op dat ze niet ontdekt worden.

Vermaaklyke manier om de Mannetjes, Gryze Patryzen, met een Lokvogel
in het Steekgaren te vangen.
Men vangt de Mannetjes Patryzen, die geen Wyfje hebben, met een Net, gemeenlyk
een Steek-garen geheten. Om daar in te gelukken, moet men in een Kooi, een Wyfjes
Patrys hebben, dat de Mannetjes roept, en ze door haren zang doet naderen.
De tyd van de Mannetjes te vangen is van den eersten dooi af, die na drie Koningen
gebeurt, als de Patryzen beginnen te tieren, en te paren, tot aan Augustus toe.
Aanmerking I. Men vindt luiden, die meenen, dat men door een Roepster, een
Land van Patrys, berooft, maar zy hebben ’t mis, alzo men daar gene, dan Mannetjes
mede vangt, die de Wyfjes, die gepaard zyn, meer kwaad, dan goed doen, belettende
ze het broeijen; als zy ze kunnen betrappen, en brekende de Eijeren, die ze vinden.
Daar van daan komt het, dat men menigmalen koppels Patryzen vindt, die klein in
getal zyn. Dit gebeurt ook, als het Mannetje te heet zynde, en het Wyfje te sterk na
hebbende geloopen, dat wilde leggen,
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zich van hem niet ontslaan kan, om het Nest te krygen; en het Ei veel eer heeft willen
verliezen, dan in ’t gezicht van ’t Mannetje in ’t Nest gaan; dat alle de andere zoude
gebroken hebben.
II. Een Mannetje weet nooit het Nest van ’t Wyfje. Hierom is het zeer goed, het
Mannetje te vangen, als ’t Wyfje broeit; want het gelooft, dat het verlooren is, en
loopt na ’t eerste toe, dat het vindt.
III. Men vindt luiden, die zo fyn zyn, dat zy zeggen, dat de Wyfjes, door minnenyd
gedreven, op het roepen der lokvogelen, daar heen loopt, om ze te slaan; maar ’t is
niet waar, en een teken, dat die luiden de Mannetjes uit de Wyfjes niet weten te
onderscheiden: want men heeft Mannetjes, die als de Wyfjes zingen, en die geen
ander teken hebben, als die.
Deze Jacht geschiedt niet, dan van Zons ondergang tot donker avond, en van ’t
limieren van den dag, tot Zons opgang. Om te leeren, hoe men zich van een Lokvogel
bedient, en van een Steekgaren, zo sla uwe ogen op ’t Figuur tot deze Bladzyde
behorende.
Stel eens dat de plaats tussen de letter H. tot de I. een Haag zy aan een stuk Koorn,
van vier, vyf, zes, of zeven Mergen, zet uwe Zangster V X Y. dicht by die Haag; zet
uw Steekgaren rondom, gelyk by de letter K L M. te zien is; zo dat het van de kooi
van daan, rondom anderhalve roe zy; en zo gy Steekgaren genoeg hebt, zo zet uwe
Kooi een roe, of derdalf in ’t Veld, en zet’er uwe Netten om, en ga dan achter de
Haag zitten. Zo dra hoort uw Wyfje geen Mannetje roepen, of ’t zal niet missen van
dit te roepen, en het zelve, van te komen. Somtyds komen’er een stuk vyf, of zes
gelyk, die met malkander om ’t Wyfje, datze hebben horen zingen, al aan ’t vechten
gaan. Die ’t het kwaatste krygt, gaat eerst aan ’t lopen, en vangt zich, maar wees niet
te schielyk, om het uit het Net te gaan halen; en wagt tot de ene, of de andere zich
nog in ’t Net begeeft; ’t Is zeker, zo gy niet te ongeduldig zyt, dat gy’er meer zult
vangen.
Maar om een ongemak voor te komen, ’t geen deurgaans gebeurt, als men het Net
stelt, eer dat het Mannetje gezongen heeft, zo raad ik u ’t Steekgaren niet te spannen,
voor dat het Mannetje gezongen heeft, om het tot op een vyftig schreden te naderen,
op dat het Wyfje en Mannetje roepende malkander zouden kunnen verstaan, dat
anders by tegenwind ligt om de verheid niet zoude gebeuren. Het gebeurt ook somwyl,
dat de Mannetjes, die ongerust zyn, om dat zy uw anderen hebben zien vangen, niet
boven op twintig schreden na aan de Kooi zullen komen, welke ze voor heen gezien
hebben, en daarom moet men ze van velerleije soort hebben. ’t Volgende zal u leeren
hoe men ze maakt.

Maakzel van verscheiden soorten van Kooijen om’er Patrys in te zetten, en
vervoeren; en Wyfjes die voor Roepsters dienen, om de Mannetjes te doen
naderen.
De Kooi, welke men in de voorgaande Figuur gebruikt heeft, is zeer fraai, beslaat
by na gene plaats, is gemaklyk om te dragen, en kwalyk te zien. Zy is van een ouden
hoet gemaakt, daar de rand is afgesneden; Het onderste is van hout, dat men sluiten
en openen kan, om’er de Patrys in te zetten, en uit te nemen. En boven in die hoed
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moet men een gat maken, daar de Patrys de kop moet kunnen deursteken, om te
zingen. Men heeft’er ook een haak Y. van yzerdraad aan, om de Kooi aan zynen
hand te hangen; en op de plaats, door de letter V. getekend, moet men een, of twe
gaten maken, op dat ze daar door zouden kunnen drinken en eten geven. Aan ’t
deurtje, dat van onderen is, zal men een stuk hout vast maken, of daar aan spykeren,
’t geen een half voet lang is, en een punt aan X. heeft, om het in den grond te steken,
op dat de Kooi over eind sta, daar men ze zetten wil. Deze Kooi is zeer goed voor
tamgemaakte Lokvogels. Men zet ze daar niet in, dan om ze te dragen, en by daag
zet men ze in een grote Kooi, of in een vertrek.
De volgende Figuren vertoonen verscheide soorten van Kojen. De gemeenste is
die, waar by men ene beschryving begint te doen. Zy aal u tot een voorschrift dienen,
waar na vele andere soorten kunnen worden gemaakt.
Deze Kooi bestaat uit twe stukken, van den bodem van een ton, getekend met de
letters A. K. I. en B. G. D. rond aan ’t boven eind by A. B. Zy moeten negen duimen
hoog zyn, en een voet wyd. Van onderen, spykert men’er een ander stuk hout aan
vast, van de zelfde wydte, en van vyftien, of zestien duimen lang; van boven moet
er aan vast zyn een latje, of klein stukje hout, dat met de letters A B. getekend is, en
vyftien, of zestien duimen lang, dat aan de twe ronde stukken der einden vast is
gespykerd, om ze styf te houden, als ook nog twe stukjes D. K. en G. I. langs den
bodem ’t geen dan nog open blyft, moet men met een stuk groen lywaat, of van een
gryze kleur, trekkende na den bruinen, dekken, en het daar met kleine spykertjes aan
vast spykeren, en laten’er een, twe, of drie gaten boven in, waar door de Patrys de
kop kan steken, als zy zingt, of luisteren wil. Men moet nog een klein deurtje F. aan
ene der plankjes van het eind, gemaakt hebben, by voorbeeld ontrent de letter G.,
om’er uwe Patrys te kunnen inzetten, of uithalen. Aan ’t andere eind moet men twe
gaten hebben gemaakt, gelyk gy ze met de letters M. L. ziet aangewezen, om daar
het eten en drinken van de Patrys te kunnen voorzetten. Gy zult aan weers kanten
een riem, of tou vast maken, om daar de Kooi mede om de hals te hangen, als men
de Patrys draagt. De Figuur zal u het overige zeggen.
Zie daar nog een andere Kooi die van gebruik is, als de Lok-vogel wild is. Om dat
zy zo woelt, als men ze draagt, dat zy op haar plaats zynde zo afgetobt is, dat zy niet
lokt, gelyk ik menigmaal ondervonden heb, zo dat men genoodzaakt is, ze op het
veld te laten, om ze den volgende dag te
[illustratie]
[Plaat 42. pag. 772. 1. pag. 772. 2. Fig. 2. Fig. 1. pag. 773. 1. Fig. 1. Fig.
2. PATRYS. F. de Bakker fecit, 1740.]
[illustratie]
[Plaat 43. pag. 773. 2. PATRYS. pag. 773. 3. pag. 773 en 774. zie op
plaat 58. pag. 790. PIERWORM. F. de Bakker fecit, 1740.]
[illustratie]
[Plaat 58. pag. 773 en 774. behoren op Plaat 43. PATRYS. pag. 1098.
TANDPYN. pag. 1125. TON. F. de Bakker fecit, 1742.]
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gebruiken. Maar dewyl een Vos, of ander dier, ze doden kan, zie eens hoe men een
Kooi zoude kunnen maken, in twe Figuren afgebeeld. De eerste. Doet ze u in alle
deelen zien, zy is nog met yzerdraad niet gedekt, gelyk zy zoude moeten zyn, als zy
gans gereed was, maak daar dan uw fatzoen na.
Neem twe plankjes E. G. A. D. en F. H. Y. C., die ontrent vyftien duimen vierkant
hebben. Men moet ook hebben twe bogen van grof yzerdraad, die gemaakt zyn, als
een poort, gelyk de twe plankjes der einden van de voorgaande Kooi, of op de wys
van een dak, gelyk men in deze Figuur ziet. Gy zult de twee latjes g. h. i. c. d. e. aan
elke der twe vierkante planken vast maken, en maken ene plank C. D. Y. A. van
onderen vast, die de breedte van de twe andere heeft, anderhalve voet lang is, zo dat
de kant van deze, die vierkant is, gelyk komt met de grote planken. Daar na zal men
een lywaat over de twe bogen heen najen, om tussen de planken E. G. A. D. F. H.
Y. C. een Kooi te maken, even als de twede der voorgaande, en welk gy hier betekend
ziet met de kleine letters a b c d e f g h i k, zo dat de drie planken aan weerskanten
drie, of vier vinger buiten uit steken; voorts maakt men aan weerskanten boven de
latjes G H. E F. vast, om de zyden in staat te houden en het middelste doek te spannen.
Daar na dekt men alles met koper, of yzerdraad, dat een gemene sped dik is; en om
de Lok-vogel te eten te geven, is’er een kleine lade, of etens-bak met een drinken-bak,
die men door de kant C. insteekt tussen de Kooi en het yzerdraad. By de kleine letter
a. Hierom moet de kant van de Kooi, die aan deze etens-bak is, open zyn, met latjes
tussen beide, zo dat de Patrys daar zyn hoofd gemaklyk deur steken kan, om te eten
en te drinken.
Of wilt gy het op ene andere wyze, neem een twede Kooi van yzerdraat, die van
bekwame grootte is om’er ene andere in te sluiten, die in ene der voorgaande
af-beeldingen vervat is, waar in de Patrys is, en laat ze op het veld; de beesten zullen
haar geen kwaad doen; en ’s morgens zal zy lokken. Ik bepaal de gedaante van die
grote Kooi niet, ’t Is evenveel hoe groot zy zy, als zy maar in staat is om te beletten,
dat enig verslindend dier de Lok-vogel kan doden. Gy zult ze, wilt gy gelyk een
Stulp-kooi maken, daar men de Hoenders onder zet.
De volgende af-beelding is van een soort van Kooi van garen, die van drie bogen
R Q P. van grof yzerdraat gemaakt is, dat gebogen wordt, als een poort met een ronde
bogt, die hoog is een voet, wyd, negen duim. Deze bogen moeten acht, of negen
duimen van den anderen zyn, en gedekt met een Net dat vry sterk en van grote mazen
is. Het moet aan ’t eind, door de letter V. S. R. getekend, vast gemaakt wezen; en
moet daar een tou hebben, boven in R. vast gemaakt, en in ’t midden onder in S. van
de boog, om ze vast te binden aan de paal T. Het eind O. van de Kooi moet zo gemaakt
zyn, dat men het met een tou openen en sluiten kan, ’t geen door de laaste mazen
gaat, om daar de Patryzen in te zetten en uit te halen, als men wil; en om het te sluiten
als een zak, en vast te maken aan de paal N. op die wys, dat de Kooi vry styf
gespannen zy op een stuk Koorn-land. De Mannetjes komen, en ziende de Kooi niet,
naderen en loopen in de Netten. Zulke Kooijen moeten ten besten dienste van
vierkante mazen worden gemaakt, gelyk boven op zyne plaats getoond is.
Wy moeten evenwel waarschuwen, dat een Patrys, die al te wild is, zich in zo een
Kooi licht kwetzen kan.
Zo uwe Patrys tam is gemaakt, kunt gy ene myner uitvindingen gebruiken voor
de Lok-vogels. Want een Manneje zal stout in uwe tegenwoordigheid het Wyfje
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komen gajen. Als ik ’t niet had ondervonden, zoud gy ’t op ’t gezicht des volgende
Figuur gemaklyk geloven.
Men moet aan den rug der Patrys een ring vast maken, met een band van smal
zyden lint, of een koord, of zachte band, stekende hem onder de vleugels heen, twe
Paards-haairen, en twe aan de kant van den hals; maak ze te zamen onder den buik
vast, op de zelfde wys als men een Putter vast maakt, met dat onderscheid, dat die
het ringetje aan den buik vast heeft, daar de Patrys het op den rug moet hebben. Aan
dezen ring moet gy een toutje vast maken van ontrent twe voeten lang, dat aan zyn
ander eind een andere ring zal hebben, getekend met F. Door dezen ring gaat een
ander toutje A B. ontrent een roe lang aan twe paaltjes vast gemaakt, een voet, of
anderhalf hoog van den grond. Aan dit tou zult gy nog twe andere kleine ringen C
D. vast maken, die op twe voeten na van elke staak A. en B. vast zullen zyn gebonden,
na dat ring F, gebragt is tussen de twe ringetjes, op dat de Patrys langs het tou kan
gaan, zonder om de staken (A B.) heen te kunnen komen, ’t geen zy doen zoude, zo
de ringen C D. dit niet beletten. Als uwe Patrys zo gesteld is, zie eens, of een Mannetje
zo doortrapt zal wezen, dat het’er niet zal na toe komen.

Andere vermaaklyke wys om rode Mannetjes Patrys met een kunstig
toegesteld Lok-fluitje te vangen, en een klein Netje, ’t geen men een Zak
noemt.
Het Lok-fluitje der rode Patryzen verschilt veel van dat der graauwen. De gedaante
is in de hier nevensgaande Figuren afgebeeld. De twede Figuur vertoont het van
binnen, om daar de byzonderheden beter van te kennen; schik u dan daar naar, om
een dergelyke te maken. Het is van Palmen-hout, of Kornoelje-hout, of
Neutenbomen-hout gemaakt in gedaante, als een Raap en een Hoender Ei groot.
Maar om ’t beter te doen begrypen, verbeeld u een gemeen ei, dat twe stelen heeft
A B. die van ’t ene tot het andere eind toe doorboord zyn. En dat in zynen buik D E.
ene opening heeft, zo
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groot als een ryksdaalder, en van binnen tot den grond toe hol. Neem dan een Zwane
schacht, en een been van een Kat, dat aan ene kant open is, steek dit in ’t gat P. A.
door de binnenste opening P. heen tot dat het ontrent het midden der opening P. is,
op den bodem. ’t Ander eind A. van het been moet gesloten zyn. Neem daar na de
schacht van een schryfpen, die aan weerszyde open is; steek die in ’t gat B. Dit maakt
de toon van een rode Patrys. Gy zult het eind F. van ’t been, of er meerder, of minder
van daan halen, tot dat gy den waren toon vindt.
Behalven dit Lok-fluitje moet men een klein Net en teentje van buigzaam hout
hebben, dat vier, of vyf voeten lang is, en gy zult ’s morgens met het limieren van
den dag, of wel na ’t ondergaan der Zonne, en somwyl op den schonen middag, als
gy ’t Mannetje in een Wyngaard hoort zingen, of in gehakt hout, of kreupelbos dicht
by een klein paadje zetten, daar een plaats is, bekwaam om u daar op den buik
leggende te verbergen.
Onderstel dat het paadje tussen de twe gestipte lynen A C. en D E. zy, en de plaats
daar gy u verbergt in K. maak een toutje No 1. vast, ’t geen door de ring 4. van het
Net op ’t eind van ’t toutje gaat, dat gy op den kant van ’t paadje in de grond steekt.
Dit boogswys krommende, zult gy het ander eind van dat houtje op de andere zyde
van ’t paadje vast steken, en daar desgelyk het toutje, 3. vast maken, ’t geen gaat
door het ringetje 5., zo dat de twe ringen 4. en 5. de vryheid hebben, om malkander
te naderen. Neem de ene der einden van den rand. 6., of 7., licht ze op, en breng ze
om hoog aan den boog 2., zo dat het daar van zelf aan blyft, latende het andere eind
op de aarde. Dus zal de weg gesloten zyn, en niets zal langs dien weg kunnen komen
zonder in ’t Netje te loopen; begeef u dan een weinig ter zyden, op uw buik, ter
plaatse door K., aangewezen, met het hoofd op den kant van het paadje, een half, of
heele roe van het Netje af, en aan ene andere kant van het Netje als de Patrys is. By
voorbeeld, stel dat de Vogel aan de kant D. zingt, zult gy leggen aan de letter K.
Maar was de Patrys aan de E. Moet gy u begeven na de plaats L. Leg daar zo wel,
zonder bewegen, verborgen, dat de Patrys u niet kan zien. Als zy roept slaat dat een
reis, of twe met uwe Lok-pyp, maar niet te hart, en zo dat zy u maar kan hooren, dan
zal ze in ene vlugt tot op een schreed, of 25. na u toevliegen en zal zich begeven op
het paadje om te luisteren; daar na zal zy een weinig zingen, antwoord met een klein
steekje van uwe Fluit, en niet meer; zo dra zy u gehoord heeft; zult gy ze zien komen
loopen, langs den weg, tot aan ’t Net toe, ’t geen zy aan zal aan zien, en zingen nog
eens, en daar op zal zy’er zich in begeven, en doen vallen den rand 2. die aan den
boog vast legt, en zich zelf in de beurs sluiten, waar uit gy ze halen zult, om ’t Netje
weder te spannen, en’er meer te vangen, zo zy’er zyn.
Deze Jagt geschiedt niet, dan in de maanden April, Mei, Juni, en Juli, als de Wyfjes
paren, of broejen: want men vangt niet dan de Mannetjes, die niet gepaard zyn,
bootzende het Wyfje met het Lok-fluitje na.
Men konde de graauwe Patrys ook wel op die wys vangen; maar zy begeeft zich
op gene paadjes, want zy is gewoon de stukken Koorn dwars over te loopen, en in
tegendeel willen de rode zulken gebaande paden niet loopen; daarom begeven zy
zich na ’t eerste paadje, dat zy vinden om na ’t Wyfje, dat zy hooren, op ’t spoedigste
toe te loopen.
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Om een Net-beursje voor Faizanten, of Patryzen te maken.
Ik heb elders het maken zo van Netten aangetoond, als van Net-beursen voor Konynen;
op de zelfde wys moet men die voor Faizanten en Patryzen ook maken. Zy verschillen
niet dan in de langte, die van vier, of vyf voeten van de ene ring tot de andere moet
zyn. Men moet deze Netjes van tou maken, dat zeer slap, en echter sterk en wel rond
gedraaid is. Men maakt ze nooit dan van scheve mazen, die twe duimen wyd zyn.
Men zet twintig mazen op, en als zy gemaakt zyn, steekt men’er een glad toutje, dat
los is, rondom deur; gelyk in de Konynen Netten, en laat ze daar na groen, of ene
andere kleur verwen, gelyk op zyne plaats geleerd is; en zo die Netten genen dienst,
dan voor de Faizanten, moeten doen, maak ze wat sterker, dat is laten dan ’t tou
driedraad zyn. Maar voor Patrys, is twedraad dik genoeg.

PATRYS A la daube.
Neem een Patrys lardeer ze met middelmatig Spek; maak ze, smaaklyk met Zout,
Peper, Nagelen, Neut, Laurier, Uije Challotten en Orange; wind hem in een Servet,
doe hem met nat en witte Wyn koken, en als gy denkt dat het sap genoeg is gekookt,
laat hem half koud worden in het nat, en dis hem met Citroen op.

Patrys, tot gehakt.
Om hier niets onnodigs te herzeggen moet ik alleen te kennen geven, dat men gehakt
van Patrys even maakt, als dat van een Schapenbout.

Patrys, in Marinade.
Men zet een Patrys in Marinade, en om daar in te gelukken, snydt men ze aan
kwartieren, doet ze in Verjuis en in Wyn-azyn, om ze daar in drie uren te laten
trekken; als vervolgens, alles met Zout, Peper, Nagelen, Prei en Laurier smaaklyk is
gemaakt, doopt men het in een heldere pap, van Meel en witte Wyn en dojer van
Eijeren gemaakt. Daar na snerkt men ze in gesmolten Spek, Boter, of Kudde-boter.
Welgebraden zynde, schikt men ze met gebakken Pieterseli en stukjes Citroen op,
en dist ze na derhand op.

Patrys in de Casserol.
Doe een Patrys twe, of drie aan ’t Spit braden;
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stamp ze daar na in een Mortier, wring ze daar na deur een doek met een goede
Rundersap en korst van Brood, in ’t sap gedrukt; gy zult nog de levers des Patrys
met enige stukjes van Aardappelen stampen. Als alles wel deurgewrongen is, zult
gy ’t in een Casserol doen, waar in gy twe glazen goede Wyn hebt gegoten, gy zult
daar een stukje Chalotten, of Rokambole, Zout en Nagelen by doen; zetten met een
op ’t vuur, en laten ’t koken.
Als de Sous op de helft gekookt is, zult gy ze door een Temis laten lopen, en doen
ze weder met Coulys in de Casserol. Gy zult niet vergeten daar wat Essentie van
Ham by te doen; zo gy ze hebt. Daar na zult gy ’t alles met den andere koken. Eindlyk
na de Patrys te hebben in stuk gescheurd zult gy ze in de Sous leggen, daar zult gy
ze laten stoven; dan zult gy uwe Patrys in een Schotel opdissen, en zetten ze warm
op, voor een eerste gerecht.

Patrys en Filets by Ham.
Sny de gebrade Patrys aan sneedjes, snerk ze met gesmolten Spek, en rauwe Ham,
doe’er Prei, Pieterseli, klein gehakt by, Zout, Peper, zo veel nodig is voor de Ham,
met een goede Sous. Laat alles een weinig smoren; en dis het heet op voor een by-spel
van ’t eerste Gerecht.

Jonge Patryzen.
Worden gemeenlyk gebraden en gelardeerd opgedist, of belegd met reepen Spek.

Gestoofde Patryzen.
Doorspekze met grof Spek, en laat ze in een Casserol met gesmolte Spek opsnerken,
tot dat zy een fraje kleur hebben.
Doe’er daar na Vleesnat, Zout, Peper, en een bondeltje fyne Kruiden by; laat het
stoven, doe’er dan Kampernoeljens, Aardappelen, bodemen van Artisokken by.
Als ’t gaar is, doe’er dan Rundvlees by, en dis het warm op voor ’t eerste gerecht,
met sap van Citroen.

Jonge Patryzen aan Ragout.
Braad ze naar gewoonte, neem de Vleugels en Bouten; doe ze in een Kasserol met
goed Vleesnat, een weinig Wyns, Kampernoelje, Aardappelen, bodemen van
Artisokken, gesneden aan dobbelsteentjes, Zout, Peper en een bondeltje fyne Kruiden.
Laat alles smoren, en als het gaar is, zet het op voor een eerste gerecht, met Citroensap.
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patrys-netten. Zie zakgaren: Steekgaren.
peren. Men onderscheidt ze in Zomer, Herfst en Winter-peren; en deze ieder weder
in drie soorten, als in Boterachtige Peeren, die een zacht en smeltbaar Vlees hebben:
en Karrelachtige, die niet zo zacht en smeltbaar zyn; en in een derde soort, dat tussen
die beide is, welks Vlees zo zacht noch smeltbaar, als van de Boterachtige is, en
knappend, als men ’t Eet: men onderscheidt ze ook in Tafel-, Stoof- en Braad-peren.
Tafel-peren noemt men, die, uit de hand gegeten, geurig van sap zyn; en deze geur
op den Boom, of in ’t leggen krygen.
Stoof-, of Braad-peren krygen hare rypte, of geurigheid, door ’t vuur. Zy zyn raau
van een wrange smaak, die zy door ’t vuur verliezen; gelyk sommigen der zelve in
zeer goede Zomers doen; als de Foppen-peer, in ’t Jaar 1719. Aanmerk. op Lusth.
Ten dienste der Huishoudinge zal het niet kwaad zyn, hier in ene Lyst te vinden,
op wat tyden van het Jaar de Vruchten ryp, of tydig, om’er zich van te bedienen.
In JULY zyn Ryp.
Clignets Peer.
Citroen koleur peer.
Lange Lysbets peer.
Petite Quiesse Madame.
Vroege Wyn, of Tydpeer.
Vroege Honing, of Suiker peer.
Vroege zoete Zomer Graciool.
Vroege Hagenaar, of Abraham Katalyne peer, of Citroen de Cirene.

In AUGUSTUS zyn Ryp.
Amedot Merveille.
Angevegus Bouvat.
Belle Gabrielle, ou Trompe des Valets.
Bon Chretien d’Etée, ou Graccioli di Roma.
Bon Chretien d’Etée musque
Blanquet gros.
Blanquet à longue queue.
Epargne, ou saint Samson.
Fondant de Brest.
Gonelle.
Kassolette, ou friolet, ou Muscat verd, ou verdesse.
Kaljart Rouchart.
Merveille de France d’Etée.
Non Pareille.
Orange verte.
Petit Oin, ou, Pucelle d’Orleans.
Poire de Rogile.
Petit Muscat, ou sept en geule.
Poire d’Oeuf, ou ovale.
Poire Rubine.
Quiesse Madame.
Royal d’Aôut.
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Robine.
Rouselet d’Anjou.
Bloed peer.
Dubbelde Franse Kaneel-peer, of dubbelde Kruyd-kanjuweel.
Franse Keizerin, of St. Magdalene.
Florentina.
Graauwe Suyker Peer.
Goud peer.
Geld peer van Baarsen.
Hypokras peer.
Konings peer.
Langhalzige Spuyt peer.
Muskus peer.
Pape peer.
Spaanze peer.
Saffraan peer, of Gratiosa di Napoli.
Suykerkandy peer.
Tafel peer.
Zoete Keizerin.

In SEPTEMBER zyn Ryp.
Amiré roux, ou gros orgnonnet, ou Roy d’Etée, ou Poire de Cipre.
Bourdon musque.
Cher à Dames.
Cher à Filles.
Comtesse.
Callard rose.
D’Ojonne musqué.
Fondant de Boesie.
Gros musqué.
La Cromoisine.
Mouille bouche d’Etée.
Musqué Royaal.
Messier Iean d’orre.
Martin sec d’Etee.
Muscat Alleman.
Muscat Suffie.
Muscat Robert, ou poire d’Ambre, ou pucelle de Xaintonge.
Muscat Noblesse.
Odorante musqué.
Poire Madame de France.
Poire sans peau, ou fleur de guigne, ou rouselet batif.
Poire de Vigne, ou de demoiselle.
Poire d’Orange musqué.
Poire Vigos.
Poire d’Almonde.
Poire d’Angletterre.
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Petit musqué d’Orleans.
Poire de Figue.
Poire d’Admiral.
Poire de pendar.
Rouselet musqué.
Rouselet de rinse.
Rouselet en fosse.
Rouselet de Reims.
Rouselet Gros.
Royonné.
Salviati.
Saint Lesin.
Beurée blanche d’Etée,
Bergamot musqué.
Blanquet petit.
Bourbon.
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Valee musqué.
Ananas peer.
Boter peer.
Bredero.
Brabandze Graciool.
Deenze Konings peer.
Dubbelde Dirkjes peer.
Enkelde Rietpeer.
Enkelde zoete Keizerin.
Grote Bergamot.
Graciosa van de Voorst.
Hollandze Bergamot, of Maatjes peer, of zoppige groentjes.
Hollandze Konings peer.
Hoogduytze Konings peer.
Hoere peer.
Konings peer van Switen.
Kraai peer.
Knol peer.
Kalmer peer uit Duytsland.
Lekkerbeetje.
Marsepein peer.
Oranje peer.
Prince peer.
Provintie peer.
Roze peer.
Schape peer.
Silver, Jantjes peer.
Suyker peer, beter als van Vander Laan.
Sint Jakobs peer.
Suykery peer.
Schager Maagd.
Tesselaar.
Witte Princes.
Witte Keizerin.
Zoompeer van Dieren.

In OCTOBER zyn Ryp.
Belle fertile.
Belle blonnette.
Bon Chretien d’Automne.
Bon Chretien d’Espagne.
Bellissimo.
Burdon.
Bergamot, de suisse ronde & bigarre.
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Bergamot suisse longue & bigarre.
Brutte bonne.
Belle videre.
Chat brule.
Grise bonne, ou Crapaudine.
Kalbas musqué.
Marquise, of Marquisin.
Franse Suyker peer.
Italiaanse Suiker peer.
Kolmar.
Komkommer peer.
Octobers, of Herfst Suyker peer.
Osel peer.
Muscat Fleury.
Poire Adieu.
Poire madame rouge.
Poire la reine, ou benitte, of gezegende peer.
President d’Espagne.
Poire de Dauphienne.
Poire de Valentin.
Pastorelle.
Robine passe musquè.
Dubbelde Riet peer.
Diamant peer.
Engelse Suyker peer.
Engelse Burée.
Frontinjak peer.
Persik peer.
Pruisise Koningspeer.
Roskammer peer.
Sint Nikolaas peer.
Tysjes peer.
Witte Bergamot.

In NOVEMBER zyn Ryp.
Beurée grise.
Beurée grise musqué.
Beurée d’Orré.
Bergamot Krasano.
Brulle fondante.
Besi de la motthe.
Bricomon.
Besed Heri, ou carwyspeer.
Citron des carmes.
Dojonné, poire de néige, ou citron, au sainct Michiel, ou bonn-enté.
Epine de rase.
Eborgeout.
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Fleur d’Orange.
Fille Dieu.
Gisambert.
Gisambert le bon.
Krasane.
Lansacq, ou la Dauphine, Lichefroin; ou Franchipane d’automne, ou poire de
satin.
Messire Jean.
Muscat averaat.
Milan vond, ou d’hyver.
Poire sainct Germain verte, ou Inconue de la fare.
Poire sainct Germain jaune.
Poire Bleu.
Poire Sinjora, ou
Poire de vendome.
Poire sinjora musqué
Poire d’Amboisie.
Poire d’Ambleuse.
Poire d’Ambro.
Poire de pamana, ou witas.
Rosade muscade.
Roville.
Tulpie orange, ou poire aux mouches.
Verte longue.
Bestevaars peer.
Dubbelde Bloem peer.
Engelse Mervelje.
Granaat, of Bloed peer.
Grote Tammerlaan.
Juffers peer.
Konvent Almonde van Haaswyk, of Egyptische peer.
Keeth peer, of beter als de groene sainct Germain.
Muskus peer.
Orange, gebloost.
Raaphorster peer.
Witte gespikkelde Beurée.

In DECEMBER zyn Ryp.
Angelique de bourdeaux.
Amadotte musqué.
Basi de casseri.
Bergamot grise d’orré.
Bergamot Lion.
Bon chretien poitou.
Bernardiere.
Carmelite.
Epine d’hyver.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Franc royaal longue.
Gilogile.
Louisse bonne.
La Hollande tres musqué.
Mervelje de France.
Mervelje du monde.
Martyn sec d’hyver.
Poire la force.
Poire monsieur.
Poire binche.
Poire gris.
Poire Cadet.
Brakel peer.
Blanke peer.
Foppen peer.
Kraak peer.
Kardinaals peer.
Loutjes peer.
Maagde peer.
Rode Foppen peer.
Soete praat peer.
Spiegel peer.
Steekhovens peer.
Vriesse peer.
Van Dyks peer.
Witte France Kaneel peer.
Winter Bambeekze braat peer.
Ysbout.
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In JANUARY zyn Ryp.
Ambret gros.
Ambret ronde, ou trompe valet.
Burée gris d’hyver.
Besy d’caissoy.
Chambrette ronde.
Caillot rosat.
Esschassery.
Esperinon interdit.
Grosse poo.
Inconue chesneau.
Jucomin cheveau.
Mervelje d’hyver.
Milord berry.
Marquis de Goulaine, ou bonacque.
Poire petit oen d’hyver, ou bonnar, ou rouselet d’anjou, archiduc, ou amadonte.
Poire sainct Michel verte.
Suisse verte.
Sucrin noiz.
Virgouleuse, ou buialeuf, ou chambrette, ou poire de glace.
Vilaine d’Anjou.
Baron peer.
Bagyne peer.
Blanke Rouselet.
Engelse Kent peer.
France graciool.
Faasen peer.
Kamper Venus peer.
Kamper peer.
Klei peer.

In FEBRUARY zyn Ryp.
Besy de chaumontel.
Double fleur.
Finor d’hyver.
Grand Brittanje.
Labakorier rouge.
Latis vert.
Poire de spinosa.
Petit certeau.
Sucre rynoort.
Sainct lesin ronde d’hyver.
Sainct augustin, ou franc real.
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Augsburger peer.
Ambret, witte.
Amadot feuillemort.
Cellebroerspeer.
Groot Vorst van Muscovien.
Keizers braatpeer.
Meniste peer.
Rouaanse winter Rietpeer.
Winter Suikerpeer.

In MAART zyn Ryp.
Andre besed heri.
Bon chretien d’hyver.
Bon chretien fertile d’Orleans.
Bon chretien sans pepin.
Crepein.
Marquis.
Martyn sire.
Pretendent petit.
Poire manne, ou colmar d’hyver.
Poire de ronville, ou hocrenaille.
Bosche grote winterpeer.
Dubbelde krager.
Engelse arundel, of bruid peer.
Grote Mogol.
Grote Monarch.
Generaal Duits.
Montantyn peer.
Pater Stevens peer.
Paters peer.
Rynse besed heri.
Souten balg.
Sanct Marie peer.
Thomas peer.
Viaanse peer.
Het zal niet kwalyk voegen, hier nog ene beschryving van enige Peren by te doen,
die voor de beste in Holland kunnen gehouden worden; want ze alle te beschryven,
zoude te grote plaats beslaan.
De Citroen de Cirene, is een langwerpige dikke Peer, die niet spits aan de steel
en van gemene grootte is. De schil is dik en vol bruine stippen; rypzynde is zy geel
van kleur, karlachtig van vlees, en van de eerste Zomerperen. Zy is niet veel waard,
dan om die reden; zy heeft wel een zoet sap, maar, zo dra zy over ’t ryp is, is zy
melig; zy maakt weinige en slechte wortelen.
De Vroeg- of Tyd-peer, of Vroege Suiker-, of Honig-peer is van ’t kleinste soort,
maar draagbaar, met weinige wortels. Zy is met de Citroen de Cirene ryp. Zy is van
geen aangename geur en wordt schielyk melig.
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De Graauwe Suikerpeer, van ouds zeer geroemd, is door onkunde, of
onachtzaamheid, op verkeerd plantzoen geënt, verloren gegaan. De hedendaagze is
zo geurig niet, ’t kankeren meer onderworpen; rypzynde worden ze schielyk beurs.
Franse Madam is van de beste Zomerperen, vol sap en smeltend van vlees, ’t is
een grote langachtige Peer, die aan de ene zyde roodachtig kleurt, als hare helder
groene kleur geelachtig wordt, is zy beurs, zelf aan den boom; en als zy hard is, heeft
ze weinig geurs. Vermids zy van hard schielyk beurs wordt, moet men ontrent het
plukken naaukeurig acht geven, dat men gestadig zulke plukt, die na den gelen
beginnen te hellen. Als zy van passen ryp is, is ’t een zeer lekkere Peer. Als men
gedurig de tydige’er uitplukt; kan men ze enige weken aan een eten; maar zy zyn
niet bekwaam om verzonden te worden, alzo zy binnen vier en twintig uren beurs
zyn.
De Franse Kaneelpeer is karlig, vol geurig sap; van boven wat dikronder, als de
grawe Suiker-peer, ook korter en schielyker spitspuntig tot de steel. Rypzynde is zy
geel van kleur met bruine stippen; het beste soort is graauvlekkig door ’t geel, dik
van schil en een weinig muskerend van smaak.
Saffraanpeer is van het grootste soort van Peren, lang, dik, bultig, niet spits, en
zyne naam wordt door zyne geelachtigheid en rode blozendheid geboren; schoon ze
de Romeinen Pyrum Nardium, en de Brabanders Zomerkaneel heten. Zy zweemt na
de Bonchretien. Zy is dikschillig, grofkarlig, vol zoet sap, dat in zwavelige
darygronden meer geur krygt.
Poire de Orange; die naam is aan verscheiden soorten van Peren gegeven, die van
’t kleinste soort zyn. Zy zyn alle rond, geel, gestipt, dikschillig. Muskerend, die in
de Herfst rypworden. Maar daar is een Winterpeer, die niet muskeert en gestoofd
zeer rood en aangenaam is.
De Gezegendepeer is ongemeen draagbaar van grootte als een Suikerpeer: maar
zo dik niet puntig aan den steel, geel van kleur, aan de ene helft aangenaam rood,
daar zy na de zon toe hangt. Zy is knapachtig, vol geurig sap, dat enigzins muskeert,
is dikschillig, het beurs worden zeer onderhevig, zelf aan den boom, als zy boven
haar tyd hangt: men moet daarom toezien, dat men ze op haren tyd plukt. Zy is zeer
smaaklyk. Doch men kan zich in ’t plukken zeer bedriegen, want het gebeurt, dat
men ze, die by na geel worden nog hard en onsmaaklyk vindt, en dat zy beurzig zyn,
als men wat langer wagt. Zy wordt in ’t
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laatst van Augustus ryp; en kan zes weken van den boom worden gegeten.
Rousselet is een klein rond Peertje, hoogrood van kleur, in smaak als ’t voorgaande:
maar wat meer muskerende.
Maatjespeer, Soppegroen, Bergamot is niet groot: maar plat-rond by de kruin; de
steel is wat ingeduwd, van kleur groenspikkig, ongemeen vol geurig sap; smelt in
den mond. Men heeft’er een soort van, dat niet zo geel, noch in ’t leggen melig wordt:
maar dit is niet meer te vinden; en door onachtzaamheid, of onkunde der
Boomkwekeren verloren. Men heeft ze nu maar die groter zyn, doch zo sappig niet;
en die in ’t meuken beurs worden. Zy verkrygen haar geurig sap, als zy een weinig
zyn geplukt geweest.
Boterpeer. Beure, of Gisambert, Poire Anjou en de Amboise is van een ongemeen
fyne geurige smaak, de grootste der Boterperen, dun van schil, smeltend van vlees;
maar dit bekomt ze na enige tyd geplukt te wezen onder het leggen. Was zy vroeger
ryp, zy zoude aangenamer wezen, en door hare koude, aan de maag, zo veel niet
vervelen. Zy verandert van kleur, en smaakt naar ’t plantsoen. Het beste soort is
graau, als de Kaneel; en hoe ze daar meer van verschilt, hoe ze slechter van smaak
is.
Poire Sinjoor, ook wel Beure blanc, Poire de Neige geheten, of Poire de St. Michel,
la bonne Ente, Poire a Courte Guene, en Citroen de September; of Doyenne. ’t Is
een grote dikke Peer, die na de steel toe niet zeer afloopt, waterig zoet, sappig is. Zy
is geel van kleur met stippen Zy is goed voor verkoop, maar niet voor liefhebbers.
Graauwe Poire Sinjoor, of Doyenne is het ander soort in grootte en gedaante gelyk;
maar is graau, ros, als de boirre met zwartachtige vlekken, dun van schil, sappig
smeltend van vlees, gelyk de boirre, ja enige verkiezenze voor deze. Kort na hare
enting, zyn ze zo lekker niet, maar vier, of vyf jaren daar na worden zy van jaar tot
jaar beter.
Poire St. Germain, en Poire de l’Artelovre zyn ene Peer met Inconnue de la Fare.
Zy is langagtig, van het grootste soort, na de steel dunder: maar niet spits. De schil
is niet dik, maar groen met stippen, vol geurig sap. Schoon ’t vlees zo smeltend niet
is, als dat van de boirre, echter wordt zy onder de Boterperen gesteld, verkrygt hare
geurige smaak na het plukken; waar ontrent het plantzoen zo grote verandering geeft,
dat zy laf en onsmaaklyk wordt. Zo deze Peer niet overtydig geplukt en wel bewaard
wordt, kan zy tot in Maart duren; maar als zy tot geelwordens toe aan den Boom
hangt, verrot zy schielyk, en heeft in December al gedaan.
Bergamot Crasane is een ronde, en aan de steel een weinig puntige Peer, van
matige grootte. Zynde groter en niet plat rond, als de gemene Bergamot. De beste
zyn van kleur graau, ros gelyk de boirre; sommige zyn bruingroen, met rosse strepen
en vlekken, vol van een zeer aangenaam, geurig sap, en zacht van vlees. Dit verkrygt
ze, als ze van de Boom is. Als ze niet overtydig is geplukt; kan ze tot in January
gegeten worden.
Echasserie is een klein rondachtig Peertje, met een dikke schil. Op zynen tyd
geplukt kan zy tot Maart duren.
Virgouli is een langachtige Peer, van matige grootte, dik van schil, niet karlig, ook
niet smeltende.
Schoon alle deze Peren ook voor Stoof-peren kunnen dienen, als zy nog niet ter
dege ryp zyn. En inzonderheid de graauwe Suikerperen, Franse Knolperen, Gezegende
Peren, echter moeten we hier nog enige Stoof- en Braad-peren by doen: als
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Dubbelde Rietpeer, die een van het grootste soort is, dat puntig na den steel afloopt,
van een graauwe kleur, niet karlig, noch van een smeltend vlees is. Zy wordt murw
en sappig,. als zy wat heeft gelegen. Maar zy trekt wat; waarom enige ze onder de
Tafelperen niet willen tellen: maar om te bakken, stoven, drogen, is ’t de beste Peer.
Poire de Bon Chrestien, die in Vrankryk voor de beste Peer wordt gehouden, kan
hier niet meer, als voor een Winter Braad-, of Stoof-peer gehouden worden; om dat
zy hier zyne volkomen rypte niet krygt.
Kamperpeer is van een aangename en blozende kleur, zo zy op een goed plantzoen
is, matig van grootte en dikte, langachtig, dunnende na de steel toe ’t is de beste
Stoof-peer.
Laantjes Peer is klein en langachtig, en in ’t stoven gelykende na de Kamperpeer,
korter en spitzer, loopt na den steel toe af, als de Kamperpeer, is van goede smaak
en duurt langer, als de eerst genaamde.
De Maagdepeer is dik, ronder, als Kamperpeer, maar loopt zo dun na de steel toe
niet af, is ros-graau zonder blozendheid, geurig van smaak, als de Kamperpeer; duurt
tot in April.
Van dien aart is ook de Yzendyker Peer; maar zy is groen met graauwe stippen.
De Winter Gratiool Pondspeer, is ene grote, dikke, ronde steel, kortpuntig van
steel, van kleur bleekgroen, met een weinig bloskarliger en grover van vlees, als de
voorgaande, en min geurig. Zy is aanzienelyk in ’t oog, en vult de mande wel.
peerenboom in ’t Latyn Pyrus. Deze is een Boom, waar van men twe soorten heeft,
wilde en tamme, of gekweekte.
Beschryving der wilde Perenboomen. Zy heeft een ruwe stam, die vol scheuren
is, hard hout, dat geel is. De Takken zyn doornig, de Bladen lankwerpigrond,
eindigende op een punt. De Bloemen zyn wit, de Vrucht is, gelyk der tamme, maar
zy zyn samentrekkend en wrang.
Plaats. De Bomen groeijen in ’t Bos, op ’t Land: maar voor al in Normandie.
Eigenschappen. De Vrucht is samentrekkend, stopt in de Loop. Als men ze goed
doet worden ze goed, om te eten, of om Perendrank te maken. Zy bevorderen de
vertering der spys, als zy
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na de maaltyd worden gegeten, en versterken de maag.

Beschryving der tamme Perenboom.
Zy is van Stam vry grof, van Hout geel, van Bladen groen, maar van onder witachtig,
langwerpig, puntig. De Bloem heeft vyf witte Blaadjes, zit op de kruin der Vrucht,
die daar de kelk aan geeft. De Vrucht is vleessig, dun aan de steel, dik aan de kruin,
uitgezonderd in enige weinige soorten. Men heeft een grote menigte van soorten.
Plaats. Men heeft ze in de Boomgaarden en Hoven: zy bloeijen in April en Mei.
Eigenschappen. Zy zyn goed om de eetlnst te verwekken, en de maag te versterken.
Men maakt ze verscheidentlyk toe, waar van we naderhand zullen spreken. Die aan
Kolyk onderhevig zyn, mogen’er zich wel voor wagten. De zoete Appelen, en die
zoet zyn, hebben een zekere warmte by zich. Die zuur en niet ryp zyn, zyn
samentrekkend. Voor den eten gegeten, stoppen ze zo wel, vooral voert het Afziedzel
van droge Peren zo veel uit, ja zelf gestoofde en gebraden. Nuchteren gegeten
beledigen ze de Maag. Zy zyn goed voor warme Magen; maar zy maken Kolyken
en Graveel. De Pitten zyn goed voor de Long: maar schaadlyk voor de Nieren. Peren
met Kampernoeljen gekookt, maken dat ze geen schade doen, en gezonder zyn dan
de raauwe.
Gelyk men wilde Perebomen in de Bossen heeft, zo gebeurt het, maar zelden, dat
de Perebomen gezaaid, en gekweekt, goede Vruchten voortbrengen. Maar men wil,
dat zy, veelmalen verplant, haren wilden aart, wat afleggen.
Men Ent de Pereboomen op Pere-stammetjes, of op Kwe-, of op Doorn-stammetjes.
Doch voor hoogstamde Pereboomen gebruikt men altyd Perestammen, en voor
laagstamde beide de laatste. Maar die op Doorn zyn geënt blyven deurgaans de
kleinste; echter groejen ze nog jeugdiger, en overwassen zo niet, die op witten Doorn
worden geënt, als die op rode staan. Maar men wil, dat de Vruchten wat steeniger
vallen.
Men moet echter aanmerken, dat alle Winterperen en Luijeperen, op de
allervroegste Perestammen moeten worden geënt.
De Zomer en vroege Herfst Peren, die men door zajen wil voorttelen, moeten in
November zyn gezaaid; maar de later Peervruchten, worden niet voor December te
meuken en te spruiten gelegd. Kweeks. der Hoven en Thuin.
De Pereboomen worden half Maart en wat later geënt; maar de Enten willen wel
op een droge plaats enigen tyd weggelegd wezen. Waarom men ze best snydt in het
laatste van January, of ’t begin van February te voren.
Gelyk de Perebomen hoger in de lucht opschieten, zo laten ze hare Wortels ook
dieper zinken. Zy hebben ook dit eigens, dat de beste en meeste Vruchten aan kwarlig
Hout groeijen, waar van de Takken afkankeren.
Men vindt’er onder de Vrugt-bomen gene, die zo vele veranderde soorten uit Zaad
voortbrengen, als deze; derhalven moet men op deze Plantsoenen zeer oplettende
zyn, ten einde ze in de verentinge niet verbasteren: maar hare geurige smaak
behouden, of verbeteren, en wyders goed Houtgewas verkrygen. Het is van deze
Boomen zeer gemeen, dat de Plantsoenen zich niet altyd naar het ent schikken: maar
dat het ent veel aanneemt, van den aart der Plantsoenen.
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Het Pereboomen-hout, is rosachtiger, langdradiger en niet zo warrig als het
Appelbomen hout. Het is ook met meerder vocht bezet, en de Schors is dikker, droger
en met meerder opscheurende reten. Dit Hout wordt meer tot Werk-hout gebruikt,
als het Appelbomen, maar is zo goed tot brand-hout niet; alzo het noch zo grote hitte
geeft, noch zo lang duurt.
Wy moeten hier nog den aart van enige soorten van Perebomen voorstellen.
De Citroen, de Sirene, maakt slechte Wortels, maar krachtig Hout; waarom ze
veel tot Plantsoen gebruikt wordt.
De hedendaagse Suikerpeer is kankerachtig.
De France Madam Peer is van een slegt gestel, met omgekrulde afkankerende
Takken, die doodtoppig zyn. Maar ’t Plantsoen is daar veel oorzaak van.
France Kaneel peer maakt een goed gestel; heeft vele Wortels; is zeer bekwaam
tot hoogstam.
Saffraan peer maakt een goed gestel; wil in steden wel tieren; is daar geuriger en
draagbaarder.
’t Gezegend peertje maakt in een goeden grond een goed gestel, dat taamlyk groot
is; maar alzo zy daaglyks moet geplukt worden, maakt men’er Laagstam van.
Poire St. Germain is beter, of min smaaklyk, naar het Plantsoen, daar zy op geënt
wordt; groeit met rechte opschietende Takken, is beter in openlucht, dan tegen muren,
of schuttingen.
Dubbelde Rietpeer, in een goede grond, op bekwaam Plantsoen geënt, maakt een
goet stel, van een groten wasselyken draagbaren Boom.
Kamperpeer, op goed Plantsoen geënt, maakt een taamlyk grote, welgestelde
draagzame Boom, die anders kwalyk is gesteld, of kankert, en niet draagzaam is.
Laauwtjes peer is een goede, grote, zeer draagzame Peer.
Foppen peer is draagzaam, maar wordt nooit groot.
Winter Gratiool, heel dik, jeugdig, breekbaar en niet buigzaam Hout, is beter tot
laag- als hoogstam, om dat de Peer groot wordt.
Maar hoe velerlei de namen van Peren zyn, de soorten verschillen zo veel niet.
Aangezien’er vele zyn, die verscheiden namen, op verscheiden plaatzen hebben.
Poire de Orange, van wat soort ook; is draagbaar.
Bergamot wordt een taamlyk grote Boom, die niet zeer vruchtbaar is.
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Boterpeer, Beuré, of Poire Anjou, of d’Amboise, Isambert Lebon en Gesambert is
kwarlig van Boom, kankerachtig, niet goed voor Hoogstam; maar wortelt wel.
Graauwe Poire Sinjoor is geelder, en dun en kankerigheid, als de Beuré. Wordt
geen grote Boom.
peerendrank is een heldere wynige vocht, die zo in smaak, als kleur, wel naar Wyn
gelykt. Men maakt ze in Normandie van Peren, die men uitperst. Zy maakt zo wel
dronken, als Wyn. Men Destilleert’er ook Brandewyn, en maakt’er Wyn-azyn van,
zy opent en doet wateren.
’t Is met Peren-, als met den Appel-drank gelegen; de ene en de andere dragen den
naam van Cider, en zy is zo veel te beter, als de Peren zoeter en zachter zyn.
De eerste van deze vochten duurt zo lang niet, als de twede. Dat maakt, dat men’er
zo veel niet van gemaakt heeft, en dat niet alleen daarom, maar om dat een Peer, die
men zonder te perssen gebruikt, meer om te eten waard is; als om’er Peerdrank van
te maken.
Zo ondertussen de veelte van dit soort van vruchten toelaat, dat men ze maakt,
is’er niets anders in aan te merken, als in den Appeldrank, zo ten opzichte van goede
Cider, als van de slechte die men daar van kan maken.
peilen. Zie roejen.
pekel is een Zout in Water gesmolten, dat gebruikt wordt om Vlees, Vis, Boter,
buiten bederf te houden.
Krachten. Zy is goed om inetenden Wonden te beletten groter te worden, zo men
ze daar mede stooft. Zy is goed om Hondenbeten te genezen.
pennenbereiden is dezelve door warme As zachtjes te laten gaan, om de Schacht te
drogen, en’er het velletje af te nemen, ’t geen’er om is, en’er de vettigheid en vocht
uit te krygen.
penningen. Zie medaljes.
penningkruid: Nummularia Centummorbia, Duizend-gulden-kruid.
Beschryving. ’t Is een Plant, die langs de aarde kruipt; de Takjes gelyken na Teenen,
waar uit Bladen aan weerskanten voortkomen, van de Wortel tot aan ’t einde, deze
zyn rond en dik, als stukjes geld, waar van zy haren naam heeft.
Plaats. Het wast aan de kanten der Slooten, in vochtige plaatzen, bloeit in Mei,
en houdt zyne Bloem tot in den Zomer.
Eigenschappen. Als het in Poejer met Staalwater te drinken wordt gegeven, belet
het de breuken der Kinderen; met Wyn geneest het den Rodenloop en andere Loopen.
Het sterkt de Darmen; ’t is hun goed die Bloed-spuwen, ook voor Verzweringen der
Darmen en Long. Als een Pap op verse Wonden gelegd, geneest het dezelve. Dit
doet ook het Sap der Bladen, zo wel als haar Afziedzel.
penseen. Zyn drieverwige Violetten, wassende in de Tuinen, en in Koorn-landen.
De Bladeren, of Bloemen, inwendig ingenomen, of uitwendig opgelegt, zyn byzonder
bekwaam om Wonden te sluiten. De Bloemen gekookt en gedronken stillen de Stuipen

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

der Kinderen; dezelve Bloemen gekookt met haar kruid en stelen, zuiveren de Long
en Borst.

Recht opstaande PENSEEN.
Zyn een ander soort van dezelve Bloemen, wier Plant veel hoger is, langer Bladen,
en veel hoger recht om hoog staande Takken, of Stelen heeft, en in Italien groeit, en
de zelfde deugden heeft; en zo wel als het andere goed is, voor de Schurftheid.
peonie, Paeonia, of Poeonia is een gewas, waar van, zie de soorten in Hubners
Kunstwoord: maar twe daar van zyn voornamelyk berucht. De Peonia Mas, en Peonia
Femina.
Beschryving. De Peonia Mas, of Mannetjes Peonia, heeft brede Bladen, als de
Neuteboom. De Wortel is een vinger groot; een handbreed lang, wit van kleur,
samentrekkend van smaak: Bloemen en Zaden gelyken na die van ’t Wyfje.
Plaats. De Mannetjes Peonie is zeldzamer, dan de Wyfjes: maar men vindt ze in
’t Veld en steenachtige plaatzen. Zy bloeit in Mei. ’t Zaad komt in Juni voor den dag.
Eigenschappen. De Mannetjes Peonie heeft dezelfde kragt en hoedanigheid, als
de Wyfjes Peonie. De Wortel heeft kracht tegen Venyn. Zo men ze nog vers om den
hals der Kinderen hangt, wil men dat ze de kracht heeft van ze voor de Vallende
ziekte te bewaren. Vyftien zwarte Zaden van Peoni, zyn tegen de Opstyging van
uitnemende kragt.
Beschryving van de Wyfjes Peonie, of Peonia Femina. Zy heeft een Stam van twe
palm hoog en is zeer getakt. De Bladen zyn gesneden, gelyk die der Smyrnium. De
Bloemen zyn als een grote Roos, gelyk een rode Maankop. Hier uit komen naderhand
gedaanten, als Amandelen voort, waar in men rood Zaad vindt, als de greinen van
Granaat Appelen, waar onder men vyf, of zes zwarte vindt. Zy werpt aan de Wortel
zeven, of acht Knoppen, als de Asphodelus uit.
Plaats. Men vindt ze op de Bergen, en in Steenige plaatzen; zy bloeit in Mei.
Krachten. De Wortel van de Wyfjes-peony is een weinig samentrekkende. In ’t
begin is zy zoet op de Tong, maar daar na wordt zy bitter. Zy opent de Lever; zuivert
de Nieren; stopt den Buikloop; en droogt zonder hitte. De Wortels geeft men de
Vrouwen droog na de verlossing in, om de Kraam af te zetten. Zy houdt den overloop
der Galle op. Zy zet de Steen uit de Blaas af, en verzagt’er de pyn van.
Het Zaad, of de Wortel vergaderd, als de Maan afgaat, is goed voor de beten en
steken van venynige Beesten, zo wel van binnen geno-
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men als uitwendig opgelegd. Dertig Zaden van Peonie, van hare Schors gezuiverd,
gestoten tot poejer en met Wyn ingenomen, doet de spraak wederkomen. De
Peonie-wortel, in Wyn genomen, verzagt de pyn der Nieren en Blaze, en de snydinge
in de Buik. Zy geneest de Geluw, en om den hals gehangen vertraagt ze de
Wederkomst van de Vallende-ziekten. ’t Zwarte Zaad aan poejer gestooten en in
Alsem-wyn gedaan, doet de zelfde uitwerking, en geneest de Kinderen.

Behandeling der Peoni.
Gelyk de Peony is een Knolgewas, zo scheurt men de Wortels om ze te
vermenigvuldigen. Men doet het met de hand: maar als de Wortels te sterk zyn,
gebruikt men een mes, of een scherp hout. Maar men moet zorgdragen, dat men ten
minste ene Knop laat, zo men wil dat zy goed zyn om te verplanten. Men dekt daar
na de Wonden, die men gemaakt heeft, met Spaans Was. Men doet dit in de Maand
van September. Zy bemint schaduwe, en men moet ze goede Teelaarde geven.
Men moet deze Bloemen niet van plaats veranderen, noch te naau zetten, zo men
wil, dat de Bloemen fraai zyn. Gelyk het Bloemen zyn, hoog van kleur, zo kunnen
ze door kunst veel veranderd worden. Wilt gy ze op de enden zo wit hebben, als
Sneeu, hebt gy niet, dan vyf, of zes kolen te nemen, en daar een errit grootte gestootte
Zwavel op te gojen, en houden de Bloem daar over. Dit kan men ook doen met een
rode Roos, of met een Anjelier, en de Knoppen zullen zes uren lang zo wit als melk
zyn, en ’t overige behoudt zyne natuurlyke kleur. Men heeft ook dubbelde rode en
bleekrode, maar de laatste zyn zeldzaam.
peper. Dees naam wordt aan verscheiden soorten van Vruchten gegeven. Men heeft
zwarte, witte en lange.
Beschryving. Deze plant is de gemeenste. Men brengt ze uit Indiën, zy groeit met
Ranken en klimt gelyk de Klyf. Die ze kweken steken Staken, om ze daar aan te
laten klimmen, gelyk de Klimboomen. De Peper groeit aan trossen, deze zyn in ’t
begin groen, maar rypende worden ze zwart. Dan vergadert men ze en laat ze drogen.
Zie Hed: Hist: II Deel.
Plaats. De zwarte Peper wordt ons uit Indiën gebragt, en vooral van Java, Malacca,
Sumatra, Borneo, Malabar.
Kragten. Zy opent, verdunt, en snydt. Zy is goed om Wonden te verdryven, Zaad
te verwekken, doet niezen. Men gebruikt ze om den Huig te lichten. Zwarte Peper
komt onder de fyne Speceryen, die niet anders dan zwarte Peper, Nagelen,
Neutmuskaat, Gember, groene Anys en Coriander zyn. Men mengt dit in zekere
hoeveelheid onder een.

Beschryving van de Witte peper.
Zy is rond, effen, glad, asgraau, of witachtig, wat groter, dan Zwarte peper: maar zy
heeft de zelfde smaak, schoon zy zo heet niet is. ’t Is vry waarschynlyk, naar sommiger
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gedagten, dat zy niet anders zy, dan de Zwarte peper van zyn zwart bastje gezuiverd,
en in Zout water geweekt, en daar door uitgezet, en van zyne scherpe smaak beroofd.
Maar deze gedagten wordt weder van anderen tegengesproken.
Plaats. Maar ’t is zeker, dat zy van ’t Eiland Borneo komt, en daar by kleine
menigte, van die arme Luiden te koop wordt gebragt. Zie Hed: Hist: II Deel.

Beschryving van de Lange peper.
Zy is lang en rond, zo groot als eerst geboren Kinds vinger, en bestaat uit verscheiden
Greintjes zeer dicht in een gesloten op een ry. Zy zyn graau van kleur; trekkende na
den roden van buiten en zyn zwartachtig van binnen. Men vindt in elke Greintje een
pitje, dat een scherpe prikkelende smaak heeft.
Plaats. De Lange peper wast in grote menigte in Bengalen in de Indiën.
Eigenschappen. Zy opent en is van de zelfde smaak, als de Zwarte peper, wederstaat
het Venyn en verwekt het Zaad.
Men kan in ’t algemeen zeggen, dat men de Peper in de Medicynen niet gebruikt,
als om ze in de tegengiften te doen, als de Theriac. Men gebruikt de Lange peper
gemeenlyk in de gemengde middelen, om dat zy scherp en een weinig bitter is. Men
gebruikt de Peper meest, om Vlees te kruiden, om datze de eetlust bevordert, doet
verteren, middelmatig versterkt, en de pis afdryft. Zy verdryft de winderigheid en
bedaart de snydingen in den Buik. Zy is goed voor oude Luiden, en die van een
waterigen aart zyn. Zy is goed voor Keelgezwellen en Vallendeziekte der Kinderen,
en om Slangen te verdryven, die de reuk niet mogen verdragen als men ze brandt. ’t
Afziedzel is goed voor ’t beven in afgaande Koorzen. Ondertussen moet men
aanmerken, dat de Peper zulken goed is, die Huwbaar en hitzig zyn van aart, en meest
ontsteking krygen.
peperkruid. Lepidium.
Beschryving. ’t Is een Plant, die een regte stam heeft, die dun glad en met een
zacht hart voorzien is. Zy verdeelt zich naderhand in verscheiden Takken, en wordt
somwylen twe Ellebogen hoog. De Bladen zyn lang, breed, eindigen op een punt,
zyn gelyk aan een Citoenboom; maar groter, gladder, dikker, donker groen, hangen
om den andere, en zyn getand aan de kanten. Zy heeft een smaak zo scherp, als Peper.
De Bloemen komen aan de einden der Stammen en Takken. Zy zyn in groten getale,
klein, wit, bestaan elk uit vier Blaadjes kruiswys gesteld. In hunne plaats komt een
Vrucht, die naar de punt van een Piek gelykt, in tween is gedeeld, vol
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Zaad is. De Wortel is een duim dik, wit en scherp van smaak.
Plaats. Deze Plant bemint een Lommerige plaats. Men vindt ze te Monpeljier,
Lion, Bazel, en elders. Zy bloeit in Juni en Juli; is in de Hoven, den ganzen Winter
deur groen, gelyk Bauhien zegt, dat hy gezien heeft.
Eigenschappen. De Lepidium is goed voor de Scheurbuik, Maag, Hypochondrie.
Men legt de Wortel met Boter, of Varkens-reuzel, of de Wortel van Klokjes tot een
pap gestampt, op de plaats daar men de Jicht voelt.
Het Peperkruid is heet en samentrekkende; als men dierhalven de ganze Plant
stampt, en op een deel legt, maakt zy het rood, en zo men het in de Koussen onder
de Zolen van de Voeten legt, en daar mede gaat, geneest het de Zinkingen der Oogen,
door ’t aftrekken. Het is goed voor het Melig krauzel, en voor de Sproeten van ’t
aangezicht.
pepersous Poivrade is Azyn en Peper, ’t geen men mengt, om daar Artisokken en
Duiven geroosterd, enz. mede te eten.
peperwortel, Meeredik, Raphanus Rusticanus, en Silvestris in de Apoteek geheten.
Beschryving. Deze Plant heeft de Heer Tournefort onder de Lepelbladen geteld.
Zy draagt lange, grote, brede, puntige, fraai groene Bladen, die wel naar die van
Munniks-rabarber gelyken; uitgenomen, dat ze groter en ruwer zyn. De Stengel is
anderhalve voet hoog, recht, styf, gegroefd, hol. Zy draagt Bloessem van vier witte
Blaadjes, die kruiswys staan; daar op volgen kleine Vruchten, die byna rond en bol
zyn, en enige Zaden behelzen. De Wortel is lang, groot, kruipend, wit, scherp, heet.
Zy wast in vochtige gronden.
Gebruik. Men gebruikt ze by enige spys, opent, is afvegend, insnydend, ontbindend,
bekwaam om te verdunnen, en de Steen van Nieren en Blaas af te zetten; voor de
Scheurbuik, en om te doen wateren. Als men de Wortel aan Schyfjes snydt, van drie
linien dik, als zy eerst uit de Aarde wordt genomen, en deze schyfjes plant, komt’er
van elke een lange Wortel en Plant, als of men een ganse wortel had geplant.
peripneumonia. Zie ontsteking der long.
perfoliata, Door-blad, Percefeuille in ’t Frans.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de Bladeren by na rond, alhoewel wat puntig,
op ’t eind zyn, als die van Erweten, met enige grove aders van den voet af tot aan
den rand toe. De Steel en Takken schynen deur de Bladeren heen te steken. Dit heeft
haar dien naam doen krygen. De Stam is klein, glad, rond, met Takken, zy heeft een
Wortel vol kleine vezels.
Plaats. Zy groeit in ’t Koorn, de Velden, in Languedoc, by Arles in Provence, en
bloeit in Juni.
Eigenschappen. ’t Afziedsel van Deurblad, in Wyn gedronken, is goed voor
gebrokenheid, en ’t uitgaan van den Aarsdarm. ’t Is goed voor koude Klieren, als
het’er als een pleister op wordt gelegd. ’t Gedestilleerde water zo wel, als ’t Kruid,
bedaart alle soort van ontsteking.
perkament. Zie parkement.
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persik. Men heeft by de Fransen vierderleye soort, Pesches, Pavies, Brugnons en
Persique; waar onder zy alle de geslachten scharen.
De soorten in Holland, by namen bekend zyn.
Avant Persik, witte; vroegst van allen ryp.
Avant Persik dubbelde
Avant Persik roode
Agaat persik.
Bonne Andonté.
Bloed persik, kale, of Engelse persik.
Engelse persik, bloed, of kale persik, van groot soort.
France konfijt persik.
Graswinkels persik.
Groote persik.
Komkommer persik.
Lak, of Rosebooms persik, met bleeke bloem.
Lak persik, met rode bloem.
Melikaton, of Merikaton persik, met de grote bleeke bloem.
Montanje persik, dubbelde.
Bruno rond van Zorgvliet.
Dubbelde Bloem persik, vrugt geevende.
Dito, sonder vrugten, maar zynde als een bouquet.
Envoye d’Esmares.
Envoye d’Esmares bloosende.
Envoye d’Esmares vroege, met het puntje op de vrugt.
Envoye d’Esmares groene, of laate.
De laate Montagon.
Montagne persik, met dubbelde bloem.
Nektarin persik.
Ocruenton persik.
Orange persik, of Hermaphrodiet, le Minjon Hatif, ou la Pavie, of France roode.
Swolse persik.
Swolse dubbelde.
Swiets Ruenton.
De beste zyn de Rode Avant persik, die van kleur byna de Zwolze gelykt, van
geuriger sap is, als de witte, ronder van Persik en een weinig groter.
Witte Avant persik is een weinig langagtig, en puntig, als de Amandal persik,
vroeger ryp, als de rode, maar zo smaaklyk niet.
Witte Montanje is na de Avantpersik de eerste ryp, wit van vlees, wat geelachtig
van schil: maar de helft is blozend roodachtig. De beste zyn zo groot, als de groene,
rond, en niet melig. De slechte soorten zyn kleinder en niet zo blozende, de
allerslechtste langwerpigrond; en van een trekkende wilde smaak.
Van Groene berg-, of Montanje-persik, heeft men nog meer soorten, als van de
witte. De grootste zyn de geurigste en schoonste, die somtyds aan de kruin puntig,
of bultig eindigen. ’t Vlees van deze is enigszins groen, en de helft van een blozende
kleur. Zy wordt veertiendagen na de witte Montanje ryp.
Zwolse persik is van vele soorten, maar deurgaans in dubbelde en gemene
onderscheiden: maar
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de eerste zyn de beste. Zy is witachtig rood van kleur en blozender, als de Montanje,
rood van steen; is met de Montanje in ’t laatst van Augustus en ’t begin van September
ryp. Deze is ongelyk van smaak naar de jaren, en voor al naar ’t krachtig Houtgewas
der Boomen. De Vrugten zyn groter, of min groot, geuriger, of mingeurig, naar dat
ze volkomenen, of min volkomen zyn, Maar, als zy goed zyn, verkiezen ze vele voor
de Montanje.
De Lakpersik is deurgaans groter als de Zwolze, de buitenschil is Hoog-paars van
vlak, en ’t ongebloosde is zo geel niet, maar min, of meer groenachtig. Het Vlees
ontrent de Steen, de Steen zyn Paars rood. In koude gronden is zy groen van smaak,
in warme Zand-gronden, is zy vol geurig sap.
Aprikoos-persik, of Persik van Burat, is van grootte, als een Zwolse persik; schoon
ze dan taamlyk geurig is, echter is zy klein zynde onsmaaklyk. Zy heeft van buiten
Hoog-purpere vlekken, heeft een geelachtige wollige Schil, die van binnen insgelyks
geel is, doch de Steen is Purperrood, heeft een klein bloemtje.
Kale, of Engelze persik is zo groot, als een Eijerpruim, langachtig rond, maar loopt
niet af na den steel gelyk de Eijerpruim. Zy heeft ene naad in de langte gekorven, en
op helft met gekouleurde rode strepen voorzien, is zy glad, zonder wolligheid, als
de Pruimen. De Engelsen roemen de smaak, als de geurigste van alle Persiken, doch
hier is zy maar van taamlyke smaak, en hellende na de Pruim.
Merlikoton is een persik van den Herfst, die niet van de steen scheidt, van buiten
en binnen geel van kleur is, zonder rood van buiten, wordt hier niet wel ryp, al hangt
zy tot October aan den Boom, en is dan nog hard van vlees.
Franse persik, heeft de schoonste en blozendste kleur, wit vlees, wordt onder de
Merlicotons gerekend, maar wordt hier mede niet ryp.
Dubbelde Bloempersik, schoon zy min blozend is dan de Merlikoton, is echter
sappiger, en van buiten noch binnen zo geel, rypt in ’t laatste van October.
Men kent de rypheid der Persiken aan de reuk; en aan de aangenaamheid van kleur,
die naar de verscheidenheid van soorten anders is, maar deurgaans enige geelheid
na zich trekt, als zy ryp wordt: maar gelyk zy niet zichtbaar te kennen is, zo is het
zekerste teken met de vinger achter by de steel zachtelyk te drukken, en zo dra men
gewaar wordt, dat zy enigzins voor de vinger wykt te geloven, dat zy ryp is. Sommige
menen dat ze ten vollen ryp de beste smaak hebben, andere weder geloven, dat zy
een dag, of anderhalf moeten meuken.
persik boomen worden deurgaans met Oculatien vermeerdert, deze geschieden op
Pruimen en Afrikoos, die te voren op Pruim is geoculeerd geweest; op Amandel is
hier te lande niet goed.
Op hoge zandige en droge gronden moet men geen Persik planten, die op Afrikoos
is geoculeerd. Persiken met rode steenen, in niet al te droge gronden geplant, zyn
geuriger van smaak; als zy op Afrikoos zyn geoculeerd. De Montanje persik is op
Pruim smaaklyker, maar men moet zich naar de gronden schikken: want in zeer lage
koude gronden, zyn ze groener van smaak die op Pruim zyn geoculeerd. Zy zyn dan
beter op Afrikoos.
Om op Pruim te Oculeren, moet men stammetjes kiezen, die uit opslag zyn
voortgekomen, zelf zo men op Pruim van Damast wil Oculeren; want op Pruim van
Damast, die eerst op een Kroos geoculeerd is geweest, zullen ze bezwaarlyk vatten.
Als men op Afrikoos wil Okuleren; moet het ’t gespikkelde Afrikoosje zyn, dat te
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voren op Eijer- of Boere-pruim, is geoculeerd geweest en nooit op het Kroosje. De
witte Boere- en Eijerpruim; zo wel, als de witte Afrikoos, zyn strydig met het
Persik-hout. Mem moet om op Pruim te Oculeren, ’t Kroosje kiezen. Men zet
deurgaans twe, of drie Oculatien daar op, om zeker te wezen: maar men behoudt
deurgaans de onderste. Men kweekt de Persik nooit uit de steen, als zynde zo goed
niet.
Als men Persik-boomen plant; draagt men zorg, dat men de Wortels niet te veel
noch te weinig besnoeit: want zy willen anders bezwaarlyk groei vatten. Zy beminnen
een verzen grond, al schynt schynt zy anders niet te goed.
Als men plant moet men een scheutige eenjarige Oculatie kiezen; deze is
bekwaamst om daar een goeden Boom uit te fokken; men snydt ze op een handbreed
na af, en zoekt daar twe takken uit te krygen. Men moet ze niet planten, welker bot
nog niet is doorgeschoten.

Aart.
De Persik-boomen willen een langdurige, gematigde, maar gene overgroote hitte
hebben, daarom worden tegen een muur zo goede Boomen, noch Vruchten geteeld,
als tegen een Schutting. Die Vruchten, welke verst van de Schutting en Stam gerypt
zyn, zyn de smaaklykste. De Vruchten van Bomen, welker loop door cierlyke
Zomersnoejing benomen wordt, zyn zelden goed; maar die van zulke, die onbepaald
groejen zyn beter. Hierom moet men somwyl gedogen, dat ze kale armen maken,
want daar aan heeft men de grootste smaaklykste en meeste Vruchten. Bomen op
Pruim maken krachtiger hout, als op Afrikoos; maar meer, of min groeizame naar ’t
soort. De groenachtige Montanje is groeizamer, dan de witte. Zy, op Pruim geoculeerd,
eist ten minste een Schutting van acht voet hoog en vyftien langte: maar op Afrikoos
is een van vyf voeten hooggenoeg, en van tien voeten wydte. Zo men ze te sterk
bepaalt, moet men zeker wezen, dat zy te dikken hout voortbrengen; daar nooit Vrugt
aan komt, hoe wel ’t groeijen mag.
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Snoejen.
De Persik-boomen groejen gemeenlyk des Zomers tot ontrent St. Jakob. Na dien tyd
groejen ze zelden in de langte, maar wel in de dikte. Dan begint de Vrucht ook
schielyk te zwellen, en daar na te rypen. De groei van jonge sterk wassende Boomen,
duurt somtyds tot half Augustus, naar dat het weer is.
Men snoeit niet voor dat de houtgroei is geeindigt. Voor dien tyd bindt men ook
zo min aan als moeglyk is, op dat de Vruchten en houtscheuten zo veel van de Zon
niet zouden aangedaan worden.
Om minder Sprokkelhout te hebben, en ’t Boomgommen niet zo zeer onderhevig
te wezen, moet men de Zomer-snoei niet voor Augustus beginnen. Men snoeit de
Waterloten dan tot haar laatste Bladknop, om het stompje na het vallen der Bladeren
geheel weg te snyden. Dit wordt nu maar gelaten om ’t Gommen voor te komen.
Men snydt ook nog vele overvloedige draagbare vooruitschietende, en niet zonder
misstand te voegen Loten, en sobere scheuten weg, maar anderen raakt men niet aan.
Langstamde Perzikboomen besnoeit men ook van hunne waterloten; maar anders
niet. Men mag des Somers noch des Winters enige takken inkorten; en dan niet dan
boven een bladscheut: al het dunne en magere hout, snydt men weg: de krachtige
scheuten geven de beste vruchten. Men laat echter niet te veel van dat hout op een
boom, inzonderheid die op Afrikoos is geokuleerd; en als de vrucht rood van kern
is: want dan sterven zy’er licht van, inzonderheid als de boom vol vrucht staat.
Daarom moet men ze de al te overvloedige ontnemen, eerst even na ’t zetten, daar
na wederom, en eindlyk enen na hare rui. Men moet geen twe vruchten by den andere
laten, of zo, dat zy malkander niet raken kunnen, dan krygt men grote en smaaklyke
Persiken. Oude boomen in de kracht harer groei geven de meeste, grootste, geurigste
vruchten.
De zwaarste zyn deurgaans de geurigste. Men heeft ze niet groter, dan van elf
oncen, en dus in ’t ronde van 13 duim, dat ik weet. Zulke zyn de verhevenste van
smaak. Die zeven oncen weegt is een zeer grote Perzik, en deurgaans over de
negenduimen in den omtrek. Van negen duimen weegt zes oncen en tien a twaalf
engelsen.
De bloemen der Persik hebben vyf blaadjes, maar versehillen in grootte, kleur en
gedaante na de soorten.
Schoon de Persik in zynen bloei veel van Vorst te lyden heeft; en voor ’t zetten
de bloemen veel afruijen; ’t Is echter niet goed ze met Matten te dekken; dit schaadt
nog meer. ’t Beste is Peul-rys van drie kanten een weinig van daar te steken, om de
scherpsnydende winden te beletten. Zie Aanm. op Lusthov.
persikkruid. Zie vlokruid.
persing, Is ene genegenheid en drukking tot afgang, zonder dat’er echter iet voor
den dag komt, ten minste iet van enig aanbelang.
Dit ongemak kan deur verscheiden ziekten veroorzaakt worden, als deur Majen
in den aars, of door een Steen in de Blaas, of ene verzwering deszelfs; of door een
dood Kind, of door ene ontsteking, of raauheid in de dikke darmen; inzonderheid
van de rechte, of endeldarm; men heeft ze daarom in de Rode loop.
Men moet dierhalven de genezinge verwagten deur ’t genezen van die ziekten.
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Maar men kan door verzachtende Klisteren in te spuiten, van Melk, enz. ook met
Opiaten veel uitvoeren.
pest. Is ene besmettelyke ziekte, die in weinig tyds vele mensen uit de wereld rukt.
’t Is ene van die drie plagen, waar mede God de Maatschappyen met wat meerder
gerucht t’huis zoekt. De middelen, waar van men zich in de Pest bedienen kan; zyn
van twederhande soort; de ene zyn eigen aan hun, die van de ziekte niet zyn aangetast,
en zich daar voor behoeden willen; men noemt ze Bewaarmiddelen, waar van’er
uitwendige en inwendige zyn. De andere middelen zyn voor hun, die van de Pest
zyn aangetast, men kan ze ook in twe orden scharen, welke men ook min en
uitwendige onderscheidt.
Wy zullen verscheiden Bewaarmiddelen bybrengen, en daar na de eigentlyke
Geneesmiddelen voortbrengen, en eindlyk enige middelen aan de hand geven, om
de plaatsen te zuiveren, daar de Pest verwoestingen heeft aangerecht.

Uiterlyke Bewaarmiddelen voor de Pest.
By Pesttyden draagt men Paddepoejer by zich, of een Pad zelve, of een levende
Spinnekop (in een gemaklyk doosje gesloten), of Rottekruid, of een venynige stof,
die de besmetting der lucht na zich trekt; die anders dan den persoon, die ze draagt,
konden besmetten. Deze Paddepoejer haalt ook het venyn van een Pestkool na zich.
Maar Azynen en Zurigheden by zich te hebben, is een beproefd middel, zo wel,
als daar mede een huis te besprengen.

Om de Paddepoejer te maken.
Neem drie, of vier grote Padden, zeven, of acht Spinnekoppen, zo vele Scorpioenen;
doe ze in een welgesloten pot; laat ze daar een tyd lang in. Doe daar Maagdenwas
by, en sluit die Pot wel; stook een vuur tot dat alles gesmolten is; en als alles wel is,
meng dan alles wel met een Spatel, en maak’er een Smeersel van, dat men in een
welgesloten zilver doosje doet, zynde zeer wel verzekerd, dat zo lang, als men het
by zich draagt, men de Pest niet zal krygen.
I. Men moet grote zwarte Spinnkoppen zoeken; met gele vlakken,’er drie, of vier
in een Neutendop sluiten, en ze om den hals
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hangen. Zy worden beter bewaard, zo zy in een Goud, Zilver, of Yzer doosje wierden
gestoken, dat aan alle kanten gaatjes had.
II. Neem zo veel Kwikzilver, als Sublimaat Corrosief en Rottekruid. Meng en vryf
dit in een Mortier wel ondereen, en vul daar mede schachten, die gy aan weerskanten
met was sluiten zult. Gy zult ze doen in Taftas, of fyn Lywaat, dragen ze tussen uwe
klederen, en uw hemd van weerskanten.
III. Neem vier droge Padden, leg ze op uwe liezen, en onder uwe Oxels.

Inwendig Bewaarmiddel tegen de Pest.
Eer gy in Pesttyden ’s morgens uitgaat, was uw mond met Water en Wyn-azyn onder
een, neem daar na in uwe mond de vierdepart van een lepel van het bovenstaande;
gy moet’er ook die plaatzen mede wassen, daar de voornaamste leden door ontlasten,
als de slagen van ’t hoofd, de handen, de liezen, de oxels, en op dat die deelen nog
beter voor de Pest bewaard zouden wezen, zal het gebruik van een Zilvere Doos, op
vele plaatzen doorboord, nog meer dienst doen, als men daar een Spons insteekt, in
Azyn nat gemaakt, en door dit middel heb ik my, Goddank, meermalen van die
Volkziekte genezen.
IV. Neem drie oncen Suiker, in Theriakel-water gesmolten, wel gekookt, en
Tinctuur van Zwavel een dragma; men moet daar Tabletjes van maken naar de kunst,
door ’t gebruik van welke ik weet, dat verscheiden Luiden zich voor de Pest bewaard
hebben.
V. Neem een, of meer Padden, van de grootste, die gy vinden kunt, doe ze in een
verglaasde Pot, smeer ze met Leem wel toe, zet ze in den Oven tot dat de Pad gans
verbrand is, en tot As gebragt; geef daar een dragma van in, in een glas Wyn, dit
middel is goed voor en na de Pest.
VI. Neem een vierendeel Neuten, daar de schil en binnenbast is van genomen, die
tussen ’t pit in is. Neem nog een vierendeel Vygen; een vierendeel Wynruit, de
zwaarte van een halve Ryksdaalder aan Zout; meng het alles wel onder een, maak’er
een slikbrok van, die gy in een aarden Pot zult doen, neem daar nuchteren ter grootte
van ene Neut van.
VII. Neem vier oude Neuten, twe vette Vygen, acht en twintig, of dartig blaadjes
Wynruid, een weinig witte Myrrhe, Aloë, of Saffraan, stoot het met goede Wyn-azyn,
maak’er Pillen van als een erweet, om’er twe driemaal ’s weeks voor den eten van
te nemen.
VIII. Neem Wynruit, Alsem, Geneverbeijen, vry klein gemaakt, en van hunne
schil gezuiverd, Engelen-wortel van zyne schors en hout gezuiverd, Nagelen,
Notemuskaat, van elks een once, stamp het alles grof in een Mortier, meng het daar
na alles in een pint van de beste Wyn-azyn, en laat het koken in een nieuwe Pot op
den derde verminderings, laat het daar na deurzygen en koud worden. Als het koud
is, doe het dan in een glazen Bottel, en gebruik het op de volgende wys. Gy moet
daar in een Lywaat nat maken, ’t welke gy zult by u dragen, en ruiken daar somtyds
eens aan: of men moet’er alle morgen een halve lepel vol van nuchteren nemen, als
men onder de bezochten is; gy zult’er ook uwe geledingen mede vryven, en de gewone
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plaatzen van het kwaad; zo men van het kwaad aangetast wordt, moet men’er een
glas vol van nemen.
IX. Neem Reinette, laat ze in witte Wyn weeken, zes uren lang; neem ze’er daar
na uit en zet ze tussen twe Lywaten te drogen, slaande daar met de hand op. Laat het
terstond Destilleren in een Mariebad; neem van dat Water een teug, of drie nochteren.
Dit is een bewaarmiddel; en zo men van de Pest is aangetast, doet het terstond zonder
gevaar dezelfde heengaan.

Ander bewaarmiddel voor de Armen, onder den naam van de Azyn van
Ernest.
Neem de Bladen van Alsem, van smalle Salie, van elks anderhalf once, en zes en
een half once Wynruits bladeren. Die Kruiden wel gewassen hebbende in Welwater,
moet men ze fyn kerven, en in een Mortier stóóten, daar na ze in een nieuwe aarden
Pot doen, en daar een pintje van de sterkste Wyn-azyn opdoen, die men vinden kan;
dek de Pot toe met een dekzel, en maak de samenvoegzelen wel dicht, laat ze zo vier
en twintig uren lang, schei daar na de Wyn-azyn van de Kruiden door een sterk
perzing, en doe’er, na ze weder in de Pot gedaan te hebben, by een once goede Turbit,
gestampt; en sluit de Pot wel toe, om ze nog vier en twintig uren te laten trekken.
Laatze daar na, als ’t wel gesmolten is, nog eens deurzygen, en bewaar ze in een glas.
Ten tyde van de Pest, moet men daar alle morgens een lepel vol, met de grootte van
een errit Theriak, van nemen; zo men zich door de Pest aangetast vond, zoude men
daar vier lepels vol van nemen, met viermaal een errit grootte Theriak, en blyven
daar na vier uren zonder eten, en wandelen zagtjes.

Tekenen die voor den dag komen, als men van de Pest is aangetast.
De Zieke heeft een grote Koorts, een ontstoken gezicht, dat somwyl blaau is, weinig
hitte van buiten, veel van binnen. Hy gevoeld pyn om ’t hart, vooral in ’t begin van
die ziekte, en grote pyn in ’t Hoofd. Eindlyk hy vervald in raaskallen en slappigheid.

Geneesmiddelen tegen de Pest.
Als deze tekenen voor den dag komen, moet men den Zieken terstond Aderlaten op
den Arm, daar na op den Voet, en zo’er een dikte opkomt,
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moet men hem geven een Neut grootte Theriak, of Orvietaan, en ze hem in vocht,
of nat doen nemen.
Als een Pest-kool gemaakt is, leg’er oude Zuurdeeg op, of een Uijen onder de As
gebraden, met oud Varkenssmeer, of warm Brood met Brandewyn natgemaakt; men
kan ook Koppen gebruiken om te trekken.
’t Voornaamste, ’t geen in dit geval gedaan kan worden, is te bezorgen, dat de stof
in de Pest-kool besloten na buiten worde getrokken. Daarom moet men ze met een
Lancet openen, als men ziet, dat het zyn werk in heeft ze aan ’t rypen te krygen; en
niet eens door middel van een Pap en Ettermakende middelen de verzwering te
bevorderen: want terwyl men zyn werk maakt van die middelen, zou ’t Pestvenyn
weder na binnen kunnen slaan, en den dood veroorzaken. Maar als de Pest-kool
geopend is, zal men een digettief moeten nemen, om ze te doen verzweren, zuiveren
en verzagten, het bloed laten op ene wyze, die wy zullen zeggen.

Digestief, ’t geen na het openen van de Pest-kool moet gemaakt worden.
Neem Therebintyn, Dojer van Ei, Brandewyn, Rozen-olie, en ’t geen gy nodig
oordeelt. Meng het alles by een, en maak’er een pap van, welke gy op de Pest-kool
zult leggen; laat ze daar op leggen den tyd van vier en twintig uren lang. Daar na
zult gy’er een dergelyke Pap ’s Morgens en ’s Avonds op blyven leggen, tot dat de
Buil genoeg gerypt is. Draag wel zorg, dat gy de venynige onzuiverheden wel ontlost,
en leg’er daar na de volgende Pleister op.

Pleister om de Wonde van de Pest-buil te sluiten.
Neem zo veel Therebintyn, als u goed dunkt, Rozen-honig, Gersten-meel, Vlees-lym,
Wierook, Myrrhe; meng alle die drogen te gader, om’er ene Pleister van te maken,
welke gy op de Wonde der Pest-kool zult leggen.

Om te zweten.
Om zeker en veilig te genezen, moet men, den volgenden dag na de eerste ingeving
van Geneesmiddelen, doen zweten, in een Ton, of Vat, dat gedekt is, zo men ’t heeft;
men moet daar met een Laken gedekt ingaan. Neem vier oncen Brandewyn in een
Aarde potje, ’t geen de Zieke zal aansteken, en het brandende houden onder het
roeren van de Brandewyn met een stokje; of zo de Zieke zwak is, moet hy zich te
bed houden, en nemen twe hete Broden, elk van een pond, en snyden die deur midden;
men giete op de kruim van deze warme Broden, acht oncen Brandewyn; en men leg
van deze een gedeelte op de Maag, twe anderen onder de Voeten, en het vierde in
tween gespouwen onder de Oxels, alle in Lywaat gewonden. Men houde den Zieken
wel gedekt, en zyn wezen ook.
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Zo men op gene plaats is, die zo arm is, dat men’er gene Brandewyn krygen kan,
men neme twe kannen met heet Water, onder de Voeten, en onder de Oxels. Zo men
gene Kannen kan krygen, men legge’er hete Lywate doeken, of hete Keistenen, of
wel Plankjes, of Bordjes in heet Water gekookt, welke men zo dikmaal veranderen
moet, als zy koud worden, om zweet by arme Luiden uit te jagen, het hart te sterken,
en ze voor alle Venyn te bewaren. Men moet een glas Gerstendrank geven aan den
Zieken, eer men hem doet zweeten; zes onzen Water, daar drie oncen Palmen-hout
in gekookt is, ’t geen gestoten is: want dit voert even zo veel, als Guajac-hout, uit
voor de Venus-kwalen.
Dit Geneesmiddel is uitnemend voor Italien, Marleille, en elders, daar men den
Mensen en Schepen doet quarantaine houden, welke men altyd van de Pest verdagt
houdt, doende de Mensen zich door dit middel zuiveren; de Pest zal in vier en twintig
uren voor den dag komen, zo hy zich ziek bevind, daar na is’er niet te vrezen.
Voor den Veldtocht en de Armen, die geen spuit hebben, kan men in de plaats van
een Clysteer gebruiken ene Zetpil, van een stuk van een Kaars gemaakt, een vinger
lang, in Ossengal, en in den Roet gedoopt, en daar na in Zout en Azyn gestoken. Dit
zal zo veel als een Klisteer doen. By gebrek van zo een Zetpil, kan men de gemene
gebruiken, en als men die, noch Klisteren gebruikt; zal men niet nalaten te genezen,
maar een dag, of twe later.
Eindlyk, daar zal’er geen een van de Pest, de Purperkoors, de Apoplexie, of van
geslagenheid sterven, zo men ze geeft, ’t geenwe hier zullen zeggen, zo dra zy ziek
worden, maar zal ten eerste genezen, zo men ze doet zweten, en men Klisteren, of
Zetpillen gebruikt, waar van men komt te spreken.

Zweetmiddel tegen de Pest.
Neem een lepel Theriak-water in vier oncen goede Wyn, of in het water van
Gezegende wortel, de Zieke moet het zweeten twe uren lang deurstaan, daar na een
goed Vleesnat nemen, van Lywaat zich verschonen, de sterke zullen een lepel vol
nemen, en de zwakken ene halve.
Dit middel wordt voor de hevige Koorsen en de Purperkoors gebruikt, die van
Venyn en bederf van vochten verzeld gaan, en van andere wanhopig ziekten; als een
valse Plueris en Longontsteking.

Ander middel tegen de Pest.
De Heer Tournefort in zyne reis na ’t Oosten, leert ons de manier, waar op hy
gehandeld was, of zoude gehandeld zyn geworden door zyne Vrien-
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den, zo hy maar van een Pest-buil was aangetast geworden. “Wy hadden ons wel
bewaard, zegt hy; wy hadden ons, als we van Marseilje ’t zeil gingen, voorzien van
Schroeisteen, en waarlyk zo de minste Pest-buil in ons lighaam zich had opgedaan,
zouden we niet gemist hebdie aanstonds met het Lancet te openen en kerven en ze
met die Steen geschrapt te dekken, om ten eerste een deel daar van weg te byten,
waar in het schynt dat zich de grote kracht van het vergif ontlast had, terwyl we
anders gebruik maakten van de Theriac, Orvietaan, de Druppen van Engeland, en
andere hardsterkende en geestige Middelen, waar van we volle doozen hadden. Maar
de Tartarus Emeticus moet voor alle die middelen gaan, en men moet dat herhalen
zo menigmalen, als het nodig is, zonder ’t uit te stellen van ’t te geven, zo dra het
Hoofd gedreigd, of men de minste walging maar gewaar wordt.”
II. Neem een Hoen, of een Duif, sny het door midden, en leg het warm op de Buil,
die voor den dag komt. ’t Is een krachtig Geneesmiddel.
III. Men moet een Pap van Brood en Melk, met Dojers van Eijeren, daar op leggen
met wat Saffraan.

Beproefd Geneesmiddel.
Neem zeer sterken Azyn, met sap van Knoflook van elks twe dragmen, Theriak van
Alexandrie een dragma, welgemengd onder een, bied het terstond den Zieken aan;
en zo dra hy het ingenomen heeft, doe hem wel zweten.

Pleister voor de Pest en Pestkolen.
Neem zes Dojers van Eijeren, een vierendeel Honig, en een once Meel van Kooren;
meng ze deur elkanderen, maak’er een Pleister van, en leg ze op de Pestbuil. Draag
zorg, dat gy ze van zes tot zes uren verandert.

Geneesmiddelen voor de Pest.
Aurum Fulminans, men geeft het van twe tot zes greinen.
Tinctura Lunae, men geeft het van zes tot zestien druppen.
Spiritus Ardens Saturni, men geeft het van acht tot zestien druppen.
Tinctuur van Staal door Ammoniac-zout getrokken; men geeft het van vier tot
twintig druppen.
Antimonium Diaphoreticum; men geeft het van zes tot dertig grein.
Bezoar Minerale; men geeft het van zes tot twintig grein.
Ens Veneris; men geeft het van zes greinen tot een Scrupel.
Stomachium van Potter, men geeft het van zes tot dertig grein.
Spiritus Cranii Humani; men geeft het van vier druppen tot vier en twintig.
Sal Ammoniac, en Sal Tartari; men geeft het van vier tot vier en twintig druppen.
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Zout Ammoniac en Zout van Wynsteen, elk op zich zelven, het ene na het andere.
Men geeft het elk van vier tot tien grein.
Flores Salis Ammoniaci; men geeft het van vier tot vyftien grein.
Geest van Ammoniac-zout, men geeft het van zes tot twintig druppen.
Geest van zout Ammoniac, zoet gemaakt. Men geeft het van twaalf tot dertig
druppen.
Zure geest van zout Ammoniac; men geeft het van vier tot tien druppen.
Amber de Grys: men geeft het van ene halve tot vier greinen.
Essentie van Ambre Grys: men geeft ze van twe tot twaalf druppen.
Geraspte Hertshoren, in Gersten drank.
Gelei van Hertshoren.
Water van een Hertshoren; men geeft het van een tot vier once.
Tinctuur van Antimonie; men geeft het van vier tot twintig druppen.
’t Geestige water van Kaneel; men geeft het van ene tot vier dragmen.
Olie, of Essentie van Kaneel; men geeft’er ene drup van.
Tinctuur van Kaneel; men geeft het van een halve tot twe dragmen.
Nagelen.
Olie, of Essentie van Nagelen; gegeven van ene drup tot drie.
Olie van Meutenmuskaat: men geeft het van drie tot tien grein.
Water van Melisse en gezegende Distel; men geeft het van twe tot zes oncen.
Extract van Melisse en gezegende Distel; men geeft van twe oncen tot een dragma.
Melisse-water gemengd in Magistral; men geeft het van een dragma tot een once.
Zout van gezegende Distel en Melisse; men geeft het van tien grein tot een scrupel.
Gedestilleerde Azyn; men geeft’er een halve lepel van vol.
Tinctuur van Zout en Wynsteen; men geeft het van tien tot dertig druppen.
Salvolatile Tartari; men geeft het van zes tot vyftien grein.
Elixer Proprietatis; men geeft het van zeven tot twaalf druppen.
Flores Benjoin; men geeft het van twe tot vyf grein.
Myrrhe; men geeft het van zes greinen tot een scrupel.
Tinctuur van Myrrhe; men geeft het van zes tot vyftien druppen.
Poejer van een Adder; men geeft van acht tot dertig grein.
Bezoard van een Dier; men geeft het van vier tot twintig grein.
Architecticum van Potterius; men geeft het van zes grein tot twe scrupel.
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Olium Vitrioli Dulcificatum; men geeft het van vier tot tien druppen.
Olie van Noten; wordt van ene tot zeven oncen gegeven.
Extract van Noten; men geef het van ene tot drie scrupel.

Pest en venynige Ziekten.
Het ondergenoemde Water geneest de Wolve beten, die van dolle Honden en andere
Beesten, de Scorpioen steken, of Slange beten, de Vaarnen der Paarden, en in ’t
algemeen alle soorten van Wonden, en Venyn van Beesten, en Mensen. Het bewaart
voor de Pest, is een tegengift, ontfangende alleen de reuk van ’t Water; maar nog
beter, als men’er van drinkt des morgens drie lepels vol, als men uit zyn bed opstaat;
en des avonds als men gaat slapen; en zo ’t gebeurt, dat de kwade lucht, of het vergift
zich van imand heeft meester gemaakt, zal dit tegengift het na buiten dryven, zettende
zich op plaatzen van minder belang, die zichtbaarst zyn, daar het gemaklykst te
genezen is, en te handelen, zo dat gy ’t in ’t algemeen by alle voorvallen gemaklyk
zult kunnen opmerken.

Hoe men dit Geneesmiddel moet gebruiken.
Het bestaat niet dan uit Water en Smeerzel; ’t Smeerzel dient niet, dan tot een Pleister,
of om te smeren. ’t Water om door den mond in te nemen, of te ruiken, of op Lywaten,
daar in nat te maken, of om te stoven en te betten de beschadigde deelen. Zo de Ziekte
venynig is, moet men’er van drinken, en nooit meer dan drie, of vier lepels ’s morgens
en ’s avonds. Zo het ene enkele open wond is, moet men ze betten; en is ’t een
Pestkool, of Buil, die geen opening heeft, om dit Water te ontfangen; men moet dan
met het Lancet een opening maken, op dat het tot het Venyn toe deurdringe, om het
door middel van het Smeerzel, ’t geen gy’er oplegt, na buiten te trekken, na dat gy
’t wel gewassen en gebet hebt. Vooral, draag zorg, dat gy alle de plaatzen, daar gy
dit Smeerzel op doet, wel zuivert van haair, en andere vuilnis, en ’t ten minste
tweemaal daags herhaalt en vernieuwt.

Mengzel van dit wonderbaar Water.
I. Neem vier oncen ronde Osterlucie, sny ze aan dunne schyfjes, na dat gy ze zult
geschild hebben, was ze drie, of viermalen in witte Wyn; werp ze met acht oncen
fyne Suiker in twe pinten goede witte Wyn; en doe het met malkander in een
verglaasde Pot. Na dat alles wel gedekt en toegesmeerd is, zo dat’er de rook niet uit
kan; doe alles over klein vuur verkoken op een derde verminderings; neem het dan
van ’t vuur; als ’t koud is, laat het door een wit Lywaat loopen, en doe het Water in
een Fiool om ’t by nood te gebruiken, en hou het naarstig in den mond.
Dit Water moet niet meer, als acht uren bewaard worden, om het in den mond te
houden; want het wordt al te bitter. Maar ’t blyft gedurig goed, om’er ’t andere ook
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mede te doen; en schoon het licht schimmelt, echter voert het, beschimmeld zynde,
het zelfde uit, als men het rein en zuiver houdt.
Dit Water geneest ook gezwollen Ledematen, de pyn der Nieren, zyde- en anderepynen, als men ze’er voor ’t vuur mede vryft; en op de plaats der pyne een dubbel,
of vierdubbeld Lywaat legt, daar in natgemaakt.
II. Neem vier oncen Amandel-olie, en zo veel Olie van Terebintyn en Aspic. Doe
die drie Olien, in een Matras ligtjes gesloten over geglommen kolen, of klein vuur,
vyf uren lang; dat uwe Olie, of Essentie maar een weinig kookt, tot dat de Olie rood
is; dit zal een teken zyn, dat de stoffe wel vereend is. Giet daar na uwe Olie, of
Essentie in een Bottelje; sluit ze wel en bewaar ze ten gebruike.

Gebruik, en hoeveel men geeft.
Men geeft daar van, van vyftien tot twintig druppen aan den sterkste in witten Wyn,
of klaret. Men moet den zieken wel dekken, die wakker zal zweeten; en als hy wel
zweet, moet men hem met heet Lywaat afdrogen; den minst sterken moet men van
vyf tot tien druppen geven, en in twaalf uren zal de Pest opkomen, of door de
uitwaasseming heen gaan; en om te beletten, dat zy wederkomt, moet men Neus en
Ooren met die Essentie besmeren. En, zo’er een Paard bevangen raakt, moet men
het’er een goede lepel van ingeven, en een pint witte Wyn, het zelve dekken, en ’t
zal genezen worden. Deze Essentie is voor allerlei soorten van Wonden goed.
III. Doe in twe pond Water drie dragmen Gilla van Paracelsus smelten, doe den
zieken een groot glas vol van die vocht drinken, zo dra hy zich van de Pest geraakt
vindt; herhaal het zelfde zeven, of acht uren daar aan, doe daar na gemene hart
sterkende middelen nemen, en een licht voedzel.

Hoe men de Gilla van Paracelsus maakt.
Doe in Welwater zo veel witte Vitriool smelten, als gy wilt, doe dit door een graau
papier zygen, en na dat gy het hebt laten uitwaassemen, dat het met een velletje
betrekt, laat het dan in een koude plaats Crystallen schieten.
Als de Crystallen zyn geschoten, zult gy’er ’t Water afgieten om’er de Crystallen
uit te halen; gy zult het daar na nog eens tot een vlies toe laten uitdampen, en zetten
het in een koude plaats. Gy zult dan voortgaan, tot dat alle de Vitriool aan Crystal is
geschoten.
Om de Vitriool wel te zuiveren, moet gy het zelfde driemalen herhalen.
Daar na zult gy ’t nog driemaal in Schurftkruid, Water, of gezegende Distelwater
laten smelten
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en Crystal schieten; daar na zult gy de Crystallen zachtjes laten drogen, en stoten ze
en bewaren ze in een glas.

Kracht van de Gilla van Paracelcus.
Wy zullen by gelegenheid zeggen, dat het een krachtig middel is, om het bederf tegen
te gaan, dat het zachtjes door braken alle kwade vochten uit de Maag, en naby gelegen
déélen uitwerpt. Het doodt de Murmen, en is goed tegen de Vallende ziekte, pyn in
’t Hoofd, Zinkingen, en alle ziekten van de Maag, die van den overvloed, of van ’t
bederf der vochten voortkomt. Men kan het ook met voordeel in anderen en
derdendaagze Koorzen gebruiken, gevende het in een Vleesnat in ’t begin van de
Koors. Zo men het in een klein trekzel van Zennebladen gaf, zou het zachtjes den
buik ontlasten; men geeft het van twintig tot sestig grein.

Gewone Hartsterkende middelen.
Deze zyn de Confectjes Hyacinthorum, Alkermes, de Melk, of Magisterie van Paarlen,
Theriac, Bezoard. Men doe die Cordialen in een Vleesnat, of in Hartsterkende dranken
nemen. De Bezoard der Dieren, en de Amber Vitae, werken veel eer, en zyn veel
krachtiger. Hierom moet men ze ten eersten in de Pest gebruiken, daar ’t gevaar groot
is.

Uitwendige Geneesmiddelen tegen de Pest.
Terwyl men Cordialen tot dryving van ’t Venyn van binnen gebruikt, moet men enige
dienstige middelen gebruiken, om het na buiten te trekken. Derhalven moet men ze
op de ontlast-plaatzen leggen, of ter plaat ze daar een Pestbuil voor den dag komt,
de Olie van Spinnekoppen, en Scorpioenen, levendige Padden, of wel de Magnetise
Plaester.

Rookmiddelen voor de Kleederen, of Huizen van Pest besmet.
Neem een pond Wierook, twe pond Pek, een half pond Jodenlym; een pond Was,
een half pond Salpeter; Zwavel; Olie van Jenever; van elks vier oncen; een once
Stirax; doe dit alles onder een smelten; en als het wel gesmolten is, maak’er dan
balletjes van, welke gy op een Komfoort met vuur zult leggen, om ze op alle besmette
plaatzen te zetten. Dit moet gy menigmalen herhalen, na dat gy uwe vertrekken weder
zult te luchten hebben gezet; latende uwe vensters enige dagen open.
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Ander Rookmiddel voor Armen.
Neem vier pond Roed van een Schoorsteen, dat branden kan; maak het zo fyn, als
mooglyk is, neem ook Pik, Zwavel; van elks twe pond; een pond Salpeter, een half
pond gemene Olie; doe dit alles smelten; en roer het met een stokje om, en als het is
gesmolten, roer’er dan zo veel van uwe Roed onder, als gy kunt, en laat het daar na
koud worden; men gooit het daar na met kleine stukjes op brandende kolen, of in
een Test. ’t Is een leelyke reuk, maar zy is niet minder goed om kwade lucht te
verdryven.
pestbuil, pestkool, een Kunstwoord van de Geneeskunde. ’t Is een kwaadaardig
Gezwel, ’t geen van een zeer pynlyke hitte, versterving en blaauheid, en eindlyk
zwartheid verzeld gaat. Zy verbergt onder een korst ene Verzwering, rondom welke
men heeft een ring; die somwyl rood en zwartachtig, of blaau is.

Geneesmiddel voor een Pestbuil.
Zo dra een Pestbuil voor den dag komt, moet men’er het gloeijend yzer op zetten,
of wel Schroeimiddelen, gelyk op een Bubo. Maar men moet rondom een
Ontsteking-werend middel leggen van Rozen-azyn, Rozen-water en Bolus gemaakt,
en dit ’s morgens en ’s avonds vernieuwen; en als de korst gemaakt is, en de kool
gedood, moet men de korst’er met Varkensvet, of Boter doen afvallen, of anders,
met het dojer van een Ei en Varkensvet.
De Wonde zal met Smeersels, Opium, of Basilicum worden gereinigd. Die die
Smeersels niet kunnen hebben, kunnen het volgende maken.

Ander Smeersel.
Neem de bladen van Kóól, zo veel als u behaagt, stoof ze, en haal’er sap uit, laat het
met zo veel Olyven-olie koken. Gy zult het daar na laten uitdampen. Daar na zult
gy’er wat Terebintyn onder doen, een dojer van een Ei, en gy zult het als boven
gebruiken.
phellodrys; Zie kurkboom.
phyllirea phillirea; Trone in ’t Frans.
Beschryving. ’s Is een Boomtje, zo groot, als een Liguster. De bladen zyn, als die
van een Olyf, maar wat zwarter en breder. De vruchten, als die van Lentiscus, zwart,
zoet, en als een Druif aan een bos. De bloem is wit.
Plaats. Dit Boomtje groeit in wilde en ruwe plaatsen; men maakt’er Heggen van
aan Tuinen. Het bloeit in Mei en Juni. De vrucht is ryp in September.
Eigenschappen. De bladen van de Phyllirea zyn samentrekkende, als die van de
Wilde Olyf; en, gegeten zynde, dient het tot Verzweringen in de mond. Zo men zich
met afziedzel der bladen wast, of men ’t in drank neemt, doet het pissen, en brengt
het de Stonden der Vrouwen voort.
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phyllon. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
Eigenschappen. Men wil wel dat deze Plant Arze-
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nogonon, in drank genomen, Zoons doet telen; en de Thelygonon, Dochters. Maar
ik geloof, dat dit meer om den naam gezegd, wordt als om de ondervinding. Men
geeft het sap te Salamanca in Spanjen aan zulke, die van een dollen Hond zyn gebeten.
piauter espiauter.
pierworm. Men heeft dikwils moeite om ze te krygen, wanneer men Vogels daar
mede wil voeden, of Vissen vangen; weshalven we enige middelen zullen aanwyzen,
om ze in alle jaargetyden te kunnen hebben.
Het eerste is, dat men ga in ene Weide, of andere grazige plaats, daar men denkt,
dat zulke Wormen te vinden zyn. Daar gekomen zynde, moet men op ene plaats
beginnen te danzen, of huppelen, dat de grond dreund, ontrent een half kwartier-uurs
achter den anderen, zonder stil te staan, zo zal men de Wormen rondom zich hene
van zelf zien uit de aarde kruipen. Neem ze dan op, ziet voor en achter, als ze
uitkomen; tot dat ze alle uitgekomen zyn: want zo gy ophoud met springen, zo kruipen
ze weder in de aarde.
Het twede middel wordt in ’t werk gesteld ten tyde, dat de groene Noten op de
bomen zyn. Neem daar een paar handen vol af; heb dan een Tobbetje, of Emmer met
water gereed, benevens enen Tichelsteen, of Lei, waar op gy de bolsters van uwe
Noten wakker moet vryven en raspen, houdende den Steen en de Noten op den grond
van ’t water, zo zal ’t water bitter worden, en enen smaak krygen, die de Wormen
niet aangenaam is. Giet dat water op ene plaats, daar gy oordeelt, dat Wormen zyn,
zullen ze binnen een kwartier tyds daar uit komen.
De derde manier is, dat men ene Weide zoeke, enig Braakland, of andere plaats,
daar ’t te wagten is, dat’er Wormen zyn, en te werk ga volgens de hierstaande
afbeelding en de volgende aanwyzing. Neem enen stok Q. R. lang ontrent vyf voet,
die redelyk dik en sterk, maar aan de punt R. scherp gemaakt is. Steek hem enen voet
diep in de aarde, vat hem dan boven ontrent het einde Q., en schud hem, als of gy
hem uit wilde trekken, gedurende een half kwartier achter een, zonder enen voet uit
de plaats te zetten. Zo zullen alle de Wormen, die’er ene roede in ’t rond zyn, uit
komen kruipen.
De vierde en laatste manier is de beste van allen, nademaal men daar door, binnen
een uur, zo veel Wormen kan vergaderen, als’er in enen hoed kunnen. Neem ene
Lantaarn van Papier, of Hoorn, die zeer helder is, en ene Pot, om’er de Pieren in te
doen; begeef u by den donker in de paden van enen Tuin, of in ene Weide daar geen
gras in is. Ga dan zachtjes en al bukkende voort, zo zult gy de Pieren half buiten den
grond zien leggen, en’er zo veel van oprapen, als gy zelf begeert. Het is evenveel
wat uur van de nacht gy kiest, want gy zult ze vinden tot aan den morgenstond toe,
doch voor al des Zomers na enen sterken regen, of douw, of wanneer de nacht koel
is. Men vindt ze ook ’s Winters by dooi-, of ander zacht weder.
Hier by staat echter aan te merken, dat by droog weder de Pieren niet uit hare gaten
komen, ten zy op vochte plaatzen, die buiten wind en zon staan.
pieterseli is ene Plant, waar van men vele soorten heeft, te weten, gemene Pieterseli,
of Tuin-pieterseli, in ’t Latyn Apium Hortense en Petroselinum. De Pieterseli van
Macedonien, in ’t Latyn Apium en Petroselinum Macedonicum. Smyrnium. Seldery
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in ’t Latyn Apium palustre en Eleoselinum, Wilde Pieterseli: in ’t Latyn Daucus
Croticus.

Beschryving der Tuinpieterseli.
Zy heeft de bladen onder aan den grond groen, gegroefd, getand, en die van boven
aan de Plant komen ruig, lang, puntig.
De Stam is de lengte van een Arm hoog, rond getakt, van kleine takjes voorzien,
van boven met witte bloem, die Zonnescherms-wyze aan een tros staan. Zy heeft
klein zaad. De wortel is vry groot. Zy ruikt wel.
Plaats. Men teelt die Plant in alle Tuinen. Zy bloeit in Juni, en ’t zaad komt in
Juli voor den dag.
Eigenschappen. De Pieterseli bezadigt en ontbindt de hardigheden van de Borsten,
die door het Zog veroorzaakt worden. ’t Zy men ze gekookt, of raau eet, zy doet
wateren. Het Afziedzel van ’t kruid en deszelfs wortels, in drank genomen, is een
tegengift, om dat het doet braken. Het stopt niet te min den buik. Het zaad is goed,
om te doen Wateren.

Krachten van de Pieterseli.
Een Pap, van de bladen van Pieterseli gemaakt, met het kruim van Wittebrood, geneest
de Haairwurm, ontbindt de Gezwellen der Borsten, en doet het Zog aan Vrouwen
verliezen, die in de kraam komen.
Het Sap met Azyn getrokken, en met weinig Zout gemengd, helpt de Vrouwen in
Barensnood. Pieterseli helpt een stinkende adem. Hierom zullen zy, die grote
gezelschappen bywonen, en een kwaden adem hebben, voorzien wezen, met verse
Pieterselibladen; om ze te kaauwen en in den mond te houden.

Andere kragten van de Pieterseli.
De Papegajen sterven, als zy Pieterseli eten. Zo men Drinkglazen, of andere, onder
’t wassen, wil breken, moet men water gebruiken, daar men Pieseli in heeft laten
wééken; hoe zagt men dan een glas aanraakt, ’t zal breken.

Soorten van Tuin-pieterseli.
Onder de Tuinpieterseli heeft men drie soorten, het ene soort wordt, om zyne grote
wortelen
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Pieterseli-wortelen geheten. ’t ander gemene Pieterli, als Toekruid-gewas; en de
Krul-pieterseli, tot cieraad der Schotelen en opgediste Spyzen.
De Pieterseli-Wortelen zyn groot, min gekurven, hard en onsmaaklyk van blad,
dus is ’t ook met de Krul-pieterseli. Zy zyn in deugd beide minder, als de gemene
Pieterseli, om te eten, die de malste, aangenaamste en kleinste van blad, en meest
gekurven, dunder en rond van stelen is, die enigzins gestreept zyn.

’t Kweken van Pieterseli.
Zy vereist een vetten, doormesten grond, die wel ter Zon is gelegen. Zy heeft veel
vogt van doen; waarom men ze niet op hoge gronden moet zajen. Men kan ze des
Winters in Luik-bakken, dog beter onder Glazen telen. Men moet ze daar toe in Juni
zajen, op dat zy tegen den Winter van matige grootte zy en bestendiger tegen de
vorst. Men moet de struik niet kort af bladeren, maar des Winters met volwassen Lof
bewaren. Zy moeten daarom wyd van een staan.
Men zaait de Zomer-pieterseli in Maart, tot kiemens toe geweekt en gemeukt; dan
raakt zy eerder aan de groei.
De Pieterseli-wortelen en Krul-pieterseli moet men zeer yl zajen, en men moet ze
dunnen, zo dat de wortelen een half voet van den anderen staan, en de Krul-pieterseli
een heele voet. Dan worden de wortelen dikker, en de planten der Krul-pieterseli
groter en cierlyker en dikker van blad.
Door de Pieterseliwortels kan men wel Bloemkool zajen.
Het Pieterseli-wortel-zaad van Hamburg, geeft hier te Lande beter wortelen, als
het geen by ons is gewonnen.
pieterseli van Macedonien. Zie smyrnium.
pik is een Harsachtige stof, die uit hout gebrand wordt.
pik Harpuis Goudron is ook een mengzel van Zwart Pik, Harpuis, Vet en Smeer.
Men gebruikt het tot Konstvuren, en om werk te pikken, ’t geen men in de naden der
Schepen stopt, en by gebrek van Teer te gebruiken.
pillen is een Geneesmiddel, dat men aan kluitjes van een Errit groot rolt, en uit
verscheiden Geneesmiddelen, tot poejer gestamt, bestaat; en die wel met malkander
verenigd zyn, door Siroop, of Honig, Olie, gemeen Water, of gedestilleerde Suiker,
Wyn, Azyn, of ene andere vogt, of door de kleverigheid, die in de middelen zelve
is.
De Geneeskunde heeft vele soorten van Pillen in gebruik. Zie daar een mengzel
van die, welke allermeest in gebruik zyn.

Pillen voor de Gal en ’t Slym.
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Neem zo veel Aloë, Sucotrina, goede Rhabarber, en de Trochisei de Agarico. Stampt
de Aloë alleen, en de andere twe dragmen onder malkander. Meng daar na de Poejers
met ontbindende Rozenstroop tot Pillen, bewaar ze in een Pot, of Doos tot nooddruft.
Men geeft van een scrupel tot een dragma. Zy openen, zyn goed voor de Opstyging
en de Maag.

Pillen om de Gal te zuiveren.
Neem geel Sandalhout twe oncen, uitgekipte Rabarber, een once. Stampt het en meng
het met een half pond Extract van Aloë, en genoegzame stroop van bleke Rozen, om
daar van ene stevige stof te maken, en als boven bewaren. Men geeft het van een
halve scrupel tot een dragma.
De Pillen doen het bloed gisten, en maken het dan, zy nemen verstoppingen der
ingewanden weg, en in ’t byzonder die van de Lever. Zy wekken de Stonden op;
versterken de Maag. Men gebruikt ze onder ’t maal, of onmiddelyk te voren.

Pillen om de Slym en Gal te zuiveren.
Neem Aloes Socotrina, vier oncen; Rhabarber, een half once; Turbit een once;
Mirabolanen gele, een once; Tartarus Solubilis, twe dragmen; maak van deze drogen
een deeg, doe het met een genoegzame menigte Alzem mengen, en maak’er pillen
van. Terwyl het de gallige slymen loost versterkt het Hoofd en Maag. Men kan’er
van nemen van een scrupel af tot een dragma.

Pillen om de gele Gal te zuiveren, en de grote overvloed van Bloed te
verbeteren.
Neem Hiera Picra een once; Rhabarber zes dragme; Zout van Alzem twe dragmen;
Agaricus twe dragmen, en een half, met zo veel Diagridium. Maak van alle deze
drogen een Deeg, en daar na’er Pillen van.
Men geeft ze van een scrupel tot een dragma, of anderhalf. Deze Pillen zyn zeer
heilzaam in Gallige Koorzen.

Pillen (gewynsteende) om alle soort van Gal te lozen.
Neem Aloë Socotrina in Poeder drie oncen; gezuiverde Gom Ammoniac, anderhalf
once, Tartarus Vritriolatus vier dragmen. Meng het alles met den andere met een
genoegzame menigte Azyn van Zee-ajuin. Maak’er u een Deeg van met langen tyd
te roeren, en verdeel het in Pillen zoveel nodig is. Zy zyn goed om te ontbinden, de
hardigheid der milt te verzagten, en van het Darmscheil, en om de verstoppingen
weg te nemen. Men gebruikt het tegen de Lepra, de Kanker en Venus-ziekten. Zy
purgeren de zwarte Gal, zyn dienstig voor de droefgeestigen, en voor de derdendaagse
Koors.
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Men gebruikt ze verscheiden dagen aan een, onmiddelyk voor den eten. Men geeft
ze van een half dragma tot twe.
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Ander mengzel van Wynsteen pillen.
Neem een once en een half Cremortartari; zo veel zout Ammoniac met zes dragma
Aloë Socotrina. Meng alle deze drogen met genoegzame menigte van samengestelde
stroop van Appelen, en maak’er Pillen van. Men geeft het en gebruikt het, als ’t
voorgaande.

Pillen die alle vochten afzetten.
Neem een deel gedroogde wilde Wyngaard, Rozen, vyf soorten van Myrobolanen,
van elks een half once, Castoreum, anderhalf dragma, Saffraan een half dragma.
Neem van een ander deel Aloë Sucotrina twe oncen, Asarum een half once;
Diagridium en Mastik van elks een half once. Alle deze drogen tot poejer hebbende
gestampt, maak’er een Deeg van, met genoegzaam gezuiverd sap van Venkel, om’er
Pillen van te maken, welke gy ten gebruike bewaren zult. Men geeft van een scrupel
tot een dragma.
Zy zyn goed tegen de dampen, brengen de Stonden voort, verhelderen het Gezicht,
zetten de zwarte Gal af, en verdryven de pyn in ’t hoofd.

Andere pillen, om alle vogten af te dryven, en in ’t byzonder slym.
Neem Aloë Socotrina, een once en een half, Rabarber en half once, zo veel
Zennebladen; dragridium, zes dragma; Tartarus Solubilis twe dragmen, met zo veel
violen zaad. Meng alles met genoegzame menigte Stroop, of gezuiverd sap van
Venkel, en maak’er Pillen van ten gebruike; men geeft het van ene tot twe scrupel.
Men geeft ze voor kwade Ogen en Oren, tot een dragma toe.

Andere pillen, die alle vochten zuiveren.
Neem Socotriense Aloë, een once; Lorkenzwam, zwarte Elleborus, Turbith en
Scammonium, van elks een half once. Tartarus Solubilis drie dragmen en twemaal
zo veel Trochisci de Alhandal. Maak’er een Deeg van, met de Syroop van
Purgeer-doorn, en maak’er daar na Pillen van. Men gebruikt ze in Apoplexie,
doodslaap, droefgeestiste dampen en derdendaagze koors. Men geeft ze van een half
scrupel tot een half dragma.

Samentrekkende pillen, die slaap wekken, voor de Long zyn, en verdunnen.
Stoot in een warme Mortier een deel Gomme Adragant, en Arabise, van elks een
half once; voor een ander deel stamp onder een Myrrhe, Wierook, Styrax, van elks
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vier scrupel; voor een derde stamp twe dragmen Styfzel, en meng het alles onder
een, met vier scrupel sap van Soethout en zo veel Opium, welke gy langen tyd in
een Koperen Vyzel met een weinig sap zult gestampt hebben. Het mengzel van Poejer
makende, moet men blyven stampen onder het bydoen van Sapa, zo het nodig is, om
de stof wel te binden. Men geeft de Pillen, welke men’er van maakt, van een halve
scrupel tot een half dragma.

Tegengiftige Pillen (Antidotales) die zacht doen afgaan.
Stoot in een Mortier twe oncen Aloë, een once Myrrhe, na dat gy den grond van het
Mortier, met een weinig Amandel-olie zult gesmeerd hebben. Aan den anderen kant,
stampt een half once droge Saffraan; hebbende daar na de Poejer met ene genoegzame
menigte van rode Wyn gemengd, maak’er Pillen van. Zy zyn uitnemend voor alle
Besmettelyke en Pest-ziekten. Men gebruikt ze ’s morgens nuchteren, of ’s avonds,
als men na bed gaat: men kan ze ook over Tafel geven. Zo men’er overvloedig Buik
van wil zuiveren, kan men’er anderhalf dragma van geven voor Luiden, die sterk en
jeugdig zyn: maar een dragme voor die wat tederder zyn. Zo men zich alleen de Buik
wil los houden, zal men zich met een half scrupel vergenoegen, of men zal opklimmen
tot een scrupel; naar de sterkte van imand.

Pillen om de verstoppingen van de Milt, Lever, ’t Scheil, enz. weg te nemen.
Neem Gomme Ammoniac een once, Aloë Socotrina twe dragmen, Mastik een dragma,
en zo veel Myrrhe; stoot alles te samen; voor een ander deel neem Saffraan van Mars,
Zaad van Kwalsterbomen, van elk een scrupel; stamp het te samen; voor een derde
deel zout van kleine Santory, van Alssem, van elks een half dragma. Stamp het; en
Tartarus Vitriolatus, twe dragmen. Maak deze Poejers met een half once Extract van
Wortel van Varen; en ene genoegzame menigte van Duivenkervel, tot de dikte van
Honig gekookt; maak daar na uwe Pillen, om ze daar ’t nood doet te gebruiken.
Men geeft deze van een half tot twe dragmen; men gebruikt ze gemeenlyk ’s
morgens nuchteren, en gaat’er op wandelen.

Pillen van een lang leven.
Neem Aloë Socotrina vier oncen; Saffraan van Mars een once, Myrrhe in greinen
twe oncen; uitgelezen Rabarber vier dragmen. Stamp dit tot poejer elk op zich zelf;
en het daar na in een verglaasde Pot onder een hebbende gemengd, doe’er by acht
oncen wilde Chorei die wel gezuiverd is; zet het in de zon, of op een matig vuur, en,
als het dik genoeg is, maak’er Pillen van. welke gy in een doos zult bewaren, waar
in Meel is gedaan. Elke Pil moet de grootte van een Erret hebben. Men kan’er voor
den eten van nemen; van twe, of drie tot zes oncen.
Men moet hier aanmerken, dat de Aloë ’t zelfde kan uitvoeren, als de Pillen
Ante-cibum, de Hiera Simplex, Angelica, en andere Purgeermiddelen.
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piment, Botrys, Druiven-kruid. De kracht gelykt wel naar die der Thym. De Piment
is goed voor het ophouden der Pis. Gedroogd in een Kleerkas gelegd geeft zy een
aangename geur en bewaart zy ze voor de Mot. Het Afziedzel met Zoethout is zeer
goed voor een korten adem, voor Aamborstige, als’er wat Suiker, of Vlier-stroop
wordt bygedaan, en nog meer voor hun die rogchelen, mits dat men ze lang gebruike.
Dit Kruid op een heette steen gebraden, en met Malvezei Wyn besproeid, en gelegd
op den Buik, verzacht de buikpyn, en nog meer zo men daar de bladen van Byvoet
by doet, met de bladen van Kamillen, alles met Olie van Lelien gebraden, en Dojers
van Eyeren.
pimpernel, in ’t Latyn Pimpinella.
Beschryving. ’t Is een Plant, die uit hare Wortels drie, of vier Stengels geeft, welke
dun en met een menigte ronde blaadjes zyn voorzien, maar de meeste heeft men
onder aan de Planten. Op ’t eind heeft men purperachtige Zonnehoedjes, waar in het
Zaad is. Zy heeft een houtachtige Wortel.
Plaats. Zy groeit in onbeboude plaatzen, voor al in Bohemen, en men zaait ze in
Hoven. Zy bloeit in de Herfst.
Eigenschappen. De Pimpernel van de Hoven, welke men over de Salade eet, en
welke men in ’t Latyn Sanguisorba noemt, in drank genomen, is uitnemend, om der
Vrouwen Vloed te stoppen, en alle andere Buikloop, voor al Bloedloop. Zy doet alle
brakingen door overvloed van Gal, veroorzaakt ophouden. Het droogt Wonden en
Verzweringen op, zo men ’t’er als een pap oplegt. ’t Komt ook in de Smeerzels voor
Hoofdwonden en Kanker. Matthiolus maakt groten ophef van dit Kruid in Pestilentiale
en Besmettelyke ziekten.
Men maakt’er in Pesttyden grote zaak van; en men zegt, dat menigvuldig gebruik
van Pimpernel en vooral van zyn sap, goed zyn tegen gevaarlyke ziekten, te meer,
dewyl het de kracht heeft, die goed doet aan de Lever, ’t Hart en de Geesten; de
Bladen, in Wyn gedaan, maken ze aangenamer, wyniger, en doen ze smaken na
Meloen.
Deze Plant is trekachtig en openend, men laat ze in koud water trekken, is goed
voor Graveel en voor het ophouden van de Pis. Zy heeft, op Wyn getrokken, de zelfde
kracht. Men gebruikt ze in een Vleesnat en openende Afziedzels, die ook voor
Wonden goed zyn. Zy doet ook zweten.
pint is een zekere Maat, waar van’er twe en dertig in een Schepel voor droge Maat
gaan, en vier in een Stoop voor natte waar. Men verdeelt ze in halve Pinten, en vierde
Pinten.
pinxterbloem. Lis, Iris. Zie lisblom. Men heeft’er vele soorten van; Zie Hubners
Kunstwoordenboek.

Beschryving van de Pinxterbloem.
’t Is een Plant die een elboog, of anderhalf hoog groeit, zy is vry Bladryk, en de
Bladen zyn lang, smal, gekromd na de aarde, groen, wat geelachtig groen van boven,
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en blankachtig aan den onderkant, van de kant der Stamme komen drie ruikende
blaauwe Bloemen, die somwyl wit zyn, en uit verscheiden kleine Bladen bestaan,
even eens als die genaamd Iris, en die aan een lange steel vast zyn. De Wortel is
klisterachtig, wit, en zoet als een noot, maar is gedekt met een zwarte bast.
Plaats. Die Bloem groeit in Portugaal en op de Heuvels van Audalusien. Zy bloeit
in January en February.
Eigenschappen. Alle Pinxterbloemen zyn heet en verdunnende, en, als men ze eet,
geven ze een goeden adem. Zy bezadigen de Tandpyn; zo men ze met haar Afziedzel
wast. Zy rypen, zyn afvagende, ontbindende, verzachtende, openende, en doen afgaan.
’t Sap der Wortel doet de gallige vochten en waterigheden afgaan.

Beschryving van de Pinxterbloem, of blaauwe Lisbloem over Zee.
’t Is een Plant, welke Bladen, als een Degen heeft, die ribbig zyn en een punt op ’t
eind hebben; de Stengel is glad, rond en knopachtig. Zy heeft op haren top kleine
Takken, die Violette bloemen dragen; en van binnen met verscheiden andere kleuren
zyn voorzien. Hier van daan heeft men ze den naam van Iris, of Regenboog gegeven.
Zy brengt daar na kleine Knoppen op den top voort, waar in rond Zaad is, dat na dat
van Vlasdotter gelykt. De Wortel is wit, vast, geknoopt, en brengt vele ruikende
Haair-wortels voort, die bitter, en scherp van smaak zyn, als ’t andere deel der Wortel.
Plaats. Zy groeit in Tuinen.
Eigenschappen. De Wortel is goed voor den hoest, zy ontbindt en verdunt de grove
vochten. In drank ter zwaarte van zeven dragmen, zuivert ze den Buik deur water,
en zet het grove slym af. Zy is goed voor de Waterzucht. Zy heeft oneindige
gebruiken, de beste komt van Florence.

Beschryving van de Bastaard Lis, of Pinxterbloem.
’t Is een Plant, die langer en smalder Bladen, dan de anderen heeft, met een verheven
rug aan weerskanten, op de wys van een Degen is voorzien. De Stengel is heel glad,
rond, hol twe ellebogen lang, draagt gele Bloemen, die drie Bladen na omlaag heeft
omgekruld, drie andere recht opstaande: maar kleiner. Op deze Bloemen volgen drie
driehoekige Aauwen, waar in veel plat Zaad is; dat’er even als kroost uitziet, en in
order legt. De Wortels zyn gekronkeld, lang, aan knopen, somtyd half af, rood, bleek,
en trekkend van smaak.
Plaats. Zy wast veel in broekachtige waterige Landen.
Eigenschappen. De Wortel van Bastard Iris, is koud, opdrogend, en goed, zo men
ze trekt en drinkt, voor ongestelde hersenen; zy houdt het wateren op, en de Stonden,
mitsgaders Bloedvloejen. Haar sap doet het zelfde. In enige Landen, draagt men ze
om den hals, men gebruikt ze zelden in de Geneeskunst.
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Algemene krachten van de Pinxterbloemen.
Het sap der Wortelen, in de Klisteren gedaan, bezadigt de pyn van de Heupjicht. De
Wortel gedroogd en gestoten, zuivert en heelt holle vuile Zweren; in de mond
gehouden, geven ze een goeden adem; tussen de Klederen gelegd bewaart ze voor
de Mot, en geeft ze een aangename reuk. Het sap harer Wortelen, ingenomen, heeft
het Water der Waterzuchtigen menigmalen afgezet; inzonderheid zo men het neemt,
gemengd met een Dojer van een Ei, half gekookt. De Wortel, gemengd met de Wortel
van Nieskruid, en twemaal zo veel Honig, neemt de sproeten weg, zo men’er ’t
aangezicht mede vryft. ’t Afziedzel der Wortel verlost de verstoppingen, door een
dikke vogt veroorzaakt; doet wateren en de Wurmen sterven. De Italianen maken
een Konfyt van de verse Wortel met Suiker en Honig, en gebruiken ze voor alles,
dat we genaamd hebben. Men maakt een Olie van de Bloemen, in Olie geweekt, die
de kracht van ontbinden, verzachten en bezadigen van de koude Jichtpynen heeft.
pinxternakels, in ’t Latyn Pastinaca, is een Plant, waar van men twe soorten heeft,
waar van het ene wordt geteeld, en ’t ander wild is. Wy zullen hier niet beschryven,
dan de geteelde Pinxternakel, de wilde verschilt daar niet van, dan daar in, dat de
Bladen kleiner zyn, de Wortel houtiger, en gevolglyk harder, en min goed om te eten.
Beschryving. Derzelver Stengel is een voet, of vier hoog, dik, gegroefd, open en
takachtig. De Bladen zyn groot, en gelyken na die der Essenboom, zy zyn lang en
aan paren geryd, aangenaam van smaak, bruin van kleur. De Bloemen staan in order,
als een Sonne scherm, de Wortel, welke voor de keuken in gebruik is, is vleessig,
wit, en vry dikker dan een duim. Zy heeft in ’t midden een hard, dat’er van boven
tot onder deurloopt, zy is goed van smaak, en niet onaangenaam van reuk.
Plaats. Deze Plant groeit in den Hof, alwaar men ze teelt.
Eigenschappen. De twe soorten hebben de zelfde eigenschappen. Zy zyn goed
voor Wonden, en openende. De Bladen gestampt en op Wonden gelegd, die aan de
Beenen komen, zyn daar zeer goed aan. Zy zyn goed voor de Winden, en voor de
Dampen. Zy brengen de Stonden der Vrouwen voort. Men zegt, dat zy, met Wyn,
of Oxciraat ingenomen, goed zyn voor de steken der Scorpioenen.

Hoe men ze teelt.
Ze worden best in welgeroerde Kleigronden geteeld. De Warmoeziers gebruiken
daar toe het schraalste en magerste land. Men Zaait ze gemeenlyk in ’t begin van
April; en als de Wortels behoorlyk in den groei zyn, worden ze zo gedunt, dat die
blyven, maar een halve voet van den andere staan.
Door ’t vriezen worden ze malzer, zoeter en smaaklyker. Men neemt ze daarom
zelden voor den Vorst uit den grond, om ze te bewaren: maar, zo men ze in de Vorst
nodig heeft, hakt men ze uit de Aarde. Aanm. op Lusth.
pip (de) is ene ziekte, die der Vogelen overkomt, die te lang dorst hebben geleden.
Zy krygen op de Tong een wit droog velletje, ’t geen ze geheel bedekt. De Hoenderen
en de Kuikens zyn daar somwyl van aangetast. Men weet, dat ze Pip hebben, zo zy

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

eten, noch drinken willen. Zy zyn’er in de grootste hitten, in de Maanden July,
Augustus en September, aan onderhevig.

Om deze Ziekte voor te komen.
Men moet in het Water, dat men deze Vogels te drinken geeft, in dien tyd leggen,
Meloen, of Komkommer Zaad, of sap van Postelein.

Middelen, om de Pip der Hoenderen te genezen.
Neem dat Hoen, dat de Pip heeft, doe het den Bek open, welken gy met de twe
Vingeren van de linkerhand zult open houden, en ontneem het met de anderen hand,
dat witte velletje met een naald, en doe het daar na in den Bek hete Wyn-azyn, of
Spog om de Tong te wassen. Men kan ook fyn Zout in de plaats van azyn en kwyl
nemen; men vint’er, die ze een Veder deur de Neus trekken, welke ze uit de Vleugel
halen.
pis is ene vocht, welke de Dieren door de Nieren afscheiden, in de Blaas ontfangen
en daar uit kwyt worden. De Pisstof is van driederhande soort, of komt van allerlei
drank, of is een dunne en heldere vocht, die zich van de Wei scheidt, welke zich in
’t Bloed bevindt; of die komt van het Vlees en Vet, ’t geen als smelt in het Lighaam.
’t Opstoppen van de Pis, is pynlyk en zeer gevaarlyk; ene vergadering, of ene
ophouding van de kwade Vochten, wordt daar door veroorzaakt.

Geneesmiddel voor ’t verstoppen der Pis.
I. Neem een grote Citroen, doe ze onder geglommen kolen braden; als zy gaar is;
leg ze heet op de Blaas, en maak ze daar met een Servet op vast; en terstond zal de
Zieke wateren.
II. Maak een Servet, of Lywaatte doek in Brandewyn nat, en leg ze op den
onderbuik.
III. Neem een handvol kruid Herniaria, of Duizend-koorn geheten; doe het, na dat
gy het gewassen hebt, tussen twe Lywaten drogen; doe het daar na in een nieuwe
verglaasde Pot; en giet’er Water op, en doe het koken op de helft. Gy zult ze daar
van een glas vol te drinken geven, die met opstopping van Water gekweld zyn.

Geneesmidel voor moejelyke Watermaking.
Drink het Sap, ’t geen men uit de Krieken over Zéé drukt, of het Afziedzel daar van
in witte Wyn.
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Rapen, of Patig, of Kruisdistel, of Hagedoorn, of Aspersien, of Gras, of Prang-wortel
op de Schaamdelen geslagen, of een Pap, of Smeerzel van Vloojen, met de Olie van
bittere Amandelen, of ’t vet van Konynen. Men houdt het voor een groot geheim,
Wyn te drinken daar Pissebedden in zyn gestampt, die men in Kelders vindt, of men
moet een Poejer van die droge Pissebedden maken, en ze met witte Wyn drinken.
Anderen maken groot werk van Water, gedestilleerd van de Prang-wortel, eerst
geweekt in Malvezei.
pismiddelen Diuretica; zyn middelen waar door men de Pis meer als gemeen afzet;
en ’t bloed van zyne overvloedige vocht ontlast. De Wortel Pareira Brava is een
urtnemend Pismiddel. Men gebruikt ze met voordeel in alle Ziekten, der Nieren, en
Blaze, in Graveel pynen, opstoppingen, vermeerderingen van Pis; in alle zwellingen
van ’t Lighaam en in Waterzucht.

Afziedzel van Pareira Brava.
Doe een vierendeelloods tot twe en drie vierendeelloods toe van die Wortel, gerast,
en van zyne draden gezuiverd, in drie pinten waters koken. Haal ze van ’t vuur, laat
ze koud worden, en door een Gaas lopen. Men laat den Zieken daar van, van vier tot
vier uren toe, ontrent een halfpintje op een maal gebruiken. Men kan het koud nemen,
of heet; en, om’er de kracht van te vermeerderen, doet men daar gemeenlyk een
vierendeel loods Zout Ammoniac by, of zuivere Salpeter.
Men geeft ook die Wortel zelve, na dat men ze gestoten en’er een slikbrok van
gemaakt heeft; en van vyftien grein, Ammoniak Zout, met enige druppen van
bekwame Stroop. Men herhaalt het van vier tot vier uren, en men geeft na elk neemzel
wat Vleesnat, of een glas van een openende Koeldrank, gaande daar mede vort, op
de zelfde wys, tot dat de pynen bedaard zyn, en de Pis vry en overvloedig loopt. Aan
de Kinderen van twe tot vier Jaren, geeft men niet, dan de vierdepart; van vier tot
acht Jaren, een derde; van acht tot twaalf, de helft; van twaalf tot twintig, twe derde;
en van twintig tot sestig geheel. Men moet zich van vyf tot vyf dagen den Buik
zuiveren, onder het gebruik van dit middel, zo wel als van andere Pismiddelen: maar,
als de genezing nadert, laat men tussen de Buikzuiveringen meer tyd verloopen; men
begint weder daags na ’t Buikzuiverend middel, het gebruik van ’t Geneesmiddel en
men gaat tot de volkomen genezing toe voort.
Als de Graveelpynen geweldig zyn, moet men met Aderlaten een reis, of twemaal
een begin maken, om de Vaten wat lucht te geven. Men zal ook zynen toevlucht
nemen tot ontbottende Darmspoelingen, die windbrekende zyn, om de eerste wegen
ruimte te geven. Daar na doet men Pisdryvende middelen op gedachte wys geven.
Zo de pynen hardnekkig waren, doet men het Aderlaten herhalen, zo wel, als de
Clysteren, en men voegt’er het gebruik van een half bad by. Terwyl de Zieke het
neemt, moet men hem een pint Koeldrank in vier glazen een kwartier uur na
malkander doen geven. Deze Koeldrank moet van de Wortels van Heumst, Krieken
over Zéé, van Cynorrhodon met Paardebloemen, en Zoethout doen geven. Men kan
by die glazen een weinig Citroensap doen, zo de Graveelpynen van Braakmiddelen
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verzeld gaan. Zo zy gedurig blyven, zal men by alle die middelen het gebruik van
Slaapmiddelen voegen, waar van we wat lager ’t Mengzel zullen opgeven.
Als ’t over is, moet men den Zieken den Buik zuiveren; en dit in ’t vervolg, doet
het nood, herhalen. Zo de Zieke aan Graveelpynen onderhevig is, moet hy gebruiken
de Wortel van Pareira Brava den tyd van zes Maanden lang, en voor al op de vyf
laatste dagen van elken Maand. Onmidlyk na elke ingeving zal men een pintje
aftrekzel van de Bladen van Roomze Netel geven, of van lage Eike, of Duizend-korn.
Deze trekt men gelyk Thee; en men doet’er wat Suiker, of Narbonze Honig in. Den
zesden dag zuivert men Buik, en ’s morgens draagt men zorg, dat men’er ’t Lighaam
toe gereed maakt, door een verkoelende afgang makend Klisteer. Men blyft enen
Maand lang ten minste in ’t gebruik van het voorgaande aftrekzel. Men moet wel
zorg dragen voor Pisdryvende middelen aan imand te geven, die Zwanger is, of als
haar de Stonden na by zyn, of dat zy ze heeft. Men moet ze ook in Bloedvloejingen,
noch Spenen geven, noch als men brandige Pis maakt, noch magere, noch uitgeteerde
Luiden, die zwaar Bloed hebben, of dat dun, en al te zout is. Men moet’er zich ook
van in de heete Jicht onthouden, en heete uitdrogende Koorssen, in Tering,
Opstygingen, zo wel als wanneer de Pis ten enemaal door verstopping, of ontsteking
der Nieren verstopt is, welke van hevige pynen verzeld gaat, als ook van braken en
beweging van Koors.

Pisdryvende Balzem van Parera Brava.
Men heeft aangemerkt, dat de Wortel van Parera Brava gereed gemaakt, gelyk we
hier boven hebben aangemerkt, gedurig met genoegzaam geluk niet werkt,
inzonderheid in ’t Water. Hierom heeft men nog andere Wondmiddelen by die Wortel
gevoegd, om’er een Balzem van te maken, die krachtiger is, en welker bereiding wy
hier geven.
Neem fyn gestoten Parera Brava, een half pond; gemengde Olie van Schorpioenen
van Matthiolus, een pond; geel Was, zes oncen; Balzem Copahu, vyf oncen; Balzem
van Zwavel, Terebintyn vier oncen, vloeibare Storax twe oncen, en zo veel Ammoniac
Zout; uitnemende Spaanze Wyn twe ponden. Doe alles over klein vuur koken, doende
het met een houtten Spatel wel roeren, tot dat de Wyn gans is vervlogen. Laat daar
na den Balzem door een Stamyn loopen, en pers ze wel uit; en als zy half koud is,
doet men daar drie oncen zwarte Balzem van Peru by. En als alles wel gemengd
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en koud geworden is, giet men het in een Pot, die men wel moet sluiten om ze te
bewaren ten gebruike.
Men geeft ze gemeenlyk tot een half dragma, ’t geen men naar gelang des
ouderdoms vermindert, en op de wys die boven, in een slikbrok en het Afziedzel,
voorgeschreven is. Men neemt het ’s morgens nuchteren, en ’s avonds vier uren na
het eten in. Men rolt het in Ouwel, en neemt’er een openend Afziedzel op, dat in een
Mariebad is gemaakt, met Kervel en witte Cichorei, enz. of met een pintje Afziedzel
van by een geschikte Wondkruiden, of eindlyk een goed groot glas drank, die opent
en hier te pas komt.
Om aan dezen Balzem meer krachts by te zetten roert men’er een half Ons van in
een Dojer van een Ei; men neemt het in achten, en gebruikt het als boven.

Andere Kookdrank van Parera Brava, tegen Graveel, Slym en Zand.
Neem twe dragmen van deze Wortel gestoten, maak’er een popje van, dat niet te
vast is. Doe het koken in vyf pinten water op een pint; neem daar na uwe pot van ’t
vuur en laat de vocht koud worden; pers de pap sterk uit. Men drinkt daaglyks een
pint van dien Kookdrank, ’s morgens een half pint, dat men in twe glazen verdeelt,
welke men een half uur na malkander inneemt; en even zo veel ’s avonds, op de
zelfde wys, een uur drie, of vier na het eten. Dezen Koeldrank kan men heet met wat
Suiker nemen. Men blyft daar enen maand lang mede aanhouden, en men zuivert
zich in ’t begin, en op ’t eind den Buik.

Melk van Therebintyn, tegen de Ziekten der Nieren, en Blaas.
Neem een once uitnemende Therebintyn; was ze reis twe drie malen in Brandewyn;
tot dat zy wit wordt; maak ze daar na dun met het Dojer van een vers Ei, in een
Marmore Mortier. Doe daar allengskens by twe oncen gedestilleerd Water van
Weegbree, en meng het alles met een houtten stamper, tot dat alles een Melkkleur
krygt. Men geeft het van een half once tot een once, in een glas Water, met wat Stroop
van Venus-haair. Men neemt deze vocht in een nat, of een aftrekzel van Wondkruiden,
of een andere vocht, die dienstig is voor verzworen Nieren, Blaas, Borst; en men
houdt daar mede vyf, of zes weken aan, dragende zorg voor ’t Buikzuiveren, gelyk
boven is gezegd. Deze Melk neemt men ’s morgens nuchteren, en ’s avonds drie vier
uren na het middagmaal; men kan het gebruik daar van, van vier tot vier uren toe
herhalen.

Pisdryvende drank, in een verlamde Blaas.
Meng onder een vier oncen witte Wyn, twe oncen sap van Limoen, en van een dragma
tot twe geest van Therebintyn. Deel de vocht in vieren, en doe ze vier uren na
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malkander innemen en een vierde pints Vleesnat onmidlyk daar op. Men kan met
dit middel twe, of drie dagen aan den ander aanhouden.

Bereiding van Pissebedden.
Doe den tyd van twe, of drie dagen in een aarde Pot een genoegzame menigte van
Pissebedden verwateren; stoot ze, na dat gy ze tot drie verscheiden reizen in witte
Wyn hebt laten afwassen, en ze op een stoof drogen. Geef van die Poejer, wel fyn
gemaakt, van ene scrupel tot twe, op vier oncen witte Wyn getrokken, of in Water
voor hun, die genen Wyn beminnen. Men moet ze zoveel in een Slikbrok geven,
doende by die Poejer een weinig Stroop van Venus-haair. Men gebruikt dit middel
nuchteren, en vier uren na den eten, en men kan alle maaltyden op zynen tyd houden,
als’er maar een uur tussen beide elke inneming verloopt. Men blyft zes maanden
aanhouden, dragende zorg, dat men Aderlate, Buikzuivere, en alle nodige middelen
naar vereis der ziekte gebruikt.
De Pissebedden, die men van ’t hout haalt, moet men voor alle andere verkiezen.
Men onderscheidt ze aan de kleinte, en door den rug, die verguld, of verzilverd van
kleur is.

Drankje om de Graveel-pynen te doen bedaren.
Men neemt gedestilleerd Pieterselie water, en van Weegbree elks een once; zoet
gemaakte geest van Zout, of Salpeter, een scrupel; gezuiverde Salpeter, tien grein;
Siroop van Limoenen een once. Men mengt het alles onder een, en men doet het
nemen van den Zieken, herhalende het zelfde Geneesmiddel van vier tot vier uren.
Zo de pynen hardnekkig zyn, zal men’er een half once by doen, of een once witte
Slaapbollen, en men zal in eens de helft van den drank geven, en de andere helft vier
uren daar aan. Zo de pynen ophouden, zal men ’t by ’t eerste ingeven laten.

Andere heerlyke drank voor opstopping van Pis, Graveel, Steen, en Graveel
pynen.
Neem een handvol Kerse pitten, stampze, en meng ze met een pint witte wyn, latende
ze van ’s avond, tot ’s morgens staan trekken; laat het daar na door een linnen doek
lopen; en neem’er ’s morgens nochteren ontrent een glas vol van in, verscheiden
dagen aan een.

Pisdryvende Pillen.
Meng zo veel witte Vitriool, fyn gestoten, als Veneedze Therebinthyn onder een,
maak’er Pillen van. Men geeft het van een tot vier scrupel. Zie Gewassen, Planten
en Remedien.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Pisvloed der Paarden.
De Pisvloed is in Paarden niet min gevaarlyk, als de opstopping, zo men daar niet
terstond by is.
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Dit kwaad komt van te veel werken, en inzonderheid van jonge Paarden, die dan te
verhit zyn.

Geneesmiddelen.
Om dit te genezen moet men de hitte wegnemen, die daar oorzaak van is, ontnemende
hun eerst Haver, en gevende ze niet anders dan natte Zemelen. Zo dra men het merkt
moet men ze een verkoelend Klisteer zetten, ’s anderen daags doen Aderlaten, den
volgenden dag weder Klisteren, en ze den volgenden dag nog eens Aderlaten.
Dit gedaan zynde zal men gestoten Levantzen Bolus nemen, een handvol, doen
ze in twe pinten Water, dat men aan de kook heeft gebragt. Alles in een Emmer
hebbende gedaan, moet men’er ’t Paard zo heet van te drinken geven als men kan.
Dit moet de enigste drank wezen; die men ze ’s morgens en ’s avonds moet geven.
Vooral moet men ze den drank niet weigeren, zo menigmalen, als zy ze maar willen
drinken; dit gebeurt menigmalen, door de grote verandering, door die bovengemene
hitte veroorzaakt, die het dan de ingewanden verteert: want hoe het’er meer van
drinkt, hoe het’er eer van genezen wordt.
pissen. Om te doen Pissen en de Kropzweren te genezen, verbrand Spaanze Vliegen
tot As, en trek’er met Wyn-azyn het Zout uit. Dit moet men van twaalf tot vyftien
en zestien greinen toe, geven.

Drogeryen voor hun, die in ’t Bed pissen.
I. Neem Zaad van Barnetel, Mastik in greinen, van elks een half once, Roggemeel
twe oncen; stamp het Zaad der Barnetelen, en de Mastik wel, elk op zich zelf, meng
het daar na onder een, en doe het onder het Meel, om daar van met een weinig warm,
of koud Water een Deeg te maken, waar van gy zeven, of acht kleine Koekjes zult
maken, die gy in den Oven zult laten bakken. Die dat ongemak heeft, zal’er daar van
zeven, of acht avonden aan een van eten.
II. Men moet Rotten, of Muizen stronten nemen, ze tot poejer maken, en doen een
Goude Franse Króón zwaarte daar van in een Vleesnat, geven het den ongemak
hebbende drie morgens aan een. Dit is uitnemend voor die ziekte.
III. Voor alle luiden, die in hare slaap het Bed bepissen, en hun water niet kunnen
houden, is’er niets beter dan dikmaal de Long van een Geitje gebraden te eten, met
Wyn de Poejer van de Herzenen, of de Klootjes van een Haas in te nemen, de Blaas
van een Koe, of Varke, of Schaap, of Geit te eten, of de Poejer gemaakt van de Wortel
der Bistorte, of de Tormentille, met ’t sap van Weegbre-water, of de Schapen-melk,
of de As van het Vlees van een Aardmuis.

Bloed-pissen.
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De oorzaken van ’t loopen van het Bloed door de Pisvaatjes komt, of van de zwakheid
der Nieren, of van de hoedanigheid, of de hoeveelheid van het Bloed in hunne Vaten,
of van een Steen, of van een Wonde, of Verzwering, of van ’t ryden te Paard; of door
een stoot, of slag gekregen te hebben, of met geweld gevallen te wezen; ’t gebeurt
ook, maar zelden, dat het Bloed uit de Blaas, of door een bloeden der Spenen komt,
of door de Stonden. Somtyds scheidt’er de ziekte deur. Ten aanzien van ’t laatst,
moet men de natuur haren gang laten gaan. Voor de andere ongemakken, kan men
gebruiken enig ander middel.

Middel voor hun, die Bloed-pissen.
Meer, of min Bloedlaten, naar den ouderdom en de krachten. Daar na zal men onder
het middagmaal te drinken geven een Kookdrank van de Wortels der grote Consolida,
en Arabise Gom, anders zal men een half glas van Schapen Melk drinken, of een
dragma gestoten Duizend-blad, met zo veel Armenizen Bolus, of twe once
Weegbre-sap, met tien greinen Mastik, en een half dragma Koraal. Men moet dezen
drank vier dagen lang, alle morgens nuchteren herhalen; of anders meng een dragma
gebrande Ametist-steen, gestampt in een half glas sap van Weegbree, en doe het
nuchteren doorzwelgen.
pistool, om een Pistool ver te doen dragen, moet gy’er een goede scheut Buskruid
opzetten, en, in de plaats van Papier, op ’t kruid een Bal van Kamfer zetten, en die
daar styf op stampen. Neem daar na een los vel, geweekt in Peterolie, en doe die
rondom uwe Kogel, en daar nog wat Kamfer over heen, zo dat gy ’t naaulyk aan kunt
zetten.
plaat, of een Tekening, die eerst op een kopere Plaat zynde gesneden, op Papier, of
Perkement is overgedrukt.

Om een Plaat op te helderen.
Neem zo veel levende Kalk als Weedas, maak’er een Loog van, en doe ze een kwartier
uurs in gemeen Water koken. Neem van deze Loog in een Pot, en doe daar, naar
gelang, Zeep in; en het koken, tot dat de Zeep gesmolten is, en dat het dik, als Mosterd
is. Gebruik het dan en smeer’er uwe Plaat mede.

Om een Plaat, of Tekening na te tekenen.
Maak een Lywaat, of Papier in water nat, doe daar Aluin en Seep in smelten. Leg
vervolgens dat Lywaat, of Papier op de Plaat, en zet het in de Pers.

Om de Figuren van een Plaat in Goud te doen schynen.
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Maakt een Vernis met een vierendeel Veneedze Therebintyn, en een halve pint
Brandewyn. Smelt het in een zuivere Pot, tot dat het de dikte van Melk heeft. Zo de
vogt te dik was, doe’er
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een weinig Brandewyns by, maar zo zy te dun was, doe’er wat Therebintyn by. Als
uw Vernis gemaakt is, vryf’er uwe Plaat aan weerskanten mede, dan zult gy ze
doorschynende maken. Hebbende ze daar na een weinig laten drogen, zult gy op de
verkeerde kant een blad Goud leggen, en dat’er een weinig met Kattoen op drukken,
dat het’er op vast zal maken. Als de Plaat droog is, leg dan een Vernis op de Figuren,
en doe’er een Bordpapier onder om ’t styf te houden; Zie schilderen glas.
plaat. Zie Schilderen.
plaat, om ze te doen voor den dag komen, of ze geschilderd waren. Zie Schilder
Miniatuur.
plaat, om ze te Schilderen in Vernis, Zie Schilderen.
plaatsnyden is een kunst, waar mede men Beeltenissen door uithollen, zo op Metaal,
of op Hout snydt; om het daar na op ’t Papier te drukken.
Het stuk Houts, waar op men Graveren wil, moet van Palm-boom, of Peren-boom
zyn, dat zeer droog, zonder kwasten, van reedlyke dikte is, wel gemaakt, volmaakt
glad aan de zyde is, daar men het besnyden wil. Een Plaatsnyder, die een Tekening
maakt, trekt’er eerst met de Pen op ’t geen hy verbeelden wil. Een Plaatsnyder, die
dat niet kan, doet door den Schilder maken, ene Tekening zo groot, als de Plank is.
Daar na plakt hy ze op de Plank met Styfzel, van Meel en Water, met wat Azyns.
De trekken der Tekening moeten gekeerd en vast gemaakt worden op het Hout. Als
de Styfzel wel droog is, neemt men een kleine Spons met Water, en maakt daar
verscheiden malen ’t Papier zachtjes mede nat, tot dat het wel is deurgedrongen.
Daar na neemt men het’er af, vryvende het luchtjes met den tip der Vinger, zo dat’er
op de Plank niet meer blyven staan, dan de trekken van de Tekening.
Als de Plaatsnyder dus zyne Plank bereid heeft, neemt hy met den punt van een
Mesje, of Snybeiteltjes, of Gusjes, alle die tussen wydten weg, die de plaatzen van
een scheiden, die den druk moeten maken, waar aan dezelve hoogzel geven, en meer,
of minder dikte, naar dat het licht, of de schaduwen het vereissen, of welke men tot
het gebruik van noden heeft; waar toe de Tekening geschikt is. De Graveerder in
Hout, maakt gemeenlyk gene Arceringen, dat is, gene streken, die malkander kruissen
en snyden; daar een, die op Koper snydt, ze menigvuldig maakt, maar zeer na aan
den andere. Men heeft niet te min houte Platen gezien, die zo fyn waren, dat zy
nergens in voor Kopere Platen weken, die met het Graveeryzer gemaakt waren, dan
in de kruissen.
De houtte Graveerzels dienen voor planten. Maar haar gemeenste gebruik is, om
Strikken, Vinjetten, begin Letters, die men op Boeken zet te maken, en tot Figuren
in de Landmeetkunde. Men gebruikt ze ook om Plakaten en Bekendmakingen, van
Schouburgen, Uithangborden, en Koop-, of Huur-briefjes mede te drukken, en om
behangzels van Papier te maken, welke de verkoopers van heiligjes verkoopen.
Die op Metaal graveren, gebruiken een Graveeryzer, of sterk water. Die ’t
Graveeryzer, de Naald en verscheiden dergelyke tuigen gebruiken, maken hunne
Beelden met de Platen door middel van de punt van die gereedschappen uit te halen.
Die met sterk water Platen maken, of de Etzers hebben zo veel gereedschap niet
van doen; de kleine Graveeryzers, kleine punten, en Ets-naalden, dat grote Naalden
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zyn, die in een handvatjes van hout gezet zyn, en gesneden, of fyn gemaakt tot een
Sny-yzer, gelyk de Graveeryzers der Goudsmeden; een Olysteentje om ze te scherpen,
een grote Penceel, of een Hazepoot, om van de Plaat alle vuiligheid en vernis weg
te vegen, ’t geen men wegneemt, naar maten men Graveert, zyn de enigste
gereedschappen, welke ze nodig hebben. Zy gebruiken twe soorten van sterk water;
’t een is wit, ’t ander groen. ’t Witte is van de Louteraars, ’t groene wordt van
Spaansgroen, Ammoniac en gemeen Zout gemaakt. Men gebruikt daar toe nog andere
drogeryen; gelyk we wat lager zullen zeggen.
Men gebruikt ook twe soorten van Vernis; waar van ’t ene is dun, ’t ander is droog.
’t Dunne, of zachte gebruikt men des Winters; het droge ’t geen harder is gebruikt
men des Zomers. De Sphalt maakt de grond van de ene en de andere. Zie vernis.
De Kopere Plaat die men tot Etzen gebruikt verschilt van die niet, waar op men
Graveert. Maar zy moet gladder en zuiverder zyn. Men doet de Plaat heet worden,
zo veel nodig is om’er het Vernis over te stryken, en als het droog is, houdt men de
Plaat over de rook van een Kaars, om ze te laten berooken.
Daar na trekt men de Tekening door; dit geschiedt op deze wys. Men vryft het
onderste van ’t Papier, waar op getekend is eerst met Roodkryt, daar na legt men die
kant van het Roodkryt op de Plaat, en laat’er ligtjes den stompe punt over de
voornaamste trekken gaan, waar van men alle de streken volgt. De Graveerder eindlyk
daar de Tekening van weggenomen, en ze op het Vernis getekend hebbende, haalt
ze zo naaukeurig na, als hem mooglyk is, door middel van andere Naalden, die
dunder, of dikker zyn, naar de fynte, of grofte der trekken, die hy maken moet.
Zo de Tekening met Roodkryd getekend was, zou men kunnen deurtrekken, deur
de kant der Figuur op de Plaat te leggen en ze te laten gaan onder de drukkers Pers.
De Figuren door dit middel op het Vernis gedrukt staande, konde de Graveerder ze
volgen en trekken ze na met Naalden, gelyk wy aanmerken.
Als de Plaat dus getekend is, legt men ze op een zoort van houtten kas, die bepikt
is een weinig schuin, om’er sterk Water over te laten lóópen, dat in een aarden Vat
druipt, dat men met voordagt onder de Kas zet.
Om te beletten, dat het sterk Water zo lang niet
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op de verschieten en wykende zyden blyven staan; als op de deelen der Tekening,
die moeten uitkomen, en meer geschaduwd schynen, of dichter aan ’t gezicht, vryven
de Graveerders de eerste met een mengzel van Olie en Vet, ’t geen maakt, dat’er het
sterk Water zo wreed niet byt, als op andere plaatzen, daar het meer moet deurdringen.
Voorts moet men aanmerken, dat de eerste reis, dat men Water gebruikt, men dit
zacht maken en matigen moet, met daar onder een derde gemeen Water te mengen.
In tegendeel, als men ’t voor de twede, derde en vierde reis, of meermalen wil
gebruiken; moet men ’t sterker maken, met daar nieu sterk Water by te doen. Wy
moeten aanmerken, dat het wit Water niet dan op dun Vernis gebruikt wordt, en dat
men het op een vlak leggende Plaat giet, waar van men de kanten met Was moet
opzetten, om te beletten, dat het’er niet afloope; daar het groen op de twe Vernissen
gelyklyk past, en het niet doet, dan over de Plaat loopen, die wat schuin legt, als
boven is gezegd.
Als men oordeelt, dat het sterk Water genoeg in de Plaat heeft gebeten, wast men
ze met schoon vers Water af, daar na laat men ze over een redelyk vuur heet worden,
om’er al ’t Vernis van te smelten en af te nemen. Men moet ook niet vergeten ze te
wassen en heet te maken, eer men ze onder sterk Water zet.
Eindlyk, de Plaatsnyder volmaakt de trekken, welke het sterk Water nog niet
gedaan heeft, dan Schetzen, en geeft’er, of meer breedte, of meer diepte aan, naar
dat hy ’t nodig oordeelt.
Om een afdrukzel van een werk in ’t uitgeholde te hebben, om te zien, of ’t
volmaakt zy, moet men een mengzel van gemeen Was, Therebintyn, en een weinig
Rookzwart gebruiken: want dit mengzel houdt zich gedurig vry zacht; ontfangt’er
ligtlyk de holle indrukzels van, daar men ze tegen drukt. Maar gelyk men dit niet
kan gebruiken, als om het Graveerzel by deelen te zien; zo gebruiken de Plaatsnyders
Lood, dat is, gesmolten Lood, ’t geen men op een blad Papier giet, en waar op het
een weinig koud, of half dik geworden zynde, men het Graveerzel legt, waar van
men het drukzel doet nemen, door op het vierkant met de hand te slaan. Men gebruikt
op de zelfde wys Zwavel over klein vuur zachtjes gesmolten.
Eindlyk, als men een afdrukzel wil nemen van iet, dat diep gegraveerd is, als de
stempels van Munten, of Medailles, of Penningen, legt men het holle van ’t stuk op
een losse kaart, en men zet het onder een Pers.

Om zo te Etzen met sterk Water, dat het werk in halfrond voor den dag komt.
Vryf met Lyn-olie, op een Marmor-steen, zo veel Looderts en Vermillioen, of twe,
of drie greinen Mastik. Onderzoek daar na met Veren die buigzaam genoeg zyn, of
uwe kleur wel loop op de Yzere, of Stale Plaat, welke gy Graveren wilt, die zeer glad
moet zyn. Zo de kleur niet genoeg loopt, doe daar een weinig van de zelfde Olie
onder, tot dat’er de Veder gemaklyk in tekent, hebbende dan uwe Plaat met As het
Vet wel afgevreven, en ze met een Linnen doek wel afgevreven; Teken’er op de
Beelden van Vogels, of andere Dieren, waar van gy ’t ontwerp wilt maken. Daar na
zult gy de Figuur met het Penceel vullen, dat is, dat gy ze op uwe ganze spatie, die
zich tussen de linien van uwe Tekening bevind, welke niet verbeten moet worden
door sterk Water, zult leggen; hebbende daar na uw werk een dag, of twe laten drogen,
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zult gy allengskens laten de Tekening opkoken, op een Komfoort met vuur, tot dat
het bruin wordt. Daar na zult gy met de Etsnaald de plaatzen ontdekken, daar ’t sterk
Water byten moet.

Aanmerking.
Om in Koper, of Latoen te graveren, moet men in de kleur meer Mastic in grein doen,
en ’t langer laten opkoken. Men moet de Plaat ook met Was omzetten, om te beletten,
dat’er het sterk Water niet afloope, dat men’er een Ryksdaalder dik moet opzetten.
Na dat men dit een weinig heeft laten trekken, en ’t groen genoeg is geworden door
het Koper, dat’er in gesmolten is, gooit men het weg, en men wast de Plaat met vers
water af. Daar na ziet men eens, of de trekken van het sterk Water diep genoeg zyn,
en is ’t niet, dan zet men’er ander op, en herhaalt het zo menigmalen, als het nodig
is; men gebruikt daar toe wit sterk Water, of Schei-water.

Graveren van Platen.
Om een Plaat te snyden legt men op de Plaat Loodwit, met Fonteinwater gevreven,
en met Vislym gelymd. Daar na maakt men het onderste van de gedrukte plaat met
zwart kryd zwart, en trekt het daar na met een stompe naald deur, gelyk we boven
hebben aangemerkt.

’t Graveren op Yzer, of Staal.
Maak uwe Plaat zo heet, dat zy het volgend Mengzel kan doen smelten, bedek het
daar mede en teken’er dan uwe Tekening op; of haal deur gelyk boven.

Mengzel.
Meng met den ander twe delen Ceruis, met drie deelen witte Was, dat gesmolten is,
en daar stokjes van gemaakt hebbende, besmeer daar uwe plaat van boven mede, en
overal gelyk.

Sterk Water, om op Yzer te graveren.
Doe met malkander een kwartier uurs koken zo veel gemeen Zout, als Zout
Ammoniac, en Koper-rood, Spaans-groen en sterke Wynazyn, daar na uwe vogt door
een Lywaat hebbende laten lóópen, doe daar van op uwe Plaat en laatze daar op, den
tyd van een half uur, staan.
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Anders.
Doe de sterkste gestoten Aluin die gy vinden kunt, met wat gedroogd gestoten Zout,
smelten in Verjuis, laat uwe vogt deurzygen, en bedien er u van.

Sterkwater,dat men gemeenlyk gebruiken moet, om te graveren.
Doe op een weinig meer, dan een pint gemeen water, anderhalf uur, of twe uren,
staan trekken, Rots-aluin, Roomse Vitriool, en grof Zout, zeer fyn gestoten, van elks
die oncen. Zet uwe Pot, die nieu moet wezen, op het vuur. Neem ze daar af, zo dra
zy begint te razen. Laat ze verslaan tot dat gy’er de hand in houden kunt. Neem’er
daar na met een aarden Bakje wat uit, maak’er uw werk, een half uur, of drie
kwartier-uur lang mede nat, tot dat het werk diep genoeg is. Men moet dit water niet
gekruiken als ’t heet: maar als ’t laau is.
platanus. Plaanboom. Zie Hubners Kunstwoordenboek over de soorten.
Beschryving; ’t is een Boom, die zeer hoog groeit, vele takken en grote schaduwen
maakt; de bladen gelyken wel wat naar een Wyngaard-blad, maar dat dikker en witter
van onderen is. De steel is lang en ros; de bloemen wit, geel en klein. De vrugt is
klein, rond en ruw, en met Kotsoen gedekt; de Schors is sterk, groot en wit. Het hout
is bros, en kan gene sterke wind wederstaan. Zy groeit tot zo ongemene dikte, dat
men wil dat twaalf mensen binnen deszelfs schors gespysd hebben. Aanmerkingen
op Lusth.
Plaats. Men vindt ze in Asien, en tans in Italien en elders. Hy bloeit op ’t eind van
Maart.
Eigenschappen. De teersle bladen van een Platanus in Wyn gekookt, tot een pleister
gemaakt, houdt Zinkingen en Gezwellen tegen. ’t Afziedsel van de bast in Wyn,
geneest de Tandpyn; als men’er zich den mond mede spoelt. ’t Kottoen, en de Poeijer,
die op de bladen is, is zeer gevaarlyk voor de Long; zo men het met een pypje na
zich haalt, en voor de ogen en oren, zo zy’er in vallen.
planeten; ’t geen in .t Grieks zo veel als Dwaalsterren betekent, zyn zulke
Hemels-lichten, die van zich zelven geen licht hebbende, ’t licht dat zy van zich
geven, van de Zon ontfangen.
Zy hebben elke ene byzondere loop, en komen malkander nader, of wyken van
een.
De Aarde wordt door ’t gemeen voor ’t middelpunt harer beweging gehouden.
Maar men heeft in deze tegenwoordige tyden niemand, maar enigzins in de
Natuurkunde geoeffend, die meent, dat hy ’t wel heeft. Zy lopen van het Oosten na
het Westen.
Men telt tot nog toe zeven Planeten, te weten de Maan, welke zy met dit willen
te kennen geven, Venus ♀, met Mercurius , de Zon . Mars, ♂, Jupiter , en
Saturnus . Onderwylen moeten we hier zeggen, dat zy, die de Zon voor ’t middelpunt
harer beweging houden, de zelve voor geen Planeet houden: maar den Aardkloor in
hare plaats stellen. Deze is de orde, volgens welke deze Planeten hunnen afstand van
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de aarde hebben. Hunne afstand is echter altyd de zelfde niet, somtyds naderenze de
aarde, op andere tyden wyken zy’er van. Wy zullen hier hunnen grootsten en minsten
afstand verhalen, nemende tot maate de halve Middellyn der aarde, welke 1432
Franse mylen lang is.
De grootste afstand der Mane van de Aarde, is van 61 halve Diameters, en de
Kleinste van 51.
De grootste afstand van Venus van de Aarde, is van 38415 halve Diameters, en
de middelste is van 15585 halve Diameters, en de kleinste is van 11296 halve
Diameters.
De grootste afstand van de Zon is van 22374 halve Middelynen, en de kleinste
van 21626 van de zelfde halve Middellynen van de aarde.
De grootste afstand van Mars is van 58978 halve Middellynen, en de kleinste van
8652 halve Middellynen.
De grootste wydte tussen Jupiter en de Aarde, is van 142919 halve Middellynen
der aarde, en de kleinste is van 87081 halve Middellynen.
De grootste afstand van Saturnus van de Aarde, is 244330 halve Diameters, en de
kleinste is van 175670 dergelyke halve Diameters.
Deze grote verschillende afstand, die’er in Venus en Mercurius te zien is, bewyst
dat het waarschynlyker zy, dat zy zich rondom de Zon bewegen; en, gelyk het ook
waarschynlyk genoeg is, dat de Aarde zich ook rondom de zelfde Star draait; zo
erkennen de hedendaagse niet meer, dan zes Planeten; te weten Merkuur, die de
naaste by de Zon is, Venus, de Aarde, Mars, Jupiter en Saturnus, die de verste is. De
Maan zal dan geen Hoofdplaneet wezen, en zy wordt volgens dat gevoelen een
Wagter van de Aarde, gelyk die Planeten die Jupiter en Saturnus verzellen.
De zeven Planeten van de Aarde beschoud, hebben ene verscheiden beweging
onder malkander. De Starrekundigen hebben die beschouwingen geheten, Aspecten
der Planeten, en hebben vyf soorten van Aspecten onderscheiden. De samenkoming,
Conjunctie, welke ze met dit Teken beduiden, het tegenoverstaan, Oppositie ,
het Sextil, zesde Aspect , het Trines, derde Aspect , en het Quadraat, vierde
Aspect .
Men zegt, dat twe Planeten in Conjunctie zyn, als zy in ene graad van den
Dierenkring op den zelfden tyd zyn; dat zy in oppositle zyn, als zy zich op den zelfden
tyd in graden bevinden, die reeht tegen over malkander staan; dat zy in een Sextil,
zesde Aspect zyn, als zy van den anderen zyn twe tekenen van den Zodiac, of sestig
graden, dat zy in een Trines, of derde Aspect zyn, als zy vier tekens van den ander
zyn, dat is, 120 graden; eindlyk, dat zy in een vierde Aspect zyn, als zy drie tekens,
of 90 graden van een zyn. De Astrologisten, hebben zich wys gemaakt, dat de
byzondere stant, of Aspecten der Planeten verandering in de lucht maakten, en de
ze door dat middel goed, of lelyk weder konden voorzeggen. Men zie daar van ’t
geen in Starrekunde en Starrewaan gezegd wordt. Wy zullen hier van enige hunne
gronden gewagen.
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met in , of maakt grote verandering in de lucht, en veroorzaakt regen,
hagel, winden verscheiden dagen voor en na dien Planetenstand.
in met ♀ in de vochtige Hemeltekenen middelende ♂, of van de Maan,
betekent Regen.
in met in de vochtige tekens, brengt Regen voort, en in de winderige tekens,
als zyn , en brengt zy Winden voort.
De in , , of met de in de vochtige Hemeltekens brengt Regen voort,
en zo na die conjunctie van de Maan komt , , of met , valt’er grote en meer
kwade verandering in de lucht voort.
De in , , of met ♀ in de vochtige Tekenen, veroorzaakt kleine, lichte,
Regens, met wat koude; en zo zy in ’t verlaten van ♀ in , , of met ♂ komt.
betekent het ene grote verandering in de lucht.
planeten, of Dwaalsterren. Zie Sterrekunde en Sterrewaan.
plank is een stuk hout, dat plat, langs den draad van ’t hout gezaagd zynde, niet dik
is.
De planten Verhaasten, of Vertragen in haren groei. Zie Verhaasten.
Aanmerkingen daar over en Verdeeling. Zie Hubners Kunstwoorden-boek, op
Plant en Kruiden.
De tyd waar op elke fraje Plant bloeit. Zie Bloemen.
planten, waar van de Zaden in de volle Grond, of Pot Gezaaid worden, deze zyn de
zelfde, als die in de Herfst, te weten de Ambretten, om daar in de Zomer Bloemen
van te hebben. De Anagallis van Portugaal, de Dondebaard aan Boom, de Belvidere,
de Condrilla, met Vleeskleurige Bloemen, Chryzantemum Valentinum van Clusius,
de Citisus, en ook op Bedden zo men wil, dubbelde Klaprozen, de Koornbloemtjes
van allerhande kleur, om’er Bloemen van te hebben in de Zomer, de Cipres. Doch
daar is geen Zaad bekwaam om te spruiten, dan ’t Mannetjes Cipres. De Cytizus,
Amaranth, Hyssoop, Laurier-roos, Laurier-fyn, Lentiscus, Lilai, Marjolein, en op
bedden ook: zo men wil de Vliegenet, om’er des Zomers Bloemen van te hebben;
de Indiaanze Kers, ook op Bedden; de Nigelle van Damas, en op andere, om daar
van des Zomers Bloemen te hebben, de Nagelbloemen; men kan ze ook in den Zomer
en Herfst zajen; de Penzeen zo men wil, de Wynruit, het Keulkruid, de Scabioza,
om ze des Zomers en in de Herfst te hebben, de Sesamoïdes; Coronopus, dubbelde
Gouds-bloem. Thlaspi van Kandie. Om’er bloemen van te hebben in den Zomer en
Herfst; de Thym, de Thymber, of de altyd groenende Keule, de Nagelbloemen en
Violieren.

Wat voor Aarde men op de Bloem-bedden moet gebruiken.
Men moet deze Aarde een weinig Mesten, en ze ontrent twe voeten wydte geven.
Men mest ze om de drie Jaren, ’t geen de tyd is, om’er de Planten en Bollen uit te
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halen, om’er het klein goed uit te halen. Als de Aarde is uitgeteelt, neemt men die
van ’t naastgelegen Pad, laat ze ziften om’er de Steenen uit te halen, en maakt ’t Pad
weder met kwade Aarde toe. Men haalt’er de Bollen in Juni uit, en legt ze weder in
September. In dien tyd moet men de Aarde mesten, arbeidende ze enige reizen om;
men moet’er steen en onkruid uitha-len, en op de platte banden wat Mest doen.
Wat de Potten belangt; men moet’er wat Keizelsteentjes op den grond in doen, op
dat’er het water beter uitloope. En, als men de Bloemen wat verhaasten wil; begraaft
men de Potten in de Bedden, en haalt ze daar niet uit, voor dat de Bloem dreigt voor
den dag te komen; maar men moet ze meer gieten, dan de Planten, die in de volle
Grond staan.

De Planten, die in de Lente op Bedden moeten gezaaid zyn, om daar na in
de volle Grond gezet te worden, als zy zyn opgekomen.
De Amaranth, de Amaranth driekleur, de Amomum van Plimus, en in volle Aarde
de Balzamine, de Basilicum, ’t Indies Riet; de Cistus, of in potten zo men wil,
Zonne-bloemen, Ojevaars-bek, Violier-bloemen, Hedizarum Clipeatum, Lenistcus,
en in Potten ook Zomer Marjolein, Poma Amoris, Indise Kers, en in volle Aarde de
Anjelieren, en in volle Aarde, zo men wil, de Indize Anjelieren, de Phaseolus Indicus
Nacarat, de Indise Peper, de Appelen van Ethiopie; Gulde Appelen, Stekel Appelen,
Violieren.

Planten, die een vette en vochtige Grond willen hebben.
De Adiantum, Anadophyllum, Anemone van de Bossen, de derde van Matthicolus,
dubbelde witte Boterbloemen, de Calceolus Mariae, de Boterbloemen, Cardamine
Trifolia, Ceterach, klein Speenkruid, enkel en dubbeld Speenkruid, de
Herfst-Cyclamen, het Elleborus, Eupatorium van Canade, de Filix Saxatilus, gemene
Kivits-eijeren; de Duivekervel met Bollen, de Gentianel, Hepatica van allerlei soort;
Hydrophyllum, Laureola, Laurier fyn, ’t gemene Limonium, Loncheris, Madelieven,
Mezereon van Duitsland, Lelitjes van den Dale, Indise Kers, dubbelde en enkelde
Narcis, witte en gele Beerenooren, de Orobus Pannonicus, de gele Penzeen, met de
gemene, de Maagdepalm, de Phalangium van Virginien, de grote Pilozella, de Politric,
de Hofbloemtjes, van allerhande soort, het Longekruid,
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de Ranonkel, Bouton de Or, de dubbelde Engelse Ranunkel, de Muurruit, de
Sanguinaria, Satirion; Sedum Serratum, dubbelde Goudsbloem, de Statice, Thalictrum,
Valeriana Graeca, grote en kleine Veronica Recta, de Violette.

Planten, die enen mageren en drogen Grond eissen.
De Averuit Mannetje, en Wyfje, de Kapperboom, Cistus, het Bakkruid, Spaanse
Brem, Hysoop, Lavendel; Marjolein, Bergpolei, Hysoop, Polei, Rosmaryn, Wynruit,
Sisyrinchium, Thym, Thimber, of altyd groenende Boonkruid.

Besproejing der Planten.
In de Zomer, moet men de Planten niet besproejen, voor dat de Zon onder is, en nooit
des morgens; als het Water door de Zon heet werd, zou het ze doen omkomen. Des
Winters in tegendeel moet men ze een uur, of drie, na dat de Zon is opgeweest,
besproejen, en nooit des avonds. Men moet de Planten zo min nat maken, als mooglyk
is. Om dit ongemak voor te komen, gebruikt men een Gietkan met een tuit, in de
plaats van zulke, die een kap hebben met vele gaatjes. Men moet ook tussen jonge
en sterke Planten onderscheid maken. Groejende Planten hebben weinig waters van
doen, sterke Planten hebben naar gelang meer van noden. ’t Is ook nodig te weten,
dat men de Planten moet gieten, zo dra zy gepland zyn; en ze daar na met vocht te
onderhouden. Hier aan ziet men het verstand en beleid eens Tuinmans.
pleister, die water wederstaat. Laat Vylzel van Yzer in Wyn-azyn en Zout wééken.
pleister is een witte Steen, die enigzing blinkend is, die licht aan schilfers opryst, en
die gekookt zynde bekwaam is, om aan Gebouwen te worden gebruikt.
Men heeft twe soorten van Pleister, raauwe en gekalcineerde. De raauwe Pleister
is een witte steen van matige hardigheid, die men uit de Steengroeven haalt. Zy
glinstert, als de Spiegelsteen, of Talk. Daar van daan noemen ze enigen, maar
oneigentlyk, zo. Want de Talk is losser, schilferachtiger, witter en blinkender: de
Pleister, door kracht van Vuur gecalcineerd, is in Gebouwen van een groot gebruik.
Om het te gebruiken slaat men het met hamers, met voordagt daar toe gemaakt, aan
stuk. De Pleister is zo gaatachtig niet, als de Kalk, en heeft zo veel vuurdeelen niet
in zich; dit maakt, dat zy nat gemaakt, zo een gebruis niet maakt.
Eigenschappen. De raauwe Pleister is samentrekkend, opdrogend, slurpt de
overtollige vochtigheden op. Zy stelpt het Bloed, en komt onder enige Smeerzels.
De Pleister is goed om te stoppen ’t zweten, en alle Bloeden te stuiten. Daarom
gebruikt men het dienstig tegen breuken, en in andere uitwendige Geneesmiddelen,
welke worden voorgeschreven in al te grote verslapping der buizen. Behalven de
opdrogende kracht, welke de Pleister met alle de Aarden en Bergstoflyke Steenen
gemeen heeft, heeft zy ook dit eigen, dat zy geneest. Natgemaakt zynde geweest
wordt zy hart en stolt, gelyk steen. Dus doet men ze in die droge Geneesmiddelen,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

die bekwaam zyn voor het Bloeden: want zy wordt hard, gelyk een steen. Om deze
reden heeft men verzonnen ze met wit van een Ei te verdunnen, doende daar een
weinig van dat vliegend meel onder, dat aan de Muren der Meulens zich vastzet;
men gebruikt dat Geneesmiddel ook voor kwade Ogen.
De Pleister, dus nat gemaakt, moet met het fyne haair van een Haas worden
gemengd. Als het gebrand is, is het zo emplatiek niet als te voren, maar fynder en
opdrogender. Men vindt ook, dat het te rug dryft, en inzonderheid, als het met Water
en Wyn gemengd is.
Voor ’t overige, gelyk de Pleister onder den rang van Vergif geteld wordt; om dat
het, met den mond zynde ingenomen, steenhard wordt, en dat hy gevolglyk, die ze
zoude hebben deurgezwolgen, daar van kan stikken, is het dienstig hier ’t tegengift
aan te tekenen, dat men in tyd van nood zoude kunnen gebruiken. Men moet de zelfde
middelen gebruiken, welke men op de plaats van Kampernoelje aantekent.
Het afziedzel van Kaasjes bladen, is daar goed, want het dient in de plaats van
Olie, om dat het, vet zynde de openingen opent en glad gemaakt door de brakingen,
welke het veroorzaakt. Het maakt ook, dat’er geen gerasp, of kraging in het Lighaam
komt; ’t welke de Pleister zonder dat middel zoude te weeg brengen. Men zegt nog,
dat de Olie goed is met gehonigd Water, of een Afziedzel van Vygen genomen. Men
neemt ook Loog van As van Vygeboomen, of Takkebossen, met ene andere menigte
van Wyn; en men gebruikt Origanum, of Thym, met Loog, of Wynazyn, of gekookte
Wyn. Men moet ondertussen niet vergeten te Klisteren met een Afziedzel van Malue.
Men zegt, dat de toevallen, die van Pleister komen, dezelfde zyn, als die van Ceruis;
uitgenomen, dat de Pleister, eer doet stikken op ene vreemde wys. Men moet dan
den zieken vette en gladmakende dingen geven; als het Afziedzel van Malue, Heumst,
fyne Griek, Lynzaad. Men wil ook voorschryven met Siammonie, en andere
afgangmakende Geneesmiddelen den Buik te zuiveren.

Geheim om Muren wit te maken, of liever, om Muren van Pleister, die zwart
zyn, weder wit te maken.
Men moet altyd onderstellen, dat de Muur wel gemaakt is, en dat zy gelyk met fyne
Kalk gepleisterd is. Daar na zal men ze witten met dunne Kalk, die helder is, gelyk
hier na zal beschre- worden. Men moet de Muur met Water vry nat gemaakt hebben.
Want het gehele geheim bestaat daar in, dat de muur niet te schielyk droogt;
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maar zeer langzaam; het doet de Kalk vasthouden, als zy langzaam mag drogen; en
dan maken de Muren noch handen, noch kleders wit; en zo’er iets vuils aan de muur
is; moet men het afschrappen; dus ook op gehouwen Steen; en daar de kwast een
reis, of drie gelyk over-heen halen. Men moet’er in een uur, of twe de Palm van de
hand over heen halen, en zy zal zo glad worden als Marmer.
De beste dunne Kalk wordt gemaakt na dat de Kalk langzamer hand gelest en daar
ene genoegzame menigte Waters in gedaan is, men roert ze en beweegt ze zo lang,
tot’er schuim op staat, dat men’er zuinig af moet nemen, en het ten gebruike bewaren;
het laatste moet met dunne Kalk, van levende Kalk gemaakt, gewit worden; op dat
het witzel te gladder zoude zyn.

Geheim, om aan Zolders Pleister te vryven, en’er kleur aan te geven.
Men moet de Vloer wel afschrappen, daar na Puim, met Roed van Schoorsteenen,
of een Oven, dat beter is, mengen en beslaan, en laten het twe uren staan. Daar na
moet men met Bostels, of Vryflappen de Vloer daar mede vryven, en laten ze drogen
eer men’er over gaat; en als zy droog zyn, moet men ze met Bostels vryven, gelyk
houten vloeren.
pleister is een uitwendig Geneesmiddel, dat dik, vet en kleverig is, van velerleije
soorten van enkelde Geneesmiddelen gemaakt, zo die van Gewassen als Bergstoffen
komen, en byna voor alle Ziekten des Lighaams dienstig zyn.

Pleister (zwarte,) of zwarte Unguentum.
Drogeryen, die in ’t Mengzel van deze Pleister komen. Neem Olyven-olie zes pond,
twe ponden Plukzel van oud Linnen, Ceruis een pond, Goudglid vyf vierendeel ponds,
gestoten Mirrhe een pond, gepoejerde Aloë twe oncen.

Bereiding.
Doe de twe pond Plukzel van oud Linnen, losjes van een gespreid, in een grote kopere
Pan, doe daar zeven ponden Olyven-olie op, zo dat het Plukzel wel doorweekt is.
Zet het alles op een vuur van kolen, ’t geen niet te sterk is, op dat de Olie geen vuur
vatte, en het Plukzel niet verbrande. Men moet gedurig met een houtje, of een Spatel
van Yzer roeren, tot dat het Plukzel gans verteerd is. Dit zult gy weten, als gy een
weinig op een Tafelbord doende, den draad van ’t Plukzel daar niet meer in vindt.
Als dit geschied is, moet gy uwe Pan van ’t vuur halen; en als dat niet meer kookt,
moet gy’er allengskens, onder het roeren, by doen een pond Ceruis, daar na zal men
het een minuut tyds weder over ’t vuur zetten; daar na ’t’er weder afnemen; en gy
zult’er ook onder een gedurig roeren in doen, de vyf vierendeel, dat is, vyftien oncen
Goudglid, hebbende uwe Ceruis eerst wel tot Poejer gestampt, als uw Goudglid. Daar
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na moet men het een weinig weder doen opkoken; en daar in doen ’t half pond nieu
Was, in kleine stukjes gesneden; en zult het nog eens op laten koken; daar na zult
gy ’t afnemen, doende daar, onder een gedurig roeren, de gestootten Myrre onder,
en latende het nog een weinig koken. Daar na moet men het van ’t vuur halen, en
doen daar, onder een gedurig roeren, by, de twe oncen gestoten Aloë; gy zult nogmaal
de Pan over ’t vuur zetten, en laten ze nog een reis, of drie opzieden. Daar na moet
men een drup op een Tafelbord doen, om te zien, of ’t kleeft. Zo het te zagt is, moet
men ’t nogmaal zagtjes doen koken, tot dat het genoegzaam lyf heeft.
Als het nog heet is, moet men het van ’t vuur halen, gieten het met een Pollepel
op een Tafel, of Plank, laten het koud worden, en doen het aan rollen.

Aanmerkingen.
Zo, onder het koken der Drogeryen, by geval’er de brand in mogt raken, moet men
een dekzel by de werken hebben, en daar mede de Pan dekken en ’t vuur dooven, en
niets verliezen. Men moet de Pan in een groter zetten.
Deze raad moet ook dienen voor alle de andere voorschriften van dien aart.

Manier, om’er zich van te bedienen.
Zo de Wonde gelyks Vels is, moet men’er geen Pleister op leggen, ze alle avonden
afvegen, tot dat zy is genezen.
Schynt het Vlees wat uit te wassen, moet men verbinden, gelyk begonnen is; want
dit gaat van zelf zitten.
Zo’er dood Vlees in is, moet men een rol van de Pleister nemen, en ze in een Pot
met zes lepels Rozen-, of Olyven olie doen, en met malkander laten smelten, en
nemen daar na Pulkzel naar gelang, steken ze daar in, en laten het’er indringen, daar
na zult gy dit Plukzel in een andere Pot doen, welke gy zorgvuldig dekken zult, om
de kracht daar van te bewaren. Als gy ’t gebruiken wilt, zult gy daar een weinig van
nemen en leggen ’t op de Wond, en maken dat de Wond gans met Plukzel gedekt is,
die gy’er zagtjes op zult leggen, zoeder dat zy gedrukt, of gedraaid is, op dat’er de
Vogt gemaklyk van lope. Men moet het Plukzel ’s morgens en ’s avonds veranderen;
maar men kan de zelfde Pleister een ganzen dag gebruiken, al was ’t dat het Been
blood lag, gy zult’er evenwel zo een Plukzel op leggen; en zo de Wond zwart is,
neemt zy die zwartigheid weg, zonder dat het Been afvalt.
Merk wel, 1. dat zo ’t gat der Wonde te klein en diep is, dat men daar in een
Steekwiek binnen in moet doen, uit vrees, dat men’er geen Plukzel uit zoude kunnen
halen, hebbende eerst dit Lywaat in het gesmolten Unguent laten weken, en
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dragen zorg, dat zy daar niet te styf in zitte, om de Vocht, die’er uit moet loopen.
2. Moet deze Steekwiek den grond niet raken, om het Vlees wille, dat weder
aangroeit; en zo ’t gat te klein was, of de zieke ongemak van de Steekwiek leed, moet
men van ’t Smeersel, in Olie gesmolten, gieten, en’er de Pleister over heen doen.
3. Dat men alle dag van Pleister moet veranderen, en alle avonden ze afvegen.
4. Dat men een meerder, of minder menigte van Pleisters kan maken, door elke
drogery te vermeerderen naar gelang, van de menigte, of verminderen.
Deze raad is ook goed voor alle andere, zo in- als uit-wendige voorschriften.

Pleister voor allerlei Wonden, inzonderheid tegen ’t kwaad der Borsten.
Drogeryen, die in ’t Mengzel van die Pleister komen.
Neem Ossenvet, van ’t Nierbed; Schapenvet, van elks anderhalf pond; zwart Pek
een pond; Bourgons Pek een half pond; nieuw Was een pond.
Bereiding, beide de Smeren moeten deur een gehakt, gesmolten, en door een Doek,
of Temes gezygd worden; men moet ze daar en boven op ’t vuur zetten in een Pan
van genoegzame grootte; als zy wel zyn gesmolten, moet men’er Was bydoen, in
kleine stukjes gesneden, daar na ’t zwarte, en eindlyk het Bourgonze Pek, onder een
gedurig roeren, als men ze’er by doet, met een Spatel, of stukje Hout, of Yzer. Als
alles wel gesmolten is, moet men de Pan nog over ’t vuur laten, om de stof te laten
koken, daar na moet men ’t afnemen, de stof op ene Tafel gojen, om’er rollen van
te maken, gelyk we van de voorgaande Pleisters gezegd hebben, of ze aan een klomp
bewaren om ze te gebruiken.
De manier van ze te gebruiken is in allen deele gelyk aan die van de voorgaande
Pleister, inzonderheid wat de Borsten aangaat.

Pleister tegen de verzweringen der Borsten.
De Drogeryen, die in deze Pleister worden gemengd. Neem vier once Varkens vet;
Diachylon (gemene) een half pond; wit Was; gestootten Menie van elks vier oncen.
Bereiding, doe eerst ’t Vet smelten, en doe’er daar na de Diachylon en ’t Was by,
om ’t ook, onder een gedurig roeren met een houtje, te doen smelten. Als alles wel
gesmolten is, haal de Pot van ’t vuur, en als het koud begint te worden, doe’er de
Menie allenskens by beetjes teffens in; onder een gedurig roeren. Als het by na koud
is, zult gy ’t met een Spatel in een aarde Pan doen, daar koud water in is; maak’er
daar van kleine stukjes, of rollen, welke gy op een Plank zult laten drogen. Een
Pleister kan twe, of driemaal gebruikt worden, als men ze maar afveegt.

Pleister tegen de koude Zinkingen.
Neem Vossen-olie, die van Castoreum, Costus, en Lelien, van elks een once. Hars
van Pynbóómen vier oncen, geel Was twe oncen, overgehaalde Brandewyn twe lepel
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vol. Gy zult dit alles tot op de dikte van een Pleister laten koken, die echter zacht
genoeg is.

Pleister uitnemend voor allerlei soorten van kwalen.
De Drogeryen, die in het Mengzel van deze Pleister komen; neem Ceruis een half
pond, Meni een pond, Genuaze Zeep tien oncen, Olyven-olie twe pond.
Bereiding. Doe de Meni en de Ceruis met de Olie in een Pan over ’t vuur; roer die
stof gedurig, tot dat zy wel gemengd en gebonden is; sny daar na uwe Zeep in kleine
stukjes; doe’er die van stukje tot stukje onder gedurig roeren in. Laat alles over een
matig vuur koken, tot dat het graau, of Kastanje kleur wordt, dragende wel zorg, dat
het, onder koken, niet overloope, alzo de stof zeer gift. Draag zorg, dat gy ’t tot een
genoegzame dikte koke, haal ’t dan van ’t vuur; en roer het tot dat het koud is; maak’er
rollen van, en draag zorg, dat gy de Pleister met natte handen knede.
Eigenschappen. Zy is goet tegen alle dampen, die uit de Lyfmoer opstygen.
Zo hare banden verslapt zyn, en dat dit het ontzakken der Lyfmoer veroorzaakt,
moet men ze op de Navel leggen, zich twe dagen op ’t Bed houden, en ze daar op
leggen, tot dat men is genezen. Men neemt ze’er nochtans na vyftien dagen af, en
veegt ze af, en doet’er wat nieuwe Zalf over heen. Zy moet zonder windzel op het
deel kleven.
Zo ene Vrou die verlost is, de Nageboorte niet wel kwyt kan worden, is deze
Pleister goed om ze te verlossen; als men ze op de Navel legt, gelyk boven gezegd
is. Men heeft in Vrankryk een uitnement voorbeeld van dergelyke genezing.
Zo een Vrouw in de verlossing, of anderzins te veel Bloed is kwyt geworden, of
een Vryster in hare Stonden, is dat middel goed, als men ’t op de Navel legt, en daar
op laat.
Als een jonge Dochter, of Vrouw de Stonden niet genoegzaam, of in ’t geheel niet
heeft; moet men die Pleister gebruiken, en leggen ze op de Navel.
Zy geneest het kwaad zeer der Beenen, de Kakhielen, en het ontvellen, of smarten
der Teenen.
Zy is goed tegen Heupjicht, als men ze op de pyn legt.
Zy geneest ook de dikke Beenen, want zy haalt het water, door de zweetgaten na
zich, zo dat men de Pleister daar af nemende, men ze gans nat vindt, en dan moet
men niet anders doen, dan ze afvegen en ze weder opleggen.
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Zy is goed voor Tandpyn, als men ze op het Kakebeen van de zieke Kies legt, zy is
ook goed tegen pyn in ’t Hoofd, als men ze op de slapen van ’t Hoofd legt.

Pleister Manus Dei.
Dus wordt zy om hare wonderbare kracht geheten, Ik erken, dat deze Pleister in den
eersten opslag kwalyk te maken schynt; dat de Drogeryen, die ze uitmaken, vry veel
van belang zyn, en dat die twe aanmerkingen, velen van dit mengzel konden
afschrikken; maar gelyk de krachten wonderbaarlyk en gans Godlyk zyn; zo mag zy
met recht Magnus Dei, of Gods hand geheten worden. Dit heb ik gemeend, moest
voor af gaan; om u aan te moedigen om ze te maken voor uw welzyn, om dat’er byna
gene uitwendige kwalen zyn, waar voor men ze niet kan gebruiken.
Eigenschappen. Zy zuivert de Wonde, doet ze ontbinden, en doet’er nieuw Vlees
in komen, zonder enig bederf aan de Wonde by te zetten; zy is voor alle
opgeblazenheden goed, in wat deel van ’t Lighaam, en hoe ongemeen zy zyn mogen;
men moet zorg dragen, dat men’er het haair afscheert; eer men’er de Pleister oplegt.
Zy rypt en geneest alle soorten van Verzweringen, Klieren, Chankers, en Pypzweren.
Zy is goet tegen de beet van alle dolle en venynige Beesten, en zy haalt al ’t Venyn
na zich.
Zy geneest geschoten Wonden; en alle anderen door ’t Vuur veroorzaakt. Zy doet
het Lood, Yzer en andere dingen uit de Wonde vallen. Zy haalt’er de stukjes Been
uit, zo’er in de Wonden zyn. Zy geneest ook Wonden van Pylen.
Zy vereent afgesneden Zenuwen, hoe zy ook mogen wezen.
Zy geneest de koude Klieren, en inwendige en uitwendige Verzweringen van ’t
Hoofd.
Zy is goed voor de Pest, en als de Pleister maar by tyds op de Pest-kool, of Buil
gelegd wordt, zal zy niet verder loopen; zy is goed voor allerleije soorten van Zweren,
tegen de Schurftheid des Hoofds, ’t kwaad zeer der Kinderen: maar men moet’er het
haair afsnyden, eer men’er de pleister op legt.
Tegen de uitwendige en inwendige Speenen, leggende daar de pleister op en
nemende ze, als ’t nood doet, af. Tegen de Gezwellen en Zweren, die in de Vrouwen
borsten komen, met den raad, welke we hier achter zullen geven. Tegen Tand-pyn,
hebben’er zich vele gelukkig van bedient, als zy ze op de slaap van ’t hoofd, of achter
de ooren der zieke zyde, leggen.
Anderen zyn van de Jicht genezen, als zy ze op de Wervelbeenen van den hals,
en zelf op de schouders en arm des Zieken leggen. Zy kan ook dienen voor andere
pynen des lighaams.
Gelyk deze Pleister de verzwakste zenuwen zeer versterkt; zo kan men ze ook
gelukkig gebruiken, als men met Lammigheid wordt gedreigd.
Zy is ook uitnemend voor de Fistel, die in de hoek van ’t oog komt; latende ze
daar langen tyd op, voor de Schillen op de ogen, die van te groten licht komen en ’t
zien beletten, als of men blind was. Men moet de ogenleden sluiten en’er de pleister
den tyd van 15 dagen, of meer; overheen leggen. Voor de Pypwonden, die na het
snyden van den Steen overblyven; voor de Gezwellen, Wennen, of Klieren genaamd,
als men ze daar maar enen langen tyd op laat.
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Zy doet het bloeden van een kwetzuur terstond ophouden, als men ’t bloed wel
afveegt, en men’er een pleister van oplegt, die over ’t vuur is warm gemaakt.
Zy is uitnemend voor branden, men moet zes grein uitgesprongen Zout in twe
lepels Wyn-azyn doen, ze warm laten worden om ’t Zout te smelten, en daar het
gebrandde mede gewassen hebbende, moet men’er de pleister overheen leggen.
Zy is, volgens de ondervinding, welke men’er daaglyks van inwint, nog voor vele
andere byzondere kwalen dienstig. Men heeft vele luiden, welker Benen, Hand, of
Vinger men stond af te zetten, door ’t gebruik van deze pleister, zonder iet anders,
genezen, zonder enig afzetten.
Derzelver krachten strekken zich ook tot de Dieren uit: want zy is uitnemend voor
de Vaarnen der Paarden, doende de puist met een Schroeiyzer openen, en daar na’er
de pleister op leggen. Zy is ook goed voor de Bloedvinnen der Paarden, doende een
weinig in een lepel smelten, en gietende het’er op, zo dra het ontdekt is.

Drogeryen, die onder deze Pleister komen.
Neem Galbanum een once en twe dragmen, Gom Ammoniac drie oncen en drie
dragmen, Opopanax een once, witte Wyn-azyn vier oncen, Olyven Olie twe pond;
Goudglid een pond, en een once, Spaans groen een once, nieu Was twintig oncen:
Mastik een once, Oliban, Bdellium van elks twe oncen, Myrrhe een once en twee
dragmen, fyne Levantse Zeilsteen twe oncen: Wierook een once en twe dragmen.
Osterlucie (ronde) een once.

Eerste Bereiding.
Men moet de drie eerste drogeryen, alle drie, soorten van Gommen, nemen; te weten,
de Galbanum, Ammoniac, Opopanax, stampen ze in een koperen Vyzel, onder het
warmen van den yzeren stamper van tyd tot tyd. Daar na moet men het in een
verglaasde pot, die ontrent drie vierendeel houdt, den tyd van twe dagen en nachten
lang laten trekken; doende het daaglyks met een houtten stamper omroeren, en zo
die tyd niet genoeg is, om die Drogeryen te smelten, moet men ze daar nog langer
in laten. Na dat die Drogeryen wel gesmolten zyn, moet men ze in een Pan doen,
daar zo veel in kan, als in de Pot, of liever die wat groter is, op dat niets storte, als
men de
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Drogeryen roert. Daar na moet men dit Bekken op een klein vuur van kolen zetten,
als of men slegts stroop wilde maken, en doende alles onder ’t roeren koken, tot dat
de Azyn voor de helft, of daar ontrent is vervlogen. Dit gedaan zynde, moet gy ’t
door een Stamyn zygen; zo, dat’er niets in blyft. Na dat alles deurgezygd is, zult gy
’t op ’t vuur zetten, en doen ’t nogmaal in een Bekken koken, tot dat gy een drup, of
twe met een Spatel op een Tafelbord hebbende laten vallen, gy weten zult, dat de
Gommen lyf hebben gekregen, en de Azyn is weggevlogen. Dan zult gy ’t Bekken
van ’t vuur nemen en laten koud worden.

Twede Bereiding.
Dit gedaan zynde, neem een pond en een once Goudglid, en een once Spaans groen:
’t een en ’t ander wel gestooten en gezift zynde, moet men het met twe ponden en
een half Olyven-olie, op zich zelve in een ander Bekken, over een zeer klein vuur,
doen koken, roerende zonder ophouden met een Spatel van hout, of yzer, uit vreze
dat het Goudglid niet op een hoopje ga zitten; en ga daar mede voort, tot dat die
Drogeryen wel gebonden en tot een lighaam gemaakt zyn. Vervolgens zult gy ’t vuur
vermeerden en ’t doen koken, tot dat het rosbruin is; daar na zult gy’er de twintig
oncen nieuw Was, aan kleine stukjes gesneden, onder roeren; en gy zult ze laten
smelten in de reeds gekookte Drogeryen, roerende gedurig met een Palet, of Spatel.
Als het Was is gesmolten, en een weinig met de Drogeryen gekookt, zult gy alles
van ’t vuur halen en een weinig koud laten worden. Gy zult op dien tyd ook het
Bekken met de gekookte en koude Gommen nemen, zetten ze over een klein vuur,
om ze zachtjes te laten smelten, roerende gedurig met een Spatel, en als zy wel
gesmolten zyn, zult gy ze in ’t ander Bekken gieten, dat van ’t vuur moet zyn, en een
weinig koud geworden, roerende gedurig met een Spatel; daar na zult gy de volgende
poejers nemen om ze’er onder te mengen.

Derde Bereiding.
Men moet de twe, maar anderen nemen wel vier oncen Zeilsteen van de Levandt fyn
gestoten nemen, en ze in het Bekken doen, als het van ’t vuur is genomen. Want, als
de Zeilsteen over ’t vuur’er inkwam, zoude zy doen opgeven, schuimen, en overloopen
in ’t vuur. Men moet ze zagtjes met een peperhuis’er in laten loopen, en ze over het
Smeersel heen gieten, onder eeen gedurig roeren. Als gy dus de Zeilsteen, buiten ’t
vuur’er alleen onder zult geroerd hebben, zo lang als men ’t Onzen Vader twe, of
driemaal zal gebeden hebben, om ’t te beter te verenigen; zult gy de andere poejers
nemen; te weten, het once en twe dragmen Myrrhe, ’t once ronde Osterlucie, ’t once
Mastic, de twe oncen Oliban, de twe oncen Bdellium, en ’t once en twe dragmen
Wierook: meng het alles op een groot papier onder eeu. Deze poejers zult gy gemengd
in een groot Peperhuis doen, en daar na zult gy ’t allengskens door de punt van ’t
Peperhuis’er laten ondervallen, gelyk ’t zand uit een Zandlooper, terwyl een ander
gedurig roeren zal, om ’t wel te mengen, tot dat de Zalf zwart-rood is. Om te weten,
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of zy genoeg gekookt zy, moet men op een Notebome plank, of tafel, met Wyn-azyn
nat gemaakt, iet laten vallen en zien, of ’t terstond hard wordt. Als zy genoeg gekookt
is, moet men een Noteboome, of Marmere tafel nemen, die met Wyn-azyn besproeijen,
en gieten de Zalf daar op. Als gy vindt, dat zy koud genoeg is, moet gy ze met uwe
handen, in Wyn-azyn nat gemaakt, by een kneden, en maken’er Rollen van, zo groot,
als ’t u belieft. Gy zult ze op een plank leggen met Wyn-azyn nat gemaakt; of met
Olie besmeerd; gy zult ze laten drogen op een plaats buiten de Zon, en rollen ze in
een papier, zonder dat de Rollen malkander raken.
Men moet, volgens Bauderon, om die dingen te mengen, alles eerst op zich zelven
stoten; het Goudglid, de Zeilsteen, de Myrrhe, de Bdellium (zo zy droog is,) de
Wierook, Mastik, Osterlucie, Spaans groen. Wat de Galbanum belangt, de Opopanax,
de Ammoniac, de Bdellium, (zo zy zagt en nieuw is) moet men ze met Azyn, of Wyn
smelten, daar na deur zygen, en koken ter dikte van Honig. Dit gedaan zynde, zal de
Goudglid met Olie in een Bekken geroerd worden, daar na gekookt onder een gedurig
roeren, op dat ’t niet aanbrande; daar na zal men’er Was in kleine stukjes by doen.
Als het Was gesmolten, en het Bekken van ’t vuur is genomen, zal men’er de Gommen
in doen, een weinig daar na de Osterlucie, Zeilsteen, Myrrhe, Mastic, Wierook, en
’t Spaans groen. Die een rode Pleister willen hebben, zullen’er ’t Spaans groen een
weinig voor ’t Was in doen. Alles koud zynde geworden, kan men het aan Rollen
maken, zo groot als men wil.
Verni keurt al het bovenste goed: maar hy wil alles, wat’er in komt zeer fyn gestoten
hebben, inzonderheid de Goudglit, de Zeilsteen, en dat de Gommen moeten gesmolten
zyn, waar onder zy gegoten zynde, men’er de Bdellium zal onder doen.

Hoe men deze Pleister gebruikt.
Men moet weten, dat deze Pleister vyftig jaren zonder bederf kan bewaard worden,
en altyd goed zal blyven.
Men moet ze niet gebruiken, of zy moet wel drie maanden oud zyn.
Men moet ze op geen Lywaat smeren, om dat ze’er deur henen zoude gaan; maar
op Leer, of Zeem, met een duim, in wat Azyn nat gemaakt, of met wat Spog.
Men moet noch steek-wiek, noch pluksel in de Wonde doen; en als gy’er de Pleister
op zult leggen, moet men ze terstond zachtjes afvegen, met
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zuiver Lywaat, twe of driemaal op een dag; en men moet telkenmale de Pleister
afvegen, die vyf, of zes maal kan gebruikt worden, zonder vernieuwen, ja zelf langer;
zo men de Pleister wat afschrapt en wast met Azyn, kan men ze achtdagen lang
gebruiken.
Aanmerkingen. I. Zo de Wonde te diep is, zou het goed zyn, daar enig Plukzel, of
een Steek-wiek met deze Zalf doorweekt in te steken.
II. De eerste Pleister, welke men op de Wond legt, moet’er na 24 uren afgenomen
worden, en die men’er naderhand oplegt, mogen’er maar 12 uren op blyven leggen,
zo men niet genoodzaakt wordt door het overvloedig vuil, ’t geen er uit komt, dit
meermalen te doen.
III. De zieke, of gekwetste moet noch Uijen, noch Look eten, want hy zal zich
daar van onthoudende, beter te genezen zyn, in acht dagen als in twe maanden, zo
hy ze at.
IV. Als gy ze op Vrouwe Borsten, of ene Verzwering gebruikt, moet men’er noch
Steek-wiek, noch Plukzel op leggen: maar ene eenvoudige Pleister, als het kwaad
deur is. En om het te doen deurbreken, moet men zes handen vol Zuring met een
Lely-bol nemen; ze onder een stoten, en laten in een kleine Pot met Boter, ter grote
ener Neut koken. Als alles gekookt is, moet men het in een Pot doen, daar een weinig
van nemen, om’er ’s morgens en ’s avonds Pappen van te maken, die men’er laau
oplegt, en blyven daar dan mede aanhouden, tot dat het deurgegaan is.

Pleister tegen de hitte der Nieren.
’t Gebeurt meenigmaal, dat men de ziekte, of anderzins ene onmatige hitte op de
plaats der Nieren en Lendenen gewaar wordt, zo dat de zieken genoodzaakt zyn van
tyd tot tyd van plaats te veranderen, om koelte te vinden, en’er Marokyn vellen onder
te leggen. Gebruik in zo een geval dit gering middel.
Neem Rozen-olie drie oncen, Rozen, of Weegbre water drie oncen; meng het onder
een, doop’er Linnen in, druk het daar na matig met de handen, en leg het op de Nieren.
De Oxycraat is ook zeer goed, leg ze’er op, als boven; ’t is een Mengzel gemaakt
van zes deelen Water, en een Wyn-azyn. ’t Zal nog beter zyn, zo gy daar, in de plaats
van Azyn, Verjuis onder doet.

Pleister, die wis gaat, en uit het Huis van Lotharingen herkomstig is.
Neem Therebintyn, die wel gesmolten is; terwyl zy nog warm is; Gom Elemi gestampt
en gezift vyf oncen, Oosterlucie (lange) gestoten een once, Hars van Pynbomen
gestoten, drie oncen, Drakenbloed in tranen, drie dragmen, doe daar na de
Therebintyn, de Gomme Elemi, en de Hars by een; doe het eens opkoken en haal het
van ’t vuur. Als ’t niet meer kookt, roer’er, onder een gedurig koken, de lange
Osterlucie onder, daar na het Draken bloed. Meng het wel met een, en by na koud
zynde gooi het in koud water, pers het als een deeg met de handen, veranderende
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driemaal van water, doe het daar na in een Perkement, en plaats het daar het niet kan
uitdrogen. Hoe ’t ouder wordt, hoe ’t meer kracht heeft.

Gebruik en kracht van deze Pleister.
Zy is goed voor alle Verzwering, Negen-ogen, Wonden van de Pokken, Sneden, en
alle oude en verze Wonden. Zy haalt de Koegels uit Armen en Benen; en heeft men
een Steek-wiek van noden, maak ze met deze Pleister zouder Plukzel; en leg op de
Woude een Pleister op een Schapevacht; men moet niet veranderen, dan om de vier
en twintig uren.
pleister (uitnemende) voor Wonden, Verzweringen, Chankers, Kropgezwellen,
Pestbuilen, Exterogen, en Gezwellen, die op de Wenkbraauwen en dergelyke plaatzen
komen. Neem Olyven-olie van de beste een pond; doe ze in een aarden Pot over ’t
vuur; en als zy heet is, doe’er geel was by, in stukjes gesneden, drie oncen, roer met
een houten Spatel, en als ’t gesmolten is, doe’er fyn gestoten Ceruis in, zes oncen,
roerende gedurig vry hard; en ’t mengzel zal wit worden; en deze kleur weder onder
’t koken verliezen, en worden donker. Eer dit geschiedt, zal men daar by doen
Goudglid een once, zeer fyn gestoten en gezift; Als dit wel is gemengd, doe’er by
een half once witten Balzem, onder een gedurig roeren, op dat het niet bezinke op
den grond. Om te weten, of alles genoeg gekookt is, moet men een drup doen op een
Potje met water; zo zy zwart is, is ’t een bewys dat het wel is gekookt. Neem ’t dan
van ’t vuur en doe’er handig onder twe dragmen Rosmaryn-olie, mengende dat, gelyk
’t andere; laat het daar na ontrent een kwartier stil staan, en als gy tegen ’t licht ziet,
of’er scheurtjes in beginnen te komen, moet men het in een grote Pan gieten met
water, en het daar in kneden en mengen met de handen, op dat het wel gemengd zy.
Men moet het aan rollen maken om het te beter te bewaren.

Pleister van Diachilon Simplex.
Neem de gezuiverde Wortels van Heumst drie dragmen; Lynzaad- en fyne Griek-meel,
van elks vier oncen; Welwater zes pond; gemenen Olie vier pond; Goudglid twe
pond. Men moet de Slymen van de Heumst-wortel, de Zaden van Lynzaad en fyne
Griek op deze wys nemen.
Was en sny de Heumstwortels wel, en, na dat gy ze in een Koper Vertind Bekken
met het Lynzaad en fyne Griek-meel zult gedaan hebben, zult gy daar op gieten zes
ponden Fontein-water; en gy zult alles, den tyd van vier en twintig uren, op een klein
vuur laten trekken, roerende de stof van tyd tot tyd, met een houtten Spatel; doe ’t
daar na zachtjes koken, herhalende het roeren
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menigmaal, tot dat de slymen dikgenoeg zyn. Daar na zult gy ’t door een digten
sterken Doek laten lopen, en styf uitwringen.
Berei ook op deze wyze het Goud-glid. Na dat gy ’t in de grote Koperen Vyzel
wel gestoten hebt, zult gy ’t in twe, of drie pinten Waters weken, gy zult vaardig in
een andere Pot het onklare water gieten, ’t geen gy zult met de fynste déélen van
Goudglid vervuld vinden, terwyl het grofste, op den grond van de Vyzel zal blyven
leggen; stamp de overgebleven Goudglid op nieu, en ze gewassen hebbende in het
water, waar mede ze eerst gewassen is, of in een ander, zult gy de onheldere vocht
op de fyne Goudglid gieten, die op den grond van ’t Vat was blyven leggen. Gy zult
naderhand voortgaan met het Goudglid te stampen, en ze te vryven met het water in
’t af te gieten, en de Poejer te laten vallen, tot dat’er op den grond niet blyft, dan een
deel van onzuivere Goudglid, die niet bekwaam is om tot Poejer gemaakt, en in ’t
water opgeheven te worden. Na dat men het water, waar mede men gewassen heeft,
wel heeft laten bezinken, en door afgieten van ’t water gescheiden, ’t geen op de
Poejer staat, zult gy deze Poejer laten drogen.
Na dat gy de Olie met de Poejer van Goudglid in een groot, van boven wyd Bekken,
dat op den bodem op een punt loopt, van Koper, dat vertind is, wel gemengd hebt,
zult gy daar de Slymen wel onder mengen. Gy zult naderhand in een Fernuis, een
matig vuur van kolen aanleggen, en het Bekken daar op gezet hebbende, zult gy
zonder ophouden, met een houtten Spatel, zo ras roeren, als gy kunt. Gy zult daar na
een matig vuur zo wel onderhouden, en zult met een houten Spatel al gedurig roeren,
tot dat gy bemerkt, dat de Zalf begint in de Pan te verminderen. Dan zult gy het vuur
ten minste voor de helft verminderen, en uw zelf vergenoegen met de overtollige
vogtigheid allengskens te doen vervliegen, die in de Zalf mogt zyn overgebleven.
Deze vogtigheid zynde vervlogen, zal de Pleister genoegzaam gekookt zyn, als zy
de dikte en witheid heeft, die vereist wordt.
Kragten. Deze Pleister maakt de hardigheden zagt en ontbindt ze, ja zelf de
Knoest-gezwellen van de Lever en Ingewanden. Zy verdwynt de Kropgezwellen en
de overblyfzels der Verzweringen.

Vergulde Pleister, om Wonden te genezen.
Neem Grieks Pek en Kolofon van Zwavel, witte Wierook evenveel, stoot ’t alles tot
een ontastbare Poejer, en meng het met genoegzame menigte van ’t wit van een Ei,
smeer ’t op een Vel, of Parkement, en smeer die Zalf op een Vel, of Parkement, leg
’t op de Wonde, na dat zy genoeg is uitgewist.

Pleister van Andre de la Croix.
Men moet nemen vier oncen Gomme Elemi, twaalf oncen Hars, Olie van Laurier,
Veneedze Therebintyn, van elks twe oncen.
Stamp de Hars en de Gom Elemi, doe ze over klein vuur onder een smelten, om’er
by te doen Therebintyn, en Olie van Laurier.
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Alles wel gemend zynde, zult gy’er de vuiligheden afdoen, latende het door een
doek loopen, en als de Zalf is koud geworden, zult gy ze aan rolletjes doen, om ze
te bewaren.
Men gebruikt deze Zalf in Borst-wonden; zy is goed om te zuiveren, en Wonden
en Zweren te genezen. Zy verdryft de Kneuzingen versterkt de Beenbreuken en
Ontledigingen; eindlyk helpt zy de deurwaassemingen van weiachtige vochten.
Zie zalven.
pleistr voor een Vloer. Zie vloer.
pleitbezorgers. De Pleitbezorgers zullen hunne goederen bewaren, en vermeerderen,
zo zy getrou zyn in ’t waarnemen van ’t volgende. Want Profeet Ezechiel verzekert,
van Gods wegen en op zyn bevel, dat die zyne wil doet zyn onderhoud zal vinden,
en rykdommen, Ezech. XX. 21.

Plichten der Pleitbezorgers.
I. Zy moeten genoegzame hoedanigheden hebben, den tyd van den vereisten dienst
uitgediend, een goed geweten, en het onderzoek door de wetten voorgeschreven,
zonder gunst, of bedrog, ondergaan hebben, Charles VII. en Mortel le Bours 1446.
Art. 47. Louis XII. 1507.
II. Zy moeten arg, noch bedrog tegen partyen gebruiken, door de Processen, of
andere dingen verkeerde drajen te geven, Charles VII. Art. 18.
III. Zy moeten in de Gedingen, of in Schrifturen en Bekendmakingen, hunne
voorreden niet rekken; zy moeten op hunnen overslag de Rollen van hunne
Inventarissen en tegensprekingen niet stellen, of de stukken die zy hebben
overgeschreven, of onnutte dingen. Ordonn. de Louis XIV. 1667. Titre de depens.
Art. II.
IV. Zy moeten de Schrifturen niet hermaken, of vermeerderen de Rollen na ’t
Vonnis. Ordonnance Titr. & Art. ci dessus.
V. Zy moeten voor hunne rechten van ’t nazien der Schrifturen, en voor de andere
onkosten en Vacatien, die men hun schuldig is, en op de rekening komen niet meer
nemen, dan hun toebehoort. Ordonnance ci dessus. Art. 12. 13. 14. en 15. Francois
I. 1535. cap. X. Art. 10.
VI. Zy moeten derde Procureurs zynde, met hunne hand onder aan de Rekening
van onkosten den dag zetten, dat zy hun over zyn gegeven; met de stukken.
Ordonnance de Louis XIV. Art. 16.
VII. Zy moeten door een Schrift aan den Procureur van den Verdediger in overslag
niet te kennen geven den dag, op welke de Rekening en de stukken van bewys onder
handen van den derden Procureur zullen gegeven worden; met ontbod
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van daar overgeving van te doen, zonder plaatsverandering. Ordonnance ci dessus
Art. 17.
VIII. Zynde Procureur van den eisser in overslag, moeten ze drie dagen na de
eerste ontbieding den Procureur van den gedaagden ontbieden, om zich voor den
derden Procureur te laten vinden, op zekeren dag en juist uur, om te zien vast stellen
de onkosten, in de Rekening vervat, en ze toe te wyzen; Ordonnance ci dessns 18.
IX. Zynde derde Procucureurs, moeten ze de Rekening die twehonderd Artikels
en meer behelsde, acht dagen na dat zy’er meden belast zyn geweest, vastgesteld
hebben, en die meer Artikels behelsden, binnen vyftien dagen. Ordonnance ci dessus
Art. 2.
X. Zy moeten geen recht van bystand ontfangen hebben, en Procureurs van den
gedaagde in Rekening zyn, al hoewel zy hebben met hunne hand op de Rekening de
vermindering geschreven; en’er meer Procureurs van den gedaagde in rekening zynde
gevonnisd, door ’t zelfde vonnis, bystand voor hun ontfangen hebben, die’er belang
in hebben. Ordonnance ci dessus Art. 22.
XI. Zy moeten in ’t opmaken van hunne rekening van een Artikel geen meer van
een stuk maken, in de plaats van ’t geheel in een en ’t zelfde Artikel alleen te
vervatten. Ordonnance ci dessus Art. 7.
XII. Zy moeten in rekeningen, waar in enige overslag gemaakt is, van een enkel
recht van advys voor alle de vragen, zo wel voorname, als toevallige, geen meerder
maken, en zy moeten in den overslag geen ander recht van advys maken. Art. 8. 9.
XIII. Zy moeten niet meer eissen, nog nemen, dan hun toekomt. Charles VII. ci
dessus Art. 44. 45. Louis XII. 1507. Art. 1161.
XIV. Zy moeten door hunne nalatigheid, of hunne kwaadaardigheid, aan gene
gedingen vertraging toebrengen, alzo zy tot herstelling van de schaden en intresten
der partyen verplicht zyn. Charles VII. ci dessus Art. 44. 45. Louis XII. 1507. Art.
1161.
XV. Zy moeten zorg dragen voor de processen der partyen aan te raden, eer zy
daar in geraakt zyn. Francois I. 1535. Cvp. V. Art. 7.
XVI. Zy moeten gene Rekwesten tekenen, zonder van hen verkoren te wezen,
waar voor zy ze tekenden. Francois I. Art. 7.
XVII. Zy moeten van een zaak, welke ze in ’t eerste geloofden, recht te zyn, of in
’t vervolgen afstand doen, zo dra zy vinden, dat zy onrechtvaardig is. Francois I. ci
dessus Art. 35. S. Thoma 2. 2. q. 71. Art. 3. ad 2.
XVIII. Zy moeten getrou zyn in ’t klagen, zo aan hare Broederschap, of aan de
luiden des Konings, of aan ’t Hof, over de omkopingen en kwade Pleidojen, der
Procureurs party, anders zondigen ze; en zy zyn daar by aansprekelyk door hunne
Clienten voor alle de schaden, welke hun door die onrechtveerdigheden kunnen
overkomen. Francois I. 1535. Cap. 5. Art. 17.
ploeg is een woord van den Land-bou. ’t Is een gereedschap, dat van hout is, en uit
drie stukken bestaat, die in malkander zyn ingelaten, en uit een snydend Yzer van
ontrent drie voeten lang in die drie stukken vastgemaakt. Die drie stukken hout maken
de drie hoeken van ’t vierkant uit, en ’t snydende maakt het vierde omlaag. ’t
Snydende steekt een weinig uit om een duim in ’t Pad te snyden. Als ’t Paard dit
gereedschap trekt, en de menner ’t sterk drukt, kan men in korten tyd veel werk
afdoen. Dit dient om Paden om te schoffelen.
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ploeg is een genoeg bekend gereedschap in den Land-bou. Om ene Ploeg gemaklyk
en licht te maken moet zy geen hoge raden hebben. Dat is, zy moeten ten minste vier,
of vier en een halve voet hoogte hebben, om te maken, dat de streken gelyk zyn op
den grond; dat is, dat de Ploeg-balk van de hoogte der Borst van ’t Paard zy; want
anders zoude de strekking te veel op de As neerkomen, de Raders te diep in de aarde
doen zinken, en het Ploeg-yzer te veel ophalen; te veel arbeids hem geven, die ze
houdt en veel gewelds wegnemen. Zo men tegenwerpt, dat de grote Raderen meer
Aarde opnemen, dan de kleine, antwoordt men, dat dit gebrek licht is weg te nemen,
door ze met Yzer te beslaan, dat aan de Speeken der Wielen vast is, welker einden
gemaakt was als een band.
’t Twede voordeel van grote Raderen is, dat men ze gebruikende de Strengen voort
na de aarde zullen vallen, ’t geen met kleine Raderen dikmaal gebeurt, als men de
Paarden wil doen keeren, en men verliest veel tyd, met hunne Voeten weder over de
Streng te krygen; daar zy gedurig in verwarren. Men moet zulks ook voor de Ossen
gebruiken, en maken, dat de strekking is naar de hoogte van ’t Jok. Dit moet men
ook van Beesten om geweld te doen verstaan, en die van ongelyke hoogte zyn, alzo
de streek van de strengen altyd naar hunne grootte zyn moet.
ploeg is ook een Timmermans gereedschap, of Schaaf met een Yzer van ondere, daar
een smalle Beitel tussen is, en waar mede ze op de kant der Planken ene groef loopen.
ploeg, of Ploegmes, is ook een Boekbinders gereedschap, waar mede ze de kanten
der Boeken afsnyden.
ploegyzer is een groot stuk Yzer, dat het grootste deel der Ploeg uitmaakt, ’t eindigt
op een punt om de Aarde te kunnen openen en klieven.
plompen, Kruikebladen, in ’t Latyn noemt men ze Nymphea Nenufar. Men heeft’er
van twederhande soort; witte en gele. De witte heeft een blad dat by na rond is; en
gelyk ’t een Waterbloem is, zo bloeijen zy van zich zelf in de sloten. De Bloem is’er
groot van, dubbeld, of vol kleine lange puntige Bloembladen, in welker midden een
gele knop is; zy bloeit in Mei en Juni.
De gele, die ook een lang blad hebben, geven een Bloem die zo groot is, als een
gele Roos,
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met een kleine knop in ’t midden; deze bloejen langer, dan de eerste.
Hoe men ze kweekt. Deze twe Planten worden even eens gekweekt, en worden in
grote Potten en goede Aarde gezet, die altyd nat wordt gehouden. Zo dat men altyd
zorg moet dragen, dat’er altyd Water in de Pot is. Men moet ze daar niet uitnemen,
dan om het te verpotten, dat in de Herfst geschiedt; en men herplant ze wel haast.
Krachten; schoon ze van twederhande zoort zyn, echter hebben ze ene krachten.
De Wortel, gedroogd met Wyn gedronken, is goed voor afgang en Rodeloop. Zy
neemt de gezwollenheid der Mild weg, en zuivert ze. Men maakt’er ene Pap van,
die den kwade Maag geneest, en de Blaas; met het Water neemt men de Vlekken en
Roodheden weg, met Erreten opgelegd neemt ze de Dauwurm weg. Het Zaad voert
het zelfde uit. ’t Is waarschynlyk dat men ze den naam van Nymphaea geeft, om dat
zy in vochtige en moerige plaatzen behagen schept. Matthiolus en Galeen spreken’er
breed van.
De Nymphaea is zeer goed voor de onkuisheid. Plinius verhaalt, dat zy twaalf
dagen aan den an-deze zynde gebruikt, deze deugd voortbrengt. Zy verdroogt en
verfrist het Lighaam, zonder dat men’er enig ongemak van gewaar wordt. ’t Is door
hare hoedanigheden, zo men Galenus gelooft; dat zy onze Stem onderhoudt en ons
Lighaam voedt, en dat zy zich stelt tegen het voortbrengen van Winden, die zo veel
kwaad doen. Men gebruikt ze op verscheiden wyzen; in afziedzel, in Siroop, in
Conserf en Water gedestilleerd, in een Mariebad; en men maakt’er een smeerzel van.
pluvier is een vreemde Vogel, die eens ’s jaars overkomt zo groot als een Duif is,
gele, witte, en rode Veren, een zwarte, korte en scherpe Bek heeft, die op ’t eind wat
krom is. Daar is nog een andere soort van Pluvier, die wat groter, graau van kleur en
gevlekt is, met Kastanje bruine vlekken. De Bek is grover en langer. Zy krygen aan
Vliegen en Wurmen de kost; zyn lekker om te eten, en voor al goed voor die de
Vallende ziekte hebben en niet wateren kunnen. ’t Vlees van deze Vogel zuivert ’t
Bloed, en is goed om te doen wateren.

Noodzakelyke onderrechting, voor zulke, die Pluvieren willen vangen.
De Pluviers zyn in zo groot een getal, dat men’er somwyl op enen dag wel dertig
duizend kan zien vliegen. Deze Vogels komen dagelyks met grote troppen, en vliegen
van den morgen tot den avond. Men begint ze op St. Michiel te zien, en vertrekken
in ’t laatste van Maart. Als ’t koud wordt, vertrekken ze na Zee toe, als ’t dooit komen
ze na ’t hoge land; zo dat zy genoeg met op en afvliegen te doen hebben. Als zy
afkomen, vliegen ze na ’t Zuid-westen, en als zy na boven gaan na ’t Zuid-oosten.
Zy komen deurgaans hun voedzel op gezaaid land zoeken; en, als zy gegeten hebben,
zoeken ze Water, om Bek en Pooten te wassen, die vol Aarde zyn. Zy gaan niet zitten
om te slapen, maar gaan op haar naars nederhurken op een plaats die ver van
Geboomte en Hagen is, daar de wind naaulyks waait. In de nagt gaan zy met
malkander gins en weder, na Aardwurmen zoeken, of na ander goed, waar mede zy
zich voeden; en om niet te ver van malkander te gaan, geven ze gedurig een klein
schreeutje. Zy komen ’s morgens by een, om, zo dra ’t dag is, heen te vliegen. Als
zy vliegende anderen zien op den grond, roepen zy ze en vallen’er dikwil onder den
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hoop. Men vindt onder dezelve ook andere Watervogels, die zich daar onder mengen,
voornamelyk Kievitten en Gumetten.
De Pluvieren zyn gemaklyker te vangen, als zy alleen zyn, als wanneer zy andere
Vogels by zich hebben.
Om ze op de Netten te doen komen, gebruikt men een, of twe levende Kievitten,
die aan de Poten en Staart vast zyn, die men doet vliegen, gelyk ik hier na zal zeggen,
en met een dozyn Entes, ’t welk Molikken zyn van Hooi, of van Stroo, met de Veren
van een Pluvier opgeschikt, waar in men een houtje steekt om ze op den grond vast
te pennen als of zy leefden. Men heeft een, of twe nesten, en verscheiden
gereedschappen, die ik naderhand zal beschryven. Wy moeten nog zeggen, dat de
Pluvieren gemakkelyker te vangen zyn, als zy in de maand van October eerst
overkomen, dan in de Winter, en nog slimmer in de Maart, als zy heengaan, om dat
zy dan beginnen te tieren. Als de Winter lang duurt, is ’t niet goed voor de vangst;
maar wel by afgebroken Vorstjes, en zachte Regens. De Noord-ooste en Zuid-weste
winden zyn de beste voor de vangst. De Noord-weste wind is’er nooit goed voor. Ik
zal daar na die Winden uitleggen, gelyk de liefhebbers van de Pluvier-vangst ze
noemen.

Lyst, van alle de gereedschappen, nodig, om de Pluviers lagen te leggen.
Men moet een, of twe Netten hebben, die men Springnetten noemt, ’t andere
gereedschap ziet men in de volgende Figuren. Men moet twe Stokken hebben met
de Cyffers 1. 2. getekend; die een arm dik en niet even lang moeten zyn. De ene moet
wezen van negen voeten en drie duimen, en de andere van negen voeten; zy zullen
beide een weinig ingeknipt zyn op ’t dunste eind; men noemt ze in de kunst de Guîdes.
Men heeft ook twe stukken van de Duig van een Vat, gelyk de Figuur met 3.
getekend. Zy moeten een voet lang zyn, drie, of vier duimen breed, aan de ene kant
op een punt gesneden, men noemt ze Palletten.
Men moet twe Stokken hebben, die naar die gelyken, welke met 4. getekend is,
van een duim dik en 9., of een voet lang, die op ’t eind een punt heeft. Men noemt
ze Sarrots.
[illustratie]
[Plaat 44. pag. 810. 811. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig.
7. Fig. 8. PLUVIER. F. de Bakker fecit, 1740.]
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Drie andere stukken van Hout, als die, welke met 5. getekend is, en twe voeten lang
zyn, en zo dik als de steel van een Vork, hebbende aan weerskanten een punt. Zy
worden Paux genaamd.
Men heeft ook een Dissel van doen, gelyk die met 6. getekend is, waar van ’t
scherpe niet meer dan drie duimen breed is. Zy heeft een hoofd dat sterk genoeg is
om daar mede de Paux in te kloppen.
Een krom Mes, of een groot Mes, met 7. gemerkt.
Een stuk Houts met 8. getekend, dat Billard genaamd wordt, twe voeten van A.
tot B. toe lang is, en op een punt eindigt, aan de letter A. en ’t ander eind B. C. zal
ten minste lang zyn, een voet en krom wezen, gelyk ’t verbeeld wordt: men moet het
driehoekig snyden, gelyk aan ’t eind C. te zien is.
Men moet ook een Fluitje hebben om de Pluvieren te roepen. Dit wordt verbeeld
in de eerste Figuur, het wordt van de grote Pyp van de Dyars van een Geit, of van
een Schaap gemaakt, die aan weerskanten is afgezaagd, en drie duimen lang. Om ’t
tot een Fluitje te maken, stopt men het aan ’t eind H. tot aan de opening E. met Was.
Daar na maakt men een plat gat E. onder aan het Been, om’er de wind in te laten
komen. Men moet een gat F. in ’t midden, recht van boven maken, dat zo groot is,
dat men’er een kleine Schryfpen in kan steken, en een andere vry wat groter op de
zyden aan ’t eind G. om’er een helderder geluid aan te geven. Om ze aan den hals
te hangen zal men ’t lichtjes deurboren om’er in H. een toutje aan vast te maken.
Men moet een Korf hebben, verbeeld in Fig. 2. Zy moet de gedaante van een Ei
hebben, en van genoegzame groote, om daar drie levende Kievitten in te zetten; daar
moet een opening in wezen, om ze’er in te doen gaan, en iet om ’t te sluiten, en een
Tou, of Koord om aan te dragen. Die Korf wordt een Bouroche geheten.
Twe, of drie Haspeltjes, gelyk Fig. 3. verbeeld wordt. Zy dienen om’er ’t Tou op
te winden. Zy worden van twe stukken I. K. L. M. gemaakt die dik zyn een halven
duim, en lang zes duimen, en daar op ’t eind gaatjes in zyn, om daar twe stokjes I.
L. K. M. wat min dik dan een vinger in te steken. Men moet in ’t midden der twe
platte stukken Houts P. O. twe gaten boren om daar een stokje P.O. in te steken; waar
op die twe andere Houtjes kunnen drajen, gelyk de Figuur aantoont.
Men moet een Korf hebben, of liever een zoort van Korf van Lywaat, genaamd
Charote, welke dient, om’er de Molikken in te steken, met de dode gevange Vogels,
de Toutjes en ander gereedschap. Men maakt ze gelyk gy in de vierde Figuur ziet
van drie stukken vierkant Hout; B. F. C. D. A. E. twe voeten lang en anderhalven
duim dik. Zy zyn op drie plaatzen met een gat deurboord, dat een duim wyd is. Men
neemt drie andere grote lange Houten van drie voeten, die men rond, als hoepen
buigt, en welke men steekt in het middelste gat I. tot op de helft; dan steekt men een
van de einden in ’t gat K. en ’t ander in ’t gat L. welke men met kleine houte
Wiggetjes daar in vastslaat. Men moet de andere twe omhoog en omlaag, op de zelfde
wys vastmaken, en steken drie andere Stokken C. H. V. achtien duimen lang tussen
de twe stukken Hout B. F. en C. D. die door de gaten komen, die duidlyk gemaaktzyn,
om ’t overige in staat te houden. Men moet de einden der twe Draagbanden, of
Hennipzelen aan de stokken en L. I. van ’t midden, en de andere aan de voeten F.
D. vastknopen, of gelyk enige Pluvier vangers doen. Men moet een Tou van twe
voeten lang met het ene eind binden aan B. en ’t ander aan C. en, als men ze vol wil
maken, doet men niet anders, dan de Guêdes te steken door de opening ’t geen ’t
Tou uitmaakt, en men laat zyne Charote op zyne schouder.
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Als alles op die wys geschikt is, zal men het met nieuw Lywaat dat ongebleekt is
bekleden, gelyk men ’t in de vyfde Figuur ziet, waar aan gy een stuk Lywaad B. C.
boven aan zult laten, welke gy rondom aan ene hoepel van hout vast zult maken, en
tot een dekzel doen dienen, als of ’t ’er een van een Kistje was, dus zal de Charote
in staat zyn om dienst te doen.
Enige gebruiken een Pipeau Vogelaars Fluitje, ’t geen in de zesde Figuur verbeeld
wordt, om daar de Kievitten mede te roepen. Dit Fluitje is niet anders, dan een klein
hout, wat dunder als een ping, drie duim lang, op ’t ene eind tot het midden T.
gespleten, om daar een houtje van een Laurier tussen te steken, en ’t geschreeu van
een Pluvier na te bootzen.
Men heeft buiten dat twe Stokjes, de Meute, gehelen die na de Figuur 7 gelyken.
Deze is een kleine stok van twe en een halve voet lang, recht, licht, dun, hebbende
aan ’t dik eind B. een Paaltje van drie, of vier duimen lang daar dicht aan met een
Toutje, vast gemaakt. Men bindt aan ’t midden C., of nog beter, wat nader aan ’t
dikke eind twe Toutjes twe voeten laug, elke met een penne D. en E. van de zelfde
grootte en dikte voorzien, als ’t andere B. Men maakt nog een ander dun Toutje daar
aan vast, dat niet heel sterk is, aan ’t dunne eind van de stok A., waar van ’t ene eind
dubbel en gelyk een lus gemaakt, om’er de poot van de Kievit deur te steken, en ’t
ander enkel en veel langer, om’er de Staart van aan vast te maken.
Men moet nog een andere stok de Huau hebben, gelyk men ze Figuur acht ziet,
die vier, of vyf voeten lang is, en wat sterk, waar aan men aan weerskanten de twe
Paaltjes B. C. vast maakt, die zo groot als een dikke ping zyn, en zes duimen lang,
en achtien duimen verder twe Toutjes van twe en een halve voet langte, aan welker
eind twe Paaltjes F. en G. vast, en even groot als de anderen zyn; tans is’er niet anders
te doen dan te leeren, hoe men de plaats moet bereiden, daar men ze spannen moet.
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De Winden, welke men moet waarnemen om de Netten te spannen.
Zo gy Pluvieren zoekt te vangen, of enig ander Watergevogelte, moet gy een begin
maken, met u van Netten en ’t gereedschap te voorzien, dat hier voor genaamd is,
en de Winden weten; om u, by voorraad, naar alle Winden te kunnen schikken, en
ze naar den kant toe te spannen daar ze van daan komen, om dat ze van den kant
moeten worden gespannen, daar ze na toe komen, en ze over te halen met den Wind.
Want als de Vogels’er over vliegen, of willen, naar gewoonte, neer gaan zitten, steken
ze den kop gedurig in den wind op. Daarom moeten de Netten na de wind drajen.
Gy zult het in ene dervolgende Figuren zien, die u’t Net na’t Oosten gespannen
verbeeldt, dat is, dat de wind van ’t Oosten komt, gevolglyk zullen de Vogels den
Kop na dien kant toesteken, en dierhalven zal’t Net na’t Westen slaan; en alzo ik de
Kunstwoorden niet veranderen wil, heb ik daar van in ’t begin van deze redenering
kennis gegeven, op dat men het zoude kunnen verstaan; en in ’t leren van dit Artikel
erinneren; te meer, om dat de acht winden, daar ik reeds van gezegd heb, nodig te
zyn, om te weten, en ze van de ganse Wereld by de namen niet zouden gekend
worden, welke ze de Pluviervangers gemeenlyk geven. Ik heb ’t hier nevensgaande
Figuur laten maken, waar op de acht voornaamste Winden verbeeld staan, met de
gewone namen in de Pluvier-vangst, recht tegen over de namen welke in de
Aardryks-kunde worden gebruikt; deze zyn getekend in het grootste rond, of achterste
kring en gene zyn in de kleinste geschreven. By voorbeeld men noemt in de
Aaardryks-kunde de Wind, die van den kant waait, daar de Zon opkomt, Oost, ’t
welke in de Figuur, in de grootste Cirkel is geschreven. Gy ziet in de kleinste spatie
Amont, ’t geen de gemene naam der liefhebberen is, die zich met de Pluvier-vangst
bemoejen, en welke over een komt met den Geografisen naam van Oost; en dus is
’t met de andere namen.
Als gy zult de baan maken, zal ’t niet nodig zyn te wagten tot dat de wind van de
ene, of de andere hoek komt, ’t zal genoeg zyn, dat men ten naasten by weet hoe de
plaatzen zyn gelegen; ’t is niet nodig, dat de Netten juist net naar den wind leggen,
men moet ze schikken, naar dat het de plaats wil velen; somwyl een weinig meer
naar de linker; somwyl wat meer naar de rechter hand; als maar de wind, komende
by voorbeeld, recht van ’t Zuiden, maar het Net niet na ’t Westen vlegt; en trekkende
na ’t Westen, of Zuid-oosten; als de wind is trekkende na’t Oosten; anders zoude het
gebeuren, dat de Vogels, als zy vlogen langs het Net en niet dwers daar over zouden
komen, zo dat ze moeilyk te vangen zouden zyn. Daar en boven, als men ’t Tou trok
om ze te vangen, zoude de wind het Net langs heen dryven, en beletten dat het zich
overdwers zoude uitstrekken, gelyk het doen moet.

Om de Baan, tot ’t leggen van ’t Net, gereed te maken.
Men moet in de grote Velden ’t Net leggen voor de Pluvieren, of in de Akkers van’t
groene Koorn, daar men Boomen, noch Hagen heeft, die ten minste niet nader aan
den plaats zyn, daar men ’t Net wil leggen, dan driehonderd passen. Wat de Baan
belengt, ’t is best ze te leggen dicht by ’t water, om dat gelyk ik reeds gezegd heb,
de Vogels dit gaarne zoeken, om zich te wassen, als zy over Beploegde landen zyn
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heengegaan. Men moet zorge dragen, dat de plaats, daar de Baan gemaakt zal worden,
lager zy, als de verblyfplaats, of ten minste daar mede gelyk. Om daar te werken,
werp uwe Ogen op de eerste Figuur, die hier verbeeld wordt.
Onderstel dat de afbeelding u een Veld verbeeldt, en dat de plaats, daar de Baan
gemaakt moet worden, van de letter A. tot B. zy, en dat van de letter B. tot E. de
spatie zy die tussen de Baan en de verblyfplaats is. Onderstel nog, dat de wind uit
het Zuiden Midy waait, neem een Toutje van veertien, of vyftien roeden lang, en
maak ’t aan twe stokken A. B. vast. Ik heb de gestipte linie A. B. met voordagt
gemaakt, om dat Toutje te verbeelden, ’t geen gy op de aarde zult vastmaken, om de
Baan af te tekenen, die de plaats van ’t Net zal maken. Gy zult daar na nemen de
Billard A 8 B C. afgebeeld in de eerste Plaat, onder de verbeeldingen; en gy zult
daar mede de Aarde met het driekant slaan, als of gy ze aan stuk wilde hakken; gy
zult het zelfde doen, langs het Toutje heen, zes Roeden ver, welke het Net lang is,
dat men daar spannen moet. Dit zal een plaats op de aarde zyn, gelyk een goot van
een huis is, maar die evenwel niet boven de drie Roeden breed is. Als ’t Bed gemaakt
is, moet men ’t Toutje opnemen, en gebruiken de kortste der Gueden 2. die in de
verbeeldingen vertoond worden, daar ’t gereedschap in getekend is. Men zal ze neder
leggen op ’t Bed aan ’t kleinste einde, en ’t grootste op Nomber 8, niet gans recht,
maar op zy trekkend na den buitenkant van ’t Bed, zo dat ’t ontrent twe voeten scheelt
van ’t recht leggen; gelyk aan de Lyn te zien is, overdwers gestipt van de Cyffer 1.
tot 7. in de Figuren, welke recht is, en met de linie 8 o. die de Guede verbeeld. Als
deze Guede legt, leg’er uwe hand onder om ze vast te houden, en met de andere zult
gy met de vinger aan weerskanten langsheen en op de einden een streep zetten; daar
na in de grond het eind van de Serpe, of ’t Mes zettende met 7 getekend, onder de
voorgaande Figuren, zult gy ze snyden na den trek. Met den Tranche, Dissel, getekend
met 6, zult gy uitgraven en wegnemen de spatie, die tussen den trek, of linien a, 1.
8. o. is, beginnende met ’t eind 1. en eindigende met cyffer 8 gedurig al gravende,
zo dat die spatie aan ’t eind 8 dieper is, vier, of vyf duimen, en de Guede gans en al
verborgen is in de Garriere; zo noemt men die uitgeholde plaatze.
[illustratie]
[Plaat 45. pag. 812. Zuiden Midy Oost Amond Abas West Galerne Noorden
pag. 812. Fig. 1. pag. 813. Fig. 2. MIDY of ZUIDEN AMONT of OOST
ABAS of West GALERNE of NOORDEN PLUVIER. F. de Bakker fecit,
1740.]
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Als zy gemaakt is breng dan de grootste Guede aan de andere kant van ’t Bed, en
leg ze op de zelfde wys op 3. 9. om de plaats, of Garriere, gelyk aan de andere te
maken. Daar na zal men de Palletten nemen met 3 getekend en steken ze op ’t eind
van elke Garriere 8 en 9 in den grond, om te beletten dat de Gueden door de kracht
van de Lyn van ’t Net gestoten, niet in de aard gaan; men zal ook op den kant der
Garriere, een half voet van ’t Bed de Sarrots schuin steken op de plaatzen met de
Cyffers 1. 3. getekend. Men moet ze op de overkant steken, en niet aan deze kant,
om dat zy dienen, om te maken, dat de Gueden niet wederkeeren, als het Net
gespannen is, of men moet aan ’t Tou trekken, en zo men ze aan deze kant stak, op
de linien g. b, en 8. o. zoude men ’t Net niet kunnen laten spelen; want hoe meer
men aan ’t Tou trok, hoe dat de Gueden meer onder de Sarrots zouden geraken.
Als de Baan gereed is, zult gy al de Aarde ver brengen, die uit de Garrieren
gekomen is, latende op de einden 5. en 7. een stukje zo groot, als twe vuisten om
sprong aan de Gueden te geven. Dit geschied zynde zal de Baan ten gebruike gereed
zyn.
Zo gy nog twe Garrieren 2. 8. en 4. 9. maakt aan de andere kant van ’t Bed tegen
over ’t eerste, kan u de Baan tot twe tegen overstaande winden dienen, te weten, voor
die van ’t Zuiden en die van ’t Noorden, of Galerne. Dies heeft men niet dan vier
banen van doen voor de acht voorname Winden, want die van ’t Oosten en Westen
’t Zuiden en Noorden zullen te samen wezen die van ’t Zuid-oosten en Noord-westen,
en die van ’t Noord-oosten en Zuid-westen.
Daar is nog overig, dat men de Paux op de plaatzen zet daar ze nodig zyn; de
eerste, welke de achterste Paux is, met 14 getekend, zal gestoken worden zeven, of
acht schreden van ’t Bed 3 4. en aan de zyde, gelyk een half voet verder dan de
Palette 9. de twede, die de Pau is met 13 getekend, moet in de aarde zes, of zeven
schreden van ’t eind van het Bed 1. 2. in de grond geslagen worden, en aan de kant
ontrent een voet en een half verder, als de Palette 8 o. De laatste H. zal in den grond
worden geslagen achter ’t huisje, een halve Roe verder, regt tegen over de twe Paletten
8 en 9. maar zo men wil spannen uit den Noorden moet men die Paux uithalen, en
brenze aan de andere kant van de Baan, zettende ze, op de zelfde wydte, als gezegd
is, op de getekende plaatzen met dezelfde Cyffers, en de Pau H. zal ook gebragt
worden op de letter G, en de verblyfplaats E. op de Plaats D. en alles zal in zynen
staat blyven.

Hoe men de Netten moet spannen, en het gereedschap schikken.
Zo gy Pluvieren wilt vangen, wees dan vroeg morgens met al den omslag op ’t land,
en span op de wys, als in de twede Figuur gezegd wordt ’t geen een enkelde Baan
met een Westen wind verbeeld.
Om niet te verwarren; men moet de Gueden leggen in de Garrieres, nemen het
Net op den linker arm; en gaan na de Pau, die na den kant van een verblyf is in den
grond gestoken, dat zo gemaakt is, van Boomtakken, dat de Vogels hem niet zien
kunnen, die’er in is. Deze Pau moet van de Baan ontrent zeven, of acht Roe af zyn,
en zy is goed, om’er een lus aan te doen, die op ’t eind van het Tou van ’t Net is;
daar na gaat men achter uit na de Baan toe, latende de Lyn, of Reep langs heen vallen;
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en, als gy aan de Pau Forceau S. zyt, moet gy daar het Tou met de Katrol T. aan
doen, zo dat de Katrol recht tegen over de Paletten Q. O. is, en gaan achter uit langs
het Bed latende het Net vallen. Als gy aan de achterste Pau R. komt, zal men aan de
Koorde trekken tot dat ze recht is; en dan moet men ze aan de Pau vastmaken, dat
zy niet weder te rug kan gaan.
Ik heb goed gevonden in een Figuur te verbeelden, hoe men een Mastworp legt.
Onderstel, dat de Paal 7. de Pau zy, daar gy de Lyn 2. 4. aandoet. Neem ze met ene
hand op de plaats met 1. getekend; en Ieg het om, om de lus 5. te maken, die men
om de Paal 7. doen moet; maak daar na een twede lus 6, waar aan ’t eind 4.
omgeslagen wordt, boven om ’t andere; en trek daar na de twe enden 2. en 4., dan
zal de Knoop wel gemaakt zyn, en ’t Tou zal eer breken, dan losgaan. Men moet zo
een Mastworp wel weten te leggen, om Netten te spannen.
Als ’t eind van ’t Tou van ’t Net wel vast zit, zal men de Guede P Q. oplichten,
en zetten zyn dik eind op ’t eind der Garriere; en nemen ’t Tou van ’t Net, en halen
’t na ’t Bed, en daar na het doen in de keep, die op ’t eind der Guede is, en daar na
’t door iemand, zo gy die by u hebt, laten vasthouden; en hebt gy hem niet, leg het
in de Garriere, onder de Sarrot P. steek het gepuntte eind van de Billard onder in
de aarde, om ’t ’er in te houden, terwyl gy na de andere Guede N O. gaat, daar ge
ook ’t Tou in de sleuf van ’t einde M. zult steken. Zy moet zo rond zyn, dat men ’t
kwaad heeft ze neder te krygen, dit gedaan zynde, zult gy de einden in de Garriere
onder de Sarrot N. leggen; gy zult de Billard boven de Guede N P. wegnemen, en
zult het ganze Net in ’t Bed zo doen gaan, dat het onder de Reep zy, en gy zult de
Moliken der Pluvieren en de Kievitten steken, beginnende met die der Pluvieren,
getekend met de letters g z g. welke gy op deze wyze zult stellen.
Zo de wint niet recht Abas, of West is, en zo zy een weinig na ’t Zuid-oosten is;
zal ’t eerste Ente; met Z. getekend, een half voet van ’t Bed af zyn, en acht, of negen
voeten van ’t eind V. en de andere moeten op die wys geplaatst worden gelyk gy ze
ziet, een voet, of drie van den andere. De eerste die in ’t achterste van de Baan zyn,
zullen negen voeten van ’t Bed af zyn.
Zo de wind in tegendeel wat na ’t Noordoosten
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de Bise is, moeten de enten nog zes voet verder van ’t eind V. wezen, om dat de
Vogels altyd met den kop in de wind op loopen, en gelyk ze gemeenlyk boven de
Enten heen gaan, dat is tussen de Enten en de achterste Pau R. zoude het kunnen
gebeuren, dat zy beneden’t Tou heen liepen, want het Net is een derde korter als ’t
los is, en de helft, als de wind sterk is.
Als’er byna geen wind is, zet men maar twe derden der Enten achter ’t Net, en in
tegendeel als de wind sterk is, legt men’er maar een derde, en ’t ander’er voor, om
dat de Pluvieren zich benevens de Enten nederzetten.
Wat de Kievitten belangt, die zet men onder de Pluvieren niet, men moet ze op de
zyde zetten, en dicht by de Garrieren, zy worden by de kleine letter, g g. verbeeld.
Als alle de Enten zyn in de grond gestoken, steekt men de houten der Meute,
Roervink. Zo men’er twe wil steken, steekt men’er een voor en een andere achter,
maar als men niet dan ene steekt, steekt men ze niet dan achter op deze wys.
Steek de Pen C. die aan ’t dikke eind der Stok vast is, en houden ’t kleine eind F.
vast; zie of ’t regt over het huisje is, en als ’t zo is, hou ’t een voet hoog, terwyl gy
de twe houtjes A B. in den grond steekt; maak’er daar na een levende Kievit aan
vast, die men aan een lus aan de poot heeft vast gemaakt, die vry lang moet zyn, op
dat zy zich niet bezeere, en, leggende de staart op ’t eind van ’t houtje, maak ze daar
op met een toutje vast, en nemende ene van de Haspels travouillets, moet men ’t eind
van ’t toutje, ’t geen boven een vierde van de langte van ’t stokje is, op de plaats
door E getekend vast maken, en brengen de Travouillets in ’t Hutje. Zo men twe
Kievitten wil aan de Meute brengen, moet men de andere op de zelfde wys voor de
Baan brengen.
De Huau moet een roe, of twe van ’t Bed geplaatst worden, en ontrent zes voet
boven de laatste Ente. Om ze te plaatsen moet men den Stok nemen, en steken de
twe pennen, die aan ’t groot eind M. zyn, zo, dat men ze bewegen kan, even als een
As van een Karos tussen de twe wielen. Neem ’t kleine eind X. legt’er de stok byna
recht op, zo, dat zy recht op ’t Hutje aan staat, en steek de twe pennen H I. in den
grond, die aan ’t eind van ’t toutje vast zyn; maak daar na ’t eind van ’t toutje van
ene der Haspels aan ’t midden L. van ’t stokje vast, en breng ’t ander aan ’t Hutje.
De Huau zal vastgemaakt worden aan ’t eind X. van den stok, en men moet ze neder
leggen, en ze met wat gras, of kruiden, of riet bedekken, op dat ze van de Vogels
niet worde gezien, die’er vervaard van zouden worden.
Die Huau is niet anders, dan de twe vleugels van ene Wouw, of een Havik, die
met drie, of vier klokjes van de Jagt aan ’t eind van dit stokje vast zyn, welke
uitvoeren, ’t geen ik daar na zal zeggen.
Als alles in staat is, moet men ’t Hutje gereed maken, ’t geen van enige takken
moet gemaakt worden, die men in de grond gesteken, en met riet, of ruigt van binnen
in de Hut bezet worden, die niet hoger, dan drie voeten is, en van boven ongedekt,
maar rondom den Vanger als een Heg is. Hy moet geen wit aan ’t lyf hebben, noch
enige lichte kleur. Deze Hut is gemaklyk te begrypen, al beschryven we ze niet nader.
Men kan ze in de derde Figuur zien, die twe gespannen Netten verbeeldt, welke een
man kan doen gaan, of los laten gaan, zonder uit zyne Hut te komen. Men maakt
zitting van een Zode van een voet, en van vier, of vyf duimen dik, die men zet onder
het Tou, op de plaats door G. getekend, daar de toutjes kruissen, en daar men aan de
Handvatten f g. kan reiken, om de Netten over te halen. Men moet op de Zoden,
onder het Tou leggen, een hand vol Ried, om te beletten dat ’t niet rotte, en daar van
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een arm vol op de aarde leggen in de Hut, om ze zindelyker en droger te houden.
Men zal twe gaten in de aarde maken d e. by het Tou en op zy van de Hantvatten,
om’er de hielen van de voet in te zetten, om met meer kragt de Lyn van het Net, over
te kunnen halen. Men moet dit alles zo wel doen, als men een, als wanneer men twe
Netten heeft.

Om de Baan te maken, en twe Netten te gelyk te spannen.
Die twe Netten wil zetten om’er uit een Hutje mede te spelen, zou’er genoeg mede
verlegen zyn, zo hy gene had zien maken, of door ’t volgende zich niet had laten
onderwyzen. Zie de twe Netten gespannen verbeeld in de derde Figuur.
Maak de eerste Baan, gelyk hier boven is geleerd geworden, neem daar na een
lang toutje door de geslipte Lyn S T. verbeeld, welke gy met het eind aan de paal M.
moet vast maken, gelyk ontrent twe, of drie voeten van daar ook een toutje aan ene
andere paal Y. en het andere eind aan de paal H. Zo dat de plaats K. van’t toutje van
’t eind der Garriere O. twe, of derdhalve roede af zy; als het zal met de korte Guede
G. vastgemaakt wezen met het ene eind aan de letter K, en met het andere aan Q.
breng de grootste vyf, of zes roeden verder aan de letter I. op een half voet na aan ’t
toutje, I. en met het ander aan L; laat het omlaag leggen en steek een ander toutje
door de andere linie, die gestipt is, verbeeld, door S T. ’t welke men moet strak
houden; en men zal met de Billiard ’t Bed Q P. maken; waar na men de Garrieren
zal snyden, zettende daar aan de Paletten en Sarrots vast, gelyk in de andere Baan.
Men maakt deze Baan tot twe winden, makende de Garrieren V X Z R. recht tegen
over de andere; waar in men de Gueden zal leggen. Als men van wind wil veranderen,
moet men maar de Lynen omkeeren, en de Hut van plaats veranderen. By voorbeeld
die twe Figuren verbeelden de twe Netten, na de Ooste wind gespannen. Onderstel
dan, dat zy na ’t Westen verkeerd en veranderd zy, moet men eerst
[illustratie]
[Plaat 46. pag. 814. Fig. 3. MIDY of ZUIDEN AMONT of OOST ABAS
of WEST GLERNE of NOORDEN PLUVIER. F. de Bakker fecit, 1740.]
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’t eind van de Lyn M. leggen aan de letter b. De Pau Forceau A. aan de kleine p. en
de achterste paal H. aan de kleine m. De Guede K. aan de letter X; op deze wys zal
’t Net gesteld wezen tegen ’t Westen Abas. Men zal ’t ander Net op de zelfde wys
veranderen, zettende de Lyn Y. op de plaats der kleine a, de Pau Forceau op de
kleine o. en de achterste op de letter n, keerende ook de Gueden om, en makende
een lage zeting op de kleine h, en daar de Hut om, gelyk ze was voor de andere wind.
De twe Lynen, die gestipt zyn a. h. I. n. en b. h. P. m. doen duidlyk de verandering
des winds zien, of de manier, waar op de Netten gespannen staan, als ze gekeerd
worden. Men moet desgelyks de Enten en Meuten veranderen van plaats. Men zet
twe, of drie Enten voor d’eerste Baan met een Kievit, of Meute; en ene andere achter
de achterste Baan, en de overige der Enten voor ’t Bed P. Q. en de Huau achter het
laatste Net. Nu is’er nog overig u te leren hoe gy de Vogels lokken moet.

Om de Pluvieren te roepen, en te maken, dat ze in de Netten komen.
Als uwe ganze toerusting gereed is, gaat men in de Hut zitten, hebbende het Fluitje,
om den hals hangen, en Oog en Oor na de lucht, ziende na de ene en de andere kant,
en zo haast gy iet hoort, of ziet, neem uw Fluitje en roep daar mede; terwyl gy fluit
moet gy nu en dan de Meuten laten spelen, om dat de Vogels gemaklyk zullen naderen,
als zy de Meuten zien bewegen, en de Enten zien, welke zy menen te leven, zo wel
als de Kievitten. Als gy ze ziet naderen, draag dan zorg, dat gy de Meuten, niet laat
vliegen, want zy zouden zien, dat’er de Kievitten aan vast waren, men moet ze ook
zo hard niet lokken, als wanneer zy nog ver zyn, maar het geluid van ’t Fluitje wel
de helft verminderen.
Ik heb de tóónen aangetekend welke men geven moet, in ’t begin; ’t is moeilyk
ze natuurlyk te doen hóóren, let op die, welke fluiten, als ze u over ’t hoofd vliegen;
tracht ze na te apen; dit geschiedt licht, als gy ene Kievit in de Meute hebt: want hoe
weinig men blaast, als zy in de Meute zyn, zy naderen. Om ze te doen komen, hou
’t Toutje der Kievit in de linker hand, het Fluitje in de rechter en zettende uwe kleine
vinger op ’t middelste gat, zult gy de tonen slaan, die in dit Figuur zyn, na dat de
Vogel is, welke gy ziet.
Men moet gedurig met het Fluitje zo wel de an der Vogels, als de Pluvieren
nabootzen, als ze by ’t Net zyn, en houden de Lyn van ’t Net in de linker hand gereed
om te trekken, als de Vogels’er over staan te loopen, hebbende de kop in den wind:
want, zo zy over ’t Net heen waren moet men ’t Net niet trekken, al waren ze gelyks
de aarde. Als gy ze heel laag ziet komen, en als zy op een Roe, of anderhalf na aan
de Baan komen, laat dan ’t Fluitje gaan, en breng beide uwe handen aan de Reep,
om ze met kragt over te halen, als de eerste komen tussen de twe Paletten K. T. zo
gy ziet, dat ze meer dan acht Voeten van den grond zyn, moet men ze laten gaan, zy
zullen omkeeren, want zy zullen menigmalen’er tienmalen overvliegen, zonder nog
recht te komen; somtyds zetten zy zich beneden, ver van de Bomen neer, als gy ziet,
dat zy dit willen doen, zult gy kugchen om hen dat te beletten, zo ze niet tegenstaande
uw geraas gaan zitten, moet imand ze doen komen. Hierom moet men gedurig met
zyn twéén zyn, als had men maar een jonge van een jaar, of tien by zich, die achter
’t Hutje moet omgaan, en een groten toer om moet doen, om achter de Pluvieren te
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komen, die zyn gaan zitten, en houdende zich krom, als een Beest dat gaat weiden.
Dan zal hy allengskens naderen; gaande gins en weder zonder zich op te houden, en
als zy aan ’t lopen zyn, zal hy ze zachtjes na de Baan toe leiden, tot een Roe toe aan
de Baan. Daar na zyn hoed opgojende zullen ze over ’t Net vliegen, ’t geen gy
overhalen zult om ze te vangen. Dan moet men’er na toelóópen, ze den kop induwen,
ze uit het Net nemen, om ’t Net weder ten Westen te leggen; en alle de Veren op te
rapen, die men op den grond vindt. Zo ’t Net te slap is, zal men het wat aanhalen,
maken de lus van de achterste Paal, om ze over te halen en weder op zyne plaats te
leggen.
’t Gebeurt somwyls dat de Vogels zich voor het Bed nederzetten, dan moet men
ze doen loopen over ’t Net heen op de Baan, als zy daar weder zyn, zal men achterom
loopen, om ze te doen ryzen.
Als’er Gumecten, zekere Vogels, wat groter als een Leeuwerk, zyn, houd u niet
op met den enen na den anderen te doden, maar slaat’er sterk op met uwen hoed, als
of het Vliegen waren, om dat ze met der haast deur ’t Net heen zyn, dat grote Mazen
heeft. Gy zult’er somtyts vyfhonderd in ene slag onder uw Net hebben, en behouden’er
ondertussen geen dertig.
Als gy twe Netten hebt gelegd, en gy ziet, dat de Vogels wat te hoog zyn, voor ’t
eerste Net, wagt ze dan aan ’t twede, somtyds zetten zy zich dan tussen de twe in,
en haast u niet met ze over te halen, maar hou uw Tou maar gereed, terwyl dat uwe
hulp ze gaat opjagen, want zy ryzen somwyl van zelf. Als gy een grote koppel
Pluvieren ziet aankomen, of van andere Vogels, die van den andere verspreid zyn,
moet uw medegezel ’t Toutje van de Huau gereed houden, om’er aan te trekken, als
de eerste Vogel van de koppel om laag vliegt, die op een halve Roe na aan de Baan
komt. Want zo dra ze de Huau merken, zullen de laatste de eerste voorby vliegen,
en zullen allemaal op een voet na van de aarde vallen, zo dat men somwyl de ganse
koppel van zeven, of acht dozyn te gelyk vangt: maar die twe gezellen moeten
malkander wel verstaan. De Huau moeten niet getrokken worden, of de Vogels zyn
ten minste op zeven, of acht voeten na aan de aarde, of nog wel nader, om dat zy
over ’t Net zouden neder gevlogen zyn, eer zy streken.
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Hoe men de Pluviers gereed moet maken, om ze op te dissen.
Men laat ze gemeenlyk aan ’t Spit braden, na dat ze gelardeerd zyn, en als zy gaar
zyn, maakt men ze smaaklyk met Oranje-sap, Zout, witte Peper, en Look, en zet ze
dan op. Men maakt de Pluvieren ook gereed, gelyk de Snippen, uitgenomen, dat men
ze het ingewand uithaalt. Zie Snippen.
poejer noemt men alles, dat, of door stampen, of vryven, of door de natuur zo fyn
is gemaakt, dat men het niet kan voelen; ’t zy ’t door de Chymie, of de Mechani
geschiedde.
Gy zult ten gebruike der armen een buikzuiverende Poejer houden, waar van men
zes, of zeven greinen gewigts voor Kinderen, geeft van vier tot zeven jaren, voor die
van zeven tot vyftien, van tien tot twaalf; en voor alle anderen van vyftien tot vyf en
twintig jaren, geeft men ze van twintig greinen tot dertig. Zy dient ter genezinge van
Zenuw-ziekten, en inzonderheid van dikwordingen, waar voor het byzonderlyk is.
Gy zult het met een weinig witte Wyn geven, of de spys van een gebraden Appel.
Gy zult deze Poejer in gene Borstkwalen gebruiken, als in Hoest, Pluris, heete
Zinkingen, of in gene ziekten met ontsteking. De Zwangere Vrouwen, zullen ze niet,
dan met voorzichtigheid gebruiken. Gy zult u wagten daar van te geven terwyl men
Buikloop, of Rodeloop heeft.

Bereiding van de Buikzuiverende Poejer.
Deze Poejer wordt gemaakt van een once Julappen en een half once Gomme Gutte,
gy zult het alles fyn stampen, mengen, en ten gebruike bewaren.
Als gy deze Poejer gemaklyker wilt gebruiken, en met meerder zekerheid, moet
gy trekken twe dragmen Senne in een glas water, en laten daar in trekken acht, of
tien greinen van die Poejer. Gy zult ook met vrucht de Slaappoejer in een onmatige
Buikloop, Rodeloop, Slaaploosheid en Hoest gebruiken: want dat houdt de Zinkingen
op, bezadigt de pyn, en maakt een zachte slaap.
Men bereidt de Slaap-poejer, met drie grein Poejer van de wortel van Galegan en
een grein Opium, of Laudanum, gy kunt ook twe, of drie grein Laudanum geven, als
een grein niet genoeg is.
De Poejer van Alant, wordt van de Wortel van die Plant gemaakt, als zy gedroogd
en gestoten is. Zy verbetert de koude ongesteldheid der Hersenen, verdryft de Winden
en versterkt de verzwakte deelen. Men neemt in eens van acht tot tien grein in een
lepel Wyns in. Gy kunt ze geven op ’t eind van afgaande Koorzen, om zweet uit te
jagen, en als de Koors begint om de koude te matigen.

Poejer, die de vlekken van den Inkt wegneemt, die op ’t Papier zyn gevallen.
Neem fyn gevreven Ceruis, en maak daar ene deeg van met de Melk van een
Vygeboom; laat ze daar na drogen; vryf ze daar na weder klein; en laat ze daar na,
als voren drogen, tot zeven malen toe. Daar na zult gy ze aan Poejer bewaren; en,
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als gy ze gebruiken wilt, om vlekken uit het Papier weg te nemen, neem een klein
stukje Linne dat nat is, druk ’t water, dat’er uitkomt, leg het dan op de plaats, die gy
wilt, en laat het’er op leggen, tot dat het Papier en Inkt deurvochtig is; neem daar na
’t vochtige Lywaat weg; en op de vlek en letter, welke gy uit wilt doen; doe een
weinigje van die Poejer van Ceruis op de vlek, laat ze daar enen nacht op. Neem den
volgenden dag een schone Linne doek, die droog is, neem daar de Poejer mede weg,
en ’t Papier zal zeer wit blyven, en in staat, om’er over heen te schryven als te voren,
en zelf beter, en zo alles de eerste reis nog niet weg is, knnt gy ’t’er nog eens opdoen,
om daar in te gelukken.
Zo ’t Papier zo fyn was, dat het te slap waar, neem een weinig Lym van
Schryn-werkers, laat het over ’t vuur met een weinig zuiver water smelten. ’t Moet
maar een weinig klef zyn, anders zoude het zwart, of rood worden, doe’er een weinig
gestote Ceruis by. Meel is’er ook niet kwaad in, en stel het zo toe, dat ’t lyf, noch
kleur heeft maar wit zy; vryft daar ’t Papier by, en gy zult zien, dat gy’er mede
schryven kunt.
Poejers om te Poejeren.

Om witte Poejer te maken.
Neen een once Iris, en twaalf gedroogde beenen, acht pond Styfzel, een handvol
Benen van Ossen, of Schapen, brand het tot het wit wordt, stamp alles in een Vyzel,
doe het daar na door een haaire Zeef.

Om grawe Poejer te maken.
Neem ’t overschot van de Poejer, stamp ze weer, meng ze met een weinig Styfzel,
wat gele Oker, om ze kleur te geven, en Kolen van wit Hout, of by gebrek daar van
de Kolen van een Bakker, en meng dit alles wel onder een in een Vyzel; gy kunt’er
een kleur aan geven die u behaagt, en laten ze daar na door een haaire Zeef ziften,
’t overschot weder stampen, en ’t weder ziften, tot dat het’er alles deur is.

Ander lyf voor de Poejer.
Neem ’t groene Hout gemalen, of verrot, stamp het, laat het door een Zeef lopen, en
meng ’t daar na met gezegde Poejer.

Parfuim van gemene Poejer.
Neem Florentynse Iris, droge Rozen een pond;
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Benjoin twe oncen, Storax een once, Citroengele Santal een en een half once; Nagelen
twe dragmen, een weinig Citroen-schillen, stamp ’t alles in een Mortier; doe’er vyf
pond Styfzel by, of de boven beschreven Poejer, die gy met den andere wel zult
mengen en een kleur geven, die u behaagt. Laat daar na alles deur een Zeef loopen.

Andere manier om de Poejer frajer te maken.
Neem Mos van Eikenboomen, was ze menigmalen, in helder water; was ze daar na
weder tot dat zy genen reuk heeft. Laat ze daar na op een Téénen horde in de lucht
drogen, besproei ze daar na met zeer goed Rozen-water, en water van
Oranje-bloessem, en laat het drogen. Zo enige stukken te sterke reuk hebben, zult
gy ze in gemeen water weder afwassen, tot dat de reuk goed is, en zacht. Als alles
gemaakt is, zult gy’er onder zetten een test met vuur, waar in gy Storax zult hebben
gedaan, en Benjom, tot dat de Most wel genoeg deurrookt zy; daar na zult gy, voor
een pond hier van, dus bereid, twe dragmen goede Muscus nemen, ene en een halve
dragma Civet, zo zy goed is, en zo niet, zo veel als Muscus.

Poejer voor Wurmen.
’t Is ene Poejer, die droog is, en uit Persien gebragt wordt. Zy is goed om Wurmen
in ’t lyf te doen sterven; men geeft het van een halve scrupel tot een dragma.
poejeren is een Kunstwoord van de jagt. Dit gebruikt men, als men in droogte na
Haas jaagt, en dees op stoffige wegen komt, of op eerst omgeploegde Landen, men
ziet dan de stof om hoog vliegen, en zynen loop bedekken. Dit vermindert de reuk
en ’t gezicht voor de Honden. Dus zegt men de Haas poejert te veel, de Honden
zullen hem terstond kwytraken.
poel is ene vergadering van Water, dat versamelt, en genen uitloop heeft, en in heete
Zomers somtyds geheel uitdroogt. Daar zyn vele Dorpen, die anders niet, dan zulke
Poelen hebben om het water te bewaren; gelyk in ’t Land van Caux in Normandie,
in de Meijery van ’s Hertogenbos. Zie wat wy van de Vispoelen zeggen, onder het
woord vyver.
Men ziet somtyds Vissen in de Poelen. Maar als een Poel bekwaam zal zyn om
de Vis te houden, moet ze een uitloop hebben, daar het water in kan aflopen. Anders
is’er niet dan een modderig water, dat die Vissen een heel leelyken en grondigen
smaak geeft. Door middel van dien afloop, laat men in Duitsland de Poel om het
vierde jaar ledig lopen, enz. om ze goed te houden.
Men moet zich wachten van dergelyke Poelen al te na by den Mistput te maken,
anders loopt het vuile water daar mede in, of zuigt door den grond, en brengt den
Vissen insgelyks enen leelyken smaak aan.
In ’t gemeen zet men in die Poelen veel Braassem, een weinig Zeelt, en noch
minder Kerper, dewyl deze laatste het lichtst naar den Modder smaakt.
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In ’t begin als men de Vis eerst daar in gezet heeft, moet men de Eenden en Ganzen
daar uit houden: want dat Gevogelte zou de kleine Vislen alle daar uit vreten.
Na verloop van twe jaren mag men Vis voor zich zelven daar uit vangen, alzo men
ze met geen ander oogmerk daar in gezet heeft.
pokken. Deze worden in twe soorten onderscheiden, in Kinder-pokken en
Spaanze-pokken. Wy zullen van deze spreken, als wy de eerste afgehandeld hebben.

Kinder-pokken.
De Kinder-pokken zyn ene besmetlyke ziekte, die ’t ganze Lighaam met Puisten
bedekt; die eerst rood zyn, daar na wit worden en rypen, daar na deurbreken en in
roven afvallen. Zy laten zomwyl lidtekens na, of Pok-putten, die ’t vel van ’t
aangezicht schenden. De Kinder-pokken worden deur een vergif veroorzaakt, dat
zich onder ’t Bloed mengt, de Koors maakt, en op zyn tyd uitwaassemende zich in
de huit zet, en dus ’t Bloet ontlast.
Verscheiden zyn van gedagten, dat ’t Kind deze onzuiverheid van de Moeder erft;
en dat deze met der tyd aan ’t giften rakende, de natuur door de Koors gaande
gemaakt, dwingt, om ze na buiten te dryven.
Andere schryven ze weder aan de spys en ’t onmatig gebruik deszelfs toe.
Dat imand de Pokken oud krygt, schryven ze daarom aan de soberheid toe.
Enige zyn van gedagten, dat de Mazelen zo wel, als Pokken erfziekren zyn, zo
wel als de Tering, Podagra, Graveel, enz.
Maar de reden leert, dat zy veel eer door zekere kwaadaardige en besmetlyke stof
zo wel voortgebragt worden, als de Purperkoorts.
Anderen geven voor, dat ten aanzien van hun, die de Kinderpokken drie, of viermaal
krygen, dit niet anders veroorzaakt wordt, als daar door, dat de natuur te zwak is, om
al de gist de eerste en twede reis na buiten te dryven, en de overgebleven, een nieuwe
gisting maakt.
Daar zyn Kinder-pokken, die, zonder van Koors verzeld te gaan, niet langer op
zyn meest duren, dan drie dagen, de Puisten zyn wit, gelyk kleine blaasjes, vol van
Wei, die opengaan, en drogen den zelfden dag. Deze zyn niet gevaarlyk.

De tekenen van de Kinder-pokken.
De tekenen, die voorafgaan, zyn pyn in’t Hoofd, Walgen, Vermoeidheid, pyn in de
Lenden, Verslagenheid, Koors.
Zo den eersten, tweden en derden dag van de Koors, Kinder-pokken met rode en
witte puistjes voor den dag komen, de Koors vermindert, en de andere toevallen naar
gelang; zal’er niets te vrezen zyn: maar, zo de puistjes geel en loodkleurig zyn, of
blaau en laag, en de Koors hevig, de dof-
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heid groot, de ademhaling moeilyk, de ogen en aangezlcht ontstoken, de stem zwak,
de ongerustheid groot, met prikkelingen in ’t Lighaam, het water en de stof zwart,
met Rodeloop, of een andere afgang, dan moet men alles vrezen.
Daar is altyd meer zekerheid, als de Koors voor de Pokken en Mazelen gaat, dan
wanneer zy’er op volgt, zo dit ooit gebeurt.
De Kinder-pokken en Mazelen komen veel eer op ’t eind der Zomer, en in de
Herfst, dan in andere tyden.
De in een loopende Pokken, bestaande uit ene menigte van puistjes, die in een
loopen, en bygevolg meer ongemak toebrengen, zyn altyd veel gevaarlyker, dan die
op zich zelve staan.
De Pokken brengen twe Koorsen voort, ene waar mede de Pokken opkomen; en
ene waar mede ze ryp worden; en tussen die twe Koorzen zou de Zieke weinig minder
dan gezond zyn, had hy de puisljes op het lyf niet staan.

Geneesmiddelen voor de Pokken.
Men zal altyd best doen, dat men in de eerste Koors ader laat, en dat men met
Klisteren en stovingen de Huid slap maakt, als ook dat men Mond, Slokdarm,
Ingewanden dikmaal bevochtigt, dat men veel meelachtige, zuurachtige vocht met
Salpeter drinkt, inzonderheid de Salpeter van Spiesglas, of sal Poluchrestum, en
Melk met veel Water. De Spys moet wezen dun, de Lucht fris, ’t Lighaam gedekt,
en in staat om deur te waassemen.
Als de twede Koors komt, waar mede de Pokken rypen met alle hare toevallen;
dan schynt men de ontsteking te moeten voorkomen, of ten minste te moeten maken
dat zy weinig is, en verst van’t Hoofd. Dit geschiedt door lichte spys, die de verrotting
weert. Door bevochtigende, zachte, zuurachtige drank, Door middelen die de Etter
weren, openen, vochtigmaken, in grote menigte te drinken. Door baden en stovingen
der Beenen, en door trekmiddelen aan de Voeten, en in de Haze van de Knie. Door
een frisse koele Lucht toe te laten. Dit moet men van eersten af aan doen; en zo de
ziekte hevig is, moet men’s Avonds, om vyf uren een Opiaat ingeven.
Als de Puistjes ryp zyn, moet men zorg dragen dat de Etter niet na binnen ga, dit
geschiedt door de Huid met warmte te stoven, den Mond en Keel te spoelen met
warme hartsterkende, afvagende, de verrotting wederstaande drank te drinken; door
zachte vochten en weekmakende Klisteren, dagelyks in te geven, en lang in te houden;
door Vleesnat met Zout en zuur smaaklyk gemaakt, matigzware Wyn te gebruiken,
en Opium tegen toevallen in te geven, Boerh. Aphor.
Om zo veel mooglyk voor de Ogen zorg te dragen, kan men ze meet laau Rozewater
betten.
’t Gebeurt menigmaal dat men verzweringen in de Ogen heeft, dan zal men tot de
plaatzen zyne toevlucht nemen, daar men van de Ogenziekten handelt, daar zal men
Geneesmiddelen vinden om te zuiveren en heelen.
Als de Pokken beginnen te dragen, dat is, op den negenden dag, zal men ’t
Aangezicht met Pomade smeren.
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Pomade voor de Pokken.
Neem vier oncen oud Spek, sny het aan kleine stukjes, en laat het in Water smelten,
wring het daar na deur een doek, en sla het met wat Rozenwater, tot dat het sneeuwit
wordt; en smeer daar na ’s morgens en ’s avonds daar mede ’t Aangezicht. Men
vindt’er die veel van ’t Bloed van een Haas, warm op Aangezicht gelegd, houden.
Maar zonder zo vele geheimen te zoeken, kan men Rozen-smeerzel, Pomade van
Ceruis, of ’t Ceraat van Galeen.
Men zal na den veertienden, of vyftienden dag purgeren, of met Kassia, of met
Tamarinden, of met Rabarber, of met Catholicum Duplex, of met Siroop van Rozen,
of van Persiken, men zal ze geven volgens den ouderdom, ’t geen niet moeilyk te
doen zal zyn; want wat meer, of minder van dit Geneesmiddel, zal geen groot kwaad
doen. Men kan ook Manna gebruiken, maar zy is zulke best die vollyvig en vocht
zyn.

Geneesmiddel tegen de Pokken, en andere purperachtige Ziekten.
Zo dra men enigzins gist dat men van die Ziekten is aangetast, moet men een stukje
Schaarlaken nemen, ’t in sterke Brandewyn doopen, en leggen ’t zo heet als men ’t
verdragen kan op ’t Hart van den Zieken, en herhalen ’t zelve van tyd tot tyd.

Geheimen om de Pokputten te beletten.
I. Men moet het Aangezicht met gedestileerd Water van witte Wyn-azyn wassen, en
des avonds als men na bed gaat, en ’s anderen daags met t Afziedzel van Malva en
Zemelen, en dit acht dagen aan een herhalen, dat is, viermaal met elk, in dien tyd als
boven.
II. Neem een Kalfs-, of Ossen-long, zet die op een vuur van kolen, en als gy ze
ziet zweten neem een Spnos en droog’er de vogt mede af, en druk die in een Potje
uit; doende daar zo veel gewicht vets van een mannetjes Varken, en zo veel Alzem
by; en mengende en roerende het onder malkander op een Komfoor, smeert daar na
’t met een steel van Alzem, als een Aspersie gemaakt, welke gy’er in zult weeken,
op ’t Aangezicht. Men moet letten, dat de negen dagen voorby zyn.
III. Neem het Dojer van een hard Ei, en verse Boter van elks even veel. Stamp ’t
onder een, en leg’er eens, of tweemaal, of meermalen van, zo ’t u behaagt, op de
Puistjes. Dit droogt ze op, doet ze afvallen, en belet de Pokputten. Dit middel is ook
goed voor de Schurft.
IV. Neem twe dragmen wit Koperrood, en een

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

819
dragma Spaans-groen, stamp alles, en doe ’t in een verglaasde Pot, giet’er op drie
pinten heet Water, en roer het wel met een houtten Spatel, of houtje, tot dat het Water
koud is. Als de Puistjes zullen verzworen zyn, leg’er op twe dunne doekjes, in dat
water nat gemaakt, en neem ze daar niet af, voor dat ze droog zyn. Dit middel is goed
voor allerlei andere zoort van Puisten en Gezwellen.
V. Neem ’t Niervet van een Rund, of Kalf, doe het op een schotel smelten, en
smeer het met een veertje zo warm als mooglyk is, op ’t Aangezicht, als de Puistjes
beginnen wit te worden, en zelf te voren. ’t Smeerzel belet het invreten, en maakt,
dat men niet is getekend.
pokken (Spaanze) is ene besmettelyke ziekte, die men gemeenlyk krygt van oneerlyke
en onkuisse Mans, of Vrouwen, door vleeslyke vermenging en onkuissen handel.

Tekens van de Pokken.
Zy beginnen gemeenlyk met een vuilaardige Druipert; men voelt ene vermoeidheid
over alle de deelen van ’t lighaam; men raakt aan ’t kwylen, krygt pyn in ’t hoofd,
die ’s nachts vermeerdert, de armen en beenen zyn, als, of zy met hout geslagen
waren; en ’t gehemelte is somwyl met Zweren bezet. Als de Pokken verouderd zyn,
bederven de beenen, komen’er Beengezwellen, somtyds wordt het krakebeen van
de Neus opgegeten, men ziet vlakken en droge Puisten op het vel, die rond en rood
zyn. Eindlyk als de Pokken op haar hoogste zyn, beginnen de Tanden los te worden,
uit te vallen, en het Tandvlees verzweerd, de leden van ’t Lighaam verdrogen, de
Ogen worden blaau, de Ooren tuiten, de Adem stinkt, de Amandelen zwellen, de
Huig hangt; de natuurlyke deelen zyn met Zweren gedekt, de Aars heeft gezwellen,
het voorste der Roede en de Voorhuit staat met Vratten, en de Aars met Vyggezwellen.

Middelen voor de Spaanze Pokken.
De Pokken zyn in ’t begin gemakkelyk te genezen; dus is ’t ’er niet mede gelegen,
als zy oud zyn, de ziekte kwaadaardig, en de stem hees is geworden. Men vindt ook,
dat zy moeilyker te genezen zyn, als zy met Beenbederf en Zweren, en uitwassingen
van beenen verzeld gaat. ’t Voorjaar en de Zomer zyn de tyden, welke men tot de
genezing moet kiezen.

Levenswys, die men voor ’t smeren, in de Spaanze Pokken, moet houden.
Zy moeten zich in een warme plaats houden, gene spys gebruiken, dan die van goed
sap is, als krachtige Vogelnatten; men moet zweetdryvende dranken van Gajakhout
gebruiken, van Kinawortel en Salzeparel. Men moet ze Klisteren om ze een ruimen
afgang te maken, men moet ze enige reizen Aderlaten, en zuiveren ze den Buik met
een half dragma Jalappe, en vyftien greinen Mercurius Dulcis. Men moet deze
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Buikzuiveringen zo menigmalen herhalen als nodig is. De Zieken zullen zich daar
na negen, of tien dagen ’s morgens en ’s avonds Baden. Maar onder ’t Baden ’t
vluchtig Zout van Slangen innemen. Men geeft het van tien tot zestien greinen; of
wel Slange-vet, van een half dragma tot een toe, in de Conzerf van Rozen.
Dewyl ’t Afziedzel van Gajac meer kracht dan iet anders heeft, zullen we de wys
opgeven hoe men ’t moet maken.

Afziedzel van Guajak-hout.
Neem zes once geraspt Gajak, of Jenever-hout, twe oncen Schors van Gajak, een
once Sassafras, een halfpond Spiesglas in een doekje gewonden, en een halfpond
Kwikzilver in een doekje. Giet hier op twaalf, of vyftien ponden water. Doe ’t alles
in een welgestopte Pot koken tot op een derde, of de helft. Laat het daar na alles
deurzygen, en bewaar het ten gebruike. Na alle deze voorbereidingen, zal men de
kwyling door middel van smeren met een Kwiksmeerzel veroorzaken.

Kwiksmeerzel.
Neem raauwe Kwik, maak ze met Terebintyn en Varkens-reuzel dood in een Mortier;
op een déél Kwik moet gy drie deelen Vet doen. Gy zult alles mengen, om’er een
Smeerzel van te maken.
Werking; Men moet den Zieken een Nat doen gebruiken, leggen hem by ’t vuur;
en vryven hem daar na met een, of twe dragma Kwikzilver, in eens op zyn meeste,
zonder ’t Vet te rekenen. Men moet de vryvingen met het hol van den voet beginnen,
daar na moet men tot de Beenen opklimmen, en binnen de dyen. Men moet zorg
dragen, dat men vooral de geledingen vryft, men zal met het Lighaam voortgaan en
met den hals eindigen. Men moet zorgdragen, dat men de ruggraad niet smeert. Als
de Zieke teer van gesteltenis is, zal zomtyd ene vryving genoeg zyn. Als men den
Pokkigen dus gesmeerd heeft, moet men hem een Onderbroek, of Hansop van Lywaat
aangeven, en leggen hem te bed.
Men moet zorgdragen, dat men den Zieken van tyd tot tyd in den mond ziet, om
te weten, of de Kwikzilver werkt. Dit weet men, als men de Tong, ’t Tandvlees, de
Huig ziet zwellen, en de Zieke pyn in ’t Hoofd begint te gevoelen, zyn adem sterk
ruikt, ’t Aangezicht rood wordt, en hy ’t kwaad heeft zyn spog deur te slikken, of
dat hy begint te kwylen. Zo gene dezer tekenen te zien zyn, moet men den volgenden
dag het zelfde weder ’s morgens en ’s avonds herhalen, zo men nog gene kwyling
gewaar wordt: want men is somwyl genoodzaakt vier, of vyfmalen te vryven en in
te nemen een weinig van de Panacea Mercurialis, om de kwyling voort te brengen.
Zie panacea.
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Levenswys, welke men den Pokkigen moet, gedurende het vryven, doen
houden.
Zy moeten Eijeren, en Vleesnatten eten. Zy moeten in een warme Kamer ’t bed
houden, en niet opstaan, dan als men het kwylen wil doen ophouden, ’t geen twintig,
of vyf en twintig dagen duurt, of tot dat de kwyl noch stinkt, noch kleur heeft: maar
klaar en vloeibaar is.
Aanmerkingen. I. Zo’er onder ’t kwylen een Buikloop komt, hout het kwylen op;
en, wil men het weder doen beginnen, moet men met Melk en Dojers van Eijeren
den Buikloop doen ophouden. Maar zo ’t niet weder begon, moet men ’t door een
kleine vryving weder doen geginnen. Zo de kwyling te overvloedig is, vermindert
men ze door middel van een zacht Purgeermiddel, of met vier, of vyf greinen Aurum
Fulminans, ’t geen men in Conserf van Rozen geeft.
II. Een Zieke kwylt daaglyks drie, of vier ponden kwyl, hy houdt een Pot die met
voordagt is gemaakt om ’t kwyl te ontfangen, hy zet ze in zyn Bed, aan den kant van
zynen Mond.
III. Zo het kwylen in den tyd van twintig, of vyf en twintig dagen niet ophoudt,
doet men ’t ophouden met den Zieken een Purgeer middel in te geven.
IV. De Zweren, die in den Mond overblyven, worden lichtelyk genezen, als men
dikmaal met Gersten-water, met Rozen-honig, of laauwe Wyn gorgelt.
V. Men gemeest de Vratten met ze af te binden, maar zo men ze niet kan afbinden,
verbyt men ze met schroeimiddelen, als de Poejer van Sabine, of sterk Water; men
moet zorge dragen, dat men de naburige deelen niet beledige. Men snydt ze somwyl
af; men doet ze laten, en wast ze met warme Wyn af.
Als de Zieke opgestaan is, verandert men hem van Lywaat, en Vertrek; men zuivert
hem den Buik, doet hem nieuwe krachten, met goede Wyn en Spys, wederkrygen.
Zo de Zieke al te zwak is, doet men hem Koeje-melk met Rozen-suiker geven.
Pokken, die niet te zeer zyn verouderd, worden alleen door de Panacea genezen,
zonder dat het nodig zy te vryven. Zie daar, hoe men zich daar in gedraagt. Na dat
men heeft Adergelaten, Gepurgeerd, en den Zieken heeft laten Baden; geeft men hun
tien grein Panacea Mercurialis, des morgens, en zo veel des avonds. Des anderen
daags zal men vyftien grein des morgens, en zo veel des avonds geven; den derden
dag, zal men ’s morgens en ’s avonds op elken reis twintig grein ingeven. Op den
vierden dag vyf en twintig grein ’s morgens, en zo veel des avonds. Op den vyfden
dag vyf en twintig ’s morgens, en zo veel ’s avonds, en den zesden dertig ’s morgens,
en zo veel ’s avonds. Dus zal men al vermeerderende voortgaan tot dat ’t kwylen
overvloedig voortkomt, en men zal ’t onderhouden, met van twe tot twe, of van drie
tot drie dagen, twaalf grein Panacea in te geven. Eindlyk zal men niet eindigen met
die laatste gift Panacea te geven; of de kwyling moet fraai zyn, en de toevallen
moeten zyn geweken.
pokputten. Zie pokken.
pistasjesboom, in ’t Latyn Pittachia Terebinthus; men heeft’er twe soorten van.
I. De gemene Terebintyn-boom, Threbintthus Vulgaris; en de Pistasjes-boom,
Terbintthus Indica Theophrasti Pistachia Dioscoridis.
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Zy draagt Mannetjes en Wyfjes Bloemen, op byzonder Planten. De Bloemen van
de Mannetjes-boom hebben gene Bloem-blaadjes, maar bestaan uit een menigte van
Styltjes, of een Bezemtje met kapjes. De eerste ontwerpjes die in de Wyfjes-bloem
worden voortgebragt, worden naderhand eirond, en krygen enen harden bast, daar
ene, of twe langwerpige Karrels ingesloten zyn. Hier by moeten gevoegd worden,
dat de Bladen aan weerskanten van ene steel, tegen malkander over hangen, en dat
deze steel op een Blad eindigt.
De Vruchten van deze twe soorten verschillen ook daar in, dat de eerste veel harder
van schil zyn, en kwalyk vers genoeg overgebragt worden, om hier te Lande voort
te telen; en dat zy ook eer ze opkomen twe jaren in den grond moeten leggen. Zie
Gardners Dictionary.
Plaats. Zy groeijen in de Archipel; maar de beste komen uit Arabie en Syrie; men
vindt ze tegenwoordig te Napels en Venetien, en de wilde, in de Bossen.
Eigenschappen. De Pestasjes zyn heet van aart, openende, goed voor de Maag,
zy beletten pyn voor ’t hart, sterkende de Mond en Maag; want zy zyn wat bitter; zy
maken grove vochten fyn, en zy zyn ten dien einde voor Lever, Long en Nieren goed.
Men telt ze onder de verbeterende.

Om Pistasjes aan zuikergebak te maken.
Men bedekt de geschilde Pistasjes met Suiker; zy zyn hartsterkend en zeer goed van
smaak.
polei in ’t Latyn Pulegium.
Beschryving, ’t Is een Plant die niet hoog boven de Aarde groeit. Deszelfs steel is
dun en broos, ene Palm hoogte. Derzelver Bladen zyn by na rond, gelyk die van
Mariolein; schoon ze wat groter zyn, en donker groen. De Bloemen van die, welke
in de Tuinen groeit zyn rood, hebben lippen, zynde de opperste geheel, en de onderste
gespleten; die op ’t Land wassen zyn wit, zy komen met de Bladen langs de stelen
uit; de Wortel is fyn, vol haartjes en verspreid door de Aarde.
Plaats. Zy bemindt vochtige plaatzen, bloeit in Juli en Augustus.
Eigenschappen. Zy ruikt wel, is scherp en bitter van smaak, zy verdunt, verhit, en
maakt ryp. Haar Afziedzel met Honig en Aloë, zet de zwartgallige vochten af, en de
fluimen van de Long. Zy stilt de Buikpyn, Darmpyn en pyn in de Moer. Zy dryft het
Venyn der Slangen uit, en geneest de Wonden, als men’er den Mond mede wast. ’t
Gedestilleerde Water en ’t Sap verlichten ’t Gezicht, en
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genezen de jeuking. Zy verdryft de grove vochten van de Borst, brengt de Stonden
en Nageboorte voort, zet Winden, Pis en ’t Kind af.
polium is ene Plant, waar van men verscheiden soorten weet; zie Hubners
Kunstwoordenboek.
Beschryving. De Bloem heeft een lip, die maar uit een Blad bestaat, der bovenlips
plaats wordt van ’t bezemtje bekleed, en de onderlip is vyfmaal gesnipperd. De styl
komt uit de kelk voort, en heeft onder zich vyf beginzelen van Zaadjes, die in de
kelk zyn opgesloten. By deze beschryving moet men doen, dat de Bloem in een bos
aan den top der stengel en takken groeit. Zie Miller Gardners Diction:
Men heeft twederhande soort in gebruik.
Het eerste soort is klein en witachtig, heeft langachtige Bladen met tantjes op den
Rand, die de Stengel van boven tot onder omringen en evenver van den andere staan,
hebben kleine, die de grote verzellen. De Stengels zyn recht, rond, hard als hout, en
wit.
Plaats. Deze Plant wast op de Bergen, en in magere plaatzen. Zy bloeit in Mei en
Juni.
Eigenschappen. De Polium is bitter van smaak, verdunnende, openende, afvagende.
Dit Afziedzel geneest de verstoppingen der edele inwendige deelen, zy brengt de Pis
en Stonden voort. Groen zynde doet zy Wonden sluiten, en inzonderheid diepe
Wonden, vers op ’t Voorhoofd gelegd, is zy goed voor de Katarakten, en voor
verduisteringen van ’t gezicht is’er geen beter middel.
Beschryving van ’t twede soort. Zy kruipt over de Aarde, en werpt een menigte
van Bladen uit, die wat kleiner zyn, dan de gemene Rosmaryn; uitgenomen, dat zy
hard en wit zyn van onderen. De Stengels zyn dun, rond, witachtig en taai, en brengen
aan haar opperste witte knoppen voort. Zy is by na, gelyk de voorgaande Berg Polium.
Plaats. Deze Plant wast op de Heuvels en droge plaatzen, bloeit in Mei en Juni.
Eigenschappen. Deze Polium is min krachtig, dan de andere. Haar Afziedzel is
goed tegen Slangebeten en waterzuchtigen, en die de geluw hebben; met Wyn-azyn
ingenomen, is zy goed voor die van de Mild gekweld zyn; zy is schadelyk aan de
Maag, en veroorzaakt pyn in ’t Hoofd. Zy maakt echter den Buik week, en dryft de
Stonden af.
pols. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
pols, dus noemt men ook een Springstok, waar mede men over Slooten springt.
polypodium. Zie Veelvoet.
polypus der Neuze. Zy draagt haren naam naar een Vis, dus geheten. Zie Hubners
Kunstw. Zy begint met een klein puistje, en wordt allengskens groot. Zy verschilt
van de Wonden der Neus daar in, dat zy zacht en hangende is, en de kleur van een
Long heeft.
Gelyk men de minste verzweringen niet moet kleinachten uit vreze van erger, zo
is ’t voorzichtig na een Polypus te zien; men moet de genezing beginnen met algemene
Geneesmiddelen, bestaande in Aderlaten uit Siroop van bleke Rozen, Confectio
Hamech, Pillulae sine quibus, of Agaricum, of Aloë en klysteren van den enen tot
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den anderen dag. Daar na zal men enige dagen ontfangen den rook van Tabak, in de
Neus, of steken’er de Bladen zelve in.
Zo dat niet helpt moet men een once Gom Aza Foetida nemen, die men zal een
nacht lang in sterke Wynazyn mengen, daar na zal men’er byvoegen een dragma
Spaans-groen, aan PoeJer, en leggen ’t’er op, hebbende het te voren een weinig
opgesneden. Men zal de Bladen van Bistorte doen koken, en snuiven ’t Afziedzel
door den Neus op, of men zal de Wortel van Polypodium om den hals dragen, of
door een handig Chirurgyn de Polypus, doen uittrekken.
polysten; als men de oude werken van Zilver wil Polysten, en ze maken als nieuw,
moet men specie van Geld, of enig ander oud stuk Geld nemen, wat het ook zy, of
nieuw, en leggen ’t op gevonkte kolen, kerende het gedurig om, tot dat het Aswit
wordt; maak het daar na met een Bostel van Koperdraad schoon; en als ’t wel zuiver
is, moet men het in water leggen, dat op deze wyze gemengd is.
Neem Zee, of gemeen Water, zo veel genoeg is, wit Zout, Aluin en Wynsteen, zo
veel genoeg is van elks, mengt en kook ’t in een verglaasde Pot.
Zo ’t werk is op de ene, of andere kunstige wys in ’t wit gemaakt; neem een Denier
Zilver, dat in fyne blaadjes is gemaakt, of Bladzilver zelfs, Zout Ammoniac twe
dragmen en een halve, Salpeter anderhalve dragma, meng ’t en doe het tussen de
gevonkte kolen, in een gedekte Pot, in welker dekzel in ’t midden een gat is, laat het
daar in zo lang’er nog damp uit komt. Als ’t kout is geworden, stamp het tot Poejer,
en kook ’t den tyd van een half kwartier uurs; gooi’er daar na de Specien van Geld
in, welk ’t mag zyn, giet ’t water en zelf de werken in helder en laau water uit; en
vryf ’t werk wel met Wynsteen; en ’t ander overschot blyft op den grond van de Pot
leggen. Was het daar na in koud water af en droog het.
pomade, uitnemende voor de Lippen; Zie lippen.
pomp is een zoort van een werktuig, ’t geen dient, om water na om hoop te brengen,
men heeft ze van twe soorten, dat is, een zuigende en persende, die een derde zoort
uitmaken, dat beide de hoedenigheden heeft. Het laatste soort is van groot gebruik,
en dient niet alleen om water uit Putten te halen, en het door een gans Huis te brengen,
maar ook om Brand in Steden en op ’t Land te blussen. Men doet de Pompen door
Mensen handen gaan, of door Paarden, of door Water-molens, of door Wind-molens.
Die met de hand gepompt worden, geven weinig, en de andere veel water. Eindlyk
de Meulen-pompen met Water, of Wind gaande, zyn van een grooter gebruik, om
dat ze gedurig Water opgeven, want de Meulens kunnen met alle winden malen.
De Pomp die de Heer du Perier heeft uigevonden, of verbeterd is, zeer gemaklyk
by Brand. Twe man kan ze met al haar toestel gemaklyk verplaat-
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zen daar zy willen. ’t Is niet nodig dat zy op de plaats zy, daar ’t Water is; daar is
een Buis van gewast Zeildoek; men noemt ze Mamiering, waar door ’t Water na de
Pomp geleid wordt. Men kan deze Buis langer maken, naar dat men meerder stukken
aan een steekt. Als de Pomp op de beste plaats gezet is, kan men ’t Water in den
sterksten Brand brengen, door een andere Buis van Leder, die men door ’t
aanschroeven van meeder stukken kan langer maken, men noemt ze de Slang. De
stoffe, waar van deze Slang en Mamiering gemaakt zyn, maakt dat men ze over al
kan heen brengen, en de Buizen kan men over al heen buigen, zonder dat daar door
enigzins de loop van ’t Water belet wordt, en hoe de Menzen sterker Pompen, hoe
’t Water met meerder geweld wordt gedreven, de menigte van ’t Water is ook naar
’t getal der Pompslagen geschikt.
pond. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
pont is een soort van grote Schou, of vlak Vaartuig, en vooral waar mede men
Rivieren met Rytuig oversteekt.
pooten. Zie Schaaps-póóten. Kalfspóóten. Ossen-póóten.
poten is een woord van den Tuin-bouw, ’t geen gebruikt wordt, om daar mede ’t in
de grond zetten, of Planten van allerlei Gewassen en grote Zaden te kennen te geven,
die men met de hand plaatst. ’t Is van de zelfde betekenis als Planten.
pootyser, of poothout, noemt men een rond Hout van ondere puntig, met een bult
van boven. Men gebruikt het, om gaten in de Aarde te steken; en daar een Plant in
te zetten, die daar zyne volkomenheid moet krygen; men gebruikt het voornamelyk
om Kool te planten. Men heeft ze van meerder en minder dikte, en men gebruikt ze
minder in lichte, dan zware gronden. Zie ook Palm-yzer.
populierboom, in ’t Latyn Populus. ’t Is een Boom, waar van men drie soorten telt,
te weten de witte Populier, of Populier met grote bladen, de zwarte Populier, en de
ratelaar; en enigen maken van de rammelende een byzonder zoort. Zy worden ook
Abeelboom geheten. Zie abeelboom.
populo is een klein Rossolus, dat licht en aangenaam is, en zacht en gemaklyk om
te drinken.

Om Populo te maken.
Men neemt drie pinten water, laat het koken, en als ’t koud is geworden, doet men’er
een pint Brandewyn, een pint geklarificeerde Suiker in; een half glas essentie van
Anys gedestileerd, zo veel essentie van Kaneel, en weinig, of niet Muscus en Amber
in Poejer, zo dat men ’t naaulyks zien kan. Dus maakt men de rechte en beste Populo,
lettende nog wel, gelyk in de andere Rossolus, dat men de Suiker niet te lang laat
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koken, als men ze klarificeert, om dat zy in de Rossolis Kandy wordt, en daar wolken
in maakt.
Men zal ook ontrent dit stuk aanmerken, dat de Populo van Marseilje aan bederf
onderworpen is, om dat men ze met koud water maakt: maar met gekookt water
bederft zy nooit.
II. Om de Populo te maken; neem een pint Stroop tot zyne dikte gekookt, een pint
witte Wyn van de klaarste, een pint Brandewyn, laat ze een weinig warm worden,
om ze wel te mengen, laat ze daar na door een Lekzak loopen met twe, of drie gepelde
en gestampte Amandelen, om ze heet te maken, en een popje van reukwerken, zo gy
de Essentien niet hebt.
post is een soort van Vis, die men in de Rivieren en binnen Wateren vangt, groot,
breed en plat van Hoofd is, wyd van Mond, zonder Tanden, fyn van Vis. Men vindt
ze op enige plaatzen zeer klein. Maar daar ze wat groter vallen is ’t ene uitnemende
Vis om te eten.
post. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
postilion. De plicht en bediening van een Postilion is de twe eerste Paarden van ’t
gespan wel te mennen, goede Ooren te hebben, na ’t geen hem zyn Koetzier, of in
de Stad, of op ’t Veld zegt; want een Koetzier gooit somwyl zyn Heer door de fout
des Postillions omver, en van een steilte, daar men wel zorg voor moet dragen; en
daarom moet hy overdaad in Wyn, of sterken drank myden. Hy moet zyne Paarden
ook wel weten te bestellen, en daar voor alle bedenklyke zorg dragen. Hy moet niet
nalaten daaglyks zyn Stal te vegen, zyne Paarden 's avonds te strojen, 's smorgens
het stróó weder op te nemen, de Pooten der Paarden wel te wassen en te vryven, als
hy weder in de Stad komt; wel zorge dragen, dat zy altyd wel beslagen, van Drinken
en Haver op den beschikten tyd voorzien zyn; en ze de Manen en Staarten op zyne
tyd uitkammen. Hy moet zyn Tuig altyd zindelyk en net houden, wel toezien, dat de
Zaal, daar hy op rydt, zyn Paard niet drukke; en zo’er iet aan ontbreekt, moet hy ’t
aanstonds den Stalmeester, of den Opziender, daar toe gesteld, te kennen geven; en
’t nooit na den Zaalmaker brengen, voor dat dees gezien heeft, wat’er aan ontbreekt.
Dus maakt zich een Postillion by den Stalmeester aangenaam, en kan hy met der tyd
Koetzier worden.
postelein is een soort fyn aardewerk.

Geheim, om Postelein en ander Aardewerk te maken.
Neem wit van Ei, en doe daar in zo veel levende, fyn gestooten Kalk, als een neut
groot is, besla het met malkander, en smeer daar mede de gebroken stukken, voeg
ze aan een, zo na ’t mogelyk is; en maak, dat ze met een draad vast staan, laat het
enen dag drogen; gy kunt ze naderhand gebruiken, als, of zy niet gebroken waren.
Zo men groot Aardewerk weder heeft aan een te Lymen, moet men ’t zo vochtig
niet maken, doende daar een groter menigte levende Kalk in,
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en zo ’t wit van een Ei niet genoeg is, zal me’er van nemen ’t geen men goed oordeelt.
potten is een Kunstwoord van den Tuinbou; ’t geen betekent een Plant met Aarde
in de Pot te zetten, om ze daar in te laten groejen.
Men neemt een Posteleine, of andere Pot, naar de grootte van de Plant, die men’er
inzetten wil; men doet ze vol met welbemeste Aarde, welke men’er met de hand
indrukt, op dat ze naderhand niet slinke, daar na zet men’er de Plant in, die men daar
voor geschikt heeft. Deze Potten zyn van groot gebruik en gemak, men brengt ze,
daar men wil, en schilt’er de Bloemperken mede op, dit doet nieuwe Bloemen in alle
de Jaartyden opkomen.
potten van koper.

Aanmerking op de Koperen potten.
Men moet alle mooglyke zorge dragen, dat men geen water drinke, dat in Koper
vaatwerk gestaan heeft, om dat het een slechte smaak geeft aan vochten, welke men
daar een tyd lang in laat; inzonderheid zo’er Zout in is; om dat dit bytachtiger is,
heeft het meer ontbindens kracht, of vermogen, om de uitwendige deelen van ’t Koper
te scheiden. Hierom wagten de Confituriers zich wel, voor ’t laten hunner Confituren
in hunne Pannen, na dat zy ze van ’t vuur genomen hebben. Maar zy vullen en maken
hunne Potten terstond gereed, om ’t gevaar niet te loopen, van hun gans Kookzel te
verliezen door de onaangename smaak, die hunne Confituren krygen, zo zy ze in ’t
Koper lieten koud worden. Hier op moet men verder aanmerken, dat die kwade smaak
daar nooit aan by gezet wordt, terwyl de Vochten, of Vruchten over een sterk vuur
zyn, en dat het altyd over een slap vuur geschiedt, of dat de Vochten in een Koper
vaatwerk, al te lang blyven, als ’t van ’t vuur is gehaald.

Geheim, om Spaans Groen te maken.
Maak verscheiden lagen van den droessem van de Druif, daar het sap uit geperst is,
en Platen Koper; laat’er deze Platen in wééken, tot dat het ganze buitenste met groen
bedekt is. Schrap’er dat opperste van, om ’t te vergaderen, en herhaal het zelfde zo
menigmaal, als gy ’t nodig oordeelt, en tot dat zy gans in groen verteerd zyn. Hoe’er
meer Wynsteen en gistende geesten in de Druif zyn, hoe de droessem bekwamer is,
om dat groen te maken. Daarom geschiedt dit beter in Provence en Languedok, dan
elders.

Om het Koper wit te maken.
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Neem Sal Gemma, wat As, gemeen Zout, Ammoniac Zout, Kristallen van Zilver,
van elks twe dragmen; maak’er een deeg van met gemeen water, besmeer daar uw
Koper mede, en zet ze daar na op geglomme Kolen tot dat ze niet méér rookt.
poupelain is een soort van aangenaam gebak.

Hoe men Poupelain maakt.
Men neemt een vuist groot van een ongeroomd Kaasje, dien zelfden dag gemaakt.
Doe die Kaas in een kom, maak ze fyn, en doe’er een weinig Boonenmeel en wat
fyn Zout by, en daar na moet men dit onder een met een Pollepel beslaan.
Als dit gereed is, moet gy dit op een geolied Papier doen, koekswys, ter dikte van
een duim breed, en zetten ’t in den Oven, welker vloer heet moet zyn. Deze Koek
zal binnen een half uur gaar en uit den Oven gehaald en gespouwen worden, daar na
zult gy deze twe stukken, elk op zich zelven in een Bekken, of Vaatwerk leggen; dat
gemaklyk is, waar in gesmolten verze Boter genoeg is; deze Boter moet gezuiverd
zyn. Men moet de onderkorst’er eerst inleggen; en een weinig daar na ze’er uithalen
en laten afdruipen, daar na moet gy’er de bovenkorst van de Poupelain in laten vallen.
Als deze twe Korsten zullen zyn afgedropen, moet men ze boven en onder met
Suiker bestrojen en met wat Rozenwater bevochtigen. Gy kunt ook ’t binnenste van
de boven korst, welke gy suikeren moet wel toemaken, en leggen dan de stukken op
een, tot dat gy ze eten wilt.
pracht is een uitnemende kostlykheid in Klederen, Opschik, Meubelen, Gevolg,
Maaltyd, en Vermaken. De Pracht is een zeer gemene oorzaak van den ondergang
van Huisgezinnen. Deze kostlykheid is boven matig, als zy naar den staat en ’t
inkomen der Luiden, die deze verteringen maken, niet geschikt is, en de palen der
Christlyke Zedigheid te buiten gaat, die in alle staten moet deursteken; behalven dat
de liefdadigheid vereist, dat men van zynen overvloed wat afneemt, om daar van den
Armen giften te doen.
De ondervinding doet genoeg zien, hoe zeer de Pracht Huisgezinnen te gronde
helpt, wat ergernissen dat het geeft, en wat misdaden zy doet begaan. De Profeet
Esaias leert ons hoe zeer de pracht der Joodze Vrouwen, welke hy in ’t brede
beschryft, gode mishaagde, en de schrikkelyke straffen, die haar zouden overkomen.
De H. Petrus en Paulus vermanen de Christen Vrouwen met ernst allerlei soort van
pracht te verminderen in hunne Klederen en opschik, en zich niet op te schikken,
dan met Zedigheid en de deugd, die uit een Hart komen, vol van Godsvrucht, en die
haar aangenamer zullen maken, dan al de edele opschik, boven hunnen staat, die
haar by de ganze Wereld geacht maakt. Zie Tostat. over Matth. XI. quet. 23.
prangwortel. Zie anonis.
predikanten. Zie leeraars.
prei, in ’t Latyn PORRUM. ’t Is een Plant, waar van men twe soorten heeft, te weten
wilde, en tamme.
Beschryving van de wilde Prei, die een Look is.
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Dit soort van Prei verschilt niet van de gemene der Tuinen, wat het Figuur belangt,
maar de smaak is scherper, en prikkelender.
Plaats. Men vindt ze in de Wyngaarden, waar van zy den naam van Porreau de
Vignes heeft gekregen, en in Landen die niet zyn beboud. Zy bloeit in Mei en Juni.
Eigenschappen. De wilde Prei schaadt meer aan de Maag, als de gemene, zy is
goed om slymige vochten te verdryven, om de Pis en Stonden voort te brengen. Zy
doet rypen, als men’er een Pap van maakt. Zy is goed tegen slange beten. Enige
Boeren gebruiken ze in koude Landen in de Keuken. Als men ze kweekt, verandert
zy in tamme Prei, waar van ze niet verschilt, dan om dat zy niet wordt gekweekt.
Beschryving. De tamme Prei is een keuken plant, welker Wortel langwerpig is,
bestaande uit vele witte aan een gelymde Bladen, welke boven de aard-gekomen,
hoe langer hoe groener worden. De Stengel, die uit het midden van die Bladen spruit,
draagt op der zelver top een koker van witte naar den purpere trekkende Bloemen,
met zes Blaadjes, klokswys geschikt. Na deze Bloemen vindt men ene driehoekige
Vrucht, die in drie huisjes langwerpig Zaad besluit.
Plaats. Men teelt deze Plant in alle Tuinen.
Eigenschoppen. De Prei heeft de kracht van Uyen. Zy verwarmen den Buik, maken
grove deelen fyn, twe, of drie malen in verscheiden wateren gekookt zynde, verliezen
ze hunne winderigheid, en laten ze niet na de Vochten te verdunnen en wel te voeden.
Als men ze eet geven ze gewoonlyk winderigheid, kwade Vochten, en kwade dromen,
zy zetten Pis en Stonden af; zy zyn niet goed voor Blaas, of Nieren, maar schaden
’t gezicht. Men moet ze voor de andere spys eten, uit vrees van na ’t Hoofd te stygen.
Zo men een te groten gebruik van Prei, ’t zy in Potspys, of gestoofd maakt, zou ’t
imand wellustig maken, ’t gezicht verduisteren, en kwaad Bloed geven, imand vol
Winden doen zyn en bezwaard dromen. Maar wat de Vrouwen belangt, zy worden’er
Vruchtbaar van. De Prei onder de As gebraden, en gegeten, is zeer goed voor ’t
Venyn van de Kampernoeljes.
Zo gy Kumyn eet op Prei, zal uwe adem naar de Prei niet ruiken.
Nero gebruikte alle morgen Prei-bladen met Olie, om een heldere stem te hebben.
Schoon ze de Maag door hare winderigheid niet goed is, zo zy voor de twede reis
niet gekookt is.
Het Preiloof gekookt en op de gezwollen Speenen gelegd, doet daar aan veel
voordeels; als men het met Honig stampt en papswys om een Spinnebeet, of de beet
van een Venynig Beest legt, is het een uitnemend middel. ’t Zaad is wat trekkender,
’t wekt de Liefde op, zuivert de Longepypjes; gestampt en met witte Wyn gedronken,
doet het de Vrouwen in Barensnood ’t Kind krygen. ’t Preizaad met Myrrhe en
Weegbree-water is goed voor Bloedspuwen en ’t Bloeden van de Neus. Zo men’er
van in een Wynvat doet, belet het ’t zuurworden, en zo zy zuur is, doet het ze weder
goed worden.
’t Sap van Prei heeft dit zonderlings, dat het zeer goed is voor ’t tuiten der Oren;
als men ’t met Vrouwe Melk mengt, en met Geiten Gal, of met Wyn van elk evenveel
mengt, geneest het de Doofheid, en andere toevallen, die ’t Oor overkomen; men
bedaart daar door de wrede Hoofdpynen. Zo men ze in den Olie doet koken, bedaart
ze de Oorpynen en doodt Wurmen. Zo men niet zuiver geeft, of met Vleesnat
gemengd, belet ze het bloedbraken, verlicht de Waterzuchtigen en zulke, die de
Geluw hebben. ’t Preisap te veel gedronken is doodlyk.
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De Kweking der Prei.
Men onderscheidt ze in Holland, in grote, gemene en kleine.
’t Grootste soort moet ten minste ene halve voet van een geplant worden, om ze
zeer dik te krygen.
Het gemene soort, hoewel zo wyd verplant, wordt nooit zo dik.
Beide deze soorten krygen veel malzer smaak; zo men ze als Seldery aanaart, of
in Zand te meuken legt, in de open lucht; mits dat men ze dan voor Vorst beware.
Het derde soort vermeerdert in den grond door deszelfs langachtige Balletjes, als
Bieslook. Aanm. op Lusthoven.

Geheim om grote Prei te krygen.
Zo gy de Bol van een Prei met een pen van hout steekt, en in ’t gat ’t Zaad van een
Raap, of Komkommer bedekt hout, zal de Bol van de Prei zich opzetten en groejen
tot een wonderbare dikte.
preservatief, uitnemend, van gewassen ontleend.
Neem een korst en kruim van wel gebakken Brood zonder gebrand te wezen,
gemaakt van de Bloem en niet van zuiver Koorn, dat een jaar oud is. Sny uw Brood
aan sneedjes, en doe ze voor een helder vuur braden, tot dat het van binnen droog
is, zonder branden; kies een pond zeer goede Jeneverbeijen, tot na den winter bewaard,
die ryp en droog zyn. Stoot gebraden Brood en Jeneverbeijen in een glazen Mortier,
giet daar op twe ponden Brandewyn, gehaald van een goede oude rode Bourgonje
Wyn, of andere die wel ryp en gematigd is. Maak op uwe Kolf een zeer grote Helm
vast, zonder de zamenvoegzels heel dicht te maken; schikkende ze zo, dat gy’er enige
gaatjes in kunt maken met een Naald, om de schielyke onbetembare Geesten daar te
laten uitvliegen, die onbedwingbaar zyn; en ’t Glas konden doen bersten. Gy zyult
de stof in een hoop Paardenmest laten trekken, veertig dagen lang. Als het wel
getrokken heeft, zult gy’er de Kolf afnemen, en de grote blinde Helm afgenomen
hebbende, zult gy’er een met een bek op zetten, dien gy wel luteren zult, en gy zult
zo lang Destilleren, als’er vogt op is (maar zonder aanbranden, of branden) die over
wil gaan, welke gy
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in een grote Fiool zult ontfangen, welke aan ’t kapiteel zeer dicht geluteerd is.
Naderhand zult gy deze stof weder overhalen, scheiden ze naar de kunst, en bewaren
ze elk op zich zelven, uitgenomen ’t Water, dat gy weder op den doden kop zult
doen, om ze daar op nieu als boven een dag acht, of tien op te trekken. Deze twede
trekking gedaan zynde, zult gy ze’er zachtjes aflaten loopen in een andere Kolf, en
Destilleren ze tot droogwordens toe, om’er ’t Zout van te halen. Herhaal dit werk zo
lang, als gy Zout uit den doden kop kunt halen: werp ’t dan weg en bewaar ’t Water
om tot een voerzel te dienen. Daar na zult gy den Geest, de Olie en ’t afgetrokken
Zout laten den tyd van 40 dagen trekken, waar na gy een uitnemende Essentie en
algemeen bewaarmiddel hebben zult tegen allerlei soort van ziekten. Men kan ze
dan, twe, of viermalen op een jaar gebruiken den tyd van vyftien, of twintig dagen
lang. Men geeft ze van twintig tot sestig druppen in een Vleesnat, ’t geen men alle
morgens nuchteren moet innemen. Die onderhevig zyn aan enige zwakheid, kunnen
daar van iet meer nemen, of minder naar hunnen aart, of den aart der ziekte. Zy
kunnen zich ook van velerlei vocht bedienen, om ze daar mede in te nemen. Luiden
die op hun uiterste zyn gekomen, zullen daar van meer, of minder nemen naar hunnen
aart, of die der ziekte en andere omstandigheden. Men zal hun de Essentie geven, of
in een lepel van zyn eigen Water, of in ene andere bekwame vocht. Dit middel herstelt
den by na uitgedoofden aart, en haalt ze om zo te spreken van voor de poorten des
doods.

Uitnemend Preservatief der Armen.
Neem anderhalf once Alssem-bladen, en zo veel smalle Salie met zes oncen, en een
half Wynruit. Was deze Kruiden in goed Welwater; en ze kleintjes gesneden hebbende
stamp ze in een Mortier. Doe ze daar na in een nieuwe verglaasde Pot, en giet’er een
half pintje van de sterkste Wyn-azyn op. Dek de Pot met zyn dekzel, en stop ze dicht
rondom toe, en laat de stof den tyd van 24 uren trekken. Als ’t genoeg getrokken is,
zyg de stof deur en pers ze uit. Gooi de vuiligheid weg en doe de vocht weder in een
Pot, doe daar een once van de beste Turbith in Poejer by, sluit uwe Pot wel ter degen
toe, gelyk te voren, en laat het trekken, den tyd van vier en twintig uren, laat daar na
uwe stof deurzygen, welke gy in een zuiver Vaatwerk, dat wel gesloten is, bewaren
zult.
Deze vocht, welke men de Azyn van Ernest noemt, naar hem, die ze uit heeft
gevonden, is uitnemend tegen de Pest. De Luiden die deze ziekte vrezen, zullen daar
voor zyn bewaard, zo ze alle morgen een lepel van dezen Azyn nemen, met de grootte
van een kleine boon Driakel. Die’er van aangetast zyn, zullen’er viermaal zo veel
van nemen, trachtende zachtjes den tyd van vier uren te wandelen, zonder eten. Dit
middel is beproefd. ’t Zoude nog meer kracht hebben, zo men ’t in de Zon, of een
Mariebad liet trekken den tyd van drie, of vier dagen; en in ’t laatste trekzel moet
men doen, met de Turbit, twe oncen Slange poejer, met ene menigte van Driakel
naar gelang, zo dat het Geneesmiddel gans gereed is, als men ’t wil nemen. Men
geeft altyd evenveel.
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Ander wel beproefd Preservatief.
Doe in Fonteinwater zo veel witte Vitriool smelten, als u behaagt. Laat het gesmolten
door graau Papier lekken. Laat het, tot dat’er een vliesje op komt, uitwaassemen; en
laat de vocht staan op een koele plaats, om ze Cristal te laten schieten. Schei ’t Water
van ’t Cristal; laat het nog eens uitwaassemen, en Cristal schieten, gelyk te voren,
schei de Cristallen, en ga daar mede eveneens voort, tot dat gy al uwe Vitriool hebt
in Cristal geschoten. Laat uw Cristal schieten nog eens herhalen tot driemaal toe,
gelyk we reeds geleerd hebben. Smelt eindlyk nog driemaal uwe Cristallen in Scabiosa
water, of water van gezegende Distel, en laat uw smeltzel Cristal schieten gelyk te
voren; zo zult ge een zeer zuiver Cristal hebben, ’t geen ge stampen moet, en bewaren
in een glas. ’t Is deze Poejer, van Vitriool bereid, welke men in de Medicynen de
Gilla van Paracelsus noemt.
Deze Poejer doet zachtelyk alle de kwade vochuitbraken, en alle gistingen die te
zuur zyn van de Maag en edele deelen, zy wederstaat aan de verrotting en Pest. Zy
is uitnemend voor de Vallende Ziekte, en de Zinkingen, en in ’t algemeen, in alle de
Ziekten, die door te groten overvloed, of door bederf van vochten worden veroorzaakt.
Als men dit middel gebruikt, om de Pest te genezen, moet men drie dragmen in
twe pond Water laten smelten. Men doet’er een groot glas vol van nemen door den
zieken, zo dra hy voelt, dat hy van de Pest wordt aangetast. Men herhaalt het zeven,
of acht uren daar na, daar na gebruikt men de gewone Kordialen, en men doet enig
licht voedzel nemen.
prieel is een plaats met groente gedekt. Men zegt zie daar een Prieel van Buken, een
Prieel van Ypen, niet onaangenaam in een Tuin, ook van Kornoelje, en van
Kamperfoelje. Zie daar hoe men’er met Tuin-spreekwyze van spreekt.
prikken is een Zee-vis, die, van Krakebeen voorzien, wit van buik is, den rug met
blaauwe en witte vlakjes heeft, glad van Huid is, zacht van Vlees en lymerig. Deze
vis heeft geen been, zy komt in ’t voorjaar in de Rivieren.

Hoe men de Prikken gereed maakt.
Gebraden Prikken. Men moet ze eerst stroopen, aan mooten snyden, gelyk Aal, ze
laten zouten, daar na op de Rooster braden, daar na eten, als een gebrade Aal.
Gestoofde Prikken. Lamproje en Ragout. Men moet ze laten bloeden, ’t bloed
bewaren, daar na laten in warm Water aan moten snyden, daar na
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in Boter rood laten braden, met witte Wyn smaaklyk maken, en met Zout,
Muskaatnoot, Peper, en Laurierblad, en een bosje fyne kruiden, en daar een weinig
Meel bydoen. Als ze gaar zyn doet men’er ’t bloed by, en men dist ze heet op.
Gefruitte Prikken. Zie Gefruitte Aal.
prikstok. Is ene Roede tien, of twaalf voeten lang, iets dikker dan een duim, en wat
puntig van voren, ook wel met ene Yzere punt voorzien, om de Ploegende Ossen
daar mede te stoten, en tot den arbeid aan te zetten: hier van daan zeggen de
Bou-lieden: Prik de Ossen, zy Slapen. En dus zegt men iemand prikkelen,
aanprikkelen, aanporren, dat is, aanzetten, gaandemaken.
prokureur. Zie pleitbezorger.
protest. Men heeft twe soorten van Protesten, de ene om ’t niet aannemen, en de
andere om ’t niet betalen van Wisselbrieven die aangenomen zyn, ’t zy ze getrokken
zyn op gestelden dag, of op een, of twe uzo's, of op zicht.
De Protesten moeten gedaan worden op den tyd, dat de Wisselbrief vertoond wordt,
als hy, waar op ze is getrokken, ze weigert aan te nemen, ’t zy om den tyd, of de som
daar in vermeld, of by gebrek van Advys-brief, of van de Provisie, welke hy zal
bybrengen: want by voorbeeld; zo hy, ten wiens behoeve een Wisselbrief getrokken
wordt, zich vergenoegde met de aanneming, om te betalen, op twintig dagen zicht,
in plaats dat de Wisselbrief acht dagen zicht medebragt, is ’t zeker, dat zo in twaalf
dagen, welke hy ten dienste van den aannemer had willen verlangen, dees bank kwam
te breken, en niet konde betalen, de Wisselbrief voor rekening van den houder zoude
loopen, en dees zich op den trekker niet zoude kunnen verhalen. De rede daar van
is deze, dat een houder van Wisselbrieven, geen meerder tyd kan geven, dan de Brief
mede brengt, ten zy het was op zyn schade, gevaar, en baat.
Eveneens is ’t gelegen zo een Wisselbrief eist betaling van drie duizend Gulden,
en dat de houder alleen toestaat ’t aannemen van twe duizend Gulden, en niet meer
dan die som ontfangt; dan zouden de duizend overige gulden voor zyne rekening
blyven, zonder zynen verhaal op den trekker te hebben, om dat het den houder niet
vry staat ene aanneming aan te nemen, en minder te ontfangen, als op de Wisselbrief
stond, ten zy hy, by geschrifte, van den trekker last had gekregen, dat het voor zyne
byzondere Rekening zoude blyven. Niet te min zoude de houder van de Wisselbrief
kunnen toestaan ’t ontfangen van de tweduizend Gulden, als hy maar de Wisselbrief
voor de duizend overige Gulden deed protesteren, om dat dit het voordeel van den
trekker zoude zyn, dat de houder de tweduizend Gulden van zyne Schuldenaar ontfing.
De houder van een Wisselbrief moet noet uitstellen protest te doen, als de
Koopman, waar op zy is getrokken, aanneming weigert, om dat hy zegt geen
Advysbrief van den trekker te hebben gekregen, of wel, dat hy geen provisie in
handen heeft. Want de Posten moeten netjes in acht worden genomen, zo men geen
gevaar van toekomende schaden wil loopen: maar men heeft in dergelyke gevallen
iet in gebruik, ’t geen den Koophandel zeer voordeelig is: want om de aanneming
gemaklyker te maken, en de betaling op Wissel, zenden eerlyke Kooplieden den
Brief, noch het Protest te rug: maar wagten de acht dagen af, welke de Wisselbrief
tot betaling mede brengt, gerekend van den dag van ’t Protest af, dat gemaakt is, by
gebrek van aanneming. Middelende dien tyd, kan hy, waar op de Wissebrief is
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getrokken, een Advysbrief, of Provisie ontfangen hebben, om de Wisselbrief te
betalen, en de tyd laat niet toe ze te laten loopen, als of hy ’t aangenomen had, en dit
van den dag van ’t Protest af, gelyk boven gezegd is. Maar de acht dagen om zynde,
en hy, waar op de Wisselbrief getrokken is, weigerende te betalen, moet men een
twede Protest doen, dat gedaan zal worden by gebrek van betaling, en vervolgens
moet men ze na de plaats zenden, daar de Wisselbrief is van daan gekomen, om ’t
bekend te maken, of ’t den trekker in tyds aan te dienen.
Men moet als een zaak van belang aanmerken, dat zo hy, waar op de Wisselbrief
is getrokken, die niet wil aannemen, om ze in den tyd te betalen, welke de Wisselbrief
medebrengt, en ze by gebrek van aanneming is geprotesteerd, de houder van de
Wisselbrief kan hertrekken op den trekker; niet om hem te doen de somme wederom
geven, die in de Wisselbrief vermeld is, om dat men hem daar toe niet noodzaken
kan, dan wanneer men by gebrek van betaling heeft doen protesteren: maar wel om
hem te doen borgstellen, dat ingeval de Wisselbrief van hem, daar ze op gertrokken
is, niet wordt betaald, hy die som weder zal geven, die daar in vermeld wordt, met
de Wissel en Herwissel, koste van Protest, enz. want het zoude niet redelyk wezen,
dat hy ten wiens profyte een Wisselbrief getrokken was, imand anders, waar op de
ordre zoude zyn overgegaan, ondertussen den tyd zoude wagen, die de Wisselbrief
medebrengt, welke zomtyds twe, of drie maanden is, en dat de trekker zyn Geld
zoude gebruiken. Zo dat de trekker is gehouden de Wisselbrief te doen door hem
aannemen, waar op ze is getrokken. Of wel men kan ze in rechten noodzaken, goede
en voldoende waarborg te stellen, of de Penningen weder doen geven, voor de waarde
der Wisselbrief uitgeschoten. Dit is gebruiklyk en bejegent gene zwarigheden onder
de handeldryvende Bankiers.
De Protesten, by gebrek van alle soorten van Wisselbrieven te betalen, die op
gestelden dag en uso, of dubbelde uso zyn getrokken, moeten gedaan zyn binnen de
tien dagen gunst, gerekend van den volgenden dag van den Wisselbrief.
De tien dagen gunst, zyn van grote dienst, hierom zenden eerlyke Luiden en
verstandige Koop-
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lieden nimmer om ’t Geld van hunne Wisselbrieven, dan den achtsten, of negenden
dag, na ’t vervallen der Wisselbrief. Maar de aannemers moeten ook hun Geld gereed
hebben, om stipt te betalen. Want al wat de houders hun kunnen doen, is te wagten
tot den tienden dag, wanneer ze by gebrek van betalinge verplicht zyn den tienden
dag te protesteren, ten zy ze gevaar wilden loopen, dat de Wisselbrief voor hunne
rekening liep.
In de tien dagen gunst, zyn de Zondagen en Feest-dagen ook begrepen, zo dat, zo
de tien dagen gunst op Paas-, of Kers-dag vervielen, men op die zelfde dagen zoude
moeten Protesteren, om dat men die oplettenheid in de tien dagen na die van de
Wisselbrief moet hebben.
pruimen-bogaard, is een plaats daar niets dan Pruimen-boomen in geplant staan.
pruimen-boom, in ’t Latyn Prunus. ’t Is een soort van geboomte, waar van men twe
algemene soorten onderscheidt, de wilde en tamme.

Beschryving van den wilden Pruimen-boom.
Zy is zeer klein, de Schors is graau, wat na den purperen trekkende, de Bladen komen
niet voor den dag, dan na de Bloemen, zy zyn kleiner, en harder, dan die van de
tamme Pruimen. De Bloemen zyn wit, teder, bitter, bestaan uit vyf blaadjes. De
Vrucht heeft de grootte van een grote Druif; de kleur is zwart, trekkende na den
blaauwen; ’t Vlees is groenachtig en scherp, daar is een Neut in, zo groot, als die
van een Kers. Men noemt de Vrucht Sleepruim.
Plaats. Deze Boom wast op de Velden, in de Hagen en onbeboude plaatzen.
Eigenschappen. De ganse wilde Pruimen Bomen, dat is, ’t Hout, de Bladen, en
Vruchten zyn samentrekkende; men gebruikt ze in de Rode-loop, en afgang. Men
perst het sap der wilde Pruimen uit, mits dat men ze hebbe gestampt. Men zet dit sap
op een klein vuur, om ’t dik te laten worden, en’er een lyf aan te geven, dat is, als
drop van Zoet-hout. Dit uittrekzel gebruikt men in de plaats van de Acacia van
Egypten. Dit maakt, dat men ze noemt Acacia Nostras, of Duitze Acacia. Men geeft
ze van een halve schrupel tot een half dragma in. Men laat de Bloemen van de wilde
Pruimen-boom twe dagen in witte Wyn weeken, en daar na doet men’er een Water
van Destilleren, dat zweetdryvend is in ’t zydwéé. Men geeft het van vier tot zes
oncen. De Bloemen maken loslyvig. Men maakt met de rype Sleepruimen, in den
Oven gedroogd en daar na gestampt, ene Wyn, waar van de kruidige geur niet
onbehaaglyk is. Deze Wyn is goed in Buikloop, die zonder koors en krimpingen is.

Beschryving der tamme Pruimen-boom.
’t Is een middelmatige Boom, hebbende gekartelde Bladen; de Vrucht is ook rond,
vleesachtig en heeft een langwerpigen steen, die hard van binnen is. De Boom en
Vrucht is vry bekend.
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Men heeft’er verscheiden soorten van. De gele Amely-pruim; de enkelde, dubbelde,
rode, witte, bonte Abrikoos Pruim, Boere witte-, Boere blaauwe pruim, blaauwe
ronde Kwets, Bondblads Pruim, Damast Rojaal, dubbelde Boere witte, Duitze
blaauwe, Dojonnee, dubbelde Kroos, dubbelde Bloems-pruim, Engelze blaauwe
Pruim, vroege en rode Eijer-pruim, witte enkelde Kroos. Franze Pruim, Franze rode
Pruim, groene Mirabellen, enkelde Bedelaars-pruim, dubbelde Mirabellen.
Hoogduitze-kwets, Katryne-pruim, Konfyte-pruim, Maagden-pruim, Megchelze
Kroost, blaauwe, witte, dubbelde, enkelde, Oranje-pruim, Pedagron Pruim, blaauwe,
zwarte, dubbelde Pruim van Damast, enkelde dubbelde, paarse Eijerpruim, roode,
witte, Los op steen, Pruim de Altesse, Prumiools Pruim, of Brugnole, Rouge; Ros
Pruim, Rozekleur Pruim, Slee-pruim, Spek-pruim, Surprenante Pruim, Violet Pruim,
vroege ronde blaauwe, Violet van Zorgvliet, Witte Mirabel Pruim, Wateringze Kroos,
Witte Wyn-, Kroos-, Paters-, Rynsburgze-, Eijer-, Maloot-, Damast-pruim.
Wy zullen de beschryving van enige voorname hier laten volgen.
De dubbelde en enkelde Mirabellen, zyn groen gekleurde. De enkelde zyn rond,
als een knikker, draagbaar, alleen tot Konfyten bekwaam. De dubbelde is smaaklyker,
zo groot, als de dubbelde Boere witte Pruim, maar langwerpig, ingedrukter van naad
en vleessiger. De dubbelde Boere wit is rond, geel gekleurd, wat na den groene
trekkende, sappig en smaaklyker, als de dubbelde Mirabel, maar verschilt weinig
van de enkelde Boere Pruim in Smaak.
De enkelde witte Boere Pruim is geelder, maar ’t beste soort heeft rode spikkels.
Deze wordt by velen de smaaklykste van onze neerlandze Pruimen gehouden, vooral
zo zy op Stambomen ryp zyn geworden.
De Aprikoos-pruim, die na de Boere witte Pruimen komt, is van grootte, als de
dubbelde; maar een weinig langachtig en vleessig, zy zyn van kleur rood violet
vlakkig, waar in somtyd hoogrode stippen staan, zy zyn beter van smaak, dan
Eijerpruimen, dog niet zo geurig, als de witte Boere-pruim.
Konfytkroos, de smaaklykste en beste van alle Pruimen, om aan Schuttingen
geplant te worden, is zeer vleessig, aangenaam en geurig van smaak; maar niet
draagzaam, byna rond, zo groot als gemene Kroos, en van kleur hoog blaau Violet,
na den rode trekkende.
De Damast en Katharyne Pruimen zyn droger en vleessiger, als de Konfyt-kroos,
maar hier te Lande niet geurig, om dat ze niet ryp worden. zy zyn van verscheiden
soorten, Violetkleurig en langachtig.
Witte en Violette Eijerpruimen, zyn draagzaam, en worden daarom met voordeel
geplant; vooral Violette, die’er aangenamer uitzien en smaaklyker zyn.
Kroozen zyn’er van vele soorten, maar meest
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Blaau en Violetkleurige. Zy zyn draagzaam, maar niet euvel van smaak.
De Pedagron Pruim is van twe soorten, witte en blauwe. De witte is groot en wat
lang, zy is raau zo wel als geconfyt goed.
De Pedagron Violet is groot, vroeg en vol waas, zy lost steen, en is beter dan de
witte. Zy is vast van vlees en gesuikerd. Men eet ze raau. Men maakt’er Confituren
van. Men noemt ze Perdigron de Cernais dubbelde Damas, of Passe Velour, en te
Parys, Prune de Monsieur. Zy is daar zo goed niet als in heete Landen.
Dadelpruim, men heeft’er twe soorten van, een dat wit en langwerpig, als een
Dadel is, en als zy ryp zyn, zyn ze raau goed om te eten, en zeer vroeg ryp, ook is’er
een rood soort.
Behandeling. Men moet de Pruimen voorzichtig handelen in ’t plukken en bewaren,
op dat ze hare Waas niet verliezen, en daar door de aangenaamheid van haar gezicht.
Plaats. De Pruimeboom wordt op goede gronden gekweekt, en bloeit in April.
Eigenschappen. Alle de Pruimen zyn vochtig en koud, de zoeten doen afgaan, de
samentrekkende stoppen. De beste zyn de Damast-pruimen, die uit Sirien komen.
Als deze droog zyn, zyn ze goed voor de Maag, en vers al zo wel, als droog. De
Bladen verkoelen, drogen, stoppen den afgang; hun afziedzel in Wyn, als men’er
mede gorgelt, is goed voor de Zinkingen, die op het Tandvlees vallen, en op ’t overige
van de Mond. ’t Electuarium Diaprunum, is een goed Buikzuiverend middel,
inzonderheid het Solutivum. Dit is een middel om Gal te lossen. ’t Afziedzel van
Damast-pruimen met Honig van Plompen gemengd, is goed voor Hoofdpyn. ’t
Afziedzel der Bladen van Damastpruimen, met wat Melk gekookt, geneest de
Verzweringen, die in de Mond van kleine Kinderen komen. De Gom, in witte Wyn
gemeekt, en nuchteren gedronken, breekt en doet lossen de Steen door ’t wateren.
De Pruimen raau gegeten en in al te grote menigte, zyn oorzaak van de Loop.
De Pruimen beginnen in de Maand van Juli gegeten te worden; als het weder droog
en warm is, heeft men ze tot dicht aan October: maar, zo ’t weder vochtig en koud
is, hebben de Pruimen genen smaak, en zyn ze zelfs tot in September toe niet te eten:
’t is voor ’t overige een goede Vrucht, die men op verscheiden wyzen gereed maakt.
Men eet ze raau, gedroogd in den Oven, en Confituren; gesuikerd, of gestoofd met
suiker en gedroogd.

Gekonfytte Pruimen.
Men Konfyt geschilde en ongeschilde. Men laat ze de Steen houden. Men zal alleen
de Stelen afschrappen om ze te groender te maken; men zal ze in ’t water gojen, na
mate dat men ze schilt. Men moet ze om te Konfyten van den Boom plukken, en ze
niet laten afvallen. De ware tyd van plukken is, als zy beginnen rood te worden. De
beste, die men daar toe heeft, zyn de Perdrigon, de Mirabel. de Abrikoos-,
Katharyne-pruim. De Pruimen, die men schilt, zyn gemeenlyk zulke, welker bast in
’t rypen rood wordt, latende de andere ongeschild, of ’t moet om de lekkerheid wezen;
want wat de smaak aangaat, de schel is ’t smaaklykste van alle Vruchten. Men laat
ze in een weinig water eens opkoken, en men werpt ze daar na in een Pan, en zet ze
op een Fornuis, waar in de Kolen maar half gevonkt zyn, op dat de Suiker, eer ze
gevonkt zyn, tyd hebbe om te smelten.
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Men moet aanmerken, dat men in alle Konfituren, de kolen niet dan half ontstoken
moet hebben, als men begint te Konfyten, en zo men kan, moet men ze in eens koken,
dat is, dat men ze niet van ’t vuur moet halen dan wanneer ze genoeg zyn. Want als
men ze zo menigmaal over ’t vuur brengt vermindert het de kleur, en doet het de
Stroop aanbranden.
Ontrent de gekonfyte Pruimen, die zich boven aan uw Bekken zetten, moet men
toezien, dat men wel schuime, en de Vrucht in zyne Stroop wel doe wentelen, met
de rug van de Schuimspaan, doende ze gedurig boven de Vrucht koken, en als gy
ziet, dat de Stroop taai wordt, is ’t een teken, dat het aan ’t genoeg nadert, ’t geen ge
aan de druppen weten zult, die gy op een Schotel doet, als die niet vloeijen.
Als uw Konfyt genoeg is, zult gy ’t van ’t vuur halen, en ’t op de zelfde wys
handelen, als van de Peren gezegd is.
Zo gy ze in de Potjes wilt doen, als zy genoeg gekookt, en byna koud zyn, zult gy
ze van hare Stroop laten afdruipen, en leggen ze netjes in uwe Kopjes zonder te sterk
te drukken. Daar na zult gy, na twe, of drie dagen ze te hebben laten afdruipen, zo’er
nog enige vochtigheid op is, de Stroop weder warm maken; en is zy te dun, zult gy
ze weder opkoken. Daar na zult gy ze door een Temes op uwe Pruimen gieten, zonder
ze van uwe Potjes af te lichten, en maken, dat’er de Stroop op staat, die haar voor
bederf zal bewaren. Gy zult ze drie dagen ongedekt laten staan, daar na zult gy’er
een rond Papier op leggen, zo groot, als ’t Kopje, dat de Stroop zal raken, op dat, zo
’t bederft, men van Papier verandere. Dit maakt, dat de Konfituren’er wel en beter
uitzien, als men ’t Papier oplicht.

Gestoofde Pruimen van Perdrigon.
Neem ontrent twe pond Pruimen van Perdrigon, schil ze wel, en werp ze in koud
water; als gy ze hebt geschild; kook dan water in een Konfituurpan, waar in gy ze
werpen zult, na dat’er ’t eerste water wel is afgedropen; laat ze daar na eens opkoken,
en draag zorg, dat ze geen Marmelade worden. Neem ze dan af en laat ze op een
bodem van een Schotel, of Tafelbord afdruipen; neem daar na een half pond, drie
vierendeel, of meer Suiker, en doe die over uwe twe pond Prui-
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men. Gy zult de Suiker tot een sterke Stroop laten koken, daar na zult gy uwe Pruimen,
de ene na de andere in orde leggen, op dat ze niet breken. Gy zult ze zachtjes in een
Bekken roeren, en over ’t vuur, en hun geven zeven, of acht walmen; nemen ze dan
van ’t vuur; schuimen ze; laten ze koud worden, en dissenze op.
Groene Pruimen. Deze Pruimen worden op de zelfde wys gereed gemaakt. Zo ze
niet ryp zyn zult gy ze wat langer laten koken, dit kunt gy uit het handelen weten,
en gy zult maken, dat ze in ’t water niet breken.
Wat het gestoofd van Pruimen belangt, ’t geen gy heet zult eten, gy zult niet dan
een half pond Suiker op een pond Vruchten nemen; om de zindlykheid zal men de
helft van de steeltjes afsnyden, om ze aan ’t overige aan te tasten, zo men gene Vorken
wil gebruiken. Zie vrucht.

’t Kweken van Pruimen.
De Pruimen worden dan van uitloopen voortgeteeld, en geven vruchten, al worden
ze niet geënt. Als men ze echter Okuleert, of zoogt zyn de Vruchten smaaklyker, en
draagzamer. De Rospruim, die een soort van een wild Kroostje is, dat draagzaam is,
en krachtig houtgewas maakt, wordt deurgaans tot Okuleren en zoogen gebruikt.
Doch best is ’t de uitloopen van ider soort daar toe te gebruiken.
De Pruimenboomen maken vele fyne haairwortels, willen vochtige gronden hebben,
en niet veel Mest, en vooral geen Paarden-mest.
Zy moeten niet veel besnoeid, noch luchtig van binnen gemaakt zyn. De
Pruimenboomen, die krachtig houtgewas voortbrengen, zyn zelden draagzaam; maar
door verplanten, en de Wortels een weinig te drogen, als ze uitgehaald zyn, kan men
ze draagzamer maken.

Middel tegen de ziekten der Pruimeboomen.
Zo de Pruimeboom kwynt, en weinig draagt, giet de moer van Wyn met water
gemengd by, den Boom, of wel pis van een Koe alleen, of oude Mensen pis, met
water gemengd, of As van den haart, en van Wyngaard hout. Aanm: op Lusth.
ptisaan. Zie koeldrank.
puisten van ’t aangezicht voorhoofd; Zie aangezicht en wezen.
puit is een soort van Net, ’t geen dient om Vis te vangen. ’t Is niet anders dan een
deel van een Fuik. Men heeft de wyze hoe men ze maakt met de afbeelding daar van
in ’t Artikel net. Blandz. 632. Wy zullen hier opgeven, hoe men ze in alle waters
legt. Als dit niet is toegesteld, moet men het aan ‘t water by de plaats brengen, daar
men ’t leggen wil. Deze moet een plaats zyn daar men Biezen, en vry dikke ruicht
heeft, daar moet gy’er met een stok een plaats voor maken, die zo groot, als uw Net
is. Deze deurtocht zal zo veel beter zyn, als zy langer en wyder is, en evenwel op

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

den ingang der Puit eindigt; zo aan ’t eind E. als aan ’t ander F, om de Vis te beter
in ’t Net te leiden. Als de plaats gereed is, moet gy vier steenen hebben, elke vier,
vyf pondeu zwaar, en maken die aan enen der stokken vast, by voorbeeld aan die
daar de Touwen aan vast zyn, getekend met de Letters G. H. I. K. om ’t Net te doen
zinken. Gy zult ook een Tou L. R. vast maken, met het ene eind aan ’t midden L.
van de Stok, met E. F. getekend, dat een bekwame langte heeft, om met het andere
eind boven ’t water, te reiken, om daar aan de Puit kan ophalen.
Zo de Plaats daar gy ’t Net moet zetten bygeval zo ver van de kant was, dat men
’t konde zetten, zonder te water te gaan, om ’t zo te leggen, dat het gans, gedekt was;
by die gelegenheid, zal ’t Tou R. u dienstig zyn, om ’t’er uit te halen; want zo gy
moet te water gaan om ’t te leggen, zal ’t u nodig zyn, om ’t’er uit te halen: want zo
gy zyt genoodzaakt geweest te water te gaan, om ’t te leggen, en gy ’t eind R. van ’t
Tou hebt aan de kant gebragt, hebt gy niet nodig’er weder in te gaan, om ’t Net by
het Tou R. uit te halen, en als men by ’t Tou R. trekt zal ’t Net wel volgen, zonder
dat men is genoodzaakt zich voor een twedemaal nat te maken.
Zo de plaats, waar op men ’t zetten wil, niet meer, dan een voet, of zes van de kant
af is, kunt gy ’t wel doen, zouder u te water te begeven, nemende het dwers by een
van de houten en leggende het op uw hoofd, zo dat de Stok G. H. I. K. daar de steenen
aanhangen, boven zyn, of tegen over die, welke gy in de hand hebt, gy zult ze midden
in de deurtogt werpen, houdende ’t eind van ’t Tou H. vast, daar na zult gy met een
gevorkt eind van een stok, het Net op zyne plaats leggen en schikken, om het met
loof, dat gy gesneden hebt, te dekken, en, al ’t andere zult gy in ’t vaarwater gojen,
op dat de Vis het gemaklyker volge, als zy daar een dekzel vindt: men kan’er het
Net een nacht, of twe inlaten, naar dat het warm is, en niet langer.
purperkoors. De tekenen, welke voor de Purperkoors gaan, verschillen weinig van
die, welke voor de Kinderpokken gaan, en voor ’t Roodvonk; alleen is de Pols wat
kleinder en trager; de waters zien’er somwyl gezond uit, somtyds dik en drabbig, en
men bloedt uit de Neus, en heeft een kwaden adem.
Zo de Purpere vlekken op den dag der scheidinge voortkomen; in hoe groter
menigte zy zyn; hoe ze minder zyn te duchten. Maar zo de vlekken weinige zyn,
zwart, of blaau, en buiten scheiding, zyn ze doodlyk. De Waters en ’t zweten zyn
zekere voortekens in de Purperkoorts; ondertussen, die wel gekookt zyn, en in welker
midden een wit slym voor den dag komt, ’t geen schynt te vermeerderen, en As op
den grond van ’t Glas, van den enen dag tot den andere heeft, zyn van een zeer goed
voorteken.
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Wat de zweeten aangaat, zo ze matige zyn, en van ’t begin tot het eind der Ziekte
duren, en men daar niet van verzwakt is, zyn ze beter voortekens, dan die den maat
te buiten gaan, en de toevallen niet verminderen.
’t Is ook goed, dat de buik niet te los, noch te zeer gestopt is; ’t ene zoude ene
zwakheid beduiden, en ’t andere een lange ziekte, ’t geen den elfden, of veertienden
dag ene slaapziekte, of ylhoofdigheid, of andere moeilyke toevallen zoude kunnen
beduiden. Te genezen is in de Purperkoors een goed teken, ’t slapen maakt, dat ze
na de herzenen niet stygt. Maar veel te nikken is kwaad, of ook ’t schrikken en ’t
beven der handen, ’t stamelen, ’t doof worden, en weggaan van den honger. Als men
de Purperkoors wil behandelen, moet men tot de geneesmiddelen in de Koors en
roodheid in gebruik, zynen toevlucht nemen. Zie pest.
purgeermiddelen.
Cristallen de Luna, men geeft ze van twe tot zes grein.
Sublimatus Dulcis, men geeft ze van zes tot dertig grein.
Een altyd durende Pil.
Sal Polychrest, men geeft het van een dragma tot zes.
Tartarus Vitriolatus, men geeft het van acht tot dertig grein.
Crystalli Tartari, geeft men van een half, tot drie dragmen.
Tartarus Solubilis; men geeft het van een Scrupel tot een dragma.
Hars van Jalappen en Scammonie, men geeft het van vier tot twaalf grein.
Jalappen, van zes grein tot een dragma.
Rhabarber, geeft men van vyftien grein tot een dragma.
Extract van Rhabarber, geeft men van tien greinen tot twe scrupel.
Extract van Aloë, geeft men van vyftien grein tot een dragma.
Extractum Panchymagogum, geeft men van een tot twe scrupel.
Pulvis Cornachinus, geeft men van vyftien tot veertig grein.
Magisterium, of Precipitatum Antimonii, geeft men van vier tot twaalf grein.
Extract van Rozen, geeft men van een half dragme tot twe dragme.
Muskaatrozen in infusie.
Honig.
Sennebladen.
put, of Wel-put; is een enge diepte van ronde gedaante in de aarde, welke men al
gravende, of borende, of door beide maakt. Men maakt voornamelyk putten, om
water op de plaatzen te hebben, daar men ’t deurgaans niet heeft.

Van de plaats daar men Putten moet maken.
Men moet zorge dragen, dat men ze op plaatzen graaft, die ver zyn van Sekreten,
Stallen, Mesthoopen, en andere plaatzen, welker stank zich met het water vermengen
kan. Hierom zal de voorplaats van het Huis, de plaats zyn, om ze daar zo groot te
maken als men wil. Wat de deugd van ’t water belangt; deze hangt van den aart der
plaatze af, waar in men ze graaft; want, zo de grond zandig en zwart is, of dat’er
Klei, of Keitjes zyn, of nog beter, zo’er Keitjes en Zand zyn, dan hoeft men niet te
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twyffelen, of men zal’er goed water hebben. Maar in tegendeel zo ’t een aarde is, of
zo’er Kryt, of Modder is, dan kan men’er niet voor in staan. Gelukkigen zyn dus zy,
welker grond de vereiste hoedanigheid heeft om goed water te hebben: want daar is
geen ander middel, om goed water te hebben.
Aanmerkingen. Zie daar aanmerkingen, welke men geloofd heeft over de plaatzen
te moeten maken, daar men Putten zal graven. Verscheiden die Huizen op de kanten
van Velden hebben, en menen daar Putten te maken, zouden denken, dat ze veel geld
spaarden, dat zy ze op zo een plaats maakten; en ziende ene plaats daar Wilgeboomen,
of Stoven wassen, welker aart na vocht trekt; zullen de luiden een ontwerp hebben
om daar hun Huis te stichten, menende daar met weinig kosten water te zullen krygen,
en dat die Put nimmer uit zoude dragen. Maar zy bedriegen zich zeer, want schoon
die plaatzen zeer vochtig zyn, echter zullen de Putten, daar gemaakt, de eerste nood
hebben, om uit te drogen; terwyl ’t water niets deugt. Men moet daarom zich wagten
van op zulke plaatzen Putten te maken.
De Putten moeten wel onderhouden worden, want het is zo veel moeite niet, ze
eens ’s jaars schoon te maken, en’er geen vuil in te gojen.
Tegen de gedachten van hun aan, die de Putten sluiten, om ze schoonder te houden,
zegt men daar en tegen, dat men ze niet genoeg kan open maken, om’er de lucht te
laten by komen, die maakt het water beter, en zuiverder, dan, of dezelfde den dag
niet ontfingen.
Eindlyk zo men goed Putwater wil drinken, moet men’er veel water uithalen,
alzo’er niets zekerder is, dan dat hoe men’er meer uithaalt, hoe de deelen, die het
uitmaken, min grof zyn, en gevolgelyk wordt het beter voor de gezondheid.
Om te maken, dat de Putten, die by de Zéé zyn, zoet water hebben, maak een wyde
ruime diepte, al was zy van honderd voeten middellyns. Na dat gy eerst gezet hebt
zeer lange Palen, zult gy ’t geen’er in is wel uithalen, en al de modder, die daar in
is, zult gy met gereedschappen wegwerpen, die daar toe bekwaam zyn; behalven de
Palen zult gy door dit middel ze in staat stellen tegen de hoge vloed. Als zy droog
zal zyn, en’er geen vocht altoos in is, zult gy nog een andere ry zeer lange Palen
steken, tien voet van den andere, en zult’er ook al de Modder uitgojen, en op de
zelfde wys drie, of viermaal doen, tot dat gy zoet water krygt.
pyl van een Vuurpyl, is een lang dun Hout,
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dat men aan de gevulde Pyl vast maakt, die zo zwaar moet wezen als de Vuurpyl,
om ze in evenwigt te houden; anders zou ze niet om hoog gaan.
pyn. (hoofd.) Zie hoofd.
pyn in de Buik. Deze zyn pynen, welke men in de Buik als men ’t Kolyk heeft, gewaar
wordt. Zy worden door scherpheden veroorzaakt, of door winden, in de darmen zich
onthoudende.
De Vrouwen, die op ’t Baren staan, zyn onderhevig aan Buikpynen, zo wel, als
jongeboren Kinderen. De Sennebladen, die niet wel gezuiverd zyn, geven ook
Darmkrimpingen; en Paarden sterven’er somwyl van.

Geneesmiddelen voor Buikpyn.
Wy noemen Darmkrimpingen, die Buikpynen, waar aan men somwyl den naam van
Kolyk geeft, schoon, om eigentlyk te spreken, de naam van Kolyk zich niet uitstrekt
tot de pyn in alle de darmen. Wy hebben reeds voor Darmstekingen middelen gegeven,
als we van Buikpyn spreken: want met der daad de Darmstekingen, of Krimpingen,
of snydingen, zyn niet anders dan hevige Buikpynen.
I. De Krimpingen die van overvloedige Gal komen, die aan ’t gaan is gemaakt,
worden door drank genezen met anderhalve once Manna Calabrina, die vers is, en
twe oncen zoete Amandelolie, nuchteren ingenomen.
II. Zo de Darmkrimpingen van enige winderigheden kwamen, nuchteren, of ten
minste lang na ’t eten ontfangen, zouden twe scrupels Zout van Alzem, met twe, of
drie Vingerhoeden rode Wyn, uitnemend goed. Die geen Zout van Alzem heeft moet
twaalf, of vyftien uren groene, of droge Alzem, in Wyn laten trekken.
III. Gy kunt ook matiglyk in water een Hoender Ei laten koken, dat vers is, en
hebbende het wit weggenomen; doe in deszelfs plaats zo veel Olyven-oli; meng alles
wel onder een, en doe het op staande voet deurzwelgen.
IV. Eindlyk ’t gedestilleerde water van Eikels, en, by gebrek daar van; ’t sap der
Eikelen doorgezwolgen is zeer goed; men verzekert, dat de grootste Eikengalnoten,
gedroogd, gestampt en deurgezwolgen met iet, dat’er by hoort, als een klein glas
rode Wyn, die volmaakt ryp is, of een halve lepel Vleesnat, allerlei soort van Buikloop
stilt.
V. Die niets wil innemen, laat die in een steenne, houte Mortier de verse Bladen
van Melisse stampen, of Baume de Jardin, welke de fyne Kruis en Munt is, en maak
daar van een Pap op den Buik.

Beproefd middel, sederd weinig tyd, ondervonden in een Kind van drie
Maanden, dat krimpingen in de Buik had.
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Neem anderhalf once zoete Amandelen, zo veel Siroop van Rozen, die afgang maakt,
een half dragma Sperma ceti, een half scrupel Geest van Zout Ammoniac. Meng dit
en geeft ’t lepels wys in.
Men legt op den Buik van ’t Kind, de volgende Pleister, als de Buikpyn zeer hevig
is, en men daar van gebruikken zal, als de Buikpynen bedaard zyn.
Neem een half once Meliloten Pleister, en zo veel Unguentum Hyoscyami, doe
daar wat Was onder.
Zachte Purgeermiddelen, met pynstillende en windbrekende middelen gemengd,
zyn in zo een geval altyd goed; maar wat de Pleister belangt, daar we van spreken,
zy is uitnemend.

Buikpynen der Paarden. Geneesmiddelen, voor de krimpingen en pynen der
Buik, van de Paarden.
Neem drie Pypen, stop ze met goede Tabak; ontsteek’er een, en steek ze in den Aars
van ’t Paard, gy zult het zien rooken, als een Mens; als die uit is, ontsteek ene andere,
en vervolgens nog ene, als die uit is; en gy zult uw Paard terstond genezen zien. Van
veertig Paarden, door deze ziekte gekweld, zullen’er wel negenendertig worden
genezen. Zie Bladz. 738. en in de Figuren daar ene verbeelding van.
pynboom in ’t Latyn Pinus, is een Boom met vezelige Bloemen, of Pluizen, die van
de Vrucht onderscheiden aan den zelfden Boom staan. De Zaden worden aan
geschulpte kegels voortgebragt, waar by gevoegd kan worden, dat de Bladen langer,
dan die van den Denneboom zyn, en aan paren uit elke Schéé, worden voorgebragt.
De soorten. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
Plaats. Zy bemint hoge Gronden, en warme Landen.
Men haalt van de Pynboomen door insnyden een Hars, daar men Pik van maakt.
De Schors is samentrekkende en drogende. De Vrucht is in in groot gebruik, in
gestoofden en pasteijen; men verzacht’er ook den hoest mede; groen gedestilleerd
neemt ze de rimpels uit het Aangezicht weg, en belet ze het aanwassen der Borsten.
Zy zyn ook goed, om de schaamdeelen te vernaauwen en daar de vloeden van daan
te wenden. Maar ’t Sap der Bladen heeft veel kracht; daarom die aan de Heupjicht
onderhevig zyn, en aan de Lamheid, moeten’er dikmaal van eten, hebbende te voren
de Neuten in koud water laten weeken, om’er de scherpte van te benemen: want zy
krygen daar ene hitte deur, en ene gematigde koude, die met een waterige stof is
vermengd, die aardachtig is, welke een weinig aan de lucht deelt.
Men stampt de Kernen in een Mortier, en perst’er ene Olie uit, die voor de Borst
goed is, verzacht, en die, met Malvezei-Wyn gedronken, de krachten, in den
Venusstryd verloren, doet herstellen. De deeg, die na de uitperzing overblyft, is goed
om handen te wassen.
De Pyn appels hebben ene verzachtend vermogen, en zyn goed voor de scheurbuik.
Dit maakt,
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dat men den Pyn-boom, den Boom der scheurbuik noemt; men gebruikt ze in
Vlaanderen, daar die kwaal gemeen is, daar tegen.

Pynen, van de deelen van ’s Menzen- en Beesten-lighamen, en derzelver
Geneesmiddelen.
pynen der Tanden; zie tand.
pyn-kolyk. Zie ’t woord kolyk.
Zo de Geneesmiddelen, die men daar vindt, u niet behagen, kunt gy ook dit nemen.

Middelen voor ’t Galkolyk.
Gezuiverde Salpeter, of Crystallum Minerale; men geeft het van een scrupel tot een
dragma.
Sal Polychrest van Rochel; men geeft het van een dragma tot zes.
Geest van Vitriool, Zwavel van Salpeter gezoet. Men geeft het van vier tot acht
druppen.
Tartarus Solubilis. Men geeft het van tien grein tot een half dragma.
Zout van Zwavel; Men geeft het van een half scrupel tot twe scrupels.
Tartarus Vitriolatus. Men geeft het van tien grein tot een half dragma.

Geneesmiddel voor de pyn Graveel-kolyk.
Neem een handvol Glaskruid, zet het ’s avonds in een aarden pot te weeken, en laat
het ’s morgens in dat water tot op helft verkoken, ’t welke niet méér dan een kommetje
moet zyn; doe daar in drie kleine lepels met Kandyzuiker, en zo veel Limoensap,
draag zorg, dat gy ’t laat doorzygen, en drink het hèèt, als een Vleesnat; herhaal het
drie morgens, elken maand, te weten, de langste dagen van de maand.

Andere tegen Graveel-kolyk, Steen, Graveel.
Zout van Mars; men geeft het van vier tot zes grein.
Tinctuur van Mars, men geeft het van een dragma tot een half once.
Extract van Mars dat opent, men geeft het van tien grein, tot twe scrupels.
Filosofize Geest van Vitriool, men geeft hem van vier tot twaalf druppen.
Geest van Zout; men geeft hem van vier tot acht druppen.
Geest van Sterkkers; men geeft hem van vyftien druppen tot een dragma.
Geest van Lepelblad; men geeft hem van zes tot twintig druppen.
Conserf van Cynorrhoden.
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Gezoette Geest van Salpeter; men geeft ze van vier tot acht druppen.
Sal Polychrest van Rochel; men geeft ze van een tot zes dragma.
Zout van Zwavel; men geeft ’t van tien grein tot twe scrupel.
Zure Geest van Zout Ammoniac; men geeft hem van vier tot acht druppen.
Geest van Vitriool van Mars, men geeft hem, van vier tot twaalf druppen.
Zoete Olie van Vitiool; men geeft ze van vier tot tien druppen.
Geest van Vitriool en Zwavel; men geeft hem van vier tot acht druppen.
Geest van Was; men geeft hem van tien tot dertig druppen.
Olie van Was; men geeft ze van twe tot tien druppen.
Vluchtige Geest van Brandsteen; men geeft hem van vier tot zestien grein.
Geest van Brandsteen; men geeft hem van tien tot vier en twintig druppen.
Geest van Papier; men geeft hem van zes tot twintig druppen.
Tartarus Solubilis; men geeft ze van tien grein, tot een half dragma.
Tartarus Martialis Solubilis; men geeft ze van tien grein tot een half dragma.
Tartarus Emeticus Salubilis; men geeft ze van vier tot twintig grein.
Laudanum; geeft men van een half tot twe grein.
Geest van Terebintyn; men geeft hem van vier grein tot twaalf greinen toe.
Geest van Ammoniac-Zout; men geeft hem van vier tot zestien druppen.
Crystallum Minerali; men geeft het van een scrupel tot een dragma.

Om ’t Kolyk opstaande voet te genezen.
Als den Zieken den Buik wel is gezuiverd en geklisteerd; neem een vierendeel
Maagden olie van Noten; een half pintje rode goede Wyn; een weinig Mithridaat,
en Kamillen, alles wel by een gekookt, neemt ze op staande voet weg.
Een Dojer van een vers Ei; vol Olie van Neuten, of Olyven, voert het zelfde uit.
Een Servet in leuk water gedoopt, doet het zelfde.
pynen in de Maag; Zie maag.
pynen (Jicht) Zie jicht, voeteuvel.
pynen (Hoofd) Zie hoofpyn.
I. Zo men na ’t drinken Pyn in ’t Hoofd krygt, kan men een Kussentje op ’t
Voorhoofd leggen, van Serpolet, Politric en Rozen, of den rook en waassem van een
Afziedzel van Kool ontfangen.
II Zo dra ’t Hoofd zeer begint te doen, moet men een Appel, of twe Korpendu, of
enige bittere Amandelen eten, of eten geraspte Hartshoorn met Wel-water, of
Stroom-water, of zo men ziet, dat de Maag niet is aangedaan, kan men een goed glas
Wyn drinken.
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Pyn in ’t Hoofd, die van koude komt.
Zo men van grote koude pyn in ’t hoofd heeft; leg op u Hoofd een zakje met Zemelen,
Honig, en gebraden Zout, of Salie, Marjolein, Beteunie, Tym, Anyszaad, Venkel,
Laurierbeijen, en Geneverbessen, zo heet, als men ze kan verdragen; of vryf de slagen
van ’t Hóófd met sap van Nachtschaje Rozen-olie, Azyn.

Pynen der Oogen.
De Zinkingen op de Ogen worden door een Pap belet, die op ’t voorhoofd wordt
gelegd, gemaakt van een stuk van huisjes Slekken met Meel, Wierook, en Aloë, wel
deur een gemengd, tot dat alles zo dik, als Honig is.
Voor de Pyn der Ogen moet men een Afziedzel van Kamillen, Meliloten,
Venkelzaad, in Water en witte Wyn maken, en daar een Lywaat vier dik in steken,
’t welk dikmaal, wel uitgedrukt, moet op ’t Oog gelegd zyn; of men moet’er Vrouwen
Melk op leggen, met het wit van een Ei, zeer wel geslagen. Zie oogen.

Pyn van ’t Oor, van een heete oorzaak voortgekomen.
Drup in ’t Oor de Olie van Hyoscyamus. Neem Rosenolie en een weinig Azyns,
spuit’er mede in ’t Oor. Leg’er daar na op een Zakje met Kamillen, Meliloten,
Lynzaad, witte Heumst, in Melk gekookt. Zo de oorzaak koud is, doe’er op Muskus
met Kottoen; of een grein Muskus. Scribonius pryst het Roet van Pik, warm met wat
Rozen-olie in ’t Oor gedropen zeer, als’er ontstekingen zyn.

Om de Pyn van hun te stillen, die van boven neer gevallen zyn.
Geef de zwaarte van een halve Ryksdaalder van deze Poejer met goede Wyn; Mummie,
Tormentil, Rhaponticum, Sperma ceti van elks een dragma; of wel, geef een
Ryksdaalder gewigts van ’t Zaad van huislook, bereid in Suiker Kandy.

Om de Pyn van een verse Wonde te stillen.
I. Men moet nemen Baume de Jardin, de grote en kleine Smeerwortel en weinig
Zout; ’t alles onder een stampen en ’t op de Wonde leggen. Men moet ook in de
Wonde ’t Sap van Tabak laten druppen; of nog beter daar op leggen den droes ën
sap van dit kruid gestampt, en terstond de Wonde zwachtelen, en houd voorzeker,
dat zy weder in drie dagen zal genezen worden.
II. Neem Appelen d’Ormeau, Bloemen van St. Jans kruid, en Rosmaryn,
Rozenknoppen; doe het alles met den anderën in een glazen Bottel vol Olyven-olie.
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Draag zorg van de Bottel wel te sluiten, en zet ze in de Zon, tot dat alles ongevoelig
verteerd, en verrot schynt. Laat ze daar na door een Lywaat verscheiden reizen loopen,
en bewaar ze in een Fiool, om’er in de Wonde enige druppen van te doen.
III. ’t Vaardigste en beste middel is, ’t Sap en de Droesem van Tabak, en Smeerzel,
dat daar van is gemaakt. Dit Smeerzel is zeer zonderling. Neem Yzerkruid, Agrimonie,
Beteunie en Pimpernel van elks een handvol, was ’t wel af, en gewassen zynde droog
het af; en stamp het in een Mortier; doe het daar na in een aarden verloodden Pot,
met zeven pond witte wyn; laat het op de helft verkoken, met een dekzel dicht gedekt,
over een zacht helder vuur. Laat de Kruiden wel deurzygen en uitperzen, terwyl ze
nog wat heet zyn, door een dicht stamyn, doe’er een pint wit Pek, op zich zelfs
gesmolten, by; een half pond wit Was met Mastik in greinen, en Terebintyn, van elks
een once, en maak’er een dik Smeerzel van.
IV. Niets is nog beter, dan Grieks Pek te nemen met Zwavel en Olibanum, van
elks evenveel, ’t met elkander te stampen met wit van een Ei, en na dat men’er ’t
Bloed heeft uitgedopt en afgeveegd, de lippen der Wonde by een gebragt, daar op
te leggen met Lywaat, als een Pap; daar na ’t met een kompres te verbinden, en ’t
daar enige dagen op te laten leggen.
V. Of wel, laat de Bladen van gezegende Distel koken en Bloemen Meel in Wyn
tot Smeerzels dikte; was tweemaal op enen dag de wonde met Wyn, en leg’er daar
na dit Smeerzel op; of Was de wonde met een Afziedzel van Paardebloemen.

Middel, dat nog gemaklyker is.
VI. Neem Modder onder in de water, of Putemmers gevonden, en leg ze op de wonde,
zy zal wel haast sluiten.

Voor de Pyn van gekwetste Zenuwen.
Neem het Zaad van rype Hoppe, doe’er een glas van half vol; Vol ’t met Olyven-olie;
stop het wel toe; en laat het in een Ketel met heet water koken vier en twintig uren.
Als ’t water verkookt is, moet men ’et ander water in doen, en daar vier en twintig
uren lang mede aanhouden. Na dien tyd neem de Fles uit het Water; en zet ze tien
dagen in een Mesthoop.
II. Gy kunt ook Olie van Hop met het zelfde gevolg nemen. Vul een Pot, die
verlood is, half met het Sap van de Bladen van Hop; en giet’er zo veel Olyven-olie
op; doe deze Pot wel gesloten met een deeg in den Oven zetten; na dat’er het Brood
uit is, en laat het’er in tot dat het Sap verteerd is. Bewaar die Olie, om ze op de
gestoken, of gekwetste Zenuwe te leggen.
III. Leg’er op Koejedrek met goede Azyn gekookt, of Olie van Eikels, of Gom
van een wilde Pere-boom, met Kapoenen vet gekneed, of Olie van Linden, of Jasmyn.

Voor de Pyn die van de Zenuw-steek komt.
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Neem de Slakken met hunne huisjes, stamp ze en leg ze ten eerste op de geprikte
zenu. Of wel, laat in de Zon de Flierbloemen trekken in Noten-olie, en smeer’er de
geprikte Zenuw mede; of wel met olie van Balzamine.
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pyn der speenen. Zie speenen.
Daar is een Pyn door een zeker soort van Kramp in den endel Darm veroorzaakt,
die voor die der Speenen veeltyds deurgaat en zeer wel na Antihysterica luistert.
pyn die de paarden hebben. Zie paarden.
pyp is een soort van een Vat, dat in enige Landschappen van Vrankryk zeer in gebruik
is, als in Anjou en Poitou. Daar gaan twe Barken in, of twe Bussard, dat zo veel, als
ander half Oxhoofd van Orleans, Dion, Nuys en Macou is, die anderhalf Oxhoofd
van Parys is.
pyp is een gereedschap dat zeer bekend en om Tabak te rooken in gebruik is; als ook
tot Anys en Ogentroost, Salie te roken, enz. De Wynproevers zyn zeer gezet op
Pypen, die doorrookt en zwart zyn. Zy menen, dat de Tabak noch lekkerder is. Men
gelooft ook dat zulke Pypen tot poejer gemaakr, en met witte Wyn, tot zekere maat
ingenomen, goed voor ’t bloeden zyn.
Q.
quartelbezie. Zie Hubners Kunstwoordenboek. BRYONIA.
Beschryving. ’t Is ene Plant, welker Bloemen na de Klimop gelyken, al hoewel ze
groter zyn; zy gelyken in de Bladen, de stam en aders na de Winde. Derzelver vrucht
komt aan beijen, die eerst groen, daar na rood, en eindlyk zwart zyn. De Wortel is
van buiten zwart; en geel van binnen. Men eet de Spruiten in ’t voorjaar, als Asperzies.
Plaats. Zy wast in de Hagen, en in ’t Bos.
Eigenschappen. Zy heeft dezelfde krachten als de wilde Wyngaard, maar minder
kracht. De Spruiten, als Salade gegeten, maken los van Buik, doen wateren, brengen
de stonden voort, en verminderen de Milt. Zy zyn goet voor die met drajingen in ’t
Hoofd, Vallende ziekte, en Lamheden zyn gekweld. Men maakt een drank van ’t
Sap der Wortel, van Honig en Wyn elks evenveel, welke voor zulken uitnemend is,
die met de Klieren, of Krop-klieren gekweld zyn. De Bladen worden met Wyn op
de zweren van den hals der Dieren gelegd, die lastdragen.
queekhof is een plaats in den Tuin, waar van ’t land goed moet zyn, twe voeten diep
omgespit, gedurig van Onkruid en Wortels gezuiverd, om’er Vucht-boomen te planten,
die eerst uit den Zaaituin komen, om ze te gebruiken, en aan Latwerken in plaats van
een gestorven Boom te zetten. Men moet Kuilen naar een Lyn maken van twe voeten
van alle kanten wyd, twe diep, en vier voeten van den anderen, waar van de zyen
ook vier goede voeten van den andere staan. Gy zult uwe Boomen, gegriffeld in den
Zaaituin, in uwen Kweekhof overbrengen; al waren de Loten niet boven een jaar
oud, zy zullen goed zyn om te verplanten. En om ze te planten, zult ge naaukeurig
zorg dragen, van daar wat oude Mest onder goede Aarde te mengen, en daar van een
klein heuveltje in ’t midden van een gat te maken, om daar den Boom op te zetten,
spreidende de Wortels na alle kanten uit, altyd na om laag trekkende. Daar na zult
gy de Kuil tot aan de Griffel toe volmaken, en trappen de Aarde in, om den Boom
vast te zetten.
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Draag zorg, dat ’t ent, gelyk met de oppervlakte der Aarde staat, om den Boom
fraai te maken, die onaangenaam voor ’t gezicht zoude wezen, zo de Knop van ’t ent
de wilde stam overwaste, en een knobbel maakte ter plaatze, daar griffel vast wast,
’t geen onaangenaam in ’t gezicht zoude wezen.
Wat de Bomen belangt, die dienen om aan latheggens en tegenheggens tegen ’t
Zuiden te zetten. Men kan de Bóómen met hunne Griffels vier duimen in den grond
zetten, om méér koelte te hebben, zonder te vrezen, dat ze den uitslag wegens dróógte
niet zullen uitschieten; en als zy ze uitgeschoten hebben, kan de Tuinman in ’t
Schoffelen daar zorg voor dragen, en aan de Knop wat lucht geven, op dat ze gene
nieuwe uitslag voortbrengen.
Gy zulr ook toezien, dat ge in de grote hitte, zo ge uwe Bóómen veel goed wilt
doen, om de Stam een heuvel van vergaanne Aarde legt (zonder evenwel de Stam te
raken) drie voeten rondom uwe Boomen, en vier vingeren dik. Dit zal dienen om de
koelte in de Aarde te maken, en ze te beschaduwen, en zal beletten, dat’er een groten
regen op vallende; zy niet uitgehold worde, en de kleine Worteltjes sterven. Zo
terstond, voor dat men’er deze Mesthoop oplegt, gy de Aarde eens omspit, zult gy
eens dubbel goed aan uwen Boom doen, vooreerst ze vochtig houden, en ten andere
zorg dragen, dat’er geen onkruid door heen schiete.
Den Kweekhof hebt ge om drie redenen voornamelyk van doen. De eerste, om
Boomen in voorraad te hebben, die bekwaam zyn om de plaats der verstorvenen, of
der kwynende te vervullen. De twede, om de verwarring in uwe Entplaats voor te
komen, door de te grote menigte van jonge Boomen. De derde zal zyn, om’er te
kunnen verkoopen ter vergoedinge van de eerste onkoste, die ge tot het aanleggen
van uwen Tuin gedaan hebt. De Boomen kunnen u ook Vruchten op die plaats geven;
en buiten dit alle zal een Bóóm, die menigmalen verplant wordt, beter in staat zyn,
om verplant te worden, dan, of gy ze eerst uit den Kweekhof halende plaatste daar
ze blyven moest.
’t Is ook nodig, dat gy een Kweekhof houdt voor de Bóómen, op wild Geënt (als
Peren, en Appelen en andere) welke gy tot Bomen van een stam van zes voeten wilt
laten groejen: en om ze na behooren in ’t Planten te handelen, moet men de Penwortel,
of Hóófdwortel, en haar Houtgewas tot op een vinger langte van de Stam, en de
Takken, die te veel voedzel na zich haalden, en die een vork aan den Boom zouden
maken, wegsnyden, latende de kleine, op dat de stam dikker worde door ’t
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sap onderweg op te houden. Men heeft’er velen, die zich in dit voorval bedriegen,
en een Bóóm alle deszelfs Takken tot op de hoogte ontnemen, daar zy willen, dat de
Kroon gemaakt wordt, en zyn gedwongen daar een Paal by te zetten, om ze recht te
binden, en ze voor ’t slingeren door der winden te bewaren, die de Stam doen slingeren
door den last knakken, die de Króón maakt, om dat het sap’er niet dan deur loopende,
om nieuw hout te gaan maken, zich onder weg niet ophoudt, gelyk ’t doen zoude,
zo’er kleine Takken waren.
Men heeft een tyd, wanneer men de Boomen moet uitsnoejen, om ’t sap der
Boomen, gedurende deszelfs vloejen, op te houden. De scheuten die men ze onrnemen
kan, zyn die in den groei den Bóóm zouden leelyk maken, want in dragende Boomen
moet men ze alleen laten.
Om een Vrucht van een Hout-knop te onderscheiden, moet men weten, dat een
Blad-knop maar een Blad heeft, en de Vrucht-knop vele.
Men snydt ook de kleine Loten weg, die, te grote kracht hebbende, door hun geweld
al ’t sap van den Boom zouden na zich halen, en de Takken, die’er reeds zyn, doen
sterven. Als gy dat merkt, zult gy ze op de Twede, of derde Knop afsnyden, en dat
zal wezen na dat het zyn sap heeft voortgezet. Men vermindert ook het sap van
Augustus, zo om dat de Bóóm zich te zeer zoude vergroejen zonder zich te bewaren;
als om dat het hout somtyds niet ryp wordt voor den Winter, en den Tak aan ’t eind
mager maakt, die men noodwendig in de maand van February zoude moeten afsnyden.
Zo gy enige Plantazie van grote Bóómen wilt maken, moet gy noodwendig maken,
dat zy op wild Geënt zyn, en niet op Kween, als ’t Peren zyn; of op Paradys-appelen,
als ’t Appelen zyn: want dan worden ze niet groot: maar zouden ze klein blyven.
Gy zult de Appelboomen ten minste derdalve roe van malkander planten, en de
Peren- en Pruimenboomen twe, gy zult ook wel toezien, dat zy recht hoekig worden
geplant.
Men kan’er enige Granen, of Peul-vruchten tussen beiden Zajen; dit zal dienen
om den grond te bebouwen: want men moet geen onkruid in zyne plaats lyden. Houd
u daarom in een kleine plaats, en handel die veel eer wel, dan dat gy een grote onder
handen neemt, en ze onbeboud laat. Men kan de kleine veel beter bebouwen, en van
een kleine, die wel bebouwd wordt, meer voordeel halen, dan van een grote die
kwalyk wordt gehandeld.

R.
raap is een Plant, waar van men verscheiden zoorten heeft. Zie knol. Zy draagt den
naam van Rapa, of Rapen in ’t Latyn.
Beschryving. De Bladen, die uit de Wortel voortkomen, zyn langwerpig, diep
ingesneden, ruw in ’t aanraken, donkerbruin van kleur, en leggen op de aarde. De
Stengel komt uit het midden der Bladen, en wast een mans langte. De Bloemen zyn
van vier Bladen en leggen in een kruis. De kleur is geel, de Zaden zyn rond, ros, en
in Aauwen gesloten. De Wortel is rond, vleeszig, groot, als een Kinds hoofd. De
kleur is van buiten, of wit, of zwart, of groen, of rood. Zo men Plinius, Trogus, en
Amatus gelooft, heeft men’er gehad die veertig, vyftig en sestig ponden wogen.
Men heeft een ander soort, dat lang is, en van ’t voorgaande niet dan in langte en
lekkerheid van smaak verschilt, en een Franse Raap genoemd wordt. Zie knol.
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Plaats. De Rapen tieren best in een zandige grond, die niet vet moet zyn; maar in
een vette grond groejen ze dun stokkig. Maar is ’t vochtig zullen ze beter groeijen,
inzonderheid in nieuw Land, waar in ze altyd zoeter zyn, dan in een uitgeteeld Land.
De tyd om ze te Zajen voor de Winter is van ’t begin van Juli af tot het midden
van Augustus toe, of een weinig later; schoon ’t niet raadzaam zy, ze veel later te
zajen, om dat zo de Herfst niet zeer zagt was, zy genen tyd om te dekken, voor den
Winter, zouden hebben. Maar, niet tegenstaande dit, zaait men in ’t algemeen meest
van Maart af tot Augustus toe by zulke, die ze telen om ze ter markt te brengen: maar
die vroeger in ’t jaar gezaaid worden raken meest, zo ’t een droog jaar is, door de
Vlieg om hals, welke heele Velden van dit Gewas verslindt, als ’t jong is. Zo dat, als
men niet veel voor een Huishouden nodig heeft, men ze in droog weder moet gieten.
En zo imand van deze Zaden zaait, in April, Mei en Juni, moet het altyd op een
vochtige grond zyn, anders komen ze zelden te recht, alzo de hitte van ’t weder op
dien tyd te groot voor hun op een droge grond is. Maar die in ’t midden, of op ’t
laatst van Juli gezaaid worden, krygen gemeenlyk verfrissende Regenbuijen om te
groejen; zonder welke ’t zeer gemeen is, dat ze alle om halsraken.
Men moet ze altyd in ruiwe onbelommerde gronden Zajen: want zo ze by Heggen,
Muren, Boomen, gezaaid worden, zullen ze wel gul en lang schieten, maar geen
Wortel krygen.
Zy worden op de Velden by Londen in groten overvloed gezaaid, niet alleen ten
dienste van de Keuken; maar voor ’t Vee in den Winter, als’er niet anders te eten
valt. Zy zyn ook van een goede dienst in barre zandige Landen, gelyk in Norfolk,
daar de Rapeteeld, menigen ’t Jaarlyks inkomen van haar Land heeft doen
verdubbelen. Dus gaat men ook op de Veluw by Nimwegen, en andere zandige en
Heiachtige plaatzen te werk.
Het Land, waarop men Raapzaad zaait, wordt in Mei geploegd, en in Juni weder
geploegd, en fyn gemaakt, dan zaait men het Zaad zeer yl: want alzo ’t klein is, kan
men met een weinig een groot stuk gronds bezajen, twe ponden van dit Zaad is genoeg
voor honderd sestig Roeden Land. Men moet het Zaad onder Eggen, en den grond
met een Rol rollen, om de Kluiten te breken, en de oppervlakte gelyk te maken. In
tien, of veertien dagen na ’t Zajen zullen de Planten opkomen, op welken
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tyd, zo ’t dróóg weer is, zy gevaar zullen loopen van door de Vlieg vernield te worden.
Doch, zo dit gebeurt, moet de grond weder bezaaid worden: want, alzo het Zaad zeer
goed koop is, is de arbeid de grootste koste.
Als de Planten vier, of vyf Bladen hebben gekregen, moeten ze geegd worden om
’t onkruid en de Planten, daar ze te dik staan, te vernielen, latende de overige ontrent
zes, of acht duimen van malkander. Dit zal plaats genoeg voor de Planten wezen, als
zy voor de eerste reis geharkt worden. Maar in de twede Egging, die ontrent drie
weken, of een maand daar na geschied, zouden ze weggesneden moeten worden, zo
dat de overige Planten veertien, vyftien duimen van den andere stonden, of meer;
inzonderheid, zo men voor had Vee te houden: want daar men de Planten goede
ruimte geeft, zullen de Wortelen naar gelang groter zyn; zo dat het verlies van ’t
getal door de grootte vergoed wordt; ’t geen ik menigmalen heb opgemerkt: maar in
plaatzen, daar ze voor de Keuken gezaaid worden, moet men ze maar tien duimen,
of een voet ruimte geven; om dat men van grote Wortels voor de Tafel gemeenlyk
zo veel werk niet maakt.
Om goed Raapzaad te krygen, moet men van de beste Rapen in Februarius
verplanten; plaatzende ze ten minste twe voet van den anderen, en dragende zorg,
dat de grond van onkruid zuiver zy, tot dat de Rapen den grond met hare Bladen zo
bedekt hebben, dat ze het groejen van ’t vuil beletten. En, als de Peulen gemaakt zyn,
moet gy voor de Vogels zorge dragen, anders zullen zy ze op eten; inzonderheid, als
zy by na ryp zyn. Wanneer gy ze schieten moet, of stokjes met Vogellym’er opleggen,
om ze te vangen; en als ze enigen tyd gelaten, en naderhand los gelaten worden,
zullen ze de Vogels een tyd lang beletten weder te komen: waar van ik de proef heb
genomen. Als ’t Zaad ryp is kan ’t afgesneden worden, en gespreid om in de Zon te
drogen: waar na ’t gedorst en ten gebruike bewaard kan worden; Zie Gardn. Diction.
Eigenschappen. ’t Raapzaad is hard, droog, afvegend, openend, verterend,
wintdryvend, en goed om tot Minnespel aan te zetten. De Raap, in Vleesnat gekookt,
voedt, blaast op, maakt winderig, en ’t Vlees vochtig en zacht. ’t Bovenste van de
Plant gegeten, doet wateren en brengt fluimen voort. Men gelooft, dat een afzietzel
daar van voor verkouwenheid goed is. ’t Zaad is goed tegen Venynen, en zo men’er
een dragma gewigts van doet nemen, dryfr ze Pokken van de Kinderen uit. ’t Afziedzel
van Rapen is goed, om een Bad voor hun te maken, die de heete Jicht hebben, waar
toe ook de Raap dient, die men’er oplegt. ’t Water, gedestilleerd van verrotte Rapen,
met Lywaat op Roos gelegd, is zeer goed. Zo men Was in een holle Raap doet, en
ze op heete As doet smelten, en men ze op open Kakhielen legt, geneest zy zo, en
een schyf van een Raap op een hiel warm gelegd, daar een Kakhiel eerst inkomt,
belet ze verder te loopen; en men doet ze ten dien einde op geglomme Kolen braden.
’t Gebuik van de Rapen is niet zeer goed voor de gezondheid, evenwel is zy
uitnemend om de Voeten van Podagreuzen te wassen.
De Messe- en Degen-makers verzekeren, dat Messen, Zwaarden, Degens als zy
uit het vuur komen, drie, of viermaal gestoken in Rapen-sap, met zo veel water, of
zap gemengd, dat uit gestampte Aardwurmen is geperst, hare snede hard doet worden
en styf doet staan, en Yzer zo gemaklyk, als Lood, doet snyden.

Grote, ronde en lange Rapen, welke goed zyn, om mede te mesten.
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Daar zyn zekere grote ronde en lange Rapen, die men in Juli in den grond zaait, daar
men de eerste gerst heeft uitgemaaid, of ’t Raap zaad, waar van men Olie maakt; en
dus heeft twéé Oogsten in een jaar. Men haalt’er die Rapen in grote vakken uit den
grond, als de Vorst komt, men hakt ze en kneust ze aan stuk, gelyk hier achter zal
gezegd worden en men geeft ze ’s Avonds aan ’t Vee. Niets is dienstiger, om ze vet
te maken, en veel Melk te doen geven.
Men kan die Rapen na de eerste gerst Zajen. Ik weet het by ondervinding en heb
’t by my zelve gedaan; men moet daarom de Aarde bearbeiden, en ze licht welgemest
en fyn maken. Na de gerst is zy zeer hard, dit geschiedt gemaklyk met een Eg, die
ik heb uitgevonden, en waar van ik hier voor gesproken heb.
Wat het Raapzaad belangt, het wordt in Juli gezaaid, men heeft niet méér dan
derdehalve pond voor twe Hond van noden. Wagt tot dat het weer zich tot regen
schikt, op dat het Zaad te eerder uitspruite; want dewyl het klein is, zou ’t van de
Zon verbranden, en ’t in ’t vervolg niet opkomen, zo men ’t niet in de grond doet
komen. Om dit voor te komen, en gelyk te Zajen, doe ’t volgende.
Neem zo veel schepel Zand, als gy schepels Koorn van doen hebt om uw Land te
Zajen, neem een halve ton, of Oxhoofd ’t welke men te Parys Mar noemt, doe daar
een laag Zand in, daar over heen een vry zuivere laag van uw Graan, en dus laag om
laag, tot dat gy al uw Graan kwyt zyt.
Om ’t schielyk te doen spruiten, gooi een Kruik water, of twe op u Zand in de
Kuip, die op vele plaatze gaatjes heeft, op dat’er ’t water uitlope; hou ’t dus gereed,
als gy ziet, dat het weder na regen staat, ten minste, zo ’t jaargety uw dringt. Zaai dit
Zand des avonds gelyk gy ’t Koorn doet, en egt dan den Akker met een ligte verkeerde
Eg, en met pennen op ’t Eind. Om ’t Zaad alleen met een weinig stof te dekken, gelyk
met ’t slazaad doet.
De Rapen eissen een ligte, fyne grond. Zie daar een Eg, die ik verzonnen heb,
waar van de afbeelding hier achter is bygevoed om u daar van te bedienen, op een
Land, daar de eerste Gerst is afgekomen, die men in Augustus zaait en in Juni
[illustratie]
[Plaat 47. pag. 836. RAAP. pag. 850. REGENVOGEL. F. de Bakker fecit.
1741.]
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maait. Steek den brand in de stoppels, die in den grond blyven; ploeg ze om, zo dra’er
de Gerst is afgesneden: want de Zon maakt de Aarde zeer hard, als zy’er af is, en ze
niet terstond word omgeploegd. Dan zoude’er de Ploeg naderhand kwalyk deur
kunnen. Als de Aarde geploegd is, egt men ze met deze grote zware Eg, die de aarde
breekt, en ze zo klein maakt, als of men’er Sla in zoude zajen, en haalt’er al het
onkruid uit. Men moet ook aanmerken, dat men in grote stukken van vet Land, gelyk
van Koorn, goede huishouders vindt, die met twe Ploegen, die malkander volgen,
Land om arbeiden, gelyk ik somwyl gedaan heb, waar mede men even doet, als twe
slagen met de Schop geven. Dit noemt men in de ingewanden deze Aarde vroeten,
en de Zon doen zien, ’t geen ze nog niet had gezien. Deze nieuwe Aarde bekleedt
de plaats van een halve Mesthoop. Ik heb het by ondervinding gezien, op een jaar,
dat ik ’t stuk Lands gedaan heb, alwaar ik jong gegriffelde Bomen tot een Kweekhof
plantte. Ik pootte daar ook Uijen, die zo dik als een arm wierden; en ik haalde daar
van voor twintig Ryksdaalders. Op dezelfde wys worden de lange Rapen zo dik, als
een been, en de Knollen als een Kool. Ik heb ze gehad die twintig ponden wogen,
en Pastinaken desgelyks. Wanneer’er geen goede grond is, moet men niet diep
ploegen, men zal dan op de Aarde brengen, dat alles bederven zal.
Om uwe Rapen groot te doen worden, rol’er in ’t laats van October een Vat met
water over, om de Bladen te pletten, dit doet de Wortels groot worden. Als de Bladen
beginnen geel te worden, zyn ze ryp en worden niet groter. Dit gebeurt in November.
Men haalt ze uit den grond voor de grote Vorst. Men snydt’er in ’t uithalen, de Bladen
af, om te maken dat ze niet broejen en verrotten. Dit dient om ze te bewaren tot de
Lente. Zy spruiten dan uit, gelyk de Uijen, die men op de Koornzolder bewaard heeft.
Wat de Pastinaken belangt, men rolt een Vat in Juli Augustus en September over.
Om de Rapen zonder open beurs te Oogsten; want daar is een oud spreukje ’t geen
medebrengt, dat een Boer alleen by den Akkerbou wint, om dat hy met zyn Huisgezin
zyn werk doet, zonder zyn beurs te openen; daar men zegt, dat een Edelmans Oogst
al opgegeten is, eer hy binnen is, om dat hy daggelden moet betalen, die niet half
verdiend zyn, ik heb’er ondervinding van. De grond bragt een derde, of vierde minder
op, dan die van myne buren, zo dat ik ze deed bearbeiden, en daar midlerwyl minder
van trok, terwyl ik de daglóónen met geld betaalden. Ik hield rekening van mynen
ontfangst en uitgave, en dus deed ik myn Kóórn Zajen en Dorssen, door luiden, met
welke ik overeen kwam in geld te betalen; ’t zelfde deed ik van de Rapen, wanneer
ze uitgehaald worden. De Boer heeft dan niet veel te doen, en ’t is hem de ganse
winter een handgebaar.
Zo gy een menigte van Pastinaken, of Rapen hebt, en gy geen plaats genoeg hebt,
om ze te bergen. Zie daar een plaats, die men zonder grote onkosten maakt. Gy kunt
dus twintig, dertig wagens vol, ja honderd bewaren, zo gy ze hebt.

Plaats om de Rapen te bewaren.
Men maakt ze buitens huis, in de lucht dicht by huis. Gy neemt vier Staken, of nog
meer, naar gelang, zo gy ze groter wilt hebben. Gy steekt ze in den grond; gy maakt
aan deze Staken Horden vast, om u voor Muren te dienen, evenwel zo, dat’er de wind
kan deurspelen, op dat de wortels niet broejen; dek dus de plaats met staken; leg’er
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dan bossen Stroo Peramieds-wys op, om tot een dak te dienen, en ze voor den Regen
te bewaren.
Om dat de gaten zonder kosten te maken, of uwe Staken te steken, bedien uw van
een dikke yzere Staaf, gelyk de Meulenaars gebruiken. Gy zult’er uwe Rapen ingojen
met een léér en ymand brengt ze met een Korf aan. Onder aan dit Schuurtje, of
Lootsje, laat gy een gat, om’er uwe Pastenaken en Rapen uit te halen, dan hebt gy
geen léér daar toe van noden, zy zullen van zelf wel na u toe rollen, als gy ze’er
uithaalt, gelyk de Wyn uit een Vat, daar een gat in is.
Men geeft deze Pastinaken en Rapen, voornamelyk aan Koejen, Schapen, Geiten,
om ze meer Melk te doen geven. Men geeft ook des avonds aan de Paarden twe, of
drie maatjes, aan de Koejen twe, en aan de Geiten en Schapen een.
Men geeft ze ook aan ’t Vee en de Varkens, die men mesten wil. ’t Is dan ook
goed de Pastinaken en Rapen te laten koken. Dit kan men met weinig kosten doen,
met een grote koperen Ketel, gelyk die Bierbrouwers hebben, op een Fornuis gekookt;
weinig vuur zal ze dan heet maken. Allerlei hout is’er goed toe, en allerlei ruigt, ook
Turf. Deze Ketel is ook goed, om den Werkluiden Soep te koken en om Loogen en
Dranken te maken. Gy zult daar in méér met vyf stuivers hout doen, dan met veertig
zonder Fornuis. Die gekookte Wortels geeft men, om vet te mesten, ’s avonds, ’s
morgens, ’s middaags. Zo gy’er wat Zemelen onder doet, maakt het dubbel vet, want
dan is ’t een sterk nat.
Men moet deze Pastinaken en Rapen, ’t zy men ze gekookt, of raau geeft, aan
stukjes snyden; inzonderheid, zo men ze raau geeft; want zo zy groot zyn, zouden
ze’er zich aan wurgen: want daar zyn’er, die ’t in de keel is blyven zitten. Men snydt
ze gemeenlyk, daar men’er vele heeft, met een groot Mes, dat aan ’t eind van een
Blok vast is, gelyk men, in grote Konventen, Gast- en Weeshuizen, de stukken brood
voor de Religieuzen snydt, om te eer gedaan te hebben. Men moet daar toe ’t Tuig
gebruiken daar we onder ’t Woord Véé van spreken zullen. Gy zult ze in enen tyd
meer mede snyden, dan in tien met grote messen.
raapzaad is een Zaad, dat na dat van Rapen gelykt, ’t wordt in Bougonje even eens
geteeld, als de Rapen; dat is, dat men, na ’t majen van ’t Koorn, den grond zo diep,
als men kan, om
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arbeidt, en dat men vervolgens, op dien bearbeidden grond ’t zaait. Als men ’t zaait,
neemt men ’t tussen de drie vingeren van, en spreidt het zo wyd, als men kan, tot dat
de oogst gedaan is; op dat de wortel sterk genoeg zy, om de grootte Vorst te
wederstaan; en na den Winter bloeit het en draagt het Zaad, ’t geen ryp wordt, als
dat van de Rapen van ’t Land; dan maait en dorst men ’t op Zeilen, die op ’t Land
gespreid worden; op dat het Zaad op den grond niet verloren rake, en men Dorst het
in de wind, of men laat het door een Zeef van Paarshaar loopen; om’er ’t Kaf uit te
halen. ’t Is onderwylen goed, dat’er wat Stoo, of vuilnis onder blyve, om ’t Graan te
voeden. En, op dat het Zaad niet weg zoude raken en bederven, doet men ’t in Tonnen,
daar men ’t in laat, tot dat men’er Olie uithaalt. Voor dat men’er Olie van slaat moet
men ’t weder wannen, om’er ’t stof uit te halen.
Die Olie-molens hebben, persen’er, na ’t breken, heetmaken, slaan en perssen de
Olie uit. Eerst wordt het onder rollende steenen geplettert, daar na wordt het over
een Fornuis heet gemaakt in een kopere Pan, en men doet’er, naar mate, dat het heet
wordt, een weinig waters op, om zorg te dragen, dat het niet brande. Om te beter
Olie daar uit te perzen, moet men het Zaad, onder ’t heet maken, roeren, en
zorgdragen, dat’er niet te veel waters onder kome; want anders zoude ze voor de
Lamp niet goed zyn. Deze Olie is niet alleen goed, om licht te branden, maar ook
ten gebruike. Op deze wys, is de jongste en nieuwste de beste voor ’t gebruik.
Men doet ze in een Braadpan, waar in men ze met Uijen laat koken, en met een
stuk Brood, tot dat de Uijen en ’t Brood niet meer snerken.
Koolzaad, schoon ’t van een anderen aart is, is van ’t zelfde gebruik, schoon ’t
van een andere plant is. ’t Is een soort van Kool, waar van dit Zaad komt; de
Mutzemakers gebruiken ’t ook. ’t Is niet aangenaam van reuk.
’t Zaad strekt de Veugeltjes tot voedzel, inzonderheid de Kneutertjes. Men Zaait
het op ’t Land in geploegde grond, en dekt het met Eggen, en geeft het daar na de
natuur over.
raaskallen is een ongesteldheid van de verbeelding, de gedagten en ’t geheugen.
Somtyds wordt het door uitwendige redenen veroorzaakt, als door te veel Prei, Uijen,
Look, Boonen te eten, die in staat zyn, om die ongesteldheid voort te brengen. Dus
is ’t met de Hyoscyamus, groene Koriander, Berg-eppe, Solanum, Mandragora, en
Saffraan. Men krygt het ook van schrik, en vrees, opstopping der Stonden, of een
Gal van de Maag, of door Dovekolen lucht, dronkenmakende drank, of de
ongesteldheid der Hersenen door de natuur, als in oude luiden en zulke, die te veel
bloed hebben verloren.
Men kent ze, die Raaskallen, daar aan, dat ze niet weten wat ze zeggen, of doen,
die van heete en droge gesteldheid, en vogtig van Hersenen zyn, zyn daar zeer aan
onderhevig.
Het Raaskallen, ’t geen uit grote droogheid komt, is bezwaard te genezen, als’er
onnozelheid by komt, is zy ongeneesbaar.
Van zulke, die vrolyk van aart zyn, is meer te hopen, dan van zulke, die droevig
zyn.
Wit en dun water heeft een doodlyk teken, ’t geen bezinkt beduidt genezing.
Als ’t Raaskallen met slapen overgaat, is ’t zonder gevaar; maar als ’t na
bloedverlies komt en’er Stuiptrekkingen by zyn, is’er groot gevaar.
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Alhoewel de oorzaak inwendig is, zal men de volgende middelen gebruiken.
Uitgenomen, dat ontlastende middelen, daar zwakheid en bloedverlies, of anderzins
heerst, geenzins te pas komt.

Geneesmiddel tegen Raaskallen.
Neem een dragma Rabarber, Mastik een grein; Scammonie vyf grein, Sennebladen,
Polypodium, Epithymus, van elks twe dragmen, stamp alles fyn, en geef’er twemaal
’s weeks een dragma van, voor den eten. Men kan, zo men wil, ’t mengen met een
weinig Syroop, of met wat Konfituren, of met wat Vleesnat. Men kan ook dit recept
gereedmaken.
Anders. Neem een half once Epithymus; bereide Azuursteen, Lorkenswam, van
elks twe dragmen, Scammonie een dragma, Nagelen een twintigste deel, maak ’t
alles tot fyne Poejer, en geef’er eens ’s weeks van twe dragmen, gemengd met vogt
die men wil.
Anders. ’t Gewoonne gebruik van gekonfytte Myrobalanen, is goed voor alle
ziekten van den geest.
Maar zo het Raaskallan een toeval van gedurige Kóórzen is, zal men zich van deze
middelen niet bedienen.
Want, zo het van de Koors voortkomt, moet men die genezen, om ’t Raaskallen
te doen ophouden. Zo het van een zwartgallig vocht, of een verstopping van de
ingewanden onder de Kraakbeenen voortkomt, zult gy tot Kalfsvleesnat uwen toevlugt
nemen, met een grote menigte van Ossetong en Bernasie gekookt. Gy kunt ook wel
’t sap van die Planten gebruiken, of haar water in een Mariebad gedestilleerd. Men
maakt ook een Conserf van hare wortel, die van groot nut is.
’t Sap van Sedum Minimum in Vleesnat genomen, of in een bekwame vogt, is daar
zeer dienstig voor. In de plaats van Sedum Minimum kan men Sedum Minus gebruiken;
of zelf Huislook.
raaskallen. Zie Wyn op Sennebladen.
rabat is een stuk gronds in een Tuin, dat, wat hoger zynde, zich langs een Schutting,
of Muur uitstrekt. Zo dat tegen ’t Zuiden legt, is ’t dienstig, om daar ’s Winters te
Zajen, in ’t voorjaar voor Kruiden, of Salade, dat men in de volle grond zo vroeg
niet hebben zoude. Dus zegt men de Saladen hebben een goed Rabat van doen, om
ze vroeg te hebben. De Rapen en Ereten komen op een rabat vroeg voot den dag.
Men legt’er ook Aard-beijen op;
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waar over men, om ze vroeg te hebben, glazen legt.
Maar, als men in de Zomer lang wil hebben, ’t geen vroeg deurschiet, als Kervel,
Spannasie, enz. zaait men ’t op een Rabat, dat tegen Noorden legt.
radys. in ’t Latyn Raphanus.
Beschryving. De Bladen zyn groot, ruw in ’t aantasten, diep ingesneden, groen
van kleur. De Stengel komt uit het midden der Bladen op, groeit ter hoogte van een
voet, of anderhalf, of twéé ontrent. Zy is lang en takkig. De Bloemen hebben vier
Purperachtige Bladen, kruiswys gesteld. ’t Zaad is rood en scherp van smaak, en by
na rond. Zy zetten aan Peultjes, die wel naar een hoorn gelyken en na de Bloemen
volgen. De Wortelen zyn lang, vleeszig, wit van binnen, blank, of rond van buiten.
Zy verschillen van dikte, naar ’t Land en jaargety, daar zy in gezaaid zyn. Men geeft
aan de wortel zo wel, als aan de ganze plant den naam van Radys. Men heeft ze van
verscheiden soorten. De gemene Radys is van twe zoorten van klein en groot lof;
maar men moet alleen de eerste zajen.
Plaats. Men heeft ze in de Hoven.
Eigenschappen. De Radys is openende, afvegende, verdunnende. Zy is goed voor
Graveelkolyk en opstopping van Water, en stonden. Zy is goed voor de Steen; voor
de opstopping der Milt, en Darmscheil. Men gebruikt ze in de Scheurbuik, en
Waterzucht. Men doet ze inwendig voor die Ziekten nemen, maar voor de
kwaadaardige koorzen schrapt men ze; en legt ze onder aan de voeten. Men gebruikt
ze, op de zelfde wys tegen de waterzucht. ’t Zaad gegeten is openende en baart
walging. Men geeft ’t van een half dragma, tot twe.
Teeling. Zv wil gene vette, gemeste, Aarde. Wordt gemeenlyk in de vroege Lente
met de Kropzalade gezaaid, op wel ter Zon gelegen Rabatten. Doch deze groejen
zoo lang, noch dik, als die men in Juni en Juli zaait. Als men ze vroeg wil hebben,
zaait men ze in ’t najaar. Aanm. op Lusth.
Men zaait ze van Februari tot September toe, daar na zult gy uw eerste Bed in
October maken. Men stelt deze op verscheiden wyzen toe; want, zo gy ze fraai,
helder, zuiver en lang wilt hebben, moet gy ze, als gy Meloenen Zaait, op de ene, of
andere plaats van uw Bed hebben, gaten maken enen vinger diep; drie duimen van
den andere, en in elk gat twe Zaden van Radys laten vallen, doende daar een weinig
Zand boven op, en latende ’t gat gans open, zy zullen wel ene vinger hoger wassen,
dan ze anders zouden hebben gedaan, werpende hunne eerste Bladen niet uit, voor
dat ze met het Bed gelyk gekomen zyn.
Als uwe Meloenen verplant zyn, zult gy’er van op uw Broeibed en in de volle
Aarde kunnen zajen aan ryen.
Om Zaad te hebben, zult gy de eerst gezaaide laten deurschieten, en ze vergaderen,
als gy ziet, dat de Peultjes van onder opgaan, en haar Zaad laten vallen. Gy zult die
Peultjes aan uwe tegen Espaljeers ophangen, om ze iaten drogen en rypworden. Het
beste Zaad, dat men heeft, komt van die Hortillons van Amiens, die ’t in hunne
Moerassen telen, dat zeer goed is. Als het eerst opkomt, schynt het dat het niet zeer
groeit. Maar, als het vier, of zes Blaadjes krygt, zet het wonderlyk sterk deur, als
men ze maar niet verzuimt te besproejen.
rakette, in ’t Latyn Eruca, ’t Is een Plant, waar van men verscheide soorten heeft.
Zie Hubners Kunstwoordenboek. ’t Wordt in de Hoven geteeld.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Beschryving der Tuin-raketten.
Zy heeft lange Bladen, die diep, op drie plaatzen gesneden zyn, aan weerskanten,
gelyk ’t water Sisymbrium, ’t is op de Tong wat scherp en bitter. De Stengel is ontrent
ander half voet hoog en rond. De Bloemen zyn wit, hebbende vier witte Bladen, die
met malkander een kruys maken. ’t Zaad is rond en in kleine Aautjes, gesloten. De
Wortel is wit, klein en scherp op de Tong.
Men zaait deze Plant in de Lente in alle Hoven, zy bloeit in Juni.
Eigenschappen. De Rakette verdunt, opent, zuivert, en verdryft de winden; raau
gegeten in zekere menigte, zet ze tot vleeslyke lusten aan. Dit doet ook ’t zaad, ’t
geen ’t water afzet, ’t Kruid doet verdryven; maar gegeten, doet het ligt ’t hoofd aan
en het zwaar dróómen; en gekookt op ’t Aangezicht gelegd, neemt het de vlekken
weg.
Deze Rakette is een soort van Alanoize Sterkkers, die men over Salade gebruikt:
maar zy smaakt sterker, dan de Kers. Zy wordt van Zaad geteeld.

Beschryving van de wilde Raket.
Zy heeft veel enger Bladen, die meer gesneden zyn, en scherper smaken, dan de
Hofrakette, Zy brengt een hooppe stelen uit de wortel voort. De Bloemen zyn geel,
laten een menigte scherpe Aautjes na, die klein en recht zyn, gelyk de Dolik, daar ’t
Zaad in is, geen heet op de Tong is, als dat van Mostertzaad, en een weinig bitter.
Plaats. Deze Plant groeit op droge Plaatzen, en menigmalen op de Muren. Zy
bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. De wilde Rakette is beter en droger, dan de Hofraket, en is in
allen deelen sterker. Gekookt en gegeten geneestze den hoest der kinderen, als men’er
wat suiker by doet. Zy doodt ’t ongedierte van ’t lighaam, neemt den stank der Oxelen
weg, en de schorheid in ’t spreken; ’t vermeerderd ’t zog. Als Zalade gegeten, doet
het aan ’t hoofd kwaad. Men gebruikt het Zaad, om dit Vlees in de plaats van Mostert
graag te maken.
ram. ’t Is het Mannetje der Schapen. Een goede Ram moet een verheven Lichaam,
breed Voorhooft, zwarte en stoute Ogen, groten Buik, langen Staart en dikke Wol
hebben. Nog moet men in acht nemen, of hy voorzien zy met dikke Kloten, breden
Muil, grote Ooren, vol Wolle, en kromstaande Horenen.
In den tydt, als de Ram de Schapen pleegt te

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

840
bespringen, moet men hem dikwils Brood, Kennipzaad en Haver te eten geven. Met
moet hem voor zyne drie jaren niet gebruiken. Zie ook schaap en vee.
Ram in ’t Latyn Aries, is ook een woord der Sterrekundigen, en het eerste Hemelteken
van den Dierkring, beginnende met de Nachtevening in ’t voorjaar, wanneer de Zon
van ’t Westen na ’t Oosten komt, van het Zuiden na ’t Noorden. Van dit punt der
linie begint men insgelyks, de Graden van den Zonneweg te tellen (Ecliptica) volgens
de order der tekenen, te weten van ’t Westen naar ’t Oosten.
Dit Hemelsteken bestaat uit dertien Sterren, en wordt verbeeldt door .
De Sterre-waarzeggers willen, dat het de behuizing is van Mars, de verhoging der
Zon, en dat het met den Leeu en den Steenbok den driehoek maakt van het vuur.
ramen in den Tuinbou. ’t Is een stuk houtwerk, dat driehoekig is met spongen op de
kanten, die diep genoeg zyn om daar in te laten sluiten de vierkante Ruiten; om ze
over de Planten te leggen, die men voor de Koude wil bewaren, en warmer doen zyn,
dan de gemene lucht. Men maakt ze van hard Eiken hout. Die men groen schildert
om ze tegen de ongenade der Lucht te bewaren. Men maakt ze om en by zes voeten
lang, en vier voeten wyd, om’er in te kunnen van alle kanten vatten twe glazen, van
drie voeten wyd, aan alle kanten. De opening is gemeenlyk vier voeten. Men schikt
verscheiden einden in den andere; en men doet ze op hare driehoekige einde eindigen
met glazen in een driehoek, bekwaam om de opening te sluiten.
ramenas is een Aardvrugt, waar van men twe soorten heeft, ’t een groot en ’t ander
klein. Het grote soort heeft een lange dikke knolachtige Wortel. Deze is scherper
van smaak dan de Knolradys welke van buiten wit, kleinder en ronder is, dan de
Knollen.

Beschryving der grote Ramenas.
De Bladen zyn groot, lang, helder groen. De Ssengel is Kaneelkleur, hol en anderhalf
voet hoog. De Bloemen zyn van vier witte Bladen, die met den andere een kruis
maken. De Zaden zyn in kleine byna ronde Vruchten gesloten, die op de Bloemen
volgen. De Wortel is zwart van buiten, wit van binnen, groot, dik, scherp.
Plaats. Deze Plant groeit in de Hoven op vochtige beter, dan droge plaatzen.
Eigenschappen. Zy is openend, afvegend, ontbindend, dryft water af, men gebruikt
ze met voordeel in de Scheurbuik en de Steen.
De Rabbe, of Rhe is een grof kostje, dat zeer gemeen is, onder de arme Luiden in
Limoge. Deze maken’er velerlei soort van spys van, die gekookt en in Olie wordt
gebraden, na dat ze eerst in water is geweekt, aan schyven gesneden, om’er de grootste
sterkte aan te benemen.

Hoemen ze Teelt.
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Voor Juli zaait men ze niet, om dat ze dan deurschieten: maar in Juli zaait men ze,
op drie byzondere tyden, op dat de ene genen goeden tyd treffenden, de andere daar
aan zoudën konnen voldoen. Zandige Aarde, wel toegemaakt, en toe driemaal toe
omgespit, wordt na haat vereist, om dik te worden; men vindt’er, die zo dik zyn, als
een dubbeltjes brood; voor de Vorst haalt men ze uir den grond, en brengt ze op
plaatzen, daar ze van de Vorst niet kunnen worden beschadigt.
Om ’t Zaad te vergaderen, moet men de grootste in de Aarde laten, zy zullen daar
in de Winter overblyven, en op zyn tyd Zaad dragen. Maar ’t gaat zekerst, dat men
de grootste na den Vorst in den grond steekt.

Hoe men de Ramenas zoet maakt.
Men zal de Ramenas zoet maken, met het Zaad in Honigwater te weeken, of in ’t
sap van Razynen, of Suiker-water, den tyd van twe dagen, en daar na zal men ’t als
’t droog is, in den grond gojen.
Palladius verzekert, dat men, om de grootste Ramenassen te telen, ze dikmaal met
Aarde moet dekken,’er al ’t lof afnemen, en’er niet aan laten dan ’t hart der Bladen.
ranunkel, zo geheten naar Rana, in ’t Latyn een Kikvors om dat zy best in vochtige
plaatzen groeit, waar in men Kikvorzen heeft.
Beschryving. De Bloemen bestaan uit verscheiden Blaadjes, in ’t rond geplaatst
en Rooswys uitgebreid; uit der zelver midden komt een Knopje voort, dat langwerpig
is, en waar aan, als de Moederkoek, de Zaadjes van buiten vast zyn, die ten merendeele
naakt zyn; waarom ze tot het soort van planten hoort, die naakt veel Zaadjes dragen.
Zie de soorten in Hubners Kunstwoordenboek.
De meeste van deze Bloemen onder den naam van Boterbloemen genoeg bekend,
vindt men in ’t wilde, en de fraaiste in de Tuinen.
Behandeling. De vyf eerste in Hubners Kunstwoordenboek gevonden zyn zeer
harde Planten, die op schaduwachtige vochte plaatzen vry wel willen groejen. Men
hoeft anders niet aan te doen, dan ze om ’t ander jaar op te nemen, ze te scheuren en
de afzetzels weder te planten, op dat ze niet tot malkander groejen. Het kruipende
soort moet meermalen verplant worden, om de ganse grond niet in te nemen. Die
soorten brengen fraje dubbelde voort, die lang mooi blyven, hard zyn, en een fraje
verscheidenheid voortbrengen, en alle een goede plaats waardig zyn.

Turkse Ranunkels.
De andere soorten worden uit Turkyen gebragt, en waren voormaals in deze Landen
in grote achting. Maar men heeft naderhand verscheiden an-
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dere soorten uit Persie gehaald, waar onder vele dubbelde Bloem hebben. Deze
brengen zaden voort, waar uit jaarlyks zo een verwonderlyke verscheidenheid van
Bloemen worden gekregen, die zo groot, verscheiden en van fraje kleuren zyn, dat
ze alle andere Bloemen van dat jaargety overtreffen, en zelf met de schoonste Bloemen
om den prys dingen. Verscheiden daar van ruiken fraai, en de Wortels als zy sterk
zyn, brengen gemeenlyk acht, tien, twaalf Bloemen elke voort, en die op malkander
volgen, en met malkander een ganse maand en langer duren, naar de hitte van ’t
jaargety, of naar dat men zorg draagt, dat ze van geen kwaad weder kunnen worden
getroffen. Alle deze uitnemende hoedanigheden hebben ze zo waardig gemaakt, dat
men de oude soorten by liefhebbers niet wil aanzien, als in oude Tuinen: maar alzo
zy nog by enigen gevonden worden, zal ik hare behandeling in ’t kort zeggen; eer ik
tot dat nieuwe soort kom, dat op ene andere wys moet gehandeld worden.

Behandeling der Turkse Ranunkels.
Alle deze dubbeldebloem Ranunkels brengen gene zaden voort. Zo dat men ze niet
dan door de Afzetzels der Wortelen vermeerderd, welke ze vry overvloedig
voortbrengen, zo ze in een goeden grond geplant worden, en in de Winter wel worden
opgepast. Men zet de Wortels in October: want plant men ze vroeger, zyn ze in staat
om in korten tyd op te komen, worden ze voor den Winter vry hoog, en loopen ze
gevaar van by de Vorst te lyden; en plant men ze later vergaan ze onder den grond.
Zo dat houd gy ze langer uit den grond dan in ’t begin van November, zal ’t beter
zyn ’t planten tot op ’t eind van January, of het begin van February uit te stellen,
als de grote Vorst over is.
De Bedden, waar in deze Wortels worden geplant, moeten van verse lichte zandige
Aarde, op zyn minst een voet diep gemaakt worden. De beste grond voor dezelve,
moet op de volgende wys toegesteld worden; te weten, neem een deel verse Aarde
van een wel bemeste en wette wei, ontrent zes duimen diep, te gelyk met de Vilt.
Leg dit twaalf Maanden op een te rotten, eer ’t gebruikt wordt, doende ze dikmaal
omarbeiden, om ze zacht te maken en de kluiten te breken. Hier moet gy naar gelang
een deel Duinzand by doen, naar dat de Aarde lichter, of vaster is. Zo zy licht en
zandig is, moet men’er geen Zand by doen. Maar zo ’t een zuivere Klei is, zal een
kruiwage Zand genoeg zyn voor vier kruiwagens Klei. Maar is de Aarde sterk en
zwaar, moet men’er Zand naar gelang onder doen: maar gy moet ze dikmaal
deurarbeiden; om ze wel te vermengen eer ze in de Bedden komen.
Men moet deze Aarde ontrent enen voet diep leggen. Zy moet zyn beneden de
oppervlakte, naar gelang der droogte en vochtigheid der plaatzen; in droge gronden
is acht voeten beneden en vier boven de oppervlakte genoeg. Maar in vochtige
plaatzen hoeft het maar zes duimen beneden en zo vele boven de grond te wezen. In
zo een geval is ’t goed het Bed van onder met Puin en Steen te beleggen, om ’t Water
te doen wegzakken. Deze Aarde hoeft niet fyn gevreven te worden; en ze dikmaal
om te arbeiden, de kluiten aan stuk te slaan, en’er de Steenen uit te gojen is genoeg:
want als deze Aarde heel fyn is gemaakt zal de regen ze in de Winter tot eene koek
maken; en daar door de vocht ophouden, en de Wortels, zich niet kunnende uitbreiden,
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zullen rotten. Hier van zyn’er vele voorbeelden gezien, die door vergelyking zeker
gaan.
De Bedden dus gereed gemaakt zynde mogen wel veertien dagen leggen, om te
klingen, eer de Wortels’er in geplant worden; op dat de Aarde niet ongelyk slinke,
na dat ze geplant zyn. Dit zoude de Wortels veel nadéél toebrengen, als men holten
op zommige plaatzen van het Bed had. Hier zoude het Water op blyven staan en de
Wortels rotten. Daar na de Aarde hebbende gelyk gemaakt, en de oppervlakte wat
rondachtig toegemaakt, moet men dezelfde naar een lyn in een ry, ontrent vier duimen
van den andere, planten. Dit moet men doen met de vingers, op alle de plaatzen, daar
de linien malkander kruissen, de Wortels ontrent twe duimen diep zettende, in ’t
midden met de kroonen om hoog; daar na moet men met de verkeerde kant van de
Hark het Bed gelyk Ryven, zo dat de Wortels ontrent een duim met Aarden gedekt
zyn, ’t geen voor eerst genoeg zal wezen. Dit moet by droog weder geschieden, dan
werkt de Aarde netter; maar hoe korter na het planten de regen valt, hoe ’t beter voor
de Wortels zy: want zo ’t lang daar na droog weder zoude blyven, en de Aarde van
de Bedden vry droog zyn, zouden de Wortels beschimmelen en vervallen. In zo een
geval is ’t goed de Bedden wat te gieten, zo ’t in veertien dagen niet regent, ’t geen
in dat jaargety wat zeldzaam is.
Als de Wortels dus geplant worden, zal’er niet aan te doen zyn voor half November,
wanneer ze den grond zullen oplichten, en de Knopjes voor den dag komen; wanneer
gy een weinig van de zelfde verse Aarde, waar uit de Bedden bestaan, ontrent een
duim dik over de Bedden zult leggen; Dit bewaard de kroon van de Wortel uitnemend
voor de Vorst.
En als gy merkt, dat de Knoppen door deze twede Aarde ook heen breken, en de
Vorst zwaar is, zal ’t goed zyn Hoepels over ’t Bed heen te steken en’er Matten over
te rollen, inzonderheid in ’t voorjaar, als de Bloem begint voor den dag te komen;
want als die de Vorst en schrale Winden van dien tyd krygen, komen de Bloemen
zelden fraai voor den dag, en de Wortels worden vernield; maar dit gebeurt meer in
’t Persise soort, dat teerder is, dan alle deze soorten, die vry hard zyn. Om deze reden,
worden ze dikmaal op open Bedden onder andere Bloemen geplant; schoon deze in
zeer harde Winters bekwaam zyn om ’t te
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lyden, zo’er geen zorg wordt gedragen, dat men ze voor de Vorst bewaardt.
In ’t begin van Maart beginnen de Bloemen op te komen; op welken tyd gy
zorgvuldig de Bedden van onkruyd zult zuiveren, en de Aarde met uwe Vingers
tussen de Wortels roeren: maar wel zorg dragen, dat gy de Wortels niet beschadigt.
Dit zal’er de Bedden fraai doen uitzien en de Bloemen kracht byzetten. Als de
Bloemen afgevallen en de Bladen verwelkt zyn, moet gy de wortels opnemen, van
Aarden zuiveren en op ene Mat op een schaduwachtige plaats laten drogen; daar na
kon men ze in Laden op een droge plaats zetten tot den volgenden October.

Behandeling der Persise Ranunkels.
Wy zullen maar alleen zeggen, waar in deze van de Turkze verschillen.
Deze Bloemen worden niet alleen door Afzetzels van de oude Wortels voortgeteeld,
maar ook door Zaden vermenigvuldigd, welke de half dubbelde soorten in menigte
voortbrengen. Die deze daarom in volmaaktheid hebben wil, moet alle jaren hunne
Zaden zajen, daar nieuwe soorten elken jaar uit zullen voortkomen. Maar om dit te
doen moet ge zorgvuldig ’t Zaad bewaren, of ’t zien te krygen van Luiden, die dit
kunstje weten, dat is, die zorgvuldig zyn van gene Bloemen te laten voor Zaden, dan
zulke die maar drie, of vier ryen Bloemblaadjes ten minste hebben en wel gekleurd
zyn: want dewyl deze Bloemen in zulken overvloed wassen, is ’t niet waard taamlyk
Zaad te zajen, om dat’er weinig hoop is, om van zulke Zaden goede Bloemen te
krygen.
Als men wel van Zaden voorzien is ontrent het midden van Augustus, ’t geen de
rechte zaaityd is. Zult gy enige grote Potten, platte Zaadpannen, of Bakken nemen,
zo veel van elks, als gy Zaden te zajen hebt. Deze zullen met lichte zandige vette
Aarde gezaaid worden, en van boven op zeer effen zyn. Zaai dan de Zaden daar vry
dicht op, en dek ze ontrent een kwartierduims dik met de zelfde lichte Aarde; daar
na zult gy deze Potten in de schaduwe zetten, daar ze de morgen Zon tot tien uren
toe hebben; en als ’t Saizoen heel droog is, moet gy ze menigmalen verversing van
Water geven, dragende wel zorg, dat gy de Zaden niet wegspoelt. In deze staat moeten
de Potten tot het begin van October blyven, wanneer de Planten beginnen op te
komen, schoon ’t somwyl gebeurt, dat de Zaden tot November in den grond blyven,
eerze opkomen. Wanneer gy de Potten meer voor de Zon zult bloot stellen, ’t geen
te te dier tyd nodig is om de vocht uit de Aarde te halen; maar in ’t midden van
November, als gy de Vorst gewaar wordt, moeten de Potten onder een glaze Raam
by nacht en kwaad weder geborgen worden: maar by dag, als ’t weder zacht is, moeten
ze gans openstaan, anders worden de Planten te zwak. ’t Enigste gevaar, dat ze dan
loopen is van hevige Regens en Vorst, doende de eerste menigmalen de tedere Planten
rotten, en de Vorst ze menigmalen uit den grond lichten. Daarom dienen ze zorgvuldig
tegen beiden deze bewaard te worden.
In de voortyd, als ’t jaargety warm wordt, moeten de Potten in de lucht eerst na
by de beschutting van een schutting gezet worden, om ze voor de koude winden te
bewaren; maar in ’t laast van Maart, of in ’t begin van April kan men ze naar de
warmte van ’t jaar in de schaduwe zetten; en zo ’t koud wordt, moeten ze somwyl
van Water verfrist worden. Maar men moet zorg dragen, dat deze niet in grote menigte
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gegeven wordt, dat de tedere Wortels zoude doen sterven. In ’t midden en ’t laatst
van April moeten ze alleen geplaatst worden, daar ze de Morgenzon hebben, waar
in ze blyven mogen, tot dat de Bladen verwelken: wanneer de Wortels uit den grond
genomen en in een schaduwryke plaats gedroogd moeten worden, waar na men ze
in Laden kan wegsluiten en in een droge plaats tot den volgenden October bewaren,
wanneer ze geplant moeten worden, op de wys, als van de oude Wortels gezegd is.
De volgende Lente zal u uit deze Wortels Bloem geven; wanneer gy zult uittekenen,
die bewarens waard zyn, en de enkelde Bloemen van slechte kleuren mogen
uitgetrokken en weggegooid worden, ’t geen de zekerste manier is om ze van de
goede soorten te onderscheiden: want zo men ze laat blyven tot dat de Bladen
verwelken; zullen’er altyd goede onder kwade soorten, of hare afzetzels vermengd
raken. Gy zult niet velen, dat de Bloemen, die gy ’t volgende jaar fraai wilt hebben,
Zaad dragen, maar gy moet de Bloemen afsnyden, als zy beginnen af te vallen: want
de Wortels die Zaden voortgebragt hebben, bloeijen zelden daar na wel; ook wil de
oude Hoofd-wortel, die sterk gebloeid heeft, nooit daar na zo fraai bloejen, als hare
Afziedzels; ’t geen wel te letten staat, zo imand enige dure Wortels koopt: want een
groot deel van de klachten, door hen gedaan, die deze Wortels tot een hoge prys
kochten, is men daar aan schuldig; want de Luiden, die ze kochten, van dit stuk
kennis hebbende, zyn van hunne oude Wortels afgescheiden ten voordeele hunner
kooperen, en bewaarden de Afzetzels voor zich zelven; welke oude Wortels, dikmaal
zo veel verbasterd zyn van ’t geen ze in voorgaande jaren waren, dat men het
vermoeden kreeg, of de Luiden, waar van zy ze gekocht hadden, de Wortels niet
verruild hadden; deze ontaarding gaat altyd met die Bloemen gepaard; na dat ze zeer
mild en fraai gebloeid hebben, of men ze heeft in ’t zaad laten schieten; zo dat het
nodig is elken jaar te Zajen; om altyd goede Bloemen te hebben.
De grond, waar in ze best tieren willen is vet, licht, zandig: maar alle Mest, die
men onder die Aarde doet, moet wel gerot zyn; en moet ten minste zes Maanden
onder de Aarde gemengd geweest hebben eer men ze gebruikt. Gedurende dezen tyd
moet ze verscheiden reizen omgehaald worden, om de Mest wel te mengen. Hoe
lichter deze Aarde
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is, hoe de Bloemen meer zullen voortwillen: maar gelyk ik te voren zeide; ’t is niet
raadzaam de Aarde al te fyn te maken en te ziften; om redenen die alrede gegeven
zyn. Men heeft’er gehad, die vergaanne Run, of Zaagmolm onder de Aard gedaan
hebben, om ze licht te maken, maar deze zyn ook kwaad voor de Bloemen, gelyk de
ondervinding geleerd heeft; inzonderheid, zo gene van deze niet zo gerot zy, dat zy
gans den schyn verloren heeft, en tot Aarde zy geworden: want schoon de Wortels
dikmaal heel sterk opkomen, en zeer sterk bloejen, tot het begin van Februari; echter
gebeurt het menigmaal, dat zy in grote menigten sterven. Als ik dit heb vernomen,
heb ik onder aan de Wortels gezocht, en gevonden, dat’er Taan, of Zaagmolm aan
de Wortels lag, die de vogt vasthield, en de Wortels deed rotten.
De wyze waarop men de Bedden gereed maakt, en de afstand en manier van ’t
planten der Wortelen, net de zelfde zynde, als die de oude soort moet hebben; zal ik
dat niet herhalen, maar alleen aanmerken, dat deze Bloemen tederder dan de andere
zynde; voor harde Vorst en scherper Winden moeten worden gedekt, inzonderheid
na Kersmis, wanneer de Bloemknoppen beginnen te komen: want zo ze in dat jaargety
verwaarloosd worden, zullen de Bloemen zelden fraai worden. Gy zoud ook niet
dulden, dat ze in den winter, of voortyd te veel nat ontfangen, dat haar al zo schaadlyk,
als de Vorst, is. In ’t planten van deze Wortelen zult gy letten, dat gy de half dubbelde
soorten op Bedden alleen plaatst; en ze onder de dubbeld gebloemde niet zet, om dat
ze op een gans andere wyze moeten behandeld worden; want als de half dubbelde
Bloemen beginnen te verflensen, zult gy ze naukeurig bewaren voor ’t nat: altoos zo
men ze harde regens laat krygen, of men ze in dat jaargety bevochtigt, komen de
Zaden zelden tot rypheid, of zyn zo zwak, dat’er naaulyks een van de vyftig zal
groejen.
Als de Zaden beginnen ryp te worden, ’t geen men gemaklyk kan aan de
middelknop weten, als zy scheid en afvalt, zult gy ze elken dag overzien en vergaderen
ze na mate dat rypen. Want de Zaden verschelen veel in ’t komen tot rypheid van
malkander, en ten minste veertien dagen, drie weken en een maand.
Als gy de Zaden oogst, moet gy ze niet in de Zon zetten, maar ze droog zetten op
een schaduwachtige plaats; daar na moet gy ze wegleggen, daar’er de Myter niet kan
bykomen, tot dat de zaaityd komt.
Deze manier van elk jaar te zajen, zal den voorraad uwer Wortelen niet alleen,
maar de verscheidenheid van soorten zelve doen aangroejen; ’t geen uitnemend zal
verbeterd worden door de Zaden in een nieuwe grond te zajen. Want zo imand gedurig
zyne Zaden enige jaren aan een in den zelfden Thuin zaait; zullen ze op ver na zo
fraje Bloemen niet voortbrengen, als of hy zyne Zaden een groot eind van daar gezaaid
had. Dus is ’t ook met andere planten.
’t Zal ook nodig zyn, alle de Aarde weg te nemen, uit de Bedden, waar in het
Wortels de voorgaande jaar gebloeid hebben, om in nieuwe gelegd te worden, zo gy
voorhebt daar weder nieuwe Ranunkels te planten; anders zullen ze op ver na zo
weinig niet groejen, niettegenstaande gy wat nieu mengzel onder de Bedden doen
mogt. Dit wordt by de liefhebbers der Bloemen gedurig aangemerkt.
raponticum. Munniken Rabarber. Hoewel, deze Plant uit vreemde Landen komt,
zy groeit echter in alle Tuinen gemakkelyk. Zy heeft de zelfde hoedanigheden, welke
de Rabarber heeft: maar in minder graad: want men moet’er eens zo veel van ingeven.
Men geeft ze gemeenlyk tot een half once om te trekken; en van ene dragma tot twe
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en drie in substantie. Een afziedzel met een once Raponticum op anderhalf pint water
is uitnemend in de Loop. Men snydt ze aan kleine stukjes, en doet’er by Zoethout,
als men de Pot van ’t vuur neemt.
rasp is een Keukengereedschap van Blik, of Koper, met gaatjes deurgeslagen, waar
mede men Suiker, of Muskaatnoot, of iet anders fyn maakt, om in de kost te doen.
rasynen; is van ’t Franse woord Raisin ontleent, betekenende de Bei van een
Druivetros; en waar van de kleur verschilt; alzo men witte, zwarte, rode heeft, Zie
wyngaard en wyn.
Maar dit woord betekend in ’t Nederduits alleen gedroogde Beijen, of trossen van
Druiven.
Men heeft ze van velerleije soorten, die ons van verscheiden Landen van daan
komen.
De Muskaat Rasynen komen voornamelyk van Frontenjak in Languedok. Men
brengt ze in kleine greine en houtte Doozen, die van vyf, tot vyftien ponden wegen.
Men noemt ze Muskaten, om dat ze een weinig muskeren in de smaak. Men moet
de grootste Beijen zoeken, die de grofste kornen hebben.
De Pikardansen komen ons van Languedok, en Provence. Zy zyn klein, maar vet,
zy gelyken na de Jubis; men brengt ze aan Bossen, in Kassen, die van tachtig tot
honderd ponden toe wegen.
De Jubis, of de Rasynen a Jubis. Anders Kasrasynen, komen uit Provence,
inzonderheid van Beaucaire, Oriol, en van de daar ontrent gelegen plaatzen. Men
pluktze aan trossen en doopt ze in een Loog van Banille en na dat men ze in de Zon
gedroogd heeft, legt men ze in Kassen van verschillende grootte. De grootste, die
men quarten noemt, wegen gemeenlyk veertig ponden, en de andere zeventien, of
achttien ponden. De Rasynen zyn van een aangename suikersmaak. Men moet ze
nieu kiezen en nemen de beste Beijen.
De Sols, of Sors Rasynen, Zonnerasynen, of Rasynen d’Are komen in Vaatjes van
veertig, vyftig ponden uit Spanjen, zy zyn Violet, of van rode kleur. Zy zyn zonder
karrels, of zeer aangenaam in de smaak.
De Spaanse Rasynen eigentlyk zo genaamd, zyn
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kleine Razynen, een weinig groter, of wat minder droog, dan de Korenten. Men
brengt ze ons zonder Kornen in Vaatjes van honderd ponden, of daar ontrent. Men
neemt ze, somwyl in de plaats van Korenten. Maar men moet’er zich niet mede laten
bedriegen.
Rasynen van Korenten hebben kleine droge Beijen, van witte, zwarte, of rode
kleur. Zy komen uit verscheiden Eilanden van de Archipel: maar in ’t byzonder van
den landengte van Korinten. Men koopt ze aan enkelde, zy moeten klein, nieu en
aan grote klompen zyn. Men bewaart ze vele jaren aan een, als zy maar wel zyn
gekast, en geen lucht krygen. Zy komen in verscheiden gestoofden, natten, en
gebakken; en men neemt ze in de Medicynen menigmalen, voor de Rasynen van
Damast.
De Rasynen van Damast komen ontrent die Hoofstad van Syrien van daan. Zy zyn
groot van Bei en van Bos. Men geeft voor, dat men ze daar te Lande vergadert, die
twintig en vyf en twintig ponden wegen. Men brengt ze ons zonder kornen
platgemaakt, in Vaatjes van Grenen hout, die half rond zyn, en van vyftien tot sestig
ponden toe wegen. Men gebruikt ze veel in afziedzels voor de Borst, waar toe men
ze gebruikt, gelyk de Dadels, Jujuben, en dergelyke rogchel makende vruchten. Men
moet nieuwe en welgevoedde kiezen. De ware Rasynen van Damast zyn laf en
aangenaam van smaak.
De Kalabrise Rasynen zyn wat vet, maar goet van smaak. Men brengt ze aan
trossen met een klein draadje, of toutje, als de Mousseron, of Morillies aan een
gebonde, de Vaatjes van dat soort van Rasynen wegen van negentig tot honderd
ponden.
raisine is een soort van Confituren van Druiven gemaakt.

Hoe men goed Raisine maakt.
Pluk by mooi weder de Druiven, laat ze enige dagen verwelken; en, als zy in staat
zyn druk ze tussen de handen uit, en na dat gy’er de trossen hebt uitgenomen, zult
gy ’t ander over ’t vuur zetten, en laten ’t zachtjes koken, passende wel op uw
schuimen en neem’er de Kornen uit, die gy kunt. Gy zult roeren van tyd tot tyd met
een kleine Schuimspaan.
Naar de mate, dat de Raisine dik wordt moet men ’t vuur verminderen; en, als de
Syroop tot een derde gebragt is, laat men ’t door een doek loopen, en perst het dikke
uit. Men zet het daar na weder over ’t vuur. Om ze tot volkomenheid te koken, houdt
men niet op met roeren; en als ’t gekookt is, giet men ’t in Potten, om ’t te bewaren,
tot dat men zich daar van bedienen wil. Zie rob.
rat is een klein beestje, dat zwartachtig, of liever grysbruin is, vier voeten en een
lange staart heeft, fyn van gehoor is; knabbelt het geen ’t vindt van Granen, Erreten,
Kaas, Vlees, Boomvruchten, enz. leeft, ’t by eensleept, en grote afkeer van een Kat,
Wezel en Sperwer heeft.
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Om de Ratten te doen sterven.
I. Die een Krudenier, of Apotheker tot zynen vriend heeft, zal Rattekruid in poejer
kunnen hebben, en ’t op witte Kaas, of in Boter doen, en leggen ’t ter plaat ze, daar
Hond, noch Kat kan komen. Men kan verzekerd wezen, dat zy’er van eten en aan
bersten zullen.
II. Doe water in een Kopere Ketel, doe op dit water Styfzel, of stof van Kóórn, na
dat het is gewand. De Ratten zullen daar op vallen en zoeken ’t Kóórn en daar in
verdrinken, hoe groot zy zyn mogen.
III. Neem een Ketel met water, leg daar een plat houtje op, en op ’t midden daar
van een stukje Spek, Brood, Noten, met een draatje daar aan vast; hier zullen de
Ratten op springen willen, en ’t houtje zal ’t onderste boven raken, en zy in ’t water
en verdrinken.
IV. Neem Elleborus, en meng ze met den Deeg van Gerstemeel, of wild
Komkommer-zaad, met zwarte Elleborus en Coloquint en meng ’t met Dolik.
V. Zo gy in de gaten, daar zy zich in onthouden, de As van Eikenboom in doet,
zullen die, welke beast worden, met Zweren worden en sterven.
VI. Zo gy Staalvyzel met Gift mengt en ’t legt op een plaats, daar’er vele zyn,
zullen ze sterven, al hadden ze’er maar een drup van geproefd.

Om Ratten uit een huis te jagen.
I. Neem de Hoorn van een Muil-, of Ezelsvoet, sluit de Vensters van ’t Huis; doe
deze Hoornen van een Póót op een Konfoor met vuur, na dat het gesloten, en laat
het deurrooken.
II. Men zal ze ook uit een huis jagen, zo men Yzerkruid neemt, en dit in water
weekt, latende het vier en twintig uren trekken, en zo men ’t huis daar mede besprengt.
III. Zo men een rookmiddel maakt van Koperrood, Origanum, Eppe, en Nardus,
zullen ze wegloopen.
Apulejus zegt, dat de Ratten aan ’t Zaad nooit kwaad zullen doen, zo men het in
Osse-gal laat weeken, eer het in den grond gegooid, of gezaaid wordt. Zo men de
Ratten, die gekomen zyn met de Bladen van Rozelaurier opsluit, zullen ze sterven.
Onder de Grieken heeft men’er, die met Meel, wilde Komkommer, of Hyosciamus,
of bittere Amandelen, zwarte Nieswortel, van elk evenveel mengen, na dat het is
gestoten, ’t met Olie kneed, en ’t by de Wolven en de Ratten leggen.
Plinius zegt, dat men de Ratten wegjaagt, zo men As van een Wezel, of Kat met
water mengt en’er Zaad mede sprengt. Daar is gevaar, dat ’t geen daar door wordt
voortgebragt, geen Venyn van die Dieren in zich hebbe. Men zal beter
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doen met het Zaad te weeken in Ossen-gal, om grote Beesten te doen vluchten. Zie
daar, wat men doen moet, om te maken, dat ze ’t Zaad niet raken, ’t geen gezaaid is:
men heeft’er ouwe Pis over heen te sprengen, daar Hondendrek in is geweekt.
Democriet belooft, dat ’t zelfde goed zal zyn, gelyk we gezegd hebben, zo men vele
Rivier-, of Zeekreeften, tot niet minder dan tien toe, in een Aarden pot met water
doet, en toedekt, en ze zet in de lucht daar ze van de Zon warm wordt, den tyd van
tien dagen. Daar na moet men ’t twe dagen met dit water besproejen. Enige oude
Schryvers van den Akker-bou, zo Grieken, als Afrikanen, brandden Peonie.
Auberdanes zaaide ze in den Tuin, op ’t Land, en joeg door dit geheim alle soorten
van schaadlyke Beesten weg.
Plinius raadt wyslyk, dat men op de Bladen Ossendrek gooije, die natgemaakt is,
zo menigmalen, als het regent, door dit middel zal alles weggenomen worden ’t geen
venynig in dat middel is.

Om te beletten, dat de Ratten en Muizen aan ’t geen geplakt is niet knagen.
Week in uw water, daar Styfzel mede gemaakt wordt, schoorsteen Roed.

Om de Ratten by een te vergaderen.
I. Giet den droessem van Olie in een Geelkopere Pan, en zet ze ’s nacht in ’t midden
van ’t huis, door dit middel zullen alle Ratten van ’t huis en zelfs van de buren by
een komen.
II. Men hoeft niet dan twe levende Ratten te hebben, en ze in een groote aarde Pot
te doen; deze op ’t vuur, van Essenhout gestookt, te zetten. Als deze begint heet te
worden, zullen alle de Rotten van de buren komen, op ’t geschrei van die aanloopen,
die’er in zyn, en in ’t vuur springen, als of ze de gevangen wilden helpen. Dit moet
men aan den rook van de Essen wyten.
ratafia is een soort van vocht van Brandewyn, Kersensteenen, Frambozen en andere
vruhten gemaakt.

Om Ratafia te maken.
Men moet honderd Afrikoossteenen, met steen en al stampen in een Marmere Mortier,
en alles in een Bottel met twe pint Prandewyn doen; een half pintje water, een pond
Suiker, tien greinen witte Peper, acht, of tien Nagelen, een stokje Kaneel, twemaal
zo lang, als een vinger. Daar na moet men de Bottel wel sluiten, en ze vyftien dagen,
of drie weken in de Zon zetten, en daar na alles laten deurzygen.
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Om rode Ratafia te maken.
Neem goede wel rype Kerzen, men kan’er ook Morellen bydoen, Frambozen en
Kruisbeijen; by voorbeeld, van de laatste vruchten een derde, of een vierde op twe
derde, of drie vierde Kersen. Men moet alles wel onder een stampen, of ’t een na ’t
ander uitpersen, en door een grove Temis laten lopen, naar de menigte, die men
maken wil. Op twe pinten van dat sap, zult gy een pint Brandewyn doen, en op elke
pint vyf, of zes oncen Suiker, een half dragma Kaneel, drie, of vier Nagelen, en vier,
of vyf greinen witte Peper. Alles met een gestampt zynde, zult gy laten in een Aarde
verglaasde Pot, die welgesloten is. Zie daar hoe veel men nemen moet, tot een pint,
dan kan men de maat van alle andere haast vinden.
Wilt gy’er gene Kersen in hebben ’t is altyd dezelfde menigte. Vele luiden maken
’t van elke vrucht in ’t byzonder: maar wat al ’t andere, dat men’er onder doet, belangt;
dit is altyd even eens.
Om het een neutesmaak te geven, zo men daar liefhebber van is; neem vier, of vyf
pond Kerssesteenen, een pond, of twe Afrikoze steenen, stoot alles wel met malkander
en doe ’t in uwe Ton; en naargelang in uwe Kruik; naar de menigte, die gy’er van
maken wilt. Gy zult het laten deurlekken. Wat die belant, die in een Vaatje is, die
wordt van zich zelven helder. Men kan’er ook de Bloemen Klaprozen in doen, dit
doet’er geen kwaad aan. Zie daar waar in de volmaaktheid van de Ratafia bestaat:
en men moet denken, dat men van een Ton sprekende, gelyk hier boven is gezegd,
men van een Oxhoofd, Aam, Anker spreekt, en dat men daar de menigte naar moet
schikken.

Om witte Ratafia te maken, anders Neutewater geheten.
Op een Bottel van twaalf pinten Brandewyn laat trekken, twemaal vier en twintig
uren, drie vierendeel gestampte Kersse-steenen, of een half pond Afrikoze-steenen,
een vierendeelloods Kaneel, een dozyn Nagelen, twemaal zo veel Koriander, als men
met drie vingeren vatten kan. Drie ponden en een halve Suiker, vier pinten Water,
na dat het gekookt is, welke gy mengen zult, als gy u afziedzel zult laten deurzygen;
daar na zult gy uwe vocht in Bottels doen en sluiten ze wel toe.
razerny. Zie dolheid.
rattekruit is een zeer brandende Bergstof, en sterk vergif. Men onderscheidt het in
drie soorten; het eerste is wit en doorschynende; het twede geel en wordt anders
Oprement van ’t Latyn Auripigmentum genaamd; het derde rood, en hiet Sandarach.
Frans Reagal.
Het witte Rattekruid wordt gehaald uit den Kalamyn-steen, of Kobalt. Men noemt
het eenvoudig Rattekruit, of Arsenicum; en dat is het, dat de Drogisten verkopen.
Van de andere soorten zullen we op hare plaats spreken.

Werking van ’t Rattekruit.
Het witte Kattekruit is het gevaarlykste van alle
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de drie soorten; en begint doorgaans een half uur, na dat het is ingenomen, te werken;
dewyl het enigen tyd van noden heeft, om zyn Zout, dat onder ’t Zulfer verborgen
legt, los te maken. Dan veroorzaakt het grote smerten, scheuringen en ontstekingen
in de ingewanden, sterke brakingen, onrust, samentrekkingen van Zenuwen, Stuipen,
een algemeene Machteloosheit, verzwakking van Levenskrachten, en eindelyk den
Dood, zo men den Lyder niet schielyk te hulp komt.

Artsenyen tegen ’t zelve.
Gesmolten Vet, en een menigte van Olie gedronken, zo dra het geschieden kan, zyn
zeer bekwaam, om de punten van dat brandende Zout in te wikkelen en krachteloos
te maken, en het Rattekruit van boven en onderen te doen ontlasten. Daar op moet
men wat veel Melk drinken, om de kracht van dit vergif heel en de al te delgen.

Deugden van ’t Rattekruit.
Men gebruikt het om ’t Zilver, ’t rood en geel Koper, en andere Metalen, of
Bergstoffen blank te maken. Hier door worden de Spelden veel steviger, en min
buigzaam, wanneer men ze blank maakt. Het verteert en eet het vlees op: en zyn
brandend Zout dient om het wilde Vlees van de Wonde te verteren. Men moet het
nooit imand ingeven, wat voorzorge men ook gebruikt heeft: want het doet altyd
kwaad aan ’t lighaam.
ree is ’t Wyfje van een Hart, ’t werpt jongen in April en Mei, ’t Vlees is mals en
laffer als van een Hart. Men bereidt het op de zelfde wyze. Als men ’t gebraden wil
eten, lardeert men ’t met fyn Spek en laat het in Azyn staan en dróópt het, als men
’t braadt. Daar na doet men Kappers en Geroost-meel in de Saus met verse Citroenen,
en laat het snerken in de Sauce.
reebok is een bruingeel Beest, dat in ’t wild loopt, en naar een Hart gelykt, maar
kleinder is, en zo groot, als een Bok. ’t Wyfje noemt men een Reegeit, ’t woord
Reebok, doet zien, dat men ’t neemt voor een Bok, of wilde Bok.
De Reebok wordt niet Bronsig, als in de maand October, den tyd alleen van vyftien
dagen. Men zegt onderwyl, dat, als de Reegeit jongt, dat in Mei gebeurt, zy dit zonder
kennisse van den Bok doet, maar zy komt daar na weder tot hem, en als zy weder
by hem komt, blyven ze gedurig by een.
De Reebokken verliezen hunne Horens gemeenlyk in April, welke de tyd is, dat
ze gemeenlyk Bronzig zyn, gelyk de Harten. ’t Gebeurt echter, somwyl, dat zy ze
verliezen op ’t eind van October, of in ’t begin van November.

Reebokken Jagt.
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De Reebokken zoeken de kost op verscheiden plaatzen, naar den tyd van ’t jaar. In
de voortyd vindt men ze in de Rogge, of in de nieu gehakte Bossen, als ze jonge
takjes hebben beginnen te schieten, daar gaan ze de kost zoeken, en ’s nachts leggen
ze’er in, maar in de Zomer zyn ze in de Bossen. In de Herfst moet men ze in de
kreupel Bossen zoeken. Hier komen ze niet uit, of men moet ze daar uit jagen.
Eindlyk, gedurende den Winter vertrekken ze na de Bossen, en gaan des nachts, in
plaatzen leggen, waar in ’t houd eerst is afgehakt, en gaan dicht by de Fonteinen
eten.
Men jaagt geen Reebokken met Brakken met lange Ooren, en die blaffen. Men
gebruikt Brakken van tussen de twe grootten, wel gespierd en voorzien van alle de
goede hoedanigheden.
’t Is op ’t eind van de Zomer, dat men de Reebokken in ’t hout moet gaan opzoeken,
waar in men reeds gezegd heeft, dat ze de kost halen. Men moet, zo veel men kan,
niet als op de Bokken jagen. Men kent ze daar aan, dat ze de . van voren, dan ’t
Wyfje, dat ze den zwler der voorste beenen ronder hebben, de voeten volder zyn, de
Poten en Dyen dikker, de Beenen groter en na binnen gedraaid.

Reebok en Civè.
Na dat men de Reebok in grote stukken heeft gehakt, moet men hem met grof Spek
larderen, en ze in de Pan met Pieterseli en gesmolten Spek laten opsnerken. Men laat
ze daar na stoven met een bosje fyne Kruiden, Zout, Peper, Laurier, groene Citroen,
in Vleesnat, of Water en rode Wyn. Als dit alles wel gestoofd is, moet men de Saus
binden, met geroost-meel, een scheut Azyn, wat Kappers, en enige van steenen
gezuiverde Olyven. Dit dist men tot een eerste gerecht op.
Men eet ze ook gebraden, als Schapen en Geitenvlees, Terwyl zy braden, doet
men de Lever in de Kasserol met wat gesmolten Spek, en een Uyen fruiten. Als zy
gaar is, stampt men alles, en laat het door een Stamyn loopen, met Schapenat,
Champignons, Citroen en witte Peper. Men eet ze ook met een zoete Saus. Zo men
ze in een Kasserol wil gereed maken, lardeert men ze grofjes, en men snerkt ze in
de Kasserol op met gesmolten Spek. Daar na maakt men ze smaaklyk met Zout, witte
Peper, Muskaat, Laurier, fyne Kruiden en vet nat, of met Water, met een glas witte
Wyn, en een stuk groene Citroen. Daarna bindt men de Saus met geroostmeel, en
men dist heet op, met Citroen. Zo men ze Koud wil eten, zet men op een Servet met
groene Pieterselie opgeschikt.

Reebout.
De Reebout, Lenden, Schouder van een Reebok worden, als de Schouder van een
wild Zwyn gereed gemaakt. Men doorspekt ze met grof Spek, Men snerkt ze in de
Pan op, of in een Kasserol, met gesmolten Spek, en Meel. Daar na doet men ze met
Nat stoven, en dist ze met een gebonden Saus op.
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Tetines van etn Reebok.
Men laat ze trekken in Water, en ze daar na aan Schyfjes gesneden hebbende, laat
men ze met Citroensap fruiten, en ze stoven met een Ragout. Daar na hakt men ze
en maakt’er een struif van, gelyk die van de Lenden van een Kalf.
regen is ene vogt, die aan kleine, of grote druppen uit de opperdampkring valt,
werwaards dezelve uit de aarde, door de Zon fyn gemaakt, en ligter dan de Lucht
geworden opklimt, met een menigte van andere stoffen, die uit de Aarde, en hare
Schepzelen uitwaassemen.
Dit nedervallen van deze uitwaassemingen in Regen, kan geschieden; wanneer de
lucht lichter wordt, dan deze dampen, de koude de aantrekkracht van de water deelen
hersteld, of de kracht der optrekking van de Zon geeindigd is, of de winden de dampen
by een dryvende verdikken, of de uitdampingen door haren aart en werking op
malkander deze by een vergadering der vochten begunstigen, de Winden ze
nederjagen; of de onderste Lucht, als wegdryven om de bovenste te doen zakken,
enz.

Voorzegging van Regen uit de Zon.
De Starrewigchelaars geven voor, dat alles, wat ze uit de Starren voorzeggen zeer
onzeker is; zo dit niet gans waar is, men kan ’t van de Zon zeggen welker goedertieren
invloeizels de ganse vruchtbaarheid der nature uitmaken; en die door haar onder en
opgaan ons de ware tekens van goed en kwaad weder geeft.
De Zon voorzegt den Regen, als zy opgaande met ene Wolk, of met vlakken is
gedekt, en als zy half voor ons schuil gaat, of als men ’s morgens vroeg verscheiden
stralen deur de Wolken ziet heenschieten, welke ze bedekken. Als men ziet, dat de
Zon rood is, als zy opgaat, is ’t een bewys van Regen, gelyk ’t een gewis teken is,
als zy ter zelver tyd met lange stralen omringd schynt. De velerleije kleuren, welke
de Zon in ’t opgaan op zyn wezen toont, voorzeggen ons den regen. Zo menigmaal,
als de Zon opgaat, en blaau schynt, kan men zeggen dat de Regen niet ver af is. De
rode Wolken, die ze somwyl op haar opkomen omringen, dreigen onfeilbaar den
volgenden dag Regen. Schynt de Zon bleek, den gansen dag, of is ze klein en rond,
als een kloot, is ’t een teken van regen en onweer, ziet men donkere kringen van
aardkouleur om de Zon, voorzegt het onfeilbaar Regen. Ziet men de Zon by dag met
een donkere Wolk bedekt; waar in hy nog is, als hy onder gaat, terwyl hy zyne dikke
stralen na den grond schiet, vreest dan ook Regen, des anderendaags. Is zy in ’t
ondergaan in een gele, of in een rosse Wolk gedekt, betekent het Regen. Wordt men
in ’t opgaan de Zon veel scherper gewaar, als gemeen, maak dan staat op Regen. ’t
Zelfde gebeurt, als zy met de zelfde scherpheid ondergaat, en hare stralen met ’t
zelfde geweld schiet. Zyn de Planeten met een kring omringd betekent het Regen.

Voorzegging van Regen uit de Maan.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De tekenen, die de Maan van verandering van weder geeft, zyn niet min zeker, dan
die van de Zon. Beschynt de Maan onzen gezicht einder, en ziet men, dat’er binnen
der zelver donkere horens een duistere en dikke lucht is; betekent het veel Regen.
Gaat de Maan desgelyks, op den derden dag, dat ze nieu is, of in ’t begin van ’t
kwartier zynde, zwart, donker, dik, bleekblaau, of schynt ze naar den groene, verwagt
Regen. Wanneer de Maan vol is, en derzelver aanzicht ergens mede omringd is,
beduidt het regen. Ziet men op zo enen tyd de Maan met twe, of drie ronden omringd,
dreigt zy ons met regen; ziet men ze op dien tyd met twe, of drie ronden omringd,
en vertoonen zy een zwarte, of doffe kleur, dan is die Star bezwalkt en men heeft
ontwyffelbaar regen. Men zal aanmerken, als de Maan nieu wordt, dat, zo de tyd is
betrokken, ’t een waar teken is van regen. ’t Gebeurt somwyl, dat den vierden dag
van Nieuwe Maan, de Maan in ’t geheel niet schynt, en men kan dan regen
voorzeggen. Men zal den regen voorzeggen, zo de Maan, eerst Nieuw zynde, donkere
horens heeft: maar zo de bovenste hoorn van de wassende Maan donkerder is, dan
de onderste, is ’t een bewys, van regen. Zo de onderste donkerder dan de bovenste
is, zal ’t op ’t eerste kwartier regenen. Is zy in ’t midden zwart, zal ’t de gantse Maan
deur regenen. Zo de wassende Maan voor-over hangende, na ’t Westen ziet, is ’t een
teken van regen. Men merkt, dat als ’t regent den eersten Dingsdag na Nieuwe Maan,
dat het dan de overige Maan zo blyft aanhouden.

Voorzegging uit de Starren.
Als de Starren grooter dan gemeen zyn, it ’t een waar teken van regen, gelyk ook,
als zy nevelachtig en donker schynen, als de hemel zonder wolken is.

Voorzegging uit de lucht.
’t Beste en zekerste voorteken van regen, ’t geen men uit de lucht kan halen, is als
zy heeter is, dan ’t jaargety kan velen. Een lucht met Zandwolken en een geblankette
Vrou zyn van geen langen duur. Dit spreukje toont, dat men dit ziende regen kan
hopen. Ziet men witte wolken na ’t Oosten gaan, is ’t een teken van regen. ’t Teken
van regen waar aan men ’t meest kan twyffelen is, als men een een Regenboog op
twe waters ziet, welke ze schynt te drinken, of als zy dubbel schynt.

Voorzegging uit het vuur ontleend.
Als ’t vuur op ’t gezicht blaau schynt, is ’t een teken, dat men regen hebben kan: als
ook wan-
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neer zy ’t van zich zelven blaast. Als men de kolen ziet opspringen en vonken
uitwerpen, is ’t een teken van Regen, zo wel, als wanneer de rook niet opgaat, ’t vuur
niet aanwil en zich in de As dekt. Men tekent ook aan, als de pot over ’t vuur is, en’er
de kolen zich onder aan vasthechten; of ze vuur en vonken ziet uitwerpen, dat het
Regen beduidt. Zo ’t pit van de Lamp, of van de Kaars kwalyk ontsteken wil, en
zwart wordt onder ’t branden, of ’t zich met knobbeltjes zet, of ’t pit glinstert, of de
rook zich herwaart en derwaart verspreidt, en niet recht opgaat, kan men niet anders,
dan Regen hopen.

Voortekenen uit ’s mensen lighaam gehaald.
’t Gebeurt menigmaal, dat men zich doof en uitnemend moede bevindt, zonder dat
die doof- en moed-heid enige andere oorzaak heeft, dan zware lucht; en als men zich
zo gevoelt, kan men zeggen, dat men Regen zal hebben. Pynen in geledingen, de
pynen en steken van deelen, die gebroken zyn geweest, en van Likdoornen, en andere
kwalen, daar de lighamen van aangetast worden betekenen Regen.

Voorzegging van de Dieren ontleend.
Als men de Kraanvogels zeer hoog in de lucht ziet, en vroeg weder van daar komen,
betekent het Regen. Zo de Reiger dwaalt en droevig op ’t land herom vliegt; zo de
Mus ’s morgens schreeut, betekent het Regen. Zo de Ossen en Koejen meer dan naar
gewoonte eten, op de rechterzyde neder gaan leggen, hun hoofd om hoog steken, na
’t Zuiden zien, rondom hunne Poot lekken, en al Bulkende na den Stal loopen, is’er
Regen te wagten; desgelyks als men de Kikvors veel geschals om ’t kwade weder
hoort maken, dat komen moet. Menigmaal brengen de Mieren door ene naauwe weg
hunne Eijeren uit den grond van hun verblyf weg. Ziet men dat, wagt dan niet dan
Regen.
Zo men de Ravens en andere Vogels by troepen ziet komen, of zo een Raven zynen
deun in zyne gorgel opheft, of zyn vlerken schudt, mist het niet, of men krygt Regen.
Als de Regen wil komen, ziet men de Riviervogels zich opbegeven, en hunne Vlerken
met groot geweld tegen een slaan, zich somwylen dompelen, en somwyl op ’t water
dekken. Men zegt, dat de Kraai den Regen roept, als zy alleen loopende, ’t op een
schreeuwen zet, zo zy zich den kop nat maakt, aan den waterkant, of daar in zwemt.
Als de Ezels, Muil-ezels en Muil-ezelinnen zonder dringende redenen de Ooren
schudden, dan hunne staarten vryven, en zich op de aarde wentelen, is ’t teken van
Regen. Zo de honig Byen niet ver van huis gaan. Zo Vliegen, Wespen, Horzels,
Luizen, Vlojen en Weegluizen scherper byten, dan naar gewoonte. Zo de
Spinnekoppee om laag vallen, zonder van de wind geslagen te wezen. De Wurmpjes
voorzeggen ook Regen, als men ze uit de Aarde ziet kruipen, zo wel als de Padden,
als zy op hoge plaatzen zingen. Zo de Hoenders zich met hunne Kiekens onder dak
begeven, of zo zy, al schravelende, zich zelven met aarde bedekken, tegen malkander
vechten, kan men uit dit alles niet dan Regen voorzeggen. De Duiven voorzeggen
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Regen, als zy zich schielyk om hoog begeven, en als zy na hunne vlucht komen, om
niet weer daar uit te gaan. De Hanen die krajen voor hunne uren voornamelyk des
avonds, als zy op het Hok zyn; want het gekraai van den Haan op ongewone uren,
als op negen, tien, elf uren ’s avonds, betekent onverschillig verandering van tyd van
droog in nat; en in tegendeel betekenen de Ganzen, die roepen en meer dan naar
gewoonte vliegen, gemeenlyk Regen; zo de Wolven huilen, en dicht aan de Huizen
komen, en de Mensen zo wel niet rusten als te voren, wil ’t Regen zeggen.

Voortekens van Regen.
’t Is een teken van Regen, als ’t in goed en helder weder Weerlicht. Zo by Zomertyd
de Weerlicht meerder is, dan de Donder; zo ’t op den volle middag Dondert; zo’er
op de toppen der Bergen, somwyl dikke Wolken zweven. Zo’er na ’t ophouden van
den Regen, een scherpe en koude Wind ontstaat, zal de beste Regen beginnen. Zo
de klank der Klokken hoger is, en verder dan naar gewoonte gehoord wordt. Zo ’t
Zout vochtig wordt, zo de sekreten meer dan naar gewoonte stinken.

Andere voortekens van Regen.
Zo ’t Roed van de Schoorsteenen sterk valt, de Asse zich aan kluiten zet, de Oli in
brandende Lampen springt. De Klaverbladen zich sluiten, de Varkens lang spelen
en gins en weer loopen, om verwerpende en brekende ’t geen haar onder ’t lóópen
voorkomt. Zo de Kat na haar Póót langen tyd te hebben gelekt, zich wast en hare
Póót menigmaal om het óór strykt.

Voortekens van veel Regen.
Men voorzegt desgelyks veel Regen, zo de Wolken donker, diep en dik zyn; zo de
druppen, die uit de Lugt vallen witachtig zyn, en grote bellen maken, zo ’t Water
zagtjes nedervalt en begint met losse druppen te vallen; zo ’t Water, dat op de Aarde,
in groten overvloed, zonder Wind, valt; terstond in de Aarde dringt; zo ’t Water van
Meren zonder hitte van de Zon heeter is, dan naar gewoote; zo de Hoenderen met
hare Kiekens zich in ’t begin van den Regen, terstond wegbergen, als zy Kiekens
hebben; of zo zy des morgens laat voor den dag komen, en als door dwang om te
eten.
Zo de de Regenboog zich naar ’t Zuiden draait, zo ze dubbel drie en vierdubbeld
schynt; en zo zy na den Regen voor den dag komt, of vrees heeft voor den Regen .

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

849

Voortekens van den regen van de Zon.
Zie ’t woord tyd. Gy zult daar verscheiden voortekenen van fraai weder vinden. Zie
nog ’t Artikel voortekenen.
regenbak. Zo de natuur der grond niet toelaat, enz. dat men met grote kosten putten
kan maken, doet men by gebrek daar van Regenbakken op ene plaats in den grond
metzelen, daar gene vuiligheden kunnen bykomen; anders zouden zy nooit goed zyn.
Daar by draagt men zorg, dat de plaats, daar men een Regenbak maakt, niet in de
Zon, noch te grote wind sta; en men merkt aan, dat haar water daar in verschilt van
dat der Putten, dat dit niet wil gesloten zyn, om redenen boven gegeven; en ’t gene,
daar en tegen, wil gesloten worden gehouden, om dat te veel lucht gewoon is daar
al ’t geestige uit te halen, zo dat het groofste op den grond blyft, en daar door dit
water zwaarder wordt; en aan ’t maken van raauheden in de Maag van hun, die ’t
drinken, onderhevig. Men vindt Mensen, die zeer zorgvuldig over ’t water zyn, ’t
welke ze in hunne Regenbakken vangen: want zy geven voor, dat alle zonder
onderscheid niet goed is. Dat in kleine menigte valt onder de hitte; en de grote regen,
die terstond, na grote droogte, valt, zyn onder ’t getal der kwade waters. Deze zyn,
zeggen ze, oorzaak, dat de Regenbakken menigmaal van ene kwade gesteltenis zyn,
en stinkende. Wat de regens belangt, die in den Herfst, Lente en de Winter vallen,
als ’t weder niet ruw is, deze moet men, zegt ik, ontgaan; en in ’t ganse goede gedeelte
van ’t jaar, acht men de kleine regens van de maad Mei goed, welke men zorgvuldig
by een vergadert, als de zuiverste en de lichtste waters, en die zelf zulke zuiveren,
die zy in de Regenbakken vinden.
Wat het maken der zelven belangt, dit laten wy over aan de Meesters van die konst.
Men moet alleen zorge dragen, dat de Muren wel en met voordeel geboud worden
om geen water te verliezen, dat het binnenste wel gecement is, en voor al in de hoeken,
zonder dat dit nodig is aan ’t Verwulf te doen, waar door ’t water zich niet zoude
ontlasten. Wat de grootte belangt; die hangt van den zin van hun af, die ze doet
maken.
Men weet, hoe men de gewoonte hebbe van de waters te verzamelen, en dat de
goten der huizen, van velerleije stoffe gemaakt zyn; en dat deze in Bakken lóópen,
die door Pypen van allerleije soorten worden na een Vervalput van steen geleid, kort
by de Bak, waar van, zie hier ’t gebruik.
Deze Vervalput, wordt daar gemaakt om ’t water in te ontfangen, dat van de Daken
der Huizen komt, en daar van daan in den Regenbak loopt. Maar dewyl we gezegd
hebben, dat men ene keus van de waters moet doen, die van den Hemel vallen, en
dat die alle onder malkander ontfangen geen goed water kunnen maken; hoe moet
men zich dan gedragen, om daar in niet te doen vallen, dan die waters, welke men
voor de gezondste en beste houdt? of ’t moet geschieden door deze Vervalput, die
op zynen bodem in een hoek enen uitsloop heeft. Dit gat moet men sluiten op een
tyd, dat men niet goed vindt water te verliezen; op dat deze Vervalput volwordende
tot op zekere hoogte, die aan de kant der Regenbak is, een doortocht voor ’t water
geve, dat ze vervatten zal, om in de Regenbak te vallen. En wanneer men in tegendeel
de regen, die valt niet wil vangen, heeft men ’t gat maar open te leggen: wanneer
’t’er zo dra zal uitgaan als inloopen.
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Men vindt’er ook die zo een Vetvalput niet gebruiken, en al ’t water, zonder
onderscheid, maar in een onderaard ze plaats laten vallen, die hoger dan de Regenbak
geboud is, welke ze de kleine Bak noemen, waar in ze Rivierzand gojen; gevende
voor, dat, als ’t water deur dat Zand geloopen heeft, ’t van alle zyne kwade
hoedanigheden zy gezuiverd; en gevolglyk, dat het water, ’t geen men uit die
Regenbakken haalt om te drinken, wonderbaarlyk goed moet zyn. Wy gedragen ons
in dit alles aan zulken, die gewoon zyn dat water voor den dorst te gebruiken: want
men weet wel, dat in vele Regenbakken, die ook hun water ontfangen, water wordt
geput, dat niet zeer lekker is. Dit noodzaakt ons om te gelooven, dat uitgezochte
waters, die men’er in doet komen, om daar na in de Regenbakken te geraken, een
beter water uitmaken, dan op de andere wyze, dit is myn oordeel, elk volge het, die
wil.
Om den Regenbak netjes te houden, moet men zorge dragen, dat de plaatzen, daar
’t water deur loopt, rein zyn, en dat men’er gemaklyk kan bykomen: en, op dat het
water in den Regenbak niet valle, moet men’er een dekzel overheen maken, daar ’t
water aan de ene en andere kant van afloopt, en om te beletten, dat’er in de Vervalbak
geen vuiligheid worde gegooid, moet men’er een dekzel op hebben, van goed hout.
Vele willen, dat men gene Duiven houde, daar men Regenbakken heeft, maar zo dat
nodig is, moet men ze by Landhuizen niet hebben; alwaar een Duivenhuis meer
voordeel aan den Meester geeft, dan een Regenbak.
regenboog. ’t Is een verschynsel van verscheide koleuren in de gedaante van een
Boog, ontstaande in een Regenwolk, wanneer ze zig begint te ontlasten in kleine
ronde druppels, ter tyd als de Zon’er juist tegen over en niet hoog boven de Kimmen
staat. De aanschouwer bevindt zich altoos tusschen de Zon en de Regenboog. Men
ziet’er vier voorname koleuren in, rood, geel, blaau en paars, of violet; welke
voortkomen van de verscheiden verbrekingen der Zonnestralen, die op deze kleine
waterdruppels vallen en terugstuiten. De rode koleur is de buitenste en de paarse de
binnenste van den Boog.
Zo men de Regenboog met naaukeurigheid beziet, vindt men, dat hy nog van een
tweden omgeven wordt, wiens koleuren veel zwakker en omgekeerd geplaatst zyn,
namelyk het rood binnen en ’t paars buiten.
De Regenboog schynt met zyne horens de Aar-
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de te raken, zo men hem geheel ziet, en zo men voorwaarts gaat, schynt hy agter uit
te gaan; gaat men agterwaarts, dan schynt hy te volgen. Dit komt daar van daan, dat
men, naar mate van de plaatsverandering, teffens de gebroke Zonnestralen verliest,
die ons te voren in ’t oog liepen, onder een zekeren hoek, in plaats van welke’er
andere komen uit de druppelen, die naast de vorige zyn, welke Zondestralen altoos
met den zelven hoek moeten voortschieten, om onze zinnen op enerlei wyze aan te
doen. Dat is de reden, waarom wy oordelen, dat de Regenboog van plaats verandert,
terwyl wy’er van veranderen. En dus zien twe personen dezelve Regenboog niet,
hoewel ze dezelve koleuren zien, ontrent dezelve plaats.
Men kan de gedaante in de koleuren van een Regenboog waarnemen, in een
watersprong, of springende Fontein, byaldien men zig zo plaatst, dat men met den
rug naar de Zon zynde gekeerd, op het springende water acht slaat. Men kan ze ook
verbeelden door middel van een kunstige regen, gelyk de Schryvers en Liefhebbers
van de natuurkunde ons leren; onder anderen de Heer Poliniere in zyne 87ste
Natuurkundige ondervinding.
regenvogel, Ortolan in Vrankryk geheten, is een Vogel, wat kleiner, als een Leeuwerk.
Bek, Pooten en Beenen zyn rood. Aan de Vleugels heeft men zwart met geel
gemengeld; de Buik is Oranje; ’t Hoofd, de Hals, de Borst is geel met Oranje-moesjes;
zy zyn een lekker eten, zeer vet, en Geers is hare kost.

Hoe men Ortolans vangt.
De Regenvogels komen, gelyk de Lysters, in de Maand van April, en gaan in de
Maand van September henen. De tyd, wanneer men ze vangt is Juli, Augustus en
September, met zoud ze ook kunnen vangen, als zy kwamen, maar men maakt’er
dan geen werk van; de plaatzen, welke ze meest bewonen, en daar ze behagen in
scheppen, zyn gemeenlyk Wyngaarden, en Haver, die daar na by groeit; men vangt
ze met Netten, die men Nassen noemt, gelyk gyze in de nevensgaande Figuur ziet
afgebeeld.
Men moet altyd vyf, of zes Ortolans in kooitjes hebben, om dat ze sterven, als
men ze voor Roervinken gebruikt. Al het gereedschap, nodig voor deze jagt, is hier
afgebeeld. Men kan ’t nazien, terwyl men’er de beschryving van leest. Gy moet een
grote Korf hebben van drie voeten hoog, en twintig duimen wyd, om’er alles in te
steken. Deze moet met Lywaad bekleed zyn, en hebben aan de kanten enige zakjes
met de letters I. K. gemerkt, om’er een hoope klein goed in te steken, dat men nodig
heeft. Zy zal, zo gy wilt, van boven met H. gedekt zyn, en hebben vier kleine Pooten,
van drie, of vier duimen elk, op dat zy op den grond niet bederve, men moet twe
Zelen, Riemen, of Touwen in ’t midden van de hoogte op de plaatzen F. G. vast
maken, om ze, op de wyze van een Marsje, op den rug te dragen.
Men zal vier houten hebben even als dat, met de letters a. b. getekend, vry recht
en ligt, en zo dik is, als ’t hout van een Piek. Twe daar van zullen vier voeten en
negen duimen lang zyn, en de twe anderen vyf voeten, zy zullen alle aan de einden
a. b. een keep hebben, aan ’t ene daar van b. zal aan ene kant vast zyn een Paaltje
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met een punt c, en aan de ander kant een pen, of klein stuk hout d. van twe, of drie
duinen lang.
Men moet nog vier andere Paaltjes met punten hebben, getekend met de letter f.
die elke enen voet lang zyn, en elke een Tou e. f. negen voeten lang en aan ’t dikke
eind van elk Paaltjen vast hebben, en zo gemaakt, dat twe van die Touwen negen
voeten en een half lang zyn, en de twe anderen negen voeten, en dat ze alle vier een
lus aan ’t eind e. hebben, om ’t vast te maken aan ’t eind van elke stok, als men de
Netten spant. Neem een ander Tou a. k. h. g. ’t geen twe armen heeft a h. k h. waar
van de ene heeft negen voeten en een half, en de andere tien, met een lus op elk eind;
en ’t overige van ’t Tou van h. tot aan g. zal lang zyn vyf, of zes Roeden. Alle deze
Touwen zo wel de grote, als de kleinen, zullen geklost wezen, en de dikte van een
kleine vinger hebben.
Neem een stok M. N. die lang is drie voeten en een half, of vier voeten, met een
yzere punt aan ’t eind M. beslagen; en maak aan ’t ander eind een houten schyf N.
vast, om daar de mand op te zetten, als gy ze op uwen rug wilt nemen, of eens rusten.
Neem ook twe, of drie kleine potjes mede A. A. als een domper gemaakt om ze in
den grond te steken, en daar eten en drinken voor de Roervinken in te doen. Men
moet ook een Yzeren byl L. hebben, die een sterke Hamer heeft aan ’t ene eind,
om’er de Paaltjes mede in te slaan, en de aarde gelyk te maken, zo ’t nodig is. Gy
zult twe kleine Latjes hebben, gelyk die, welke met de Letters l. m. n. d. o. zyn
getekend, en dun zynde een voet en een half lang zyn, en aan ’t dikke eind l. vast
hebben een houtje, byna aan ’t eind van ’t Latje, waar aan met een Toutje dit Paaltje
p. vast is. Men zal negen duimen verder op de plaatze met m. getekend een dun
Toutje, dat dubbel is, vastmaken, waar van elk eind ene voet lang moet zyn; met een
Paaltje aan elk eind, q. r.
Aan ’t eind van dit Latje moet men een Toutje vier dik doen, dat gelyk twe lussen
o. o. maken zal, om ze aan de Poot van een klein Vogeltje vast te doen, dat voor
Roervink dienen zal. Maak twe kleine klossen F. G., om daar uwen draden op te
winden, die dienen zullen om de Roervinken te doen vliegen; hoe men dit doet, kan
men in ’t Artikel der Pluvieren zien, men kan een Kussentje zo men wil gebruiken;
maar ene Klos is gemaklyker.
Als de tyd der Ortolanen gekomen is, moet men zich gereed maken om ze te
vangen, en ’t ganse gereedschap te stellen, gelyk we zullen zeggen. Zet op den grond
van de Korf alle de Kooitjes met de Lokvogels, en leg de Netten met de Lynen daar
op; en daar na de Paaltjes, de Byl, de Latjes van de Roervinken, de Klossen, de
Toutjes, de Etens-
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bakjes, in de Zakjes I. K. de Bouteljes, ’t Brood en de andere speys in ene andere
zak, met het Koorn en ’t Water voor de Tamme Vogels. De Paaltjes, of grote Pennen,
zullen langs de Korf vast worden gemaakt. Laad dit alles op uwen Rug, neem uwe
Rust-stok met de ronde Plank in uwe hand, en gaat met het eerste limiere van den
dag uit, om ’t smorgens te leggen, wanneer het de beste tyd is.
Zoek een stuk gronds, dat niet ver van Wyngaarden en stukken Haver legt: zoek
een plaats van grote Bóómen en Hagen, ten minste honderd schreden van daar maar
een plaats, die by na de grootte van de Netten heeft, en maak dat de wind achter u
van daan, of in ’t aanzicht komt, want zo ze van op zy kwam, zoude ze de Netten
hinderen hun werk te doen. Als gy de plaats zult hebben gelyk gemaakt, ontwind
uwe Netten, en leg ze zo langs uit, gelyk de Figuur aanwyst, en zet aan den kant,
daar ’t Net bolder en langer is, de langste stokken, by voorbeeld, ’t Net, ’t geen men
aan de linkerhand ziet, is wyder; leg daar de Stokken, die langst zyn. Neem den
Dissel en sla met den Hamer van dat instrument de Paal f. in den grond, en steek ’t
eind a. van den Stok in de lus van een Tou van ’t Net, en de Pen d. in de andere lus
van ’t zelfde eind, en breng de andere Stok, om ze op de zelfde wys vast te maken,
aan ’t eind c. k. maar eer men die Paaltjes in den grond slaat, zo haal de Reepen c.
t. van ’t onderste van ’t Net recht, zo veel als gy kunt, om ’t te doen uitrekken. Daar
na zult gy twe Paaltjes nemen, waar aan men Touwen, om te blyven, vast maakt,
gelyk die, welke met de kleine letters f. e. getekend zyn, ’t ene met een Reep van
negen voeten en een halve lang, en ’t andere van negen voeten; maak de lus e. van
den langsten en den versten Stok a. vast, en te rug gaande slaat de Paal f. in den
grond, regt tegen over de Paaltjes c. t. en kerende weder na’t ander eind steek den
Lus van een der langste Touwen aan ’t eind van ’t Paaltje e, en sla desgelyks het
Paaltje recht tegen over de andere Paaltjes c. t. f.: maar men moet het Tou met al zyn
magt strak halen, eer men ’t inslaat om de Reep a. e. van ’t Net te doen spannen. Dit
Net gespannen zynde, moet men ’t andere zetten op dezelfde wyze; zo dat ze beide
op de plaats overgehaald zynde, die tussen beide legt, het ene over ’t andere ene
halve voet heen slaat.
Als zy zyn gelyk ’t behoort, neem de grote Reep, die ’t Net moet doen spelen, doe
den langsten arm, die ik geloof a. te zyn, aan ’t eind der Stok met a. getekend, en het
ander eind k. aan den Stok met k. getekend. Maak daar mede den knoop h. vast, zo
dat zy in ’t midden komt, en breng ’t eind g. in u Hutje, haalt ’t wat strak aan en maak
’t aan ’t Paaltje A. vast. Maak een handvat aan ’t Tou op ke plaats met E. getekend,
om ’t te vaster over te halen, op dat het niet slippe tussen de handen, en op de plaats
van dit handvat twe gaten D. E. in de grond, om daar de hielen in te zetten. Leg Stro
onder uwe Lyn, om’er u op neder te zetten; dit gedaan zynde, maak uwe Latjes van
de Roervink klaar, aan ’t inkomen van de plaats, die tussen de Netten in is, zo dat’er
de Vogels, die’er aan vast zyn, van bedekt kunnen worden.
Om ze daar te plaatzen, moet men eerst het kleine Paaltje p. in den grond slaan;
en houdende ’t einde van de Lat een half voet hoog, zult gy de twe andere Paaltjes
q. r. in den grond slaan, het ene aan de rechter, ’t ander aan de linkerkant, tegen over
de plaats m. van ’t Houtje, waar aan ’t Tou van de zelfde Paaltjes vast is. Knoop daar
na ’t eind van een Toutje, van ener der Klossen drie, of vier duimen beneden m. aan
de plaats, n. vast, en breng de Klos, of ’t Kussentje F. in uw Hutje. Gaande eveneens
met ’t andere Latje te te werk. Maak aan ’t eind o. van elk houtje een levende Vogel
vast, ’t zy een Ortolan, Goudvink, Cysje, of Vlasvink, of ene andere Vogel, die gelykt
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na de grootte en vederen van een Regenvogel, die men ten dien einde moet houden,
Men moet elken Poot byzonder vast maken, en als de Roervinken zullen gesteld zyn,
zult gy de Kooitjes der Lokvogelen voor den dag halen, die men op kleine Vorkjes
moet stellen, welke anderhalf voeten hoog zyn, of op twe voeten, en gy zult ze zetten,
gelyk ze te zien zyn, op de letters T. V. X. Y. die aan weerskanten van de Netten
zyn; breng daar na de groote Korf achter ’t Hutje, en zet ze op hare Stoel.
Men moet dit Hutje van gehakt houd maken en en daar Biezen rondom heen zetten,
zo dat het Hutje een kleine Haag schynt, die ons van twe kanten bedekt, en niet van
voren, om dat men plaats moet hebben, om de Roervinken te bewegen en ’t Net te
doen spelen. De Hut moet ook niet overdekt te wezen, op dat gy over al heen zoud
kunnen zien. Als gy op uwen zitplaats zyt nedergezeten, en enen Ortolan ziet, of
hoort; of dat hem uwe Lokvogels geroepen hebben, trek een weinig aan ’t Toutje
van de Roervinken om ze te doen vliegen; de andere deze Vogels ziende, zullen over
de Netten heen komen vliegen, die men over moet halen, als de Ortolans bekwame
hoogte hebben, en heen loopen, om ze te vatten, daar na ’t Net weder overleggen,
en de Netten in den staat stellen, waar in ze te voren geweest hebben. Vergeet niet
de Roervinken in de Bakjes A. A. te eten te geven, welke men in de grond moet
zetten, zo digt by hen, dat zy’er genoeg by kunnen. Doe de Vogels, welke gy vangt,
in een grote Kooi met Lywaat gedekt, op dat zy zich niet aftobben, gelyk ze doen
zouden, zo zy’er enige zagen.

Hoe men Netten voor Regenvogels en Leeuwerken maakt.
Deze Netten zyn met schuine mazen, moeten van goed los twedraads Tou zyn
gemaakt, dat rondjes gedraaid is.
Zo men’er Ortolans mede vangen wil, moeten de Mazen niet groter zyn, dan drie
vierde duim.
En maakt men ze voor Leeuwerken, moeten de Mazen een duim wydte hebben.
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Men vangt de Ortolans ook, als de Pluvieren. Men kan dat Artikel zo wel, als dat
van Leeuwerk nazien.
ree is ’t wyfje van een Hart.
reegeit is ’t wyfje van een wilden Bok.
regenten van Arm-, of Gast-huizen, moeten, om de Goederen van het Huis te bewaren
en te vermeerderen, de volgende plichten waarnemen.
(1.) Dat ze zich alle aanmerken, als Vaders der Armen, en zo veel zucht hebben,
om de Goederen voor hun te vergaderen en by een te houden, daar zy overgezet zyn,
als of ’t Goederen van hunne eigen Kinderen waren, in alles de hoogste zuinigheid
en goede Huishouding gebruikende.
(2.) Dat zy begrypen, dat gelyk het hier hoofdzakelyk aankomt, om werken van
barmhartigheid te doen, en gelyk ze niet vergaderen en niets ondernemen, dan ten
behoeve en voordele van de Armen, die de liefste déélen van ’t geestelyke Lighaam
van den Zone Gods zyn: zy dan ook geen méérder onderscheid van rang, of voorzitting
onder elkanderen moeten maken, dan wanneer ze ter Tafel des Heeren gaan, om aan
het Lighaam van Christus deel te nemen.
(3.) Dat ze weten, dat geen van hen ietwes alleen vermag, en dat alles moet
geschieden met God en de meerderheid van stemmen.
(4.) Dat zy alle vermaak stellen om zich naar hun beste weten van hunnen plicht
te kwyten. Dat ze hunne diensten aanbieden, eer men hen iets, dien aangaande, belast;
dat ze alles ter liefde van den Heere doen. Hoe meer gezag en aanziens zy in hunne
Stad bezitten; hoe meer yver zy behoren te hebben tot dit nederige en liefde-ryke
werk. Dat ze de Menschen allengs en ongemerkt verplichten, om een fatsoenelyk
Aalmoes jaarlyks, of maandelyks vast te stellen.
(5.) Dat ze altyd het oog hebben op het doelwit van hunne vergadering, ’t welk
voornamelyk is, om de Bedelaryen uit te roejen, benevens alle de ondeugden die
haar gemenelyk vergezelschappen; en dat ze onverbiddelyk zyn in ’t beletten daar
van, altydt stiptelyk onderhoudende de Plakaten, tegens het bedelen in sommige
Landen gemaakt.
(6.) Om daar in wel te slagen, dat zy alle hunne werkzaamheid, by hunnen yver
voegen, om hun het nodige onderhoud binnen hunne Huizen te bezorgen, en ze daar
te doen arbeiden.
(7.) Dat de Wereldlyke Regenten hunne zorge bepalen ontrent het tydelyke, latende
de geestelyke zaken, als het aan en afstellen van Leeraars, Ziekentroosters en
dergelyke aan de Kerkelyke Personen, aan wien het opzicht, of de bestelling deswege
op zommige plaatzen in ’t byzonder is toe betroud.
(8.) Dat ze niemand in ’t Gasthuis aannemen, of daar in houden, dan volgens de
behoeftigheid van den Persoon, en volgens de Wetten, anders zyn ze gehouden tot
de vergoeding van de onkosten die zulke onbevoegde Personen gemaakt hebben.
reiger is een Vogel met een smallen bek, langen Hals, en Pooten, als een Ojevaar,
die aan Vissery grote schade doet, zo wel, als de Otter.
Men heeft’er verscheiden soorten van, welke men voornamelyk gewaar wordt, als
zy in de voor- en na-tyd hunnen tocht doen. Zy zyn eerst die grote, welke licht graau
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op de rug zyn: maar wit met zwarte vlakken gesprenkeld op den rug hebben. Deze
hebben enen ongemeen groten langen scharpen roden Bek, gele Poten, en een groten
wyden Krop, die een goede Kan nat houdt. Men vindt’er, die kleiner en donker graau
op den rug, maar aan den Kop zwart en enen zwarte Bek hebben, met blaauwe korte
Pooten. Deze beide soorten hebben op den Kop schone Veders, gemeenlyk twe, of
drie; welke haar, ten minste in ’t vliegen, achterover op den Rug leggen. Zy Broeijen
hier te Lande geen van beiden. De derde soort zyn de bekende graauwe Reigers,
welke by ons op hoge Bóómen merendééls aan vochtige en moerige plaatsen, niet
wyd van Zéé en Rivieren gelegen, broejen; en gemeenlyk drie jongen gewoon zyn
op te brengen. De Boomen, waar op zy nestelen, verdorren van de hittige Mest, welke
zy daar op maken. Hare spys bestaat in Vis, waar aan zy grote schade doen. Zy gaan
tot den buik toe in ’t water, en vangen de Vis, die in grote menigte rondom haar komt
zwemmen. Of de Vis uit ingeschapen genegenheid na haar toe komt swemmen, of
dat zy op haar, als haren vyand wil los gaan, wil ik daar laten. Maar dit is zeker, dat
de Vissers, als zy Reiger- vet onder het Aas mengen, ’t welke ze aan hunne Hoeken
doen, of in de Fuiken hangen, meer Vis vangen, als wanneer zy ander Aas gebruiken.
In Hungaryen heeft men Reigers, die gans wit, maar iet kleiner zyn, als de gemene
Reigers, doch anders na de andere zeer wel gelyken, maar daar en boven zyn ze zeer
traag en langzaam. Als deze onweder vernemen begeven ze zich zo hoog in de Lucht
boven de Wolken, dat men ze uit het gezichte verliest. Zy zyn opslokachtiger dan
de anderen, ja slikken ook Mosselen deur; en als ze merken, dat ze in de Krop door
de warmte opengaan, werpen zy ze weder uit, en zoeken’er de Vis uit. De Reigers
mogen, als schadelyke Dieren aan Vyvers, inzonderheid daar groei in is, niet geleden
worden. In Saksen worden ze onder de kleine jagt gerekend; in Oostenryk en andere
plaatzen, voor verlustiging van grote Heren gehouden, en meest in den voortyd, daar
op met grote kosten gejaagd. Tot deze Jagt gebruikt men gemeenlyk Valken, die men
blaauvoeten noemt.
’t Reigervlees smaakt sterk na Vissen, inzonderheid de oude; daarom is ’t niet wel
te eten; maar de jonge en halfwassen Reigers worden, om haar mals Vlees, in
Vrankryk, voor lekkerny gehouden. ’t Vet wordt, gelyk gezegd is, van de Vissers
onder het Aas gedaan, en daar en boven in de Medicynen gebruikt, tot besmering
van de pynen van ’t Voeteuvel, het wegnemen der doofheid en donkerheid der Ogen.
reigerjagt is een Jagtvermaak der Groten, waar in ze de Reigers met geleerde
Roofvogels, Valken, of Blaauvoeten laten vangen. Men
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begint dezen op een schonen stillen dag, waar in men zich begeeft te Paard met de
Valken, op ene plaats, alwaar men weet, dat Reigers zyn. Als de Patryshonden een
Reiger hebben opgedaan, en de Valkenier met recht voordeel den Vogel heeft laten
vliegen, en de Reiger de Valken gewaar wordt, spuwt hy de ingeslokte roof van
Vissen, al vliegende, uit, om zich tot vliegen lichter te maken; of als hy nog nuchteren
is, begint hy zyn best te doen, om zo ver boven hem te geraken, dat men hem naaulyks
zien kan. De Valk zet het ook na omhoog; en doet, als, of hy den Reiger niet zag, tot
dat hy door ene zonderlinge omzwier en gezwindheid den Reiger de hoogte
afgewonnen heeft. Daar op begint hy met zyne sterke Klaauwen, op den Reiger enen
heftigen aanval te doen. Geeft den zelven ene greep en slag; dan draait hy’er zich
weder over heen en nevens hem om, tot hy zynen kans weder schoon ziet, om hem
aan te pakken, terwyl hy zich voor den spitzen bek des Reigers wel wagt; dewyl daar
door, als de Reiger den hals op de rug legt en den Bek om hoog houdt menige jonge
onervaren Valken zeer ligt deurstoten worden; waarom ook somwyl twe Valken, als
ene oude en ene jonge op enen Reiger ter jagt gezonden worden, om daar door ’t
gevaar te beter te boven te komen. Zomwyl keert zich de Reiger met zyn ganse lyf
om, en zweeft met uitgespannen Vleugels, als met een zeil in de vrye lucht; wagt
zynen vyand af, om hem zo veel te beter te ontfangen, dat hem meestendeels evenwel
mislukt, zo dat hy overwonnen wordt, en met den Valk omlaag valt. Een Reiger dus
gevangen, wordt gemeenlyk met een Blikken ring, waar op de Naam des Heeren met
het jaar gesneden is, weder los gelaten; zo dat het menigmalen gebeurt; dat zo een
Reiger vele jaren daar na weder gevangen wordt, die meer dergelyke Blikke ringen
aan zyne Pooten heeft.
rekenkunde, of kunst; anders Cyfer- Tal-, of Tel-kunst, en in ’t Grieks Arithmetica
genaamd, is ene wetenschap om uit enige gegeve getallen te vinden, ’t geen begeerd
wordt. Zy behelst vier voorname regels, namentlyk de Vergaring, Aftrekking,
Vermenigvuldiging, en Deling, in ’t Latyn Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio.
Door middel van deze vier Speciën worden alle Vraagstukken opgelost.
Voor alle dingen moet men eerst kennis van de Numeratie, of Tellinge hebben,
om zo wel een uitgesproken getal recht te schryven, als een geschreven recht uit te
spreken. Hier van zal u de volgende Tafel goede onderrechting geven:

Breder Tafel van Tellinge.
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Om deze Tafel wel te verstaan, moet men weten, dat in de eerste plaats aan de rechter
hand de getallen maar eenvoudig de eenheden betekenen, dat is, 1. betekent een, 3.
drie, 5. vyf, enz. In de twede plaats, of rei betekenen ze tienmaal zo veel, als 2. doet
dan twemaal twee, of twintig: 4. tienmaal vier, of veertig, 6. tienmaal zes, of zestig.
In de derde plaats klimmen ze weer tienmaal zo hoog, dat is, honderdmaal; dus
hetekent de 3. driehonderd, 5. vyfhonderd, 7. zevenhonderd, enz. In de vierde rei
doen ze tienhonderd, of duizend, by vootbeeld 4 betekent dan vierduizend, 6.
zesduizend, 8. achtduizend, enz. En dus doet ider volgende Colom, of plaats tienmaal
meer, dan de voorgaande; de vyfde toont de Tienduizenden aan, de zesde de
Honderdduizenden, de zevende duizendmaal duizend, ’t geen we met een woord
Millioen noemen, en zo met de rest.
De Cyfer, of Talletter by ons Nul, anders Zero genaamt, en verbeeldt door 0,
betekent van zich zelven niets, maar dient om de ledige plaatzen te vullen: by
voorbeeld, 30 betekent, dat de 3 op de twede plaats moet staan, en by gevolg 3 tienen,
of dertig gelden; dewyl’er nu gene eenheden zyn, staat de 0 in de eerste plaats aan
de rechterhand. 207 betekent dat’er geen tienen zyn, maar 2 handerden en7 enkele.
100000 betekent honderdduizent.
Om grote getallen, by voorbeeld, het zevende in de twede Tafel 7890123 wel uit
te spreken, let alleenlyk, in de hoeveelste plaats ider cyfer staat, en begint ze van
voren met het grootste tal eerst uit te spreken; makende, om alle verwarring voor te
komen, een puntje boven de duizenden en een streepje boven de Millioenen aldus;
7890123. Dus wordt dit getal uitgesproken: 7 Millioenen, 8 honderd en 90. duizend,
een honderd, drie de twintig.

EERSTE REGEL VAN DE VERGARING.
Vergaren betekent vele getallen by een trekken, om beloop, of Somme te weten, by
voorbeeld, een Koopman koopt, of verkoopt 45 Ellen voor 456 guld. 12 stuiv. 6 pen.
Noch 33 Ellen tegens 325 guld. 18 stuiv. 4 pen. Wyders 72 Ellen om 564 guld. 19
st. 11 pen. Eindelyk 18 Ellen tot 226 guld. 3 st. 9 pen. de vraag is, hoe veel Ellen en
hoe veel geld het samen is?
Wy zullen met het lichtste, dat is, met de Ellen beginnen, in beide komt het
voornamelyk daar op
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aan, dat gelyk onder gelyk, in dezelfde rei gezet worde; de eenheden juist onder de
eenheden; de tienen onder tienen, de honderden onder honderden, enz. Dan penningen
onder penningen, stuivers onder stuivers, en guldens onder guldens.

OPSTEL EN ORDE.

Om deze Vergaring wel te maken, begint men aan de rechter hand, de Eenheden
saam te tellen, dus 8 en 2 maakt 10 en 3 is 13 en 5 doet 18. de 8 zet onder de
Eenheden, en 1. tien telt tot de volgende ry, 1 en 1 is 2 en 7 maakt 9 en 3 doet 12 en
4 brengt samen 16. zet dit; en dus is het beloop der Ellen 168. Nu gaan we over om
’t gelt op te tellen; beginnende met het minste soort, de penn. doen samen 30 penn.
dewyl dit 1stuiv. en 14 penn. is, zo zet de overschietende 14 penn. ter behoorlyker
plaatze, en telt dien 1. stuiver tot de andere, zo is de som der stuiveren 53, of 2 guld.
13 stuiv. welke laatste gy’er onderschryft, en 2 guld. by de overige, rekent aldus: 2
en 6 doet 8 en 4 maakt 12 en 5 is 17. en 6 brengt 23. zet 3. houdt 2 voor de volgende
Colom: voorts die 2 en 2 is 4. en 6 doet 10. en 2 maakt 12 en 5 brengt 17. schryft 7.
houdt 1 en 2 maakt 3 en 5 doet 8 en 3 is 11 en 4 brengt 15. die schryft’er geheel
onder, dan vindt gy voor ’t beloop eenduizend, vyfhonderd, zeventig, drie guldens,
dertien stuivers en veertien penningen.

Proef van deze Regel.
De vergaring wordt best op deze wyze beproeft: begint nu aan de linker hand, voor
eerst by de Ellen, en vergaart de voorste rei, dewelke 15. uitbrengt, trekt die af van
16 rest; dat gy’er onder moet schryven; dan de volgende rei vergaart, maakt 18 van
18 afgetrokken laat 0 over, ’t geen een blyk is, dat gy wel vergaard hebt. Nu in ’t
twede voorbeelt, de voorste rei doet 14 van 15 afgetrokken, rest 1. dan de volgende
brengt 15 van 17. rest 2. hier op de achterste maakt 21. van 23. schiet 2. over, deze
laatst overschietende 2 guld. tot stuivers, en by de 13 stuiv. gebracht doet samen 53
stuiv. Hier mede even zo gedaan, dan blyft’er nog 1 stuiv. over, of 16 penningen,
vergaat by 14 penn. maakt 30. Nu de voorste colom is maar 1 van 3 rest 2. de andere
colom doet 20 van 20. rest 0, tot een bewys, dat alles wel opgetelt is.
Dit ene voorbeeld wel verstaan zynde, kan men gemakkelyk andere soorten van
geld, maat, gewicht, of tyd vergaren, als men maar de waarde van alles weet; by
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voorbeeld, een pond houd 2 mark, of 32 lood, een mark heeft 8 oncen, ider once twe
lood, of 20 Engelsen, van 32 grein. Een Schippond 300 pond.
De roede is by de Landmeters 10 voet, by anderen 11, of 12 voet: een voet heeft
12 duim, by de Landmeters maar 10. en ider duim tien tiendeparten, of tien liniën.
Een Last houd 12 Ton, of 27 Mudden; een Mudde 4 Schepels, een Zak is 3
Schepels.
Een Vat Wyn heeft 4 Oxhoofden, of 6 Amen: een Oxhoofd 6 Ankers, een Aam
doet 4 Ankers: een Ton, of Vat Bier houd 4 Kinnetjes, of 60 Stoop.
Het Jaar heeft 12 Maanden, of 365 Dagen; de Maand wordt gerekent op 30 Dagen,
somwylen op 4 Weken; een Dag op 24 Uren, het Uur op 60 Minuten.
Een El, heeft 4 vierendeels, 8 achtste, 16 zestiende, 32 halve zestiende, of twe en
dertigste parten.
De vergaring van Ellen met hare delen, kan dus geschieden:

Voorbeeld van zulke Vergaring.
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Bewerking.

schryft, dewyl die breuk gemener is en lichter te verstaan: Voorts steld de 2 helen
tot de andere Ellen, zo is de Som, of het beloop 94 Ellen en een half.

Twede Voorbeeld.
Zekere Juffrou koopt op verscheide reizen de navolgende Ellen Lint, of Kant:

Wordt gevraagt, hoe veel het samen uitbrengt?

Bewerking.
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TWEDE REGEL VAN DE AFTREKKING.
Aftrekken wil zeggen, een minder getal van een groter afnemen, om het verschil, of
het overschot te weten.

Voorbeeld.
Imant is enen anderen schuldig 32987 guld. 15 st. 12 penn. waar hy betaalt 12763
guld. 9 st. 8 penn. Hier is de vrage, hoe veel hy schuldig blyft?

Bewerking.
Schryft, als in de Vergaring, gelyke onder gelyke, doch het grootste getal boven, en
het minder daar onder:

Begint by de penn. dus: 8 van 12 rest 4, schryft ze daar onder; nu by de stuiv. 9 van
15 schiet 6 over; dit weer daar onder gezet; dan by de guldens: 3 van 7 rest 4: 6 van
8 rest 2, 7 van 9 rest 2: 2 van 2 rest 0: 1 van 3 rest 2. Zo dat hy schuldig blyft 20
duizent, 2 hondert 4 en twintig guldens, 6 stuivers 4 penningen.
De Proef geschiedt, met de Rest, en ’t geen hy betaalt heeft, te vergaren: Komt
dan zyn eerste schult, of het bovenste getal, dan is’er wel afgetrokken.
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Twede Voorbeeld.
Imant moet van een Erfenis, die beloopt 70436 guld. 12 stuiv. 4 pen.: uitkeeren 35938
guld. 15 stuiv. 8 penn. Vrage, wat houd hy over?

Bewerking.

Verklaring. 8 pen. kan men van 4 niet aftrekken, ontleent daarom 1 stuiv. met eenen
stip by de stuivers makende, die 1 stuiv. doet 16 pen., by de andere 4 maakt maakt
20. Zegt nu 8 van 20 rest 12 pen. Voorts 15 stuiv. van 11 (want de stip betekent 1
minder) kan ik niet; ontleent dan 1 guld. of 20 stniv. makende samen 31 stuiv., daar
15 af, rest 16. Nu by de guld., 8 van 5 kan niet, zet een stip by de voorgaande 3 en
ontleent 10., zegt dan 8 van 15 rest 7; dan 3 van 2 kan niet, maar 3 van 12 /: weder
1 van de voorstaande 4 lenende,
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welk 1 in deze plaats 10 doet:/ blyft 9. Wyders 9 van 3 kan niet, en dewyl by de
voorgaande 0 niets ontleent kan worden, gaat men ze voorby, en teikent de 7 met
een stip, waar door de 0 in 9 veranderd; en 10 by de 3 gerekent zegt 9 van 13 rest 4.
Dan 5 van 9 blyft 4. Eindelyk 3 van 6, of 7 min 1. rest 3. Zo is het heele overschot
34 duizent 497 guld. 16 stuiv. 12 pen. De Proef is hier gemaakt, als boven.
Merkt. Als’er ettelyke nullen in ’t bovental achtereen staan, dat men hen
overslaande van de eerstkomende cyfer 1. afneemt, en de nullen voor 9. rekent, bv
voorbeeld. of dus.

Verklaring. Zes van 0 kan niet, by gevolg beteikent de 5 met een stip, en zegt, 6 van
10 rest 4. Vervolgens 0 van 9 blyft 9. en 9 van 9 rest 0. voorts 8 van 9 rest 1. dan 7
van 14 blyft 7. en 1 van 1, of 2 min 1 rest 0, dat niet behoeft geschreven te worden.

DERDE REGEL VAN DE VERMENIGVULDIGING.
Vermenigvuldigen betekent niets anders, dan een verkorte en lichte vergaring, wanneer
een gegeven getal enigemalen tot zich zelven moet vergaard worden; by voorbeeld,
hoeveel 4 maal 12 is, of als ik 12 viermaal ter neer zette en vergare, hoeveel het
beloop daar van is; ’t welk door deze Regel, met hulpe van de volgende Tafel veel
korter uitgecyfert kan worden, als naderhant zal getoond worden.

Deze Tafel moet men van buiten leren; en nergens haperen.
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Voorbeeld.
Wat kosten 25 pond Tabak, als men voor ’t pond moet betalen 3 guld.?

Bewerking.
Zet het te Vermenigvuldigen getal boven, en den Vermenigvuldiger daar onder, en
gaat dus te werk: 3 maal 5 doet 15, schryft 5 en houd 1. dan 3 maal 2 is 6, en 1
onthouden maakt 7; schryft die ook, en daar mee is het gedaan, en het
vermenigvuldigde 75.

Twede Voorbeeld.
Zeker Bevelhebber koopt 245 Paarden tegens 216 guldens ider Paard; Wat moet hy
betalen?

Verklaring.
(1) Vermenigvuldigt de 245 eerst door de cyfer 6, aldus: 6 maal 5 is 30, schryft 0,
houdt 3; dan 6 maal 4 is 24 en 3 onthouden maakt 27; schryft 7, houdt 2; Voorts 6
maal 2 is 12, en 2 maakt 14; schryft die heel uit. (2) Vermenigvuldigt nu met de
twede cyfer 1, op dezelve wyze: Doch eens 245, is en blyft 245, zo dat hier de
voorgaande Tafel niet te pas komt; schryft ze derhalven behoorlyk daar onder, dat
is, op ene plaats verder na de slinkerhand. (3) Nu met de laatste cyfer 2
vermenigvuldigt, op deze wyze; 2 maal 5 is 10, schryft 0 wederom ene plaats te rug
in dezelve rei met de Vermenigvuldigende 2, en houd 1. Verder 2 maal 4 is 8 en 1
doet 9, zet ze neer; en 2 maal 2 is 4, dat insgelyks naar de slinkerhand geschreven
wordt. (4) Vergaard nu deze uitkomsten, en naar beloop is 52 duizent 920 guldens.
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De proef van deze Regel geschiedt op verscheiden manieren; doch de zekerste is,
die door de Deling gemaakt wordt, waar van in 't eerste voorbeeld van de volgende
Regel.

Aanmerkingen ontrent de Vermenigvuldiging.
Als men enig getal met stuivers vermenigvuldigt, geeft de uitkomst enkele stuivers;
en om ze tot
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guldens te brengen; snydt de laatste cyfer aan de rechterhand af; en neemt de helft
van de overige cyfers, die de guldens uitmaakt, en de Rest de stuivers. De reden zal
uit de Deling blyken, op deze bladzyde.

Voorbeeld.
Men vraagt, hoeveel 365 Zeeuse Ryksdaalders doen, gerekend tegens 51 stuivers.
Vermenigvuldigt 365 met 51, de uitkomst, of het vermenigvuldigde is 18615 stuivers.
Deze tot guldens gebracht, maken 930 gulden 15 stuyvers, gelyk uit de volgende
bewerking zal blyken.

Verklaring. Van de uitkomst 18615 stuiv. snydt de achterste vyf af, en deelt de rest
in tween, dus: half 18 is 9. half 6 is 3. half 1 is 0. rest 1, dat is tien met de afgesnede
5, is 15 stuiv. Zo dat 365 Zeeuse Ryksdaalders, bedragen 930 guld. 15 stuiv.
Men heeft nog een korter manier om eenig geld tot guldens te brengen, als het
door dubbeltjes kan gerekent worden, by voorbeeld; als een Rynse gulden doet 26
stuivers Hollands, wat doen 218 Rynse guldens?

Indien de Vermenigvuldiger, of ’t Vermenigde getal, of beide te gelyk achter eenige
nullen hebben; zo snyd ze met een streepje af, en vermenigvuldigt de beduidelyke
cyfers met elkanderen, en achter de uitkomst, zet juist zo vele nullen, als gy’er in
alles had afgesneden; by voorbeeld, vermenigvuldigt 5100 met 8 en met 800.
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Verklaring van ’t eerste: 8 maal 51 maakt 408, zet daar 2 nullen achter, om dat’er
boven 2 afgesneden waren: van het twede, 8 maal doet 408, voegt’er 4 nullen by,
dewyl’er boven 2, en omlaag 2, en dus in alles 4 nullen waren afgesneden.
Om de Vermenigvuldiging in Gelden, of Breuken te maken, dient men eerst de
Deling te verstaan, deswegen wy haar vooraf zullen leeren.

VIERDE REGEL VAN DE DELINGE.
Delen is een gegeven getal in verscheide gelyke parten te verdelen, en is maar een
verkorting van de Aftrekking, om te weten, hoe menigmaal een getal in een ander
onthouden is, of hoe menigmaal het daar van kan afgetrokken worden; by voorbeeld:
8 is in 24 begrepen driemaal, of 8 eens aftrekkende van 24, schiet’er 16 over; 8 voor
de twedemaal van 16 aftrekkende, blyft’er 8. Eindelyk voor de derde reis 8 van 8
aftrekkende, rest 0.
De Deling word van verscheide Rekenmeesters berscheidelyk bewerkt. Wy zullen
een manier van Delen kiezen, die, schoon een weinig wydluftiger, dan andere, nogtans
de bekwaamste is, om naaukeurig en heel verstaanbaar voor een Leerling te werken;
te méér, dewyl men’er de Proef aanstonds by heeft, zonder van nieuws te moeten
vermenigvuldigen, gelyk anders geschied:

Voorbeeld.
Zeker Veldheer heeft 245 Paarden laten kopen, die hem op 52920 guld. te staan
komen; Vrage, wat ieder Paard gekost heeft?

Bewerking.

wat daar in te staan komt, is de Uitkomst, Lat: Quotus, of Quotiens. Vraagt nu by u
zelven, 245 in 529, dat’er boven staat, hoe menigmaal? of kortheidshalve zegt maar
met de voorste cyferfs, 2 in 5 heb ik 2 maal: schryft de 2 in de Uitkomst, en
vermenigvuldigt daar meê den gantsen Deler, telkens ene cyfer doorhalende, en de
Uitkomst onder den streep zettende, aldus: 2 maal 5/. haalt met eenen de 5 door:/ is
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10, zet 0 houd 1. dan 2 maal 4/. haalze door./ is 8 en 1 doet 9., voorts 2 maal 2/. haalt
die ook door, ’t geen we in ’t vervolg niet herhalen zullen, maar eens voor al willen
gezegt hebben, is 4. Trekt dan deze 490 van de bovenstaande 529 af, en schryft de
rest, met enen beide cyfers doorhalende, boven het
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Deeltal, dus: 0 van 9 blyft 9. 9 van 2 kan niet, dan 9 van 12 rest 3, en 4 van 5 min 1.
rest niets.

Wyders zet den Deler om ene plaats naar de rechterhand, en vraagt weder 2 in 3 heb
ik eens; schryft 1 achter in de Uitkomst, en zegt eens 5 is vyf, schryft zeer juist onder,
eens 4 is 4, eens 2 is 2. Dan 245 van de bovenstaande 392 afgetrokken, en de rest’er
boven geschreven op deze wyze; 5 van 2 kan niet, 5 van 12 rest 7, en 4 van 8, of 9
min 1, rest 4, dan 2 van 3 blyft 1. Eindelyk

Eindelyk schryft den Deler nog op eene plaats na achteren, en zegt 2 in 14 hoe
menigmaal? Het antwoort zou wel wezen 7 maal: maar dewyl 7 maal 245 baarblykelyk
meer is dan 1470, zo moet gy het maar 6 maal nemen, en achter in den Quotient
zetten, en daar mee den Deler 245 vermenigende, als voren, krygt gy 1470. die van
de bovenstaande 1470 afgetrokken niets over laten: Ende bygevolg kost ider Paard
216 guldens. Om de Proef te hebben vergaard de Uitkomsten van de
Vermenigvuldiging des Delers onder den streep, de Som breugt juist 52920 uw
Deeltal, en bewyst daar door dat in de Deling niets verzien is.

Gebruik van de Deling in de Vermenigvuldiging van Gelde, of Breuken.
Imant verteert dagelyks 17 stuyv. 4 pen., hoe veel bedraagt het in ’t Jaar?

Bewerking.
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Verklaring. Vermenigvuldigt 365 de dagen van ’t Jaar met 4 pen., komen 1460 pen.,
deeld die ter zyde door 16, komen 91 stuiv., en blyven over 4 pen. Vermenigvuldigd
insgelyks 365 met 17 st. en zet’er die 91 stuiv. by, de Som bedraagt 6296 st. Deze
tot guldens, op de aangeweze manier, gebracht zynde, krygt men tot antwoord 314
guld. 16 stuiv. 4 pen.

Twede Voorbeeld.
Een Koopman verkoopt 964 Ellen Laken, tot 9 guld. 12 stuiv. 8 pen. de Elle, hoe
veel bedraagt het samen?

Bewerking.

Eerst Vermenigvuldigd 964 met 8 pen, de Uitkomst 7712, door 16 gedeeld, geven
482 stuiv., dan dezelve 964 met 12 st. Vermenigvuldigd, en de vorige 482 st daar
by, maken 12050 stuiv., of 602 guld. 10 stuiv. Eindelyk 964 ook met 9 guld.
Vermenigvuldigd, en daar by gedaan 602 gulden; zo is het hele beloop 9278 guld.
en 10 stuiv.

Ander Voorbeeld met een Breuk.
Als de El Kanten kost 7 gulden 15 stuiv., wat kosten zulke 6½ Ellen?
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Vermenigtv: eerst 15 met 6, komt 90 st., of 4 gl. 10 st., dan 6 maal 7 guld. is 42, en
4 daar by, maakt 46 gl. 10 st.
Om nu te weten, wat de halve El nog kost, redeneerd dus: de helft van 7 guld. is
3 guld. 10 stuiv. schryft’er die onder, voorts de helft van 15 st. is 7 st. 8 pen., ook
daar onder, en te zaam vergaard, brengt 50 guld. 7 st. 8 pen.

Nog een Exempel met een Breuk.
Wat komen 27¾ Elle, of Pond te staan tegen 7 guld. 13 stuiv. 4 pen,?
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Vermenigvuldigt eerst met de hele 27 Ellen, als boven geleerd is, ’t geen we, om u
alle twyfelachtigheid te benemen, hier nog eens herhalen zullen: 4 maal 27 is 108
pen., of gelyk ter zyde uitgecyfert staat, 6 st. 12 pen. Dan 13 maal 27 en 6 stuiv. daar
by, maakt 357 stuiv., of 17 guld. 17 stuiv. Wyders 7 maal 27 doet 189 guld., en 17
guld, is 206 guld. 17 stuiv. 12 penn. voor de hele Ellen. Om nu de waarde van ¾
Ellen te vinden, zo verdeeld dezen Breuk in een halve en een vierendeel El, makende
samen drievierendeel. Neemt dan eerst de helft van 7 guld. 13 stuiv. 4 pen. aldus,
half 7 is 3; blyft 1 guld, of 20 stuiv. over, deze by 13 maken 33 stuiv., de helft daar
van is 16 stuiv., rest wederom 1 stuiv., of 16 pen., en 4 maakt 20, waar van de helft
is 10 pen. Voorts de helft van een halve is een vierde, bygevolg half 3 gulden. 16
stuiv. 10 pen. is 1--18--5. Eindelyk deze Uitkomsten samen vergaard, brengen tot
Antw. voor de 27¾ Ellen, of Pond. 212 guld. 12 stuiv. 11 pen.

Andere Bewerking.

Brengt de Ellen tot vierdeparten, vermenigvuldigende 27 door 4, maakt 108, daar de
3 vierde nog by, is 111 vierde: Dan ziet wat een vierde kost, als het heele, of een El
kost 7 guld. 13 st. 4 pen. namentl. 1 guld. 18 st. 5 pen. Vermenigvuldigt dan dit
laatste met 111. De Uitkomst is 212 guld. 12 st. 11 pen. als boven.
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Verscheide Vraagstukken ontrent de Deling.
Imant verteerd alle Jaar 319 guld. 16 st. 4 pen. hoeveel is ’t voor ider dag? Dewyl
hier minder guldens zyn, dan dagen in ’t Jaar, zo maakt het alle dag geen helen guld.,
brengt derhalven deze guldens tot stuiv. door de Vermeniging met 20, en vergaart’er
de 16 stuiv. by, dus:

De resterende 91 st. vermenigt met 16 tot pen. en doet’er nog 4 by, komen 1460 pen.,
deze door 365 gedeeld, geven 4 voor ider dag, zo dat de hele uitkomst is 17 stuivers,
4 pen.

Twede Vraagstuk.
Een lakenkoper ontfangt voor 964 Ellen 9278 guld. 10 stuiv., wat kost ider El?
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Verklaring. Deel eerst 9278 guld. in 964, de uitkomst is 9 guld., en resteren 602
guld.; deze met 20 tot stuiv. vermenigvuldigd, en de 10 st. daar by, maken 12050 st.,
welke weder door 964 moeten gedeeld worden, de Uitkomst is 12 st. en daar schieten
482 over: deze door 16 vermenigvuldigd, brengen 7712 pen. uit; die gy al weer met
964 deeld, en zonder overschot 8 voor de uitkomst krygt, waar mede de cyfering uit
is; en het Antw. dat ider El kost 9 guld. 12st. 8. pen. De Proef van dit en de andere
Vraagstukken, vindt gy op de Bladzyde 859.

Derde Vraagstuk.
Een Kant van 6½ Ellen kost 50 guld. 7 st. 8 pen., wat ider Elle?

Verklaring.
Brengt 6½ tot halven, zeggende 2 maal 6 is 12 en nog 1 is 13, en vermenigvuldigt
insgelyks met 2: het Deeltal 50. 7 - 8, komt 100 guld. 15 stuiv. Daar op deelt de 100
gld. door 13; komt 7; rest 9 guld., die maken 180 st. en 15 is 195 st., gedeeld door
13 brengt 15. En dus is het Antwoord 7 guld. 15 stuiv. ider El.

Vierde Vraagstuk.
Als 27¾ Pond kosten 212 guld. 12 st. 11 pen. Hoe hoog komt een Pond?
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Brengt 27¾ tot vierden, dan zyn ’t 111 vierden: insgelyks vermenigvuldigt 212 guld.
12 st. 11 pen. met 4., de uitkomst 850 guld. 10 stuiv. 12 pen. Deeld door 111 dus;
111 in 850, geeft 7 guld. rest 73. Deze met 20 tot stuiv. vermenigvuldigt en 10 stuiv.
daar by, geeft 1470 stuiv. Deelt die gelykerwys door 111, komen 13 stuiv. en schieten
over 27 stuiv., welke door 16 vermenigvuldigt, en 12 pen. daar by vergaard, doen
444 pen.; deze wederom door 111. gedeeld, komt 4 pen. en dus is de hele uitkomst
7 guld. 13 stuiv. 4 pen. voor een pond.
Merkt. Als de Deler achter eenige nullen heeft, zo zet dezelve onder de leste cyfers
van’t Deeltal aan de rechterhand, en volvoerd de deling met de overige beduidelyke
cyferen, tot dat gy by de 0 komt, ’t geen uit de volgende voorbeelden best zal verstaan
worden. Deeld 35409 door 100 en door 300. Insgelyks 453000 door 1200 en door
1000.
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Hier uit zal nu blyken, waarom wy bladz. 857 gezegd hebben, dat van de stuiv. de
achterste cyfers afgesneden, en ’t overige in tween verdeeld wordt, om guldens te
krygen: als, 18615 stuiv. hoeveel guldens zyn ’t?

DEN REGEL VAN DRIEN.
Deze Regel wordt dus genaamt, dewyl ze saamgezet is van drie termen, om den
vierden evenredigen te vinden; en moet dus opgesteld worden, dat de eerste en derde
Term van enerlei natuur moeten wezen, gelyk de vierde moet overeen komen met
de twede. By voorbeeld: Als 10 Ellen kosten 25 guld., wat kosten 40 Ellen?
Bewerking. Steld 10 El. in de eerste plaats, en 40 El. daar men na vraagt in de
derde: dewyl deze getallen van enerlei natuur zyn, komt 25 guld. midden in de twede
plaats, en het antw. geeft in de vierde plaats ook guldens.

De eigenschap van deze Regel is, dat de eerste term. dezelfde reden heeft tot den
derden, als de twede tot den vierden, dat is; 10 Ellen is een vierde van 40 Ellen, gelyk
25 guld. een vierde is van 100 guld., alzo het billyk en evenredig is, dat hy, die
viermaal zo veel Ellen koopt, ook viermaal zo veel geld betale.
De vierde Term vind men dus: Vermenigvuldigt den derden en tweden Term, hier
25 en 40, de uitkomst 1000. Deeld door 10, den eersten, dan hebt gy het Antw., of
den vierden Term.
De Proef wordt gemaakt, met de Termen omgekeert op te stellen, aldus: Als 40
Ell. kosten 100 gulden, wat kosten 10 Ellen?

Bewerking.

Vermenigvuldigt de twe achterste Termen 10 en 100 samen, en de uitkomst 1000,
deeld door 40, den eersten Term; het Anw. is 25 guld., en bygevolg is alles wel.
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Andere Proef.

Redeneer dus: Voor 25 guld. heb ik 10 Ellen, hoeveel voor 100 guld.? Het Antw. is
40 Ellen, als voren.

Twede Voorbeeld van de Regel van Drien.
Wat kosten 375 Pond, als het honderd komt te staan op guld. 11 stuiv?

Bewerkt het dus:

Verklaring.
Let vooral wel, dat ge uwe Termen niet kwalyk plaats. Dan brengt de guld. tot stuiv.,
en die 11 stuiv. daar by, maken 231 stuiv., waar mee gy de 375 pond vermenigvuld:;
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de Uitkomst 86625 st. Deelt door 100 den eersten Term, komen 866 st. en blyven
over 25 stuiv.; deze tot pen. gebragt, maken 400 pen., ook door 100 gedeeld, geeft
4 pen.; zo dat het Antw. is 866 st. en 4 pen., of 43 gul. 6 stuiv. 4 pen.
Om dit te beproeven, steld omgekeert, 375 pond kosten 43 guld. 6 stuiv. 4 pen.,
wat kosten 100 Pond?
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Bewerking.

Verklaring.
Brengt 43 guld. 6 stuiv. 4 pen. tot stuivers, dan tot pen., komen 13860 pen.; deze met
100 den derden Term vermenigvuldigd, en daar op door 375 den voorsten gedeeld,
geven den vierden Term in penningen, namentlyk 3696, dewelke door 16 gedeeld
uitmaken 231 stuiv., of 11 guld. 11 stuiv. gelyk in ’t begin opgegeven was, en dus
is’er geen fout begaan.

Derde Voorbeeld met Breuken.
Een Stuk Laken van 7½ Ell., kost 33 gl. 15 st., hoeveel komt een Stuk van 12½ Ellen
te staan?
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Maakt het dus: In plaats van hele Ellen, rekent met halve, dat is 7½ Ell. zyn 15 halve,
en 12½ zyn 25 halve. En 33 guld. 15 stuiv., maken 675 stuiv.; zegt dan 15 kosten
675, wat 25? De uitkomst is 1125 stuiv., of 56 guld. 5 stuiv.

Proef.

Brengt voor en achter den Prys tot stuivers, en in ’t midden halve Ellen: Rekent dan,
20675 st. geven 15 halve Ellen, wat 1125 stuiv.? Komen 25 halven, of 12½ Ellen,
als boven. Wy zetten overal de Proeven by, dewyl ze voor nieuwe Exempels kunnen
verstrekken, die t’elkens ene verandering en nieuwe leering in hebben.

Een ander en zwaarder Regel van drien met Breuken.
3¼ Ellen kosten 16 stuiv. 8 pen. Wat komen 25⅝ Ellen te staan?
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Verklaring. 25⅝ Ell, zyn 205 achtste, 3¼ Ell. zyn 13 vierde: maar, dewyl achter
8steparten zyn,
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zo moeten deze 4dens met 2 vermenigvuldigt worden om den eersten Term tot dezelve
natuur als den derden te brengen, dat is, ook tot 8sten. De 16 stuiv. en 8 pen. zyn 264
pen. Zeg dan 26 geven 264, wat 205? Antw. 2081 penn., want de breuk 14/26 die
ontrent ½ penning is, wordt by Kooplieden, niet in acht genomen. Nu 2081 pen. door
16 gedeeld maken 130 stuiv. en 1 pen.; zo dat de vierde Term, of het Antw., anders
facit, is 6 guld. 10 stuiv. 1 pen en iets meer.

Proef van de voorgaande Regel.

Verklaring. Als in ’t voorgaande, maakt, dat gy voor en achter 8steparten krygt: In
’t midden krygt gy 2081½ pen. Deze tot halve gebracht, zyn 4163 halve, dan met
26, den derden Term, vermenigvuldigd, komt 108238, en deze door 205, den voorsten
gedeeld, komen 528 halve: want, op dat kleine verschil van 1638 voor 1640, wordt
by Kooplieden geen acht geslagen. Die 528 halve, zyn 264 hele pen., of 16 stuiv. 8
pen.; waar mede ons vorig Exempel geprobeerd en goed bevonden is.

Verscheide Vraagstukken, die door deze Regelen van Drien opgelost worden.
De Intressen, of Renten worden op twederhande manieren gerekend, of tegens het
honderd, of tegens den penning; by voorbeeld: Men zegt Ik heb 10000 guld. ter leen
genomen, tegens 4, of meer, of min ten honderd: Of tegens den penning 25, tegens
den pen. 20, of meer, of min. Het eerste wil zeggen , dat men van elke 100 guld. 4
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guld., enz. moet geven, het andere, dat men 1 guld., of wat het ook is, van elke 20,
of van elke 25 guld. moet geven. Wy zullen van beiden een voorbeeld verlenen?
Als imand 15000 guld. kan krygen tegens 3½ gl. ten honderd; en op een ander
tegens den penning 30. Vrage, welk is hem voordeliger? Redeneer dus, 100 guld.
geven 3½ gulden, wat 15000? En ten tweden, 30 guld. geven 1 gulden, wat 15000?
En ziet by de uitkomst, welke Renten de minste en bygevolg hem de voordeligste
is.

Zo dat tegens den Penn. 30, hem in ’t Jaar 25 guld. voordeel doet. Men kon het ook
dus berekenen:

Dubbelde Regel van Drien, of Regel van Vyven.
Als 100 gulden in ’t Jaar doen 4 guld. Vrage, wat doen 2500 guld. in 9 maanden?

Brengt die 5 Termen tot 3, met de twe voorste en achterste samen te vermengen, dus:
9 maal 2500
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is 22500. En 12 maal /- (want zo veel Maanden heeft een Jaar) 100 is 1200; dan gaat
volgens de Regel te werk.
Dog, dewyl men in zulke Voorbeelden zig licht vergissen kan; zo is het dikwils
raaadzamer, twe Regels van Drien te gebruiken, dus:

Twede Voorbeeld.
Een Stad laat een Muur optrekken, en gebruikt daar toe 15 Werklieden, die in 5 dagen
15 Roeden afdoen; als’er nu haast by is, en’er 25 Werklieden toe gebezigd wierden,
zo is de Vrage, hoeveel werks zy zullen afdoen in 15 dagen?
Voor al moet gy toezien, dat gy ider Term ter behoorlyker plaats steld, in dier
voege:

Bewerking.

Vermenigvuldigd 15 met 5 komt 75, en 25 met 15 komt 375. Zegt dan: 75 maken
15 Roeden, wat 375? Het komende is het Antw., namelyk 75 Roeden.
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Ander Gebruik der Regel van Drien.
Imant koopt 4 Balen Peper, wegende A 555 pond, B 610, C 475, en D 760 pond,
Tara is 12 ten honderd; dat is, 100 pond betaald hy maar tegens 88 pond, wegens
den Omslag, of Pakkasie; ende moet voor 100 pond zuivere- Peper betalen 118 guld.
15 stuiv.; Vrage wat belopen die 4 Balen?

Bewerking.

Imand moet betalen 6000 guld. over 8 Maanden, maar de schuldeischer verzoekt om
baar geld, mits dat de Schuldenaar rabattere, of aftrekke tegens 6 ten honderd in ’t
Jaar. Wordt gevraagt hoeveel hy baar moet betalen?

Zeg dan dus: In plaats van 104 guld. te betalen over 8 Maanden, betaald hy 100 guld.
baar, op staande voet, hoeveel dan in plaats van 6000 gl.?
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Hy moet dan baar in contante betalen 5769 guld. 4 stuiv. 10 pen.
Als de Wissel op Duitsland doet 130½, Vrage, wat moet voor 675 bovenlandse
Ryksdaalders hier te land goed gedaan worden?
Verklaring. De Wissel doet 130½, is te zeggen, dat 130½ bovenlandse
Ryksdaalders, hier maar 100 Ryksdaalders, of 250 guld. doen; bygevolg stelt het dus
op:

REGEL VAN MAATSCHAPPY.
Drie Koopluiden gaan samen een Maatschappy aan, A. legt 1200 guld. in, B. 900 en
C. 1500 guld. Waar mede zy, na enigen tyd, vinden gewonnen te hebben 786 guld.
Men vraagt, hoe veel een ieder van dezen winst toe komt?
Maakt het dus: Vergaart eerst aller inleg, komt 3600 guld., die winnen 768 guld.,
wat hebben de 1200 guld. gewonnen, wat de 900, en wat de 1500? op deze wyze:
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De Proef van deze Regel, als de byzondere portien de gehele winst weder uitmaken,
als hier: A. 256 guld, B. 192 guld. C. 320 guld. vergaard, komen 768 guld. de hele
winst.

TWEDE EXEMPEL
Zes Personen maken met de Hoge Overheid een Verbond, om in het een, of ander
goed alleen te mogen handelen, en met toestemming van dezelve rechten ze een
Maatschappy op, mits aan de Overheid een zekere erkentenis alle jaar te betalen; op
den voet van enen guld. A. heeft in deze Maatschappy portie voor 5 st. 10 pen. B.
voor 4 st. 11 pen. C. voor 3 st. 12 pen. D. voor 2 st. 13 pen. E. voor 1 st. 14 pen. en
F. voor 1 st . 4 pen., makende samen 20 stuiv., of 1 guld. uit. Na enigen tyd maakt
F. bankeroet, en blyft der Hoge Overheid een Tonne Gouds schuldig. Dog de andere
Deelgenoten willen liever deze Tonne Gouds uit hunne Middelen betalen, als dat
Voorrecht en die Maatschappy kwyt raken: Zo is dan de Vrage, hoe veel ider naar
mate van zyn aandeel van dat verlies moet dragen, en wat aandeel ider in ’t
toekomende in de verdeeling van ene guld. moet hebben?
Voor eerst. Brengt de portien tot pen. dan heeft
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A. belang voor 90 pen., B. voor 75., C. voor 60. D. voor 45., E. voor 30., F. voor
20., samen voor 320 pen., die enen guld. uitmaken.
Vergaart de portien van de vyf blyvende makkers, komen 300 penningen, en gaat
volgens de voorschreve regel van Maatschappy te werk dus:

Om hier van de Proef te hebben, vergaart deze vyf aandelen, komen weer 100000
guld. of ene Tonne Gouds.

Het aandeel, dat ieder van de vyf, in ’t vervolg, aan de guldens zal hebben, wordt op
dezelve wyze gerekent:
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Zo dat A. portie heeft voor 6 st. B. voor 5 st. C. voor 4 st. D. voor 3. en E. voor 2
stuiv., samen 20 stuiv., waar mede dit Exempel geprobeerd, en zonder fout wordt
bevonden.
Men kan u verzekeren, dat, zo gy deze weinige bladen over de Rekenkunst met
aandacht leest en naarstig bearbeidt, gy zonder Meester zo ver zult komen, dat gy al
zult kunnen cyferen, wat u in den dagelykzen en huisselyken omgang kan voorkomen,
nademaal u zelfs de Cyferboeken zo veel aanleiding en verklaring niet zullen geven,
als gy hier vindt.
rekenkunst. Zie aritmetika.
rekenkunst- Zie cyferkunst.
rekenkunst. Zie getalkunde.
remedie. Zie geneesmiddel.
Behalven de verdeeling der Remedien in enkelde en gemengde, verdeelt men ze
na hare vermogens in veranderende, zuiverende, of afgangmakende, en versterkende
Remedien.
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De Veranderende zyn die, welke na de verscheidenheid van hare kracht,
verscheiden veranderingen in ’t lighaam maken; als
De Verwarmende, die aan ’t gevoel in ’t lighaam verwarminge maken, als Kaneel,
Nagelen, Peper, Gember, Muskaat, Koffy, Alsem; de vier grote heete Zaden, Anys,
Venkel, Komyn, Karwy; de vier kleine heete Zaden: als Pieterseli, Eppe, Ammi,
Peen, enz. De drie heete Smeersels, als die van Agrippa, Althea, en ’t Zenusmeersel.
Men heeft ze, die verkoelen, en daar onder, de Postelein, Sla, Bernasie, Ossetong,
de vier koude Zaden, als die van de Watermeloen, Kouwoerde Meloen en
Komkommers. De vier kleine koude Zaden, Sla, Postelein, Endivie, Cichorei, Gomme
Adragant en Arabise. De vier koude Smeersels, als ’t Album Rhasis, Popeloen Zalf,
’t Ceratum van Galenus, ’t Rozensmeeersel; enz.
Men heeft ook onder de veranderende, die veel vocht by zich hebbende de vochtige
déélen verméérderen, als de Salade, Malue, Heumst, Postelein, Komkommer, enz.
Men verandert ook door ’t uitdryven van te over-
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vloedige, of ondeugende vochten, als door de Guajac. Salseparil, en de China. Men
neemt ook weg scherpe vochten, door de Kwik, Kalamintsteen, Gezegelde Aarde,
Koraal, Kreefts-ogen, Loogzout. Men heeft ze ook, die de vaten door hare
samentrekkende kragt, vernaauwen en sluiten; dit doen Vitriool, Lapis infernalis,
rode Sublimaat, en zure knagende geesten, Men heeft ze, die de Wonde zuiveren,
van bedorven etterige vochten, die de genezing beletten; zodanige zyn de
Wondkruiden de Aristolocha, aqua Phagadenica, en ’t eau d’Arquebuzade.
Verzachtende middelen zyn met een lymerige vocht bezet; als de Kruiswortel, de
Lely, Melde, Malue, Heumst, Gansevoet, Beet, Violier, Glaskruid, Merkurialis, de
Zaden van fyne Griek en Vlas.
Men noemt ze verdikkende, die de vochten dikker en min vloeijend maken, dit
doen de Donderbaard, Bilsenkruid, koud Water, Vorsenbeet, Lood- en Eiwit; dit
doen ook ’t Oxykraat, ’t sap van Zuring, Aalbessen, Barberis, zure geesten.
Men heeft ze ook, die de vochten dunner en vluchtiger maken, als de Brandewyn,
en vlugge Zouten en Geesten.
Men vindt ze, die ’t bloed verfrissen; als gepelde Gerst, Melken, Stovingen, Baden,
of de beweging der geesten, verminderen, of liever de fynste vaatjes openen, als de
Opium.
De samentrekkende, of sluitende zyn de Sumach de Lysterbes, Kwe, Mispel. Men
schikt deze in vier soorten. Men heeft ze die uit Aarddéélen bestaan en wegslurpen,
als de Bolus, gezegelde Aarde, Koraal, Kreefts-ogen en Loog- en Zwaveldeelen
bestaan, als de China, Sassaparil, Bezoard, Antimonium, Diophoreticum, die de
oorzaak der ziekte door de huid uitdryven, die buiten hunne Buik-zuiverende kracht
nog aarddeelen bezitten, waar mede ze sluiten; als de Ipecacuanha, de Mirobalanen,
Tamarinden, Rabarber, die uit zich zelve stoppen. Die veel zout behelzen, als de vyf
openende Wortels, als die van Gras, Braambozen, Koedil, Eryngium, Distel van
Roland, mannetjes Varen, Heumst, de bollen van Filipendula. Deze sluiten weder,
na datze de vochten hebben afgedreven.
Men onderscheidt de veranderende die den Buik los maken in twe soorten. In
zulke die dit doen door gisting in de eerste wegen. Als de Pruimen, Kersen,
Moerbeijen, Appelen, Violieren, Persikbloemen. De anderen verzachten de stof
zoetjes, als Kalfsnat, Melk, Baden, afziedzel van Bernasie en andere verfrissende
kruiden.
Men heeft ook veranderende, ontbindende, die door de huid de stof der ziekte
uitdryven. Men onderscheid ze in drie soorten. De eerste bestaan uit vlugge déélen,
die deurdringend zyn, als, de Kwik, de vluchtige en zavelige geesten. De twede
bestaan uit slymerige, lymerige déélen, en enige zouten, die tot voerman dienen, om
de vochten, die te styf zyn, te verdunnen, en vloeibaar te maken: zulke zyn Pappen
en de pleisters van Meliloten en Mucilago; De vier Zaden, als de Gerst, de Boonen,
Orobus, Lupynen, waar by men Roggen, Linzen, Lynzaad en fyne Griek kan voegen.
De laatste bestaan uit koude waterige aardachtige déélen; als de Donderbaard,
Solanum, Mandragora, Bilzenkruid, Lood, Markaziten. Zy matigen de te grote
beweging.
Veranderende Bytmiddelen. Zyn de Schroeisteene, Lapis infernalis, Butyrum,
Antimonii, Sublimatum Corrosivum en Rubrum.
De veranderende Verdikmiddelen, zyn de wortels van Heumst, Smeerwortel,
gepelde Gerst, Lym, Arabise- en Adragant-gom.
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De afvagende zyn de Agrimonie Bugula, Sanikel, Pervinca, Aloë, Myrre, Aluin,
en aqua Phagadenica, enz.
De verandermiddelen, die stoppen, zyn samentrekkende, dergelyke zyn Staalwyn,
Wyn en Water, Wyn en Water van Saturnus .
Die den Buik zuiveren doen dit, door vochtig te maken en zachtjes te prikkelen:
als de Minerale wateren, die Yzerig, zwavelig, zoutig zyn, Wei, Sap van
Bóómvruchten, die vers zyn.
2. Gladmakende, en door enige scherpheid nog prikkelende; als zachte, verse
geperste Olien vette Sappen, verzagtende Afziedzels, Aftrekzels, Suiker, Honig;
Kassia, Manna, Therebinthyn, bleke Rozen, ontbindende Syroop van Rozen, sap van
bleke Rozen, Gom Ammoniac, Galbanum, Myrre Opopanax, Sagapenum, enz.
3. Men heeft ze, die een weinig scherper en wat grover zynde op de Darmen alleen
werken. Als zoetachtige Pruimen, verse Vygen, Krenten, Rabarber, Tamarinden,
Myrobalanen, Wynsteen, Aloë, zoete Mercurius, wat grof gestoten Polypodium.
4. Men heeft ze die scherp zyn. Als Asarum, Zaad zan Carthamus, Lorkenzwam,
Mechoacanna, Jalappen, Turpetum, Hermodactylen, Senne, Soldanelle, eerste
spruitjes van Vleerboomen, en wilde Fleer, Scammonium, Diagrydium, Persikbloemen.
5. Zeer scherpe en schroejende, als de Helleborus niger, Veratrum, Iris, Gummi
Gutte, Esula, Gratiola, Elaterium, Lapis Lazuli, Euphorbium, Mezeraeon, Kristal
van zilver Mercurius. Praecipitatus, Witte, Rode, Gele.
6. Eindelyk heeft men velerleije soort uit dit alles, op de Wys van Pillen,
Slikbrokken, Medicyn-wyn, enz. gereed gemaakt.
Deze en dergelyke noemt men Slym-, Gal-, zwarte Gal, Water, allerleije
vochten-afdryvende.
Men doet braken door ’t laten zien, of ruiken van iet walglyks, door ongewone
schudding, door in de keel met een beolyde, gehonigde, besuikerde pen veel te
kittelen. Door alles, wat scherp en lymerig is, door de bloemen en ’t zaad van Anetum,
bladen van Mansoren, Atriplex, wortel en zaad; door de Kataputia, Ejula, wortel van
Varkensbrood, de bloem, sap, schors van
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wilde Fleer, de bloemen, zaden, wortel van de Genisten, beide de Nieskruiden,
Sterkkers-zaad, Ricinus-zaad, Thymelea, Cnicus, wilde Wyngaard-wortel, Iris-wortel,
Tithymalus, Gratiola, Tabak. Door ’t geen van Spiesglas gemaakt wordt, als de
Saffraan, ’t Glas, de Bloemen, de Honing, in zich zelf getrokken, als een Sapa, Siroop,
Braak-wyn, Mercurius vitae, Tartarus Emeticus, enz. die met velerleije kracht veel
uitvoeren. Door kwikzilver, door zure geesten zuur gemaakt, dat zo veel sterker is,
na dat’er ’t zuur overvloediger opentlyker, of bedekter in is.
Deurwaassem middelen zyn die, welke door de huit doen uitwaassemen, of zweten.
Als de Gajac, Sasseparille, China, vluchtige Zouten. Dit soort van Remedien bestaat
uit alle zulke middelen, die ’t bloed, of vochten in beweging brengen, de vaatjes
openen en zacht maken.
De Pisdryvende middelen zyn zulke, die de Wei met snelheid afdryven, de Pypen
openen, en door de pisgangen ’t overtollige ontlasten; zodanige zyn de geesten van
Zout, de Kristal Mineraal, witte Wyn, de vyf openende wortels, de Pietersely, stekende
Palm, Aspersie, Venkel. Men kan by deze wortels voegen Gras, Eryngium, de
Kruisdistel van Roland, Aardbezien, Heumst, Prangwortel Mannetjes Vareu, en
verscheiden anderen.
De Versterkmiddelen zyn die, welke beweging in de vochten maken, en de vaste
déélen sterken, en haren natuurlyken staat herstellen.
De voornaamste Versterkende middelen zyn de Hardsterkende, Hoofd-, Gezicht-,
Tand-, Borst-, Maag-, Lever, en Moer- en Windbrekende middelen.
De Hardsterkende middelen zyn zulke die 1. of de vereiste menigte van gezonde
vocht in ’t lighaam herstellen, 2. of de Vaten hunne kragt byzetten, 3. of, de menigte
en beweginge der Zenusappen vermeerderen, en dus de Vaten versterken. 4. En
eindlyk die beweging in de geesten brengen; en dus de trage Vaten en Vochten in
beweging maken.
Tot het eerste soort hoort alles, wat een zieken wel voedt en bereid is, gelyk ’t
behoort, naar zynen staat, of niet licht bederft, of van zo een aart niet is, welke met
de zieke vochten eens zieken overeen komt.
Dus moeten zy dan zyn, zo de vochten na bederving hellen, of 1. uit Granen, 2.
of uit Boomvruchten, of 3. uit Aardvruchten, of 4. Moeskruiden, of 5. uit Melken.
Is’er te veel Zeezout in ’t lighaam, moet het zelfde gebruikt worden, maar zonder
zout.
Is’er een scharp, gastig vet, dat de overhand krygt; moet het eerste soort gebruidt
worden.
’t Twede soort bestaat uit zulke die 1. slappe vaatjes kracht by zetten en styver
maken; 2. en ze doen in een klingen.
Het derde soort bestaat uit het eerste en fynste eens Dier, door het op het lighaam
te leggen na gehaald, door de Melk te zuigen, door Vleesnat te koken in een geslote
pot; door ruikende zachte dampen, van Saffraan, Jasmyn, Citroen, enz. door krachtige
heldere zoete geurige Wynen.
Eindlyk, die de vochten in beweging brengen, zyn van verscheiden soort, en bestaan
uit alle aangenaam ruikende en welsmakende Vruchten en Kruiden, welke in groten
getale zyn.
Alle deze Remedien verdeelt men naar de déélen, welke ze meest schynen aan te
doen; of in
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Hartsterkende, waar onder men de Ossetong, Bernazie, Nagelbloemen, Rozen,
enz. Citroen Oranje, enz. telt; of in Hoofdmiddelen, waar onder’er men de Betunie,
Nagelen, Salie, Mariolein, enz. stellen mag; of in Oogmiddelen, die ze, of versterken,
als de Brandewyn, of ’t Eau de Lareine, of de vochten verdryven, en de kleine fibren
van ’t Oog openen, of verkoelen; gelyk ’t Weegbrewater, Ogentroost, Chelidonium,
klein Souda, Wit van Ei, Vrouwe Melk.
Tand Remedien zyn die, welke dienen om Tanden schoon en wit te maken, als de
Cremor Tartari, Puimsteen, Roed, dik van Koffy, rode Rozen, Lentiscushout,
Zeeschuim, Staalwyn, gebrande Schapenbeentjes, Heumstwortel. Men moetze wel
kiezen en bereiden, om dat ze de Tanden zouden kunnen doen schilferen en bederven.
Borstmiddelen zyn van twe soorten, verzachtende en afvegende. De verzachtende
bestaan uit olieachtige déélen, die de Borst verzachten, als de Razynen, Dadelen,
Jujuben, Sebesten, Altheawortel, Hoefblad, Gansevoet, Zoethout, Koeje-Ezelinne
Melk en Conserf van Heumst.
De vyf Haairwortelen, die de zwarte en witte Adiantum zyn, de Polytricum, Ceterac,
of Scolopendria en de Muurruit.
De andere verdunnen en vegen af, als de Elsenboom, de Iris, de bloem van Benjoin,
de bereidingen van Zwavel, en dergelyk, die goed zyn, om de verstoppingen der
Borst weg te nemen, die de Aamborstigheid veróórzaken, en de natuurlyke werking
van de Long beletten.
De Maagmiddelen, worden gelóófd byzonder goed voor de maag te zyn. Deze
bestaan, of uit zoute, geestige, scherpe déélen, bekwaam om te doen gisten, en de
lymerige stof te ontbinden, die de fibertjes van de Maag bezetten, het werken der
geesten verdoven, en de vertering beletten. Zodanige zyn de Kaneel, de gehele witte
Peper, de Nagelen, Muskaatnoten, Oranjeschil, Anys, Venkel, Koriander; de drie
Maag-olien, als Alzem, Kween, Mastik, Olie van Muskaat, Foelie, Nagelen, Laurier.
De anderen bestaan uit scherpe samentrekkende deelen, die bekwaam zyn om de
verzwakte fibertjes der Mage te versterken, als de Mastik, Conserf van Rozen, de
rob van Cynoglosse en confectie van Hyacinthen. Eindelyk men heeft’er die uit
Loogzouten bestaan, welke bekwaam zyn, om de punten van een ondeugend zuur te
verstompen, dat de Maag verzwakt. Zodanige zyn de Kreeft-ogen, Paarlen, bereide
Koralen, enz.
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Levermiddelen versterken de Lever, zuiveren het Bloed. Deze zyn de Hepatica, Aloë,
wilde Cechorei, de Kervel, Hop, Latue.
De Mildmiddelen versterken de Mild. Deze zyn de openende Middelen, die de
Verstoppingen wegnemen, welke men in de Mild en andere Ingewanden vindt, als
de Scolopendria, de Ceterac, de Kapper, de Tamarisc, en het Staal.
De Middelen voor de Lyfmoer zyn goed om die te versterken. Men heeft’er twe
soorten van. De ene zyn vol zout, en geestige deelen, die alle onzuiverheden na buiten
dryven, welke de Lyfmoer aandoen. Zodanige zyn de Castoreum, de koekjes van
Myrrhe, de Olie van Brandsteen, ’t Kaneelwater, het sap van Wynrult, en Zevenboom
bereid. De andere bestaan uit vaste deelen die de dampen na omlaag zetten, die zich
uit de Moer opwaard begeven. Zodanige zy de Laudanum, of bereipe Opium, ’t
gemeen Water, de geest van Vitriool, en de gezoette geest van Salpeter.
De Windbrekende middelen zyn zulke, die de Ingewanden, en andere deelen van
’t lichaam versterken, in ’t ontbinden van de grove stoffen, die de Winden tegen
houden; als de Anys, de Zedoaria, de Venkel, Kaneel, Koriander, de vier
windbrekende Bloemen, als de Anethum, het Moederkruit, Kamille en Melilote. Die
Middelen bestaan uit zoute en geestige deelen.

Was Geneesmiddelen, of enkelde Drogeryen men kiezen moet.
De keuzen van enkelde Drogeryen, die in ’t Mengzel der Medikamenten in ’t algemeen
komen, vereist veel oplettenheids. Men moet aanmerken 1. De Plaats, de Planten,
en andere dingen die onder een Mengsel komen, en meer, of minder kracht hebben;
volgens den aart, of de verschillende gelegenheid van de plaatsen, waar uit men ze
haalt. De ene vereissen een zeer wel beboude grond, de andere ene onbeboude grond;
enige willen zeer vette, andere zeer lichte zandige grond. Men heeft ze, die op Bergen
en Heuvels, anderen die in Dalen en vochtige plaatsen staan. Men vindtze, die langs
de wegen staan. of onder steenen, en men ziet nog anderen, die enen goeden grond
begeren, of de lucht van Bossen, Wynbergen, of Velden.
2. De Luchtstreek. De ene vereissen een heet Landschap, de andere een koud.
3. De Nabuurschap. De ene hebben meer vermogen, als zy by enige planten staan,
anderen, als zy’er ver af zyn.
4. De tyd. De ene willen vergaderd zyn in den Voortyd, de ander in den Zomer,
of in de Herfst. Zy willen in ’t algemeen by fraai weder uit den grond worden gehaald,
en eer zy zaad dragen. De Vruchten, ’t Zaad, de Kampernoelje; als zy ryp zyn, of als
zy hare natuurlyke grootte hebben gekregen. De Bergstoffen, als zy tot hare grootte,
vastheid, zwaarte gekomen zyn; en aan hare kleur. Men doodt de Dieren, die nog
jong, ongepaard, en sterk zyn.
5. De substantie; De ene willen vast, of dicht zyn, hart en droog; de andere zyn
vryfbaar, of bros; licht, zacht, of vloeibaar.
6. De Reuk. Daar zyn’er nog beter, hebbende veel reuk, en anderen in tegendeel:
7. De Kleur. De ene moeten wit zyn, de andere groen, of rood, of graau.
8. De grootte, of grofte. De ene zyn lang, of dik, de anderen kort, of dun.
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Let wel. Men zal in de meeste byzondere Artikelen, die van een Plant handelen,
of van een andere stof, die aanmerkingen vinden, die men doen moet om wel te
kiezen.

Van de bereiding der Remedien.
De bereiding bestaat 1. in ze te wassen. Men wast de wortels, zo dra men ze uit de
grond haalt, om ze te zuiveren, uitgenomen enigen; als de Knolletjes van de
Filipendala, met welke te schrappen men zich te vrede houdt. Men laat enigen in
water weeken, om’er de scherpheid van te verzachten. Men wast de Goudglid en de
Tutie in gemeen Water; en enige andere Geneesmidddelen in gedestilleeerd Water,
of om te zuiveren, of de kragten te vermeerderen.
2. In ze te zuiveren van hare grove en onnutte déélen.
3. In ze te drogen. Men vindt’er, die men in de schaduw doet drogen; als de
Bloemen, welke men ten merendeele tussen twe papieren ligt, op dat ze hunne geur,
en kleur behouden, uitgenomen alleen de rode Rozen, die men moet in de hevigste
Zon laten drogen, op dat ze haren luister niet verliezen. Men laat ook enige wortels
in de schaduwe drogen: maar de vetste, moeten in de Zon drogen. Men vindt ze ook,
die men aan schyven moet snyden, of in vele stokjes spouwen, om’er de vocht te
doen uitraken, waar van ze overvloed hebben, en ze zoude kunnen bederven. Dit
ongemak noodzaakt hen somwyl, om ze te doen drogen op den Oven; gelyk ’t vlees
van Dieren, uitgenomen, dat van Adders, ’t geen men in de schaduwen moet laten
drogen; en enige kleine bloedloze Diertjes, die maar weinig vogt hebben. Voor ’t
overige moet men toezien, dat de Drogeryen van hunne kracht niet verliezen, ’t geen
gebeuren zoude, zo ze te lang droogden.
4. In ze vochtig te maken, als het Yzer-roest, en Yzer-vylzel, om de kracht te
vermeerderen.
5. In ze in vochten te laten trekken; ’t zy om ze te laten smelten, of een Aftrekzel
van te maken; of om de kracht te vermeerderen, of om ze te verzachten, of om ze
vaster te maken, om ze beter te bewateren.
6. In te laten wééken, enige dagen, of maanden aan een, op dat hare zouten en
olien door giften verhevener worden; om daar een geest uit te halen, als men ze doet
destilleren.
7. In ze te doen koken, ’t zy om ze zacht te maken, of in’er een Aftreksel van te
maken. ’t Zy in ze dik te maken, of in hare kwade hoedanig-
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heden te verbeteren. ’t Zy in ze te zuiveren, of hare kracht te verméérderen.
8. In ze te zagen, aan stukken te snyden, vylen, breken, malen, of hakken, of
stampen.

’t Mengen der Geneesmiddelen.
Men moet vier zaken aanmerken in ’t mengen van de dingen, die in een Mengsel
komen; 1. Men moet onderscheid maken tussen die zich natuurlyk kunnen verenigen,
en zulke, die ’t alleen door kunst kunnen doen. 2. Men moet bekwame middelen, om
te mengen en verenigen gebruiken. 3. Men moet orde in ’t mengen houden. 4. Men
moet maken, dat het Mengsel zyne behoorlyke dikte hebbe, en in een Pot en bekwame
plaatze bewaard worde.

De Geneesmiddelen in ’t byzonder.
Wy zullen aanwyzen, hoe men verscheiden Remedien, zo wel enkelde, als gemengde
bereid. De eerste kunnen voor de armen worden gebruikt, en de anderen voor luiden
die wel gesteld zyn.

Algemene remedien voor de Ziekten der Nieren.
I. Neem drie handen vol Glaskruid, met dertien, of veertien grote Renetten,
doormidden gesneden. Doe alles in zes pinten water, welke gy op ’t vuur tot stof zult
moeten laten verkoken. Als de Appelen wel gekookt zullen zyn, en tot een Marmelade
gemaakt, zult gy in vyf pinten water een vierendéél Narbonse Honig doen, welke gy
op ’t vuur zult laten, tot dat het geschuimd heeft. Laat alles door een rein Lywaar,
in een nieuwe aarden Pot loopen. Men moet daar van, den tyd van vyf dagen, alle
morgen een pint drinken; en als men gaat eten, en na bed gaat. ’t Is goed’er een glas
vol van te drinken. Wat het middagmaal belangt, men zal Water in Wyn drinken.
II. Neem twintig, of vyfenentwintig Pissebedden, was ze in witte Wyn, en ze wel
afgedroogd, en gedroogd hebbende, zo, dat ze niet meer na Wyn ruiken, stampze.
Doe ze daar na in een lepel Biteuni-water, of in een ander, en laat alles den Zieken
deurzwelgen, als hy nuchteren is.
III. Neem de Gom, die uit Persikboomen druipt. Doe ze in een weinig Wyns
smelten, en geef ze te drinken.
IV. Neem de bladen en wortels van Sanikel, doe ze in Water, of Wyn koken, en
doe dit Afziedsel van den Zieken innemen.
V. Neem drie oncen Rozen-olie, en drie oncen Rozen-water, of Weegbree-water.
Als alles wel gemengd is, zult gy daar een Lywaat in doen; en ’t matig tussen de
handen hebbende uitgedrukt, zult gy het op de pyn liggen.
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VI. Week een Lywaat in Water en Wyn, leg ’t op de Nieren. ’t Is een goede
Remedie. Men weet dat het Oxikraat een Mengsel zy, van een deel Wyn-azyn met
vyf, of zes deelen water. Het Verjuis zoude nog beter zyn, dan de Wyn-azyn

Algemeene Geneesmiddelen uit de Chymie gehaald.
Gronden der Chymie. Alzo ik, om de Ziekten der Armen te genezen, Remedien moet
geven, die gemaklykst zyn gereed te maken; moet ik ze van die niet beroven, welke
ons de Chymie aan de hand geeft, waar van men de stoffe vindt in ons Climaat, en
waar van de gedaante, door middel van deze kunst, niets kost, dan een weinig kolen
met weinig moeite, welke ons ’t vuur der liefde tot troost der elendigen zal geven.
Ik zal u vooraf zeggen, dat de Chymie, die door het vuur alle de lighamen tot
verscheiden stoffen brengt, welke zy gewoon is hoofdstoffen te noemen, stelt’er vyf
vast, waar van’er drie doende, en de twe lydende zyn. De doende hoofdstoffen zyn
geest, welke men Mercurius noemt; de Olie, welke men Sulfur hiet, en’t Zout. De
lydende hoofdstoffen zyn Water, of Phlegma, en Aarde.
De Mercurius, of Geest, is ene lichte zelfstandigheid, die deurdringend is, leven
geeft, kracht en beweging aan ’t lighaam, en door dit Middel het doen voeden, en
groejen, Deze zelfstandigheid schynt ons in de ontbinding der lighamen ene zeer
fyne vocht te wezen.
De Sulfur is ’t twede werkende middel, dat de eigenschap heeft van ’t lighaam
voor verrottinge te bewaren, en de scherpheid der zouten en geesten te verzachten.
Gelyk zy van vurige natuur is, bewaart zy de gewassen, daar zy in overvloed in is
voor koude en ongemakken van ’t Jaargetyde.
De Zwavel ontdekt zich in de ontbinding der lighamen en de Reuk en Smaak, daar
door onderscheidt men ze van ’t reuk-en smaakloze water, dat menigmaal uit haar
overgaat, en zy komt in de gedaante van een deurdringende brandbare olie voor den
dag.
’t Zout is de derde werkende hóófdstof, welke zich ontdekt, na dat de fyne stoffen
zyn uitgedampt en vervlogen. Het heeft de eigenschap van de geest op te houden,
en ’t ganse lighaam, waar in het overvloedig is vast en duurzaam maken.
De lydende Hoofdstoffen welke zyn Water en Aarde, zyn in natuurlyke Mengsels
van klein belang. Niet te min is de Phlegma ’t Water dienstig. Hier door wordt het
zout ontbonden, en met den geest en de olie tot een lighaam gemaakt; terwyl de
Aarde het zout en andere werkzame hóófdstoffen behoudt. Als de aarde van alles
ontblóót is, noemt men ze terra damnata, aarde tot wegwerpen gedoemd.
Maar gy zult aanmerken, dat, gedurende dat deze Hoofdstoffen natuurlyk gemengd
zyn, werkzame met de werklozen daar onder een gevonden worden. Maar de Chymië
scheidt, zuivert en verenigt ze, ’t geen door kunst bepaald wordt, waar door men
leerd de lighamen ontbinden, deur daar van de verscheiden zelfstandigheden te
ontleenen, waar uit zy zyn samengemengd, en om ze te verenigen en by een te
vergaderen.
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Zie daar ene gemaklyke wyze, om alle de hoedanigheden, in een lighaam by een
komen, daar uit te halen, met het middel om de veranderende middelen der Chymie
te bereiden, gelyk ook de Purgerende middelen; zonder de aanmerkingen te vergeten,
die gemaakt worden op die Chymise purgeermiddelen, en daar ’t misbruik van te
ontgaan, hopende dat de Armen een groten dienst van alle de Bereidingen ter
genezinge van ziekten zullen erlangen.

Gemakkelyke wyze om geest, olie, zout, aftreksels, uittreksels van wortelen,
hout, beijen, zaden, bladen, bloemen, door de Stookkunst te halen.
De Chimie tracht de volmaakte krachten der gemengde te zoeken, door dezelfde
hunne schors te ontnemen, die ze de zeldzame hoedanigheden beneemt, door ’t
seheiden van ’t reine van het onreine, het aardachtige van ’t geestige, om die
wonderbare zaadkrachten der dingen te bezetten, die de hoofdstoffen zo wel, als
zitplaats hunner werkzaamheid uitmaken.
Inderdaad de Chymie is de waarachtige sleutel, om de natuurlyke lighamen te
ontsluiten, om daar van de verborgen hoedanigheden te ontdekken, en ze op de
noodzaaklyke gebruiken toe te passen, door ’t beginnen van dat oogmerk door de
Ontleedkunst, welke ze gebruikt aan de wortelts, welke de Voedsters der Planten
zyn, waar in de ziel der voedinge bestaat.
’t Ware Saffraan der Metalen, of de Crocus Metallorum.
Zo het Spiesglas deurgaans ’t School der Chymisten is, kan ik ze met reden de
Zeep der Verstandigen noemen, om dat zy niet gebruikt moet worden, zonder met
het verstand van geleerde Geneeskundigen te hebben raadgepleegd, om een goede
uitwerkinge te hebben. Ik heb hier geen gewag van de gewone bereiding van de
Saffraan der Metalen willen maken: want elk weet dat zy bestaat uit evengelyke
deelen van Spiesglas en Salpeter, die zich zetten in een metale Mortier met een rond
Lywaad gedekt, of een deksel van een Pot, met een gat in ’t midden, waar door ’t
vuur uitgaat, dat het alles uitvoert: maar ik zal u’er hier een van toonen, waar van de
bekende kracht alle de Konstenaars zal noodzaken, om ze te bereiden en gebruiken,
om dat ze met meerder dan gemeen gemeld werkt, en met minder dan gewoon geweld
handeld, en de vochten veel eer van onderen dan van boven afdryft, om dat zy niet
nalaat te doen braken maar zonder geweld.

Bereiding van ’t Saffraan der Metalen.
Neem Antimonie, Salpeter, gemeen Zout, van elks evenveel, stamp en meng het in
een Kroes die gy aan zyn deksel luteren moet, in welks midden een gat is om de lucht
deur te laten vliegen. Leg rondom de Kroes geglommen kolen tot aan het dekzel, en
als zy deur ’t vuur begint Zout, Zwavel en Spiesglas dampen uit te jagen, zult gy ’t
vuur door blazen vermeerderen, tot dat de dampen ophouden; en als alles koud is,
zult gy ’t Spiesglas onder ’t Zout, dat’er op heeft gedreven, in een zoort van Regulus
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veranderd vinden, dat Vermillioen rood is; men moet het met enen hamer aan stuk
slaan, en ’t aan poejer zonder wassen maken en ten gebruike bewaren.
Van de ene en de andere Saffraan der metalen, maar inzonderheid van de laatste,
als volmaakste, zult gy de Braakwyn maken, doende een once daar van op een Parysse
pint witte Wyn, in een warme plaats als achter den Oven trekken, vervullende de
glazen Bottel met witte Wyn, naar mate dat zy leger wordt. Men geeft ze van twe
oncen tot vier. ’t Zal zekerder zyn ze te geven met het aftrekzel van twe dragmen
Senncbladen in een half glas Scorzonere-water, of wilde Cichorei-water. Zo gy op
’t Land zyt, en u schielyk van dat Middel wilt bedienen, doe voor eens innemens tien
greinen Saffraan van Metalen in een half glas witte Wyn op hete As, laat het
doorzygen en geef het in.

Eigenschap van ’t Saffraan der Metalen.
Deze Remedie is uitnemend goed tegen de Apoplexien, Vallende ziekten, en alle
Slaapziekten, tegen de pyn in ’t hoofd, inzonderheid, die welke van dampen komen,
die uit de inwendige dèélen opwaard gaan. Zy geneest de afgaande kóórsen, die
hardnekkig zyn, en voor gene andere Remedien wyken, zelf de gedurige kóórsen,
als zy langdurig en hardnekkig zyn. Zy neemt met veel kracht de verstoppingen der
ingewanden, in den gansen onderbuik weg. Ik houde ze echter in alle Borstkwalen
verdagt, of ’t moest een verouderde kortademigheid wezen, welke van een dikke
slymige stof afhangt. Gy kunt ook nog van dezen Braakwyn gebruiken in
Darmspoelingen, met een bekwaam afziedzel, voor al in hardnekkige Slaapziekten,
gevende ze tot zes oncen, of, zo gy wilt, zult gy een goede Darmspoeling gereed
maken, doende de Poejer van ’t Suffraan der Metalen in een popje koken, in het
afziedzel van deze Darmspoeling.

Kristal van de Braakwyn-steen.
Deze Remedie, schoon uit de poejer van de Crocus Metallorum bestaande, wordt
vryelyk; en zonder vreze in zich zelve in een weinig Wyn, of afziedzel van vier grien
tot zeven, of acht gegeven. Men kan ’t kinderen van twe tot vier grein geven; en men
mogt zeggen, dat het zonder geweld Buikzuivert. Zy geneest in ’t byzonder de
verstoppingen van Lever, van Milt, en de kóórsen, die daar van komen. Men zal
bezwaarlyk onder de Remedien der Mineralen Geneesmiddelen vinden, die minder
kwaad doen.

Bereiding van ’t Cristal der Braak-wynsteen.
Neem de Cremor tartari wel gezuiverd, wel bereide Saffraan van Metalen, van elks
evenveel;
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stamp en meng het wel, en maak’er met gemeen Water een Loog van, welke gy,
terwyl ze nog heet is, deur graau papier zult laten zygen; daar na zult gy ’t laten
zachtjes uitdampen, en u zal Kristal van Wynsteen over blyven, dat zo zagt den Buik
zuivert, dat men ’t in allerlei Garen zonder gevaar kan geven.

Braaksiroop, die koors verdryft.
Ik zal u verwonderen, als ik u zal gezegd hebben, dat deze Siroop zachtelyk en zonder
geweld den Buik zuiverd, als gy zult gezien hebben, dat zy gemaakt wordt van
Spiesglas, tot een glas bereid; ’t Is onderwylen waar, dat zy, die ze gebruiken, deze
hoedanigheid erkennen, maar ’t middel, om ze wel te bereiden, geeft veel om ze te
scheiden van die, welke ’t glas van Spiesglas, daar aan kon, door zyn verbyten, geven:
want, gelyk het dubbel in Lywaat en Papier gesloten is, schynt het zyne kracht niet
over te geven, dan door een straal; zo dat derzelver scherpte stomp wordt gemaakt,
en derzelver werkzaamheid opgewekt.

Gebruik van Braaksiroop.
Men geeft deze Siroop aan kleine kinderen van twe dragmen tot een half once, en
aan bejaarde, van een tot anderhalf once. Zy geneest, gelyk men ondervindt, de
derdendaagse koorts, als zy met het aftreksel van Sennebladen met een goed afziedzel,
vyf uren voor de kóóorts, wordt gegeven; als ook, wanneer ze tussen anderendaagse,
daaglykse en slepende kóórtsen in gegeven word die voor de gewoone remedien niet
willen wyken. Zy zuivert kinderen van Wurmen, die ze knagen, en geneest, door dit
middel, de Pynen, en Zenutrekkingen, die daar van af hangen, of van enige andere
vuile stoffen. Zy heeft menigmaal die grote Wurm afgedaan, welke men Tinea noemt,
en de ene en andere toevallen veroorzaakte.

Bereiding van de Braaksiroop.
Neem twe oncen, Kweevlees aan réépjes gesneden, een once wortel van wilde
Galegan, en een dragma Kaneel. Sny, stamp en doe het koken in anderhalve pint
witte Wyn, en Water. Als het uitgeperst is, zult gy ’t vier en twintig uren op heete
as, daar in laten trekken; glas van Antimoni, dat fyn gestampt is, ’t geen gy knopen
zult in een lywaatte popje, en dit popje zult gy winden in papier; als dit knopje’er is
uitgenomen, zult gy’er een halfpond suiker by doen, om’er ene Stroop van te maken.

Van de Merkuur en de bereiding van Sublimatus dulcis.
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Zo gy de verschillende uitwerkingen, en verscheiden hoedanigheden der Kwik kent,
zult gy ze met recht noemen ’t Monster, en de Proteus der Geneeskunde; want zy
heeft de vloeibaarheid der waters zonder vochtig te maken, zy verliest hare
vloeibaarheid, door ene bestendigheid, welke de kunst daar aan geeft, zonder ze te
verliezen. Zy laat zich scheiden, om zich weder te verenigen. Zy verliest hare ronde
gedaante niet, dan om ze weder aan te nemen. Zy is zwaar en deurdringend. Zy is
grof en maakt fyn. Zy is koud wordende, de Zoon van ’t water geheten. Zy maakt
heet. Zy gaat op zo velerleije wyzen te werk, dat ze, haren óórsprong gedenkende,
aan den ene koude ziekten voortbrengt, terwyl ze in anderen hete ziekten veroorzaakt.
Zy zuivert den enen door kwylen, den anderen door den afgang, als of zy door een
ongehoorde gulligheid, met de Geneeskunst speelde. Zodanig enen is de buik door
tien greinen van dit Middel gezuiverd, dat een ander door een dragma niet doen kan,
gelyk de ondervinding leert.

Eigenschappen en gebruik van ’t Sublimatus dulcis.
Sublimatus dulcis, bereidt zich door ’t verzachten van de Mercurius Corrosivus,
welke de getemde Draak is. Want deze wordt niet bereid, dan om de verhevenheden,
van uiterlyke Wonden weg te nemen, en de Mercurius dulcificatus wordt inwendig
gegeven, om’er verscheiden dingen mede te doen. Zy dient om de Wurmen den
Kinderen te ontnemen, wordende van vier tot zeven, of acht grein gegeven. Zy verteert
de slymerige vochten; zy doet veel tot de genezinge der koude Klieren, en van alle
Gezwellen en Ziekten door een zout en lymerig water veróórzaakt. Zy geneest door
kwylen ook de Venusziekte. Men geeft ze den bejaarden van twintig tot vier en
twintig grein, met een vloeibare Conserf, of met het vlees van gekookte Appelen.

Bereiding van de zoete Sublimaat.
Neem zes oncen bytende Sublimaat, stoot ze in een marmere Mortier, doe’er, als zy
fyn is gestoten, by vier oncen zuivere Kwik, stoot het zamen, tot dat de Kwik gedood
is. Doe ’t alles met een in een Flesje, of Matras in heet zand, doe’er allengskens meer
en meer by zes uren lang, tot dat de Kwik is opgevlogen na boven aan het glas; breek
het aan stuk, en doe’er de Merkurius gesublimeerd in een Kristalyne stof af, stamp
het weder, en doe het een twede, en een derde reis.

Remedia uit de Wortelen gehaald.
De wortel van de wilde Galegaan, anders Cyperus wordt tot een voorbeeld gegeven.
Zy wordt ligtelyk in onze gesublimeerde Waters gevonden, en zyne reuk zo wel, als
smaak, ontdekt genoeg, dat zy heeft een geestig zout, dat grote kracht heeft.
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Bereiding van de Wortel der Cyperus.
Neem een genoegzame menigte van wilde Galega in den voortyd; doe ze in een
glazen Kolf; doe daar aan een Ontfangglas, hebbende daar by gedaan een genoegzame
menigte waters. Destilleer met vermeerdering vau vuur, tot dat het kookt; en als de
Wortel murw is gekookt, konfytze met Suiker, om’er een Remedie van te maken,
die goed is om de Maag te sterken. Gy zult zelf de Wortel stampen in een Marmore
Mortier, ze door een Temis drukken, om’er een Pap en Conserf van te maken. Maar
gy zult met voordeel ’t Water gebruiken, ’t geen gy van de Wortel gedestilleerd hebt,
’t welke op nieuw zynde gedestilleerd, u een Water zal geven, daar geest in is en
zout, waar mede het vol is, en die een openende kracht heeft, om de Nieren en Blaas
te zuiveren van de slym, welke ze bezet houdt.

Uittreksel van de wortels der Galega.
Wat het Uittreksel belangt; ’t wordt gemaakt, als men, de geest en ’t geestig water’er
uitgehaald hebbende, gy ’t geen’er nog overig is uitgedampt zult hebben, tot dat het
een uittrekzel is, dat de kracht heeft van ’t geen vast is in de wortel, de Maag versterkt,
en de vertering bevordert.
Gy zult de zelfde bereiding gebruiken voor de Angelica-wortel de Alants-wortel,
en andere van de zelfde kragt.

Van ’t Hout, de Beijen en Hars van den Jeneverboom.
De Jeneverboom is een heester, welke de Godlyke Voorzienigheid in alle tyden en
alle plaatzen heeft doen groejen; altyd groen is, ten dienste der Armen. Want deszelfs
hout is niet allecn goed, om zonder veel kosten daar brand van te hebben: maar ook
om de ziekten voor te komen en te genezen: want zyn Afziedzel is Zweetdryvend.
Deszelfs Greinen, of Beijen zyn goed voor de Maag en hartsterkend; de Gom is goed
voor Zenuwen: maar zo gy de oplettenheid hebt, of liever de liefdadigheid voor de
Armen, om te ontdekken ’t geen verborgen is, en deze schone hoedanigheden uit
den kerker des lighaams te halen, daar ’t in vastgehouden wordt, zult gy genoegzaam
een algemeen Gemeesmiddel hebben, dat de hersenen zal versterken, de Borst ruimen,
kracht aan ’t hart byzetten. ’t Is een krachtig Maag- ern Pisdryvend middel, en dat
zelf door zyne Zweetdryvende kracht, de hebbelykheid van ’t lighaam zal ontlasten.
Gy zult zelf uit zyn hout door zyne destillering een zure geest halen, een olie en een
zout. Gy zult uit deszelfs Beijen, een geurige Olie halen met geestig Water, en een
Uittrekzel, dat de hoedanigheid van ’t geheel heeft. Gy zult uit zyne Gom een
pynstillende Balsem maken, en een Zenusterkende olie, om de Pynen te verzachten
en Wonden te genezen.

Bereiding van de Jenever.
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Neem Jeneverhout met deszelfs Doornen en Beijen, hak ’t wel klein, om het in een
wyde aarden Kolf te doen, welke gy in een Reverbereeroven, met een gesloten
Ontfang-glas, zult doen. Gy zult het vuur allengskens verméérderen, tot dat de geest
en olie, die in ’t hout is, daar door ’t vuur is uitgehaald, waar van gy een zeker teken
zult hebben aan de gloeijentheid van het Ontfang-glas: maar de geest, die daar van
is gescheiden, en rood is, zal op ’t zand en as weder over worden gehaald, om als
een Pis- en Zweet-middel te worden bewaard.
Op de zelfde wyze zult gy andere houten bereiden, als die van Palm-bomen, welke
’t Guajac van Vrankryk is, en dat de zelfde eigenschap, als dit hout heeft.

Remedien van Jenever-beijen.
Neem vier ponden Jenever-beijen, die glad, zwart, geurig zyn, een zoete
Balsemachtige smaak hebben; ontrent den achtsten van September geplukt zyn;
stampze met een houten stamper; doe ze in een destilleerketel met Regen-, of
Rivier-water, tot een halfvoet van derzelver rand, luteerze toe; vermeerder’er ’t vuur
allengskesn onder, en destilleer de geestige vocht en de geestige olie, welke’er op
zal dryven, af: maar de Kunstenaar moet zo oplettend op zyn Ontfang-glas zyn, dat
hy’er een ander onder zette, zo dra de olie tot drie vingeren toe in ’t eerste Ontfangglas
komt; anders zal hy zyne olie verliezen, alzo’er ’t water op zal komen. Als gy’er de
olie met een kottoentje af zult gelicht hebben, zult gy met uw werk voort gaan, zo
lang gy Beijen hebt, doende daar weder op ’t water, dat gy van de eerste destillatie
gekregen hebt.
Wilt gy een enkel Uittrekzel van de voorgaande destillatien hebben, welke den
Armen voor Theriac Mithridaat en Orvietaan zal dienen; moet men, terwyl ’t nog
warm is, een gedeelte dezer destillatien deurzygen en uitpersen, en ze zachtjes
uitdampen, tot dat ze ene dikte van een vloeibaar uittrekzel krygt, welke gy ten
gebruike zult bewaren. Zo gy na alle deze werkingen ’t overschot, dat uitgeperst is,
doet drogen, en daar na calcineren, zult gy daar van ene Loog maken, welke gy
deurzygen en uitdampen zult, om’er Zout uit te halen.

Van de Zaden der gewassen.
Zo gy een geestig Water, en fyne Olie van de Zaden van Pieterseli, Venkel, Anys,
en diergelyke halen wilt, zult gy de methode gebruiken, die ter bereiding der
Jenever-beijen voor is gesteld. Maar zo gy wilt op de Zaden werken, die veel vlug
Zout hebben, als die van Mostert, Rakette, Sterkers, die van de voorgaande verschillen,
zoudenwe dingen moeten doen, welke we elders voorgesteld hebben: want de gisting
moet daar niet meer wor-
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den nagelaten, dan in de bereidingen, om’er Olie, vlug Zout en zure Geest uit te
halen, ’t geen ene oplettenheid eens Kunstenaars vereist, welke gy in ’t Artikel
Destillatie zult vinden.

Van Bladen, Planten, Bloemen.
Niets is gemaklyker, noch zo gemeen, dan ’t destilleren der Planten en Bloemen, die
veel vochts hebben: maar zo gy die wilt destilleren, die’er weinig van hebben, en die
Mercuriaal en zwavelachtig zyn, als de bladen van Alssem, Melisse, Menthe, kleine
Centaurium, Averuit, Venkel, Moederkruid, Zevenboom, Scordium, de bloem van
Linden, en allerleije soorten van Gewassen en ruikende Bloemen, zult gy deze manier
gebruiken.
Behandeling. Neem de Plant, of Bloem, die op haar volmaakste zyn afgesneden,
dat is, als de Plant tussen ’t bloejen en ’t ’t zaad is; en zo ’t de Bloem is, moet zy op
’t krachtigste van hare reuk wezen; en de Bladen moeten nog vast zyn aan hare
steeltjes; ’t moet geschieden in ’t opgaan van de Zonne; zonder dat’er de Dou, of
overtollige vocht der Regen vanden voorgaanden dag op is overgebleven; stamp ze
grofjes in een Mortier, na dat gy ze aan stuk hebt gesneden. Doe’er tien ponden
Rivier-, of Regen-water by voor elke pond van de Plant, en trek’er Water af.
Zo gy de Planten wel wilt ontledigen door destillatie, en’er een geestig Water en
fyne Olie van halen, die met reuk en alle goede hoedanigheden van de Plant vol is,
gebruik de volgende manier, welke u wonderbaarlyke middelen zal aan de hand
geven, om de Zieken te hulp te komen.

Andere manier van werken.
Neem de Planten en Bloemen, als boven gehoedanigd, doe daar grote aarden, of
verglaasde Kruiken van vol. Pers ze, tot dat’er de Kruik zo vast van is gestopt, dat’er
geen ledig overblyft. Stop ze dan met een Kurke-stop dicht toe; waarom gy Was giet.
Plaats uwe Kruik op een Plank in uwe Kelder; zo zult gy die Planten en Bloemen,
die in zich zelven gegist zyn, een gans jaar bewaren om ze te destilleren, als gy ze
nodig hebt, doende daar tien ponden Water voor elke pond Bloemen by. De Planten,
dus met malkander gemeukt zynde, zult gy’er alle de kracht uit trekken, welke van
veel vermogen is. Dit middel is ’t volmaakste en gemaklykste van alle, alzo de Planten
zyn gegist en gemeukt, zonder’er iet by te doen.

Bereiding van ’t Zout der Planten.
Gy zult door de ondervinding leeren, dat het Zout der Planten in de Geneeskunst niet
onnut zy, om dat het een Middel is, om velerlei Ziekten te genezen, inzonderheid
die, welke uit de ruikende Planten zyn getrokken. Want zy behoudt daar een openende,
versterkende, en Zweetdryvende kragt van.
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Bewerking. Men bereidtze gemeenlyk; doot de Plant tot as te branden, doende
deze as in gemeen water koken, en na een lang koken zult gy ’t water door een graau
papier laten lekken, om ’t daar na te laten uitdampen. Na ’t uitdampen zult gy ’t Zout
op den grond van ’t Vat vinden. Gy zult het Zout uit ene andere stoffe halen, nemende
de vuilnis en ’t overblyfsel van de uitdrukking uit het sap der Planten, of het uittreksel
uit zulke, die reuk hebben, daar men ’t Water van gehaald heeft. Laat het drogen,
kalcineren, en ’t overschot, of Uittreksel verbranden, tot dat het tot as is geworden,
daar gy een loog met gemeen, of Rivier-water mede maken zult. Daar na zult gy ’t
door Lekpapier laten zygen, en daar na zult gy nieu water op de as gieten, na dat het
is deurgezygd, en uw best doen, om’er ’t overige Zout uit te halen; en dus zult gy
voortgaan met Loog te trekken, en Zout te maken, tot dat het water smaakloos is.

II. Remedien ten dienste van hun, die niet gemaklyk zyn om vochten te doen
afgaan.
Snot door afgang gehaald. De vreemde enkelde Geneesmiddelen, die Snot lossen,
als Lorkenzwam, Carthamus, Turbith, zyn hier niet meer in begrepen, dan de
samengestelde, als de Diafenic, de Tabletjes van Diacarthamus. Om dat ze niet
dienen, dan voor onze armen.

Remedien, welke in onze luchtstreek gevonden worden, en Slym in den
eersten graad lozen.
1. Het sap van de Scheuten van wilde Wyngaart van ene tot twe dragmen, dik gemaakt
met wat Honig en Oranjeschel. Of wel de zelfde uitspruitzels gekookt van de wortel
van wilde Galegaan, en als de wilde Wyngaard begint uit te spruiten.
2. De bladen van Mansóóren van twaalf tot twintig grein, in wat Wyn met de
bladen van Munte, of Melisse gekookt; als ook de wortel in poejer gegeven, van ene
tot twe dragmen; maar van ’t een zo wel, als ’t ander, braakt men wel eens.
3. De bladen, of ’t zaad van Spaanse Brem, welke we in onze hóven telen, en Wyn
met een weinig van de wortel van wilde Galegan gegeven, van een tot twe dragmen,
in afziedsel, of aftreksel tot een half once.

Geneesmiddelen, die in den tweden graad ’t Slym lozen.
De Hermodactylen, die men aan poejer van een, tot anderhalve dragma geeft, met
een weinig Suiker, en de Schors van Citroen, of Kaneel. Zy halen de Slym uit de
geledingen, en zyn goed voor het Voeteuvel. Wagt u wel van te vervallen in de
dwaling van enige Veldscheren, die niet schromen, in de plaats van Hermodactylen,
de Wortels van de
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Plant te gebruiken, die in onze Velden opkomt, en den naam van Ephemerium draagt,
of ’t Saffraan der Velden, om dat de bladen na Saffraan gelyken; want deze heeft in
’t geheel de hoedanigheden der Hermodactylen niet.
2. Het sap der Beijen, of greinen van ’t Heestertje Rhamnus Katharticus, anders
Duinbezien by de Verwers; waar van gy zult nemen twe Lepels met wat Alsem-wyn,
of gy zult ene Stroop met wat Honig maken, en bladen van Alsem, waar van gy
nemen zult van ene once tot twe; of wel, in de plaats van bladen van Alsem, zult gy
by de Syroop op ’t laatste de Kaneel, in poejer, doen, of de Schors van droge Citroen.

Remedie van den hoogsten graad, om met magt Slym uit de hersenen en
geledingen te lozen.
1. De bladen der Laureola, welke de Kruidkenners Daphnoides noemen, waar van
de bladen in afziedsel van een tot twe dragmen worden genomen, en van twaalf grein
tot ene scrupel op zich zelven.
Gy zult ze met de Citroenschil verbeteren, of met de wortel van wilde Galegaan.
2. Het vlees van Koloquint-appel, ’t geen inzonderheid in Apoplexien en
Slaapziekten goed is, en van tien tot twaalf greinen, met een weinig Kaneels gegeven
wordt. Men neemt ’t in met Pruimen, of met Oblien, ter oorzake van deszelfs
bitterheid.
Als gy gemengde Medicynen wilt nemen, zult gy afziedsels maken van Salie,
Melisse, Venkel, Tym; waar in gy de voorgaande Buikzuiver middelen zult gebruiken,
naar uw oogmerk.

Remedien, die de Zwartgallige vochten in den eersten graad afzetten; voor
de armen.
1. De Wynsteen ter gewigte van een dragma, of Cremor Tartari in een Vleesnat tot
twe dragmen.
2. De Polypodium Quercinum purgeert zachtjes de zwartgallige vocht, zo gy’er
een half once van in water laat koken met de toppen der Hoppe en de Reinetten.
3. De Sennebladen is een geneesmiddel, dat nog zachter is, het allergemeenste,
dat’er in de wereld is; en ik kan zeggen, dat het voordeel doet aan armen en ryken,
aan jongen en ouden. De kinderen noch zwangere Vrouwen lyden door derzelver
gebruik nadeel. Zy ontsteekt, door hare hitte de vochten niet. Zy knaagt de ingewanden
zo min, als zyze ontsteekt. Zy zet zachtjes alle sóorten van vochten af. Zy zet de
zwarte Gal af, zo gy een half once doet trekken in twe glazen zuivere Melk; en zo
gy’er ’s morgens een uur na den andere van geeft; ’t geen in lange ziekten kan
herhaald worden, die van verstoppingen kunnen voortkomen, welke door de vochten
veroorzaakt worden. Zy zet ook de Slym af, en haalt ze uit de hersenen, ’t Scheil, de
Maag, als de Gal, zwarte Gal, de Lever, de Milt. Men geeft ze niet alleen in aftrekzels,
maar in zich zelf: want zy zuivert den buik vry wel, zo gy’er een dragma van neemt
met een half dragma Cremor-tartari en een weinigje Schors van Citroen, om’er een
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poeder van te maken, die men in eens inneemt. Of zo een dragma met een weinig
Syroop gemengd is, om ’t als een Pil te geven.
Zo gy een gemaklyke Remedie wilt hebben, die voor de Zieken zeer gemeen is,
moet men in den tyd van de Wynoogst vier Parysse pinten witte Wyn nemen; en eer
dat zy heeft gewerkt, ze in een Bottel doen, met drie oncen goede Sennebladen, en
twe dragmen Schors van Citroen, en ze te bewaren ten gebruike, sluitende de Bottel,
na dat de Wyn heeft gewerkt. Dit Middel, gedurig gereed gehouden, maakt een lossen
Buik, zo gy het ’s morgens van een half tot een heel glas geeft; en ’t is ook dienstig
herhaald te worden, in de genezing van een lange ziekte. Gy kunt’er de bladen van
Alsem op laten trekken, om ’t als een Alsem-wyn te gebruiken, want het zal versterken
onder een zacht Buikzuiveren.
Voor ’t overige, schoon ik hier gene uitheemse Remedien gebruik, men moet
erkennen, dat men de Sennebladen in de Geneeskunst niet kan missen; en dat het
Heestertje, ’t geen men in Vrankryk heeft, en genaamd is Senna Coluthea, gene
eigenschappen heeft, die by dit gewas kan halen; en door een zonderling bestuur van
God, kan die Remedie, zonder grote onkosten, aan de armen worden gegeven, om
dat ze gemeen is geworden in de vier deelen van ’t geheel al.

Remedien, die een zwartgallige vocht in de tweden graad afzetten.
1. De wortel der ware zwarte Elleborus, welk Matthiolus roemt, heeft rode bloemen.
Men maaktze gereed door ze in witte Wyn te trekken, of in sterke laauwe Azyn: en
daar na zult gy ze laten drogen, om ze tot poejer te maken, welke gy van vyftien
greinen, tot een half dragma in substantie geven zult; en in infusie, of liever in een
lang afziedsel met Reinetten en een weinig Kaneel, latende ’t afziedsel deur een doek
wringen, van een halve tot een geheele dragma. Wilt gy nog dit Geneesmiddel
gemakkelyker maken, zult gy een raauwen Appel nemen, waar in gy de wortels van
bereide en gedroogde Elleborus zult doen, en na het laten der wortelen een gantsen
dag in die Appel, zult gy ze raau eten, als gy den gezegden Nieswortel, daar zult uit
hebben genomen.
2. Zo gy wilt een Medicyn doen samenstellen, om de zwartgallige vocht af te
zetten, zult gy een Afziedzel maken van een half once eiken Boomvaren, en de toppen
der Hoppen, of Reinetten aan schyven gesneden, waar in gy zult laten trekken drie
dragmen Sennebladen met Citroenschil, of Anys; en wilt gy sterker afgang maken,
zult gy’er twaalf greinen bereiden Nieswortel bydoen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

876

Remedien, die de Gal afzetten in den eersten graad, ten dienste van Ryke
luiden.
1. Een Nat van verkoelende kruiden, waar in, in de voortyd, twintig bleke Rozen, of
daar ontrent, gedaan zyn, en in de Herfst een gelyke menigte van witte Rozen van
Damast, of Muskus; of wel zult gy die Bloemen den gantsen nacht in een weinig
water laten trekken op heete as, en gy zult ’s morgens dit Treksel met het Nat mengen;
dit zal de Gal zachtjes afzetten.
2. ’t Sap van de zelve bleke Rozen; van een once tot twe, met een weinig geest
gemengd, voert het zelfde uit. Gy zult het Aftreksel van de zelfde Rozen in een volle
Bottel bewaren, gietende daar een weinig Olyven-olie op, om ze beter te bewaren;
of gy zult de Syroop van negen Aftrekzels gebruiken, om dit ten allen tyde te
gebruiken, nemende een once van die Siroop. Enigen gebruiken met voordeel een
half once Conserf van bleke Rozen, en nemen vervolgens een verkoelend Afziedzel.
3. Twemaal zo veel Kersen-, of Persikbloemen: als men tussen drie vingers vatten
kan, en die ’s nachts getrokken zyn, met wat water, of zelf in wat Vleesnat, of met
wat Salade genomen, maken den Buik los. Gy kunt ze laten drogen, om ze des Winters
te hebben, vermeerderende de hoeveelheid.
4. De Middelbast van de Frangula, die in de Bossen op verscheiden plaatsen voor
den dag domt, in de schaduwe gedroogd, en in poejer genomen, van een dragma en
een half, of in een Afziedsel en Aftreksel, tot twe dragmen, verbeterende ze met een
weinig Citroenschil, zet de Gal zachtjes af.
5. De poejer der Bloemen, of vant ’t zaad der droge Violetten van een Dragma tot
twe, in een Nat van verkoelende kruiden, of ’t eerste Afziedsel van Erreten genomen,
maakt den Buik los.
6. De zuivere Melk des morgens in de Lente, van een halfpintje tot drie en meer
genomen, zuivert de Gal in een verdroogd lighaam. ’t Sap van zoete Pruimen voor
den Maaltyd genomen, is ten zelfden einde dienstig.
7. De verse Violettestroop door aftrekken van Violen gemaakt, zonder ’t groen
aan de bloemen te benemen, zuivert den Buik meer dan de gemene, die de fraaiste
is van kleur, maar zo goed niet van kracht.

Remedien, die de Galachtige vocht sterker in den tweeden graad afzetten.
1. De Rabarber, die men in onze hoven heeft, en door den Schryver de Hippolapathum
rrtundifolium, of de Pseudora-recentiorum wordt geheten. Dit is een Plant, waar van
de bladen breder zyn, dan die der Bete; en schoon enige ze niet voor de ware Rabarber
van vreemde Landen houden; ’t gezag echter, en de ervarenheid der vermaardste
Geneesmeesters, heeft ons doen zien, dat ze de Gal zuivert door versterken, en openen.
Men geeft ze in een Buikloop en Rodeloop van een dragma tot twe in aftreksel, en
in substantie, gedroogd en tot poejer gestooten, tot een dragma. ’t Geen ik door ’t
gebruik vernomen heb, is, dat zy wat minder Buikzuiverend is, en samentrekkender,
dan de Rabarber van vreemde Landen; ook kunt gy’er meer van innemen.
2. Twemaal zo veel bloemen van kleine Santorie, als men met drie vingeren vatten
kan, in twe glazen klare Melk op een pint gekookt; doende daar op ’t laast Zoethout
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by, om’er het bitter van te nemen, of de poejer dezer Plante, tot een dragma in zoet
Pruimensap genomen.
3. Ik kan niet genoeg van de Bladen der Plante spreken, Gratiola. of ’t Kruid van
Arme luiden geheten. Zy is een weinig krachtiger in haar werken, dan de Senne. Dit
geschiedt mooglyk, om dat hare kragt volkomener in dit Land is, als die van de Senne,
als zy verplant is. Gy zult deszels bladen groen, of droog in substantie, van een halve
dragma tot een heele geven, en in uittreksel van een dragma tot twe. Gy kuntze veilig
tot die menigte geven in ’t begin der derdendaagse, bastard, anderendaagse en
daaglykse, en zelf in derdendaagse koorsen. Wat my belangt, ik heb nooit enig kwaad
van deze Plant zien komen; want doet zy eens braken, ’t is met geen groot geweld.
Enigen gebruikenze met voordeel, om de Klisteren, gedurende den Winter, wat aan
te zetten, doende een weinig droge bladen van die Plant, met het gewone afziedsel
der Klisteren koken.
4. Gy kunt nog met deze Plant van Gratiola een Siroop klaar maken, door een
licht opzoden en afzieden van deszelfs bladen in een genoegzame menigte water; en
na een sterke uitpersing haar geven, ter dikte van Stroop, met Honig, of Suiker; en
gy zult vinden, dat twe lepels Stroop de Gal zachtjes afzetten; ene lepel zal voor
kinderen genoeg zyn. Gy zult ze voor de Wurmen doen dienen, zo gy de bladen der
Scordium, met de bladen van die Plant doet trekken om’er ene Siroop van te maken.

Remedien, die de Gallige vocht in den derden graad afzetten.
1. De Scammonie, die van zes tot vyftien greinen wordt gegeven, wordt gemeenlyk
in den damp van Zwavel bereid; maar gelyk de ondervinding doet zien, dat de
Scammoni door hare scherpheid de Maag en Darmen dikmaal beledigt, en dat ze
door hare hitte de koors veroorzaakt, zal zy beter worden gemaakt, zo gy ze laat
koken met het Zoethout; dat hare hoedanigheid verzacht en matigt. Gy zult ze dus
bereid geven met een lepel Stroop van bleke Rozen, welke gy met een glas
Cichorei-water mengen zult; of gy zult’er van nemen twaalf greinen in poejer, met
een half dragma Cremor Tartari, welke gy met een gekookte Appel geven zult, en
daar na een verkoelend Nat. Gy zult u wagten van ’t te geven aan een heet en
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droog lighaam. Het dient voor al om de Gallige vochten, van afgelegen, plaatsen, te
halen.
2. Zo gy een gemengd Middel wilt maken, om de Gal te zuiveren, zult gy een
Afziedzel met de Wortels van wilde Cichorei, en de Bladen van ronde Zuring maken,
met zo veel Bloemen van kleine Santorie, als men met drie vingeren kan vatten, waar
in gy zult trekken zo veel bleke Rozen, als gy met drie vingeren kunt vatten.
3. Gy kunt een ander Middel bereiden, dat nog meer afgang zal maken, met twe
dragmen van de Plant Gratiola, waar van wy spreken. Gy zult ze doen koken met
zes zoete Pruimen, nemende ook de Pruimen met haar Nat in, dat tot de dikte van
een Siroop gekookt is. Dit Middel is goed voor hun, die van allerlei soorten van
Medicynen afkeer hebben.
Aanmerkingen. De afgangmakende Geneesmiddelen, welk we beschreven hebben,
zyn de enigste niet, die loslyvig maken. Want de Klisteren helpen hunne werking
bevorderen, door den Buik te bereiden, om ze te ontfangen, en dienen inzonderheid
om te verkoelen, en maken de grove vuiligheden kwyt, waar van ’t ophouden vele
ongemakken veroorzaakt, naardien, volgens ’t gevoelen van Hippokraat, een trage
buik, ene verwarring en ontsteltenis in de natuurlyke huishoudinge maakt, en de
andere werkingen ontstelt, makende een oproer in de deelen.
Zo men alleenlyk wil verkoelen in de grote hete ongesteldheden, zult gy een
Klisteer gebruiken, van een half pint Oxikraat gemaakt, dat is, van een half pint
water, waar in gy zes lepels Wyn-azyn zult mengen.
Zo gy al verkoelende loslyvig wilt maken, zult gy, een Afziedsel van Kaasjesbladen,
bladen van Violieren, en Mercurialis maken met heldere Melk, doende daar by twe
oncen Honig, of Olie van Lynzaad.
Zo’er ene grote opstopping is, zult gy het volgend Afziedsel nemen, en daar by
doen, zo ’t Zomer is, zes lepels van ’t Sap van Mercurialis; en zo ’t Winter is, zult
gy’er een half once goede Sennebladen by doen.
In winderige Kolyken, die vol Slym zyn, zult gy een Klisteer van ’t Afziedsel van
de bladen van Salie, Alzem, Venkel en Kamillen-bloemen geven, doende daar onder
zes oncen Braakwyn; inzonderheid, zo de pyn hardnekkig is.
Na de buikzuiverende Klisteren, zo de pyn blyft aanhouden, zult gy een Afziedsel
maken, van een pint heldere Wyn, met de gedachte Bladen en Bloemen, op een half
pintje verkookt, doende daar vier oncen Kamilbloemen by, of wel vier oncen
Neuten-olie.
In Graveel-pyen zullen de Klisteren van een Afziedzel der Bloemen van Glaskruid,
Sinecio, Violen, Venkel zyn, doende daar by twe oncen sap van Mercurialis, of zes
drachmen Therebintyn in een dojer van een Ei gesmolten.
In ’t begin van ene Buikloop zult gy een afvagend Klisteer geven, van een Afziedsel
van Gerst, Semelen en Bloemen van Kamillen, smeltende daar in twe oncen
geschuimde Honig: maar zo gy wiltt, dat de Klisteren stoppende zyn, als de Buikloop
blyft aanhouden, zult gy een Afziedsel maken van de bloemen van rode Rozen en
wit Wollekruid, met Yzerwater, doende daar in geschuimde Honig smelten, met twe
dojers van Eijeren.
Men bereidt, gedurende de Rodeloop een Klisteer van een halfpintje Melk, waar
in men twe, of driemaal zo veel Lynzaad heeft doen koken, om de pyn te verzachten;
smeltende daar in twe dojers van Eijeren.
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De Zetpillen worden gemaakt met een once Honig, door koken dik gemaakt, en
als dat gekoud is geworden, zult gy daar wat Zout by doen. Gy zult ten dien einde
ook de schuim van Suiker, door koken dik gemaakt, gebruiken. Zo dit niet genoeg,
om afgang te maken, is, zult gy’er vier-en-twintig greinen poejer van Koloquint by
voegen- Voor kinderen is Zeep, of een stukje Peer gesneden en met Boter gemengd,
genoeg.

Remedien, die het Water in den eersten graad afzetten voor de Armen.
1. Het sap der Iris, of Lis en Violen, welke men in onse Tuinen heeft, als ’t eerst
geperst en met een weinig Kaneel, of Citroen enkel gegeven wordt, ter gewigte van
twe oncen, doende daar een weinig Suikers by; of wel gy zult het dik maken met een
weinig Honig, en gy zult daar van geven een once. De Wortel van de zelfde Plant,
in water gekookt, ’s morgens genomen, zet ook het Water door den afgang af. Enigen
doen daar een weinig witte Wyn by.
2. De wortel der Plante, die men in Tuinen hebbende, gemeenlyk de Wonderbloem
van Peru wordt geheten; ter gewigte van een dragma, of twe in aftreksel, of afziedsel
van witte Wyn ingenomen, zet het water zoetjes af.

Remedien, die sterker, in den tweden graad, het water deur afgang kwyt
maken.
3. De Siroop van Nerprun, Rhynbezien, anders de Ramnus Kalharticus, is een goed
middel, om ’t water deur den afgang kwyt te worden; zo gy ze, van een tot twe oncen,
in witte Wyn, geeft. Zy wordt in evengrote hoeveelheid, uit de vrucht der Nerprun,
en de wilde Vleer met Honig gemaakt; doende daar by op een pond Siroop twe
dragmen van de poejer der wortel van wilde Galiga, of Kaneel.
4. De wortel van wilde Wyngaard, of Bryonia, zynde uit den grond gehaald en in
een Kelder gelegd, geeft ons een water, waar van men twe oncen zal nemen, welke
men met een weinig Honig zal laten dik worden; of neem twe oncen sap van de zelfde
wortel, welke gy zult laten deurzygen en uitdampen, tot de dikte van een Extract.
Deze Remedie is beter, dan die, welke men noemt de bladen van wilde Wyngaard.
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Remedien, die met kracht, in den derden graad, ’t water door afgang afzetten.
1. De wortel van wilde Komkommer, gedroogd en van twintig greinen tot een half
dragma ingenomen, of in een treksel van ene tot anderhalve dragma, cn in afziedsel
tot drie dragmen, verbeterende ze met een weinig Kaneel, of Citroenschel in poejer.
Gy zult ze met witte Wyn geven, of met Alsemwyn. Maar het sap der vruchten van
wilde Komkommer is in de Geneeskunst méér in gebruik. Dit Sap wordt dik gemaakt,
en voor een der sterkste middelen gegeven, om water uit den Buik, en den gantsen
omslag van ’t lyf te halen; als men het van vier tot tien greinen, in pillen, in een
gekookte Pruim geeft; en, aangezien het de monden der aderen opent, zult gy ’t met
de poejer van rode Rozen verbeteren.
2. De Boontjes van de Cataputia, van acht tot tien grein worden op ’t land veel
gebruikt. Als ook ’t Zaad van de Palma Christi, die de Ricinus Americanus wordt
geheten; en zelf ’t zaad der gemene Palma Christi, die in onze Tuinen wordt
gekweekt: maar alle deze soorten van Remedien, moeten niet worden gebruikt; want
de ondervinding leert, dat het zaad der Palma Christi, in ’t gaan deur de keel, aldaar
een brand laat, en de einden der aderen opent, en ’t zaad der Cataputia is zo schaadlyk
aan de Maag, dat men daar kwade uitwerkingen van gewaar word. Zo dat gy ziet,
dat het niet genoeg zy voor de Armen, dat de Remedie ligt, en zonder onkosten
gevonden wordt: Maar zy moet door de Medicynkunde zeker worden gegeven; en
zonder dat het, zyn werk doende, enig déél benadeelen kan.
Gy moet in den Wynoogst een Druivennat, Rape by de Fransen geheten, maken,
dat goed is, om alle de Ziekten der Armen te genezen, die van ’t Water komen,
makender een klein vaatje half vol Vruchten en Beijen van de Nerprun en Hieble,
van elks evenveel. Hebbende’er daar na witte nieuwe Wyn op gegoten, eer dat zy
gewerkt heeft, om ’t voorts vol te maken. Gy zult het daar na dicht toe sluiten, en’er
telkens een glas vol van gebruiken, naar dat de Geneesheer ’t zal goed vinden, die u
niet zal nalaten, uit liefde voor te schryven, ’t geen u goed is.
Zo gy wilt een Remedie hebben, dat samengesteld ’t Water afgezet en de
Waterzucht geneest; bedien u van de Magistrale Stroop, waar van gy, twe, of driemaal
in ene week, drie oncen met een glas witte Wyn zult geven, of een afziedsel van de
wortel van Paarden-bloemen, waar in gy somwyl twe dragmen Senne zult laten
trekken.

’t Maken der Magistrale Stroop.
Neem een once van de bruinblaauwe Lisbloem, een half once van de middelbast der
Fleer, en een once spruitjes van de wilde Fleer; doe dit in drie mutsjes water koken
op een halfpintje; en dit hebbende deurzygd, doe ’t schuimen en koken met een pond
Honig. Doe daar op ’t laatst een once Sap van Iris by, twe dragmen Kaneel, of van
de wortel van Suiker in poejer by, om’er een Magistrale Syroop van te maken, die
men ten gebruike bewaart.
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Pis-afzettende Remedien.
De Zweetmiddelen hebben veel gelykheid naar de Pismiddelen, want de
Zweetmiddelen bevorderen de Pis, zo de Nieren verhit, en de huit verdikt word; en
brengen zweet voort, zo de Nieren koud, en het vel dun is. Wy onderscheiden niet
te min alhier de ene van de andere, en erkennen, dat’er twe soorten van Pismiddelen
zyn, de ene eigentlyke, die heet zyn en droog in den derden graad, die tot de aders
toe deurdringen, en ’t waterige Bloed van ’t grover scheiden, om ze door de Piswegen
af te zetten, gelyk de wortels der Venkel, Pieterselie, Prangwortel, Aspersies, de
bladen van Kwendel, en Parelzaad, de zaden van Komyn, Keulen en Seldery.
De oneigentlyke Pismiddelen hebben zo veel hitte niet, noch zyn zo doordringend;
zy zyn bekwaam om verstoppingen weg te nemen, zelf in de koorsen, gelyk de wortels
van Aardbeijen en Zuring, de bladen van Glaskruid en Haverkruid, ’t zaad van
Kauwoerden, van Water-meloenen, Meloenen, Mineraal kristal. Van deze middelen
kan men bekwame Afziedsels maken.

Braak Remedien.
De vocht, die door afgangmakende Middelen niet heen gaat, wordt menigmalen door
Braakmiddelen weggenomen, als de neiging der natuur, de hoedanigheid der vogt,
en van ’t jaar, een schielyke gemaklyke en veilige verandering maakt: want het is
zeker, dat de gallige vocht gemaklyker door braken weg gaat, dan de ander; dat de
Zomer, onder alle de déélen des jaars, de bekwaamste is; en dat zy, die aan de
Borstkwalen onderhevig zyn, met meerder moeilykheid en gevaar braken, dan
anderen.
Wy merken in Braakmiddelen, gelyk in de Buikzuiverende middelen drie trappen
aan, waar van we boven hebben gesproken.

Braakmiddelen, die zachtjes in den eersten graad doen braken.
1. Een halfpint Water met vier Rammelassen, die gestampt zyn, gekookt op een
mutsje, en daar drie, of vier lepels Olyven-olie by gedaan; na den eten laau gegeven,
twe oncen sap van Ramenas, met een glas laau Gerstenwater gemengd, voert het
zelfde uit.
2. Een pintje met Azynwater (Oxycraat), waar op een lepel drie, of vier Wynazyn
is gedaan, een groot glas vol enkeld Honigwater, gemaakt van twe pinten Water, en
vier oncen Honig, tot schuimens toe gekookt.
3. Gy zult twe oncen Honig en Azyn met een
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glas laauw water ingeven. Om die gehonigde Azyn Oxymel te maken, doet men twe
pond Honig koken, ze schuimen, daar van tyd tot tyd een pond witte Wynazyn by
doen, tot dat zy dun genoeg is.
4. De bloemen van Spaanse Kappers, welke we in onze Tuinen hebben, in een
glas water, ter zwaarte van twe dragmen, getrokken. De takken van de zelfde Plant,
ter zwaarte van een half once gekookt zynde, geeft men ’t afziedsel in een vet
Vleesnat, om te doen braken.

Braakremedien in den tweden graad.
1. Een halfonze van de Hazelwortels in een half pint Gerstewater gekookt, op een
mutsje; of het afziedzel van twaal bladen van de zelfde Plant, met het zelfde water,
of het zap van de zelfde bladen met een glas laauwe witte Wyn.
2. De wortel Gratiola, of Cyclamen, in substantie ter gewigte ener halve dragma
in een vet Vleesnat, of getrokken in witte Wyn, of van Honig en Water tot een dragma
gewigts toe.
3. De poejer van Komkommer, of Meloenenwortel, tot een dragma in een goede
vocht ingegeven.
4. De schors der wortel van de Vlier, of wilde Vlier, ter gewigte van een dragma
in een vet Nat, waar in gy zult hebben doen koken een weinig Citroenschil. ’t Sap
van de zelfde wortels in een bekwame vocht, van twe tot drie dragmen ingegeven.
De bloemen van de wilde Vlier, of Genist hebben de zelfde eigenschappen.
5. ’t Zaad der Colutea, of Lombartse Linzen, welke men in de Tuinen fokt, in
substantie gegeven, tot twe dragmen in een genoegzame menigte van Honigwater.

Remedien om in den derden graad te doen braken.
1. Drie oncen van gedestilleerde Azyn met kruim van Roggenbrood doen sterk braken.
Dit wordt met voordeel in afgaande koorsen gebruikt, die hardnekkig zyn, als men
het in ’t begin ener koortze ingeeft.
2. De witte Vitriool in een vet Vleesnat ingegeven, van een halve tot een hele
dragma, doet sterk blaken, zonder de Maag kwaad te doen; zo gy ’t met wat
Citroenschel verbetert. 3. ’t Sap van wilde Komkommers, ’t welk gy’er met het steken
der Vrucht hebt uitgehaald, in witte Wyn, van vier tot acht grein, met een weinig
Citroen gegeven.
4. De wortel van witte Elleborus, welke een gantzen dag in wat Rosen-azyn
getrokken is, gedroogd, en ter zwaarte van twaalf greinen in een Kwe-appel gedaan,
doet braken, zo gy de Kwe-peer perst, en ’t sap in een Vleesnat doet, of in een glas
Wyn-klaret.
5. De Plant van de Nicotiana, of de Tabak, die tans in onze Tuinen geteeld wordt,
is een krachtig Braakmiddel, zo gy acht, of tien bladen op het water laat koken dat
gy geven zult, als zy na ’t koken getrokken zyn. ’t Sap van de zelfde bladen van ene
dragma tot twe in Vleesnat, of witte Wyn gegeven, voert het zelfde uit. Niet, dat het
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niet na de verscheidenheid der luiden verscheidentlyk werkt? Want de Tabak doet
den enen braken, den anderen afgaan, slapen en waken; niesen en klieken, dronken
en nuchteren maken; zo dat het een proteus der Medicynen is: maar een byna
algemeene Remedie, om dat gy uit die Plant trekt, een zure geest, tegen de ziekten
der Borst, en de verstopping; ene olie tegen Wonden; een zout tegen hardnekkige
Zweren, dat ook een sterk Ontbindmiddel is tegen ’t geen na andere middelen niet
luistert.

Zweet Remedien.
IV. De Zweet Remedien zyn zulke, die de Zweetgaten ontsluiten, en daar door een
dunne vocht doen voortkomen, die in ’s mensen lighaam wordt opgesloten.
De eigentlyke Zweetmiddelen zyn de Seldery, de Angelika, de Klitwortel, de
Jenever, Laurier, Palmhout, dat nergens in voor de Gajak wykt, om de Venusziekte
door Zweeten te genezen. De bladen van Kervel, Gezegende-wortel en Schurft-kruit,
doen ook zweeten.
De Zouten uit de Planten gehaald, waar van men spreekt, brengen met nog veel
méér kragt het zelfde voort. Voor al de Zouten van Alsem en Esse, Zo gy ’t geeft
van tien tot twintig greinen in witte Wyn. De Antimonium diaphoreticum, gaat ook
voor een goed Zweetmiddel: Maar de ondervinding zal u doen zien, dat’er geen
krachtiger zy, dan de zure geest van Jenever, waar van gy elders de bereiding zult
vinden.
Men heeft ook aangemerkt, dat het Jeneverhout alleen een wonder goed
Zweetmiddel is, en ik weet door ondervinding, dat’er een zekere versterkende Balzem
in is, die de wortel van de Kina te boven gaat. Want zy laat een zekere kracht aan de
zenuwdeelen-

Bereiding van een Zweetmiddel met Jeneverhout gemaakt.
Neem van twe tot drie oncen Jeneverhout. Doc het koken in drie halve pintjes water
op een pint; doe’er by een halve pint Wyn; als’er geen koors is, zult gy altemets van
dit Afziedsel doen nemen. Gy zult u ook gelukkig van ’t volgende bedienen.

Andere bereiding van een Zweetmiddel.
Neem Palm- en Laurier-boomen-hout, van elk een once. Sny het aan stukken. Laat
alles trekken in anderhalfpint water, een dag lang, en ’t daar na op ene pint verkoken;
doende daar op ’t laatste by Kervel, en een weinig Citroen-schors, om’er t’elkenmale
een groot glas vol, van zes oncen,
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in eens van te nemen, dekkende uw zelf meer als uwe gewoonte is, en doende Bottels
met warm water onder de voeten en oxels leggen, om u aan ’t zweet te helpen. Zo
men niet te heet van aart is, kan men by dit Zweetmiddel nog voegen twe glazen
witte Wyn.
De zure Geest, door Stookkunst uit het Palmhout gehaald, ’t welk ’t Gajak van
Vrankryk is; verdryft zo wel, als dat buitenlandse hout, alle rottige vogten door middel
van zweeten, en de onzichtbare deurwaasseming uit. Dit verricht ook de Olie, van
het zelfde hout gemaakt; zo ’t weder wordt overgehaald, ’t weêrstaat, daar by aan ’t
verderf der déélen. Men geeft het van twe druppen, tot zes, in een glas water van ’t
afziedsel der wortel van Wyfjes Varen, of witte Wyn.
Enige doen met voordeel zweeten, door overgehaalde Brandewyn; welke ze doen
in twe kleine potjes, die ze aansteken onder het ontvangen van den damp in een kleine
Bak, of Tobbe. Deze damp doet zo schielyk en overvloedig zweten, dat zy wonderen
ter genezinge van Lammigheden en koude Ziekten doet, die hun verblyf in ’t lighaam
hebben.
Gy zult een wonderbaar Zweetmiddel hebben, dat ook zonderling tegen de Pest
is, zo gy de wortels der grote Klitwortel, Bardana Major den tyd van 24 uren laat
trekken, met de Angelica, en de middelschors van Essenhout, van elks een pond, in
witte Wyn, en Azyn, van elks een pond; en het daar na laat destilleren in een
Mariebad, om’er op enen reis ene lepel vol van te nemen.
De Armen kunnen zich in Lamheden en zwakheden van zenuwen, gemaklyk doen
zweten, zo de Zieken zich in den droessem van Druiven zet, die de Wynpers hebben
uitgestaan; voor al ten tyde van den Wynoogst, of een weinig daar na; en ten allen
tyde, zo zy in een Tobbe, of Vat den damp van de wortels en bladen van de wilde
Fleer, en Alsem ontfangen, gemaakt met witte Wyn, doende daar op ’t laatst een
weinig Wyn-azyn by.

Andere bereiding van een uitnemend Zweetmiddel.
Doe een once Zout van Wynsteen in een pint Brandewyn smelten, over klein vuur.
Laat het gesmolten door een graau papier zygen; en bewaar het in een Bottel. Aan
de andere kant sny een once Opium aan kleine sneedjes, die gy in de lucht, of over
warme As zult laten drogen. Ze daar na in kleine stukjes hebbende laten snyden, zult
gy ze in een Bottel doen, en daar een pint Brandewyn op gieten. Gy zult de Bottel
met Lywaat en een Blaasje stoppen, en zetten ze, zo ’t Winter is, vierentwintig uren
in de Zon. Als ’t genoeg is getrokken, zult gy de vocht deurzygen, gelyk boven; en
de twe Aftrekzels by een hebbende gedaan, zult gy ze in de Zon, of een zachte warmte
zetten, den tyd van zes, of zeven uren. Daar na zult gy deze vocht door een dubbel
papier zygen, en zo dikmaal deurzygen, als’er nog bezinkzel van komt. Dus de
zuivering van uwe vocht gedaan zynde, zult gy’er een half once Saffraan by doen,
en acht, of tien greinen Zout van Paarlen, als gy ’t neemt.
Gebruik van dit Middel. Eer men dit Aftrekzel gebruikt, moet men eens, of
meermaal den Buik zuiveren, om de groofste vuiligheden eerst kwyt te worden.
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Purgeer Pillen.
Neem fyngestampte Jalappe een half dragma; Cremor Tartari ene scrupel. Dit onder
een gemengd, met een genoegzame menigte losmakende Rozestroop tot een lighaam
zynde gemaakt, zult gy den Zieken nuchteren doen innemen.

Ander Purgeermiddel voor de zwakke gesteldheden.
Neem de Hars van de wortels der Jalappen, tot twintig, of vyf en twintig grein, Cremor
van Wynsteen in fyne poejer, tien, of twaalf grein; breng ’t alles te gader tot een
lighaam, en doe het den Zieken nemen, gelyk boven. Zo de Zieke afgang heeft, moet
men hem den Buik niet zuiveren; maar hem alleen een Zweet Tinctuur ingeven.

Order, die men in het gebruik van deze Remedie houden moet.
Men moet ’s morgens den Buik zuiveren, des avonds van den volgenden dag eet men
weinig, en neemt, als men na bed gaat, van ene lepel tot twe van de Tinctuur, boven
genoemd, in witte Wyn, of ene andere wel toegemaakte vocht. Men geeft’er kleine
kinderen niet meer van, dan drie, of vier druppen, met de Melk der Borsten gemengd,
welke ze zuigen. Men moet ’s nachts niet anders nemen, dan een lepeltje Wyn, zo
men nodig heeft den mond enigermate te verfrissen. Den volgenden dag ’s morgens
moet de Zieke een gebrade stuk Brood met wat Wyn en Suiker gebruiken, en dekken
zich wel om de deurwaasseming te bevorderen. Zo het Zweet overvloedig is, zult gy
hem van Lywaat veranderen, doen opstaan, en hem te eten geven; maar dien dag niet
laten uitgaan. Den volgenden dag zal men nog eens den Buik zuiveren, en nog eens
’t zelfde Zweet Tinctuur geven. Men kan dit Zweetmiddel driemaal herhalen;
houdende altyd de orde, welke we aantekenen.
Dit Middel is hartsterkende, slaapverwekkend, goed tegen allerleije soorten van
Koorsen, Hoofdpynen, Afgang, Bloedgang, Kolyken, Zinkingen, zwakke Zenuwen,
Braken, Opstygingen, Borstkwalen, en Tandpynen.
Men bezadigt de pyn der Podagra, als men ze zagtjes met de Veder van een Pen,
die in deze Tinctuur is nat gemaakt, op de plaats strykt, daar men de pyn heeft.
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Om de Tandpyn te doen bedaren, neemt men ene lepel van de zelfde Tinctuur in de
mond, en houdt ze daar een kwartier uurs, of daar ontrent, in; houdende het hoofd
overhangende na de zyde daar de pyn is, en dit herhaalt men tot dat de pyn weg is.

VI. Pynstillende Remedien.
De Pynstillende Remedien, en van den eersten rang, zyn die, welke door een zachte
warmte, die naar de natuurlyke gelykt, ene gematigde vochtigheid en fyne
zelfstandigheid hebben, die in de déélen indringt, dezelve weekt, natuurlyk warm
maakt, en door dat Middel de pyn bedaren. Dat soort van Pynstillende Remedien
legt men van buiten op de Pynlyke deelen, als de Lely-bollen, de wortel van Heumst,
Violen, en Fleer, ’t Lynzaad in Melk gekookt, de dojers van Eijeren, de Longen van
Dieren warm opgelegd, de slym van Lynzaad en Polium, als ook de Olien der bloemen
van Wolle-kruid.
De Remedien van den tweden graad, die Slaapmakende genaamd worden, en een
zachten slaap verwekken, de scherpte der dampen verzachten, zyn de zaden der
Latue, de Huislook, de Violen-bloemen, en die der Plompen, waar van men een
Afziedsel neemt, als men gaat slapen.

VII. Pynverdovende Middelen.
De Pynverdovende Middelen zyn zulken, die door ’t verwekken van den slaap, ’t
scherp gevoel benemen aan ’t deel, waar onder wy de wortel en bladen van de
Hyoscyamus, de wortel van Mondragora, de bladen van de witte Manekop, de
Solanum somniferum, en de bloemen van de witte Manekop tellen, waar van men de
Siroop, Diacodium geheten, maakt, welke men tot een once toe, geeft in een Afziedsel
van de bladen van Latue, en de bloemen der Nenuphar, of wit van een Ei, om slaap
te verwekken.
Maar onder de Pynverdovende Middelen vind ik’er geen beter, noch dat minder
kost, dan de Opium, die men bereid hebbende, Laudanum noemt; waar van men de
wonderbare uitwerkingen gewaar wordt. Zy maakt enen zachten slaap; Zy is goed
in de droge Hoest; zy doet het Klieken ophouden, en alle onmatige Bloedvloejingen,
als ook grote ontlastingen, den Buikloop, Rodeloop, en zy heeft zo veel kracht, dat
zy de hevigste pyn schynt te betoveren, schoonze voor andere Geneesmiddelen niet
week.

Hoe men de Opium gereed maakt, om slaap te verwekken.
Neem een once Opium, die hare vereiste hoedanigheden heeft, doe ze op een warme
Pan, of een blanke yzere plaat over een Fornuis drogen, tot dat’er gene waassem
meer uitkomt. Gy zult ze daar na doen in een Schotel van bland Yzer, of Tin, met
een goede Roze-azyn, die’er twe vingeren breed op staat. Gy zult het laten smelten

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

over klein vuur, en op ’t laatst daar een dragma poejer der wortel van Angelika, of
wilde Galega by doen, en maken’er kleine pilletjes van, van twe drie en vier greinen
elk. Deze Remedie geeft men in die menigte, als men gaat slapen, in een gekonfytte
Kers, gestoofde Pruim, of een weinig dunne Conserf van Rozen.
Deze bereiding der Laudanum, zo gemaklyk te maken, is voordeelig in ’t gebruik;
want daar door zult gy de bitterheid matigen, den reuk’er aan benemen, en dat
vermogen, waar mede ze ontstekingen maakt.
Maar, gelyk ons Heulsap, of Opium, of Meconium, altyd de tekenen van deugd
niet heeft, welke een kunstenaar wel zoude wensen; zo maakt men een opium, of
Laudanum, uit een tamme plant gehaald, welke we in onze Tuinen telen, ten dienste
der Armen, die voor de uitheemse niet zal wyken, en waar van ’t gebruik zekerder
gaat, en meer na onze hoedanigheid geschikt is, om dat zy niet is vervalst.

Bereiden der Slaapbollen tot een Opium.
Neem vyftig Slaapbollen, of daar ontrent, op ’t eind van de maand Mei, als de
Slaapbollen met rode en bonte bloem gewoon zyn open te gaan; stampze in een
Marmore Mortier met een houten stamper, en doe ze in een Fiool met goede witte
Wyn, die twe vingeren breed daar op staat. Gy zult het laten trekken, den tyd van
vyftien dagen, op een Mariebad, of heete as, tot dat die vocht rood is. Gy zult daar
na die stof uit de Fiool halen, om ze in een Lywaatzakje te doen, en uit te persen;
doende ze in een Dampbad in een destilleerketel, waar in gy een harsachtige stof zult
vinden, die ene wonderlyke Opium is, welke gy met zekerheid zult gebruiken, van
twe tot vyf greinen toe, allengskens opklimmende.

Raad voor Lééraars en andere liefdadige luiden aan den Armen.
VIII. Een liefdadig man, en die toelegt om de Zieken hulp te doen, hebbende gezien,
dat verscheiden luiden veel zouden lyden en zelf sterven, om dat ze in hunne ziekten
door gene Remedien waren geholpen, die hun voor niet gegeven worden; en hebbende
vernomen, dat zy, die deze Middelen gereed maken, daar zo groot een geld by winnen,
dat gantse huisgezinnen van arme luiden daar gantse jaren van zouden kunnen bestaan;
hebben, zeg ik, deze liefdadige luiden, welken de elende den armen aan ’t hart gaat;
maar in die huisgezinnen geraakt zyn, om dat ze niet in tyds voor niet zyn
bygesprongen, enen voornamen Geneesheer verzocht een zachte Remedie bekwaam
voor elk te maken, en dat zo kon gegeven worden, dat het elk kon innemen; en
bekwaam en dienstig waar voor een groter getal van ziekten. Die vermaarde
Geneesheer heeft zyn
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werk gemaakt van zo ene Remedie toe te stellen. Men heeft het enige maanden lang
aan vele personen uitgedeeld, en ’t gevolg is gelukkig geweest, gelyk men uit de
Lyst der Genezen ziet. Dit Geneesmiddel is van een zonderling vermogen, om de
natuur te versterken, en de kwade vochten door de bekwaamste wegen af te zetten.
Maar in welke Ziekte moet ze gegeven worden? Men zal door de verhalen weten,
welke men heeft doen drukken, dat men het kan met zekerheid aan allerlei soorten
van Zieken, bekenden en onbekenden, kleinen en groten geven.

IX. Algemene Remedie van den vermaarden Heer Dubé, Doctor in de
Medicynen, uit zyn Boek gehaald, ’t geen den naam draagt van de
Geneesmeester der armen. Zie daar ’t geen hy daar van zegt.
Ik heb gemeend, dat de rechtvaardigheid en liefde, die ik den armen schuldig ben,
my verplicht, om dezen korten Inhoud van zo uit- als inwendige Geneesmiddelen,
ten dienste der armen van het Land, te maken, die aan hunne elenden en ziekten ten
prooi worden gegeven; op dat zy, welke God ’t hart opent, om daar in een begeerte
te verwekken, om hen by te springen, een gemaklyk Middel mogen vinden, om’er
alle nodige Remedien, zonder veel onkosten voor gereed te maken.
Zo myne wensen plaats hebben, zullen de Mevrouwen, door den geest van liefde
bezield, met ene zuinigheid, die tot nog toe zonder voorbeeld was, dit werk
ondernemen, en van vyf, tot vyf mylen in een Dorp een verstandig en liefdadig man
aan stellen; die, geleid door een Geneesmeester der armen, aan de zelve van twe, tot
drie mylen ver Geneesmiddelen voor niet zal uitdéélen, volgens ene orde, die op
verscheiden plaatsen, zederd enige jaren gehouden is.

’t Maken van den Medicinalen Déég.
Een der voornaamste voorgestelde Remedien, is de Medicinale Déég, die tot hier toe
by sommigen voor een groot geheim wordt gehouden, dat men niet wilde ontdekken.
Om den Medicinalen Déég te maken, zult gy Potaarde nemen, een once, of anderhalve,
meng daar mede een half once bereid Spiesglas, of Crocus Metallorum tot poejer
gestampt. Dit met een gemengd hebbende zult gy ’t des Zomers in de Zon, en des
Winters by een zacht vuur, laten drogen.

Hoe men dezen Medicinalen Déég gebruikt.
Om ze te gebruiken, zult gy ze laten koud, in een dubbel Linnen doekje gewonden,
in een kleine aarden pot van een pint witte Wyn, of Klaret, Parysse maat, den tyd
van vier en twintig uren, laten trekken. Gy zult’er elk, naar zyne krachten, van geven,
te weten aan de Kinderen van een tot twe jaren ene lepel, van drie tot vyf jaren twe
lepels vol, en dus naar gelang tot de zeven jaren toe, wanneer gy ze vier lepels zult
kunnen geven; en opklimmende zult gy zeven lepels kunnen geven aan zulken, die
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den ouderdom van vyftien jaren, en daar boven, hebben beklommen; gy zult voor
de sterkste tot tien lepels toe komen, die byna de helft van een Parys pintje uitmaken,
dat acht oncen weegt, onder voorwaarde dat gy deze laatste nog geeft twe lepels vol
in ’t eerste Vleesnat, dat men altyd zal geven, een uur na dat men het heeft ingenomen.
Gy kunt’er wat Suiker in doen, als gy ’t innemen den Kinderen gemaklyk wilt maken.
Deze Wyn, die door braken en afgang zuivert, wordt met voordeel voor ’t komen
der alledaagse, anderendaagse, dubbelde anderendaagse, derdendaagse koorsen
gegeven: maar men moet ze niet geven, gedurende de gedurige koorsen, als op den
tyd van haar afgaan, en niet van hare verdubbeling. Zo gy u daar van met voordeel
wilt bedienen, zult gy, zo veel u mooglyk is, ’t laten doen gebruiken, om de hitte te
verminderen, in ’t byzonder in de gedurige koorsen met het gebruik van dit
Geneesmiddel, en zelf zult gy den Buik los houden door Kruidnatten, Zetpillen,
Klysteren.
Buiten de ziekten, waar van we spreken, is deze Wyn zeer dienstig, om Hoofdpynen
te genezen, Dofheden, Trekkingen, Apoplexien, Slaap- en Vallende-ziekten. Maar
zy geneest inzonderheid de ziekten van den Onderbuik, als het Slym en winderig
Kolyk, de gelue, de verstopping van Lever en Milt. Zy dryft de Wurmen der
Ingewanden en Mage weg, en doet de Stonden der Vrouwen voortkomen; als ook
reinigt zy de Kraamvrouwen; voor ’t overige kunt gy dezen Déég laten weeken, zo
veel u behaagt in een Parys pintje Wyn, en zy zal niet scherp worden. Zy kan een
jaar goed blyven; en door dit Middel zal men in staat zyn, om drie honderd arme
luiden te laten buikzuiveren. Men haalt ze somwyl uit de Pot om ze in de schaduwe
te drogen.

Purgeerpoejer.
X. Gy zult ook voor ’t gebruik der armen een Purgeerpoejer houden, waar van gy
zes, of zeven gersten greinen zwaarte zult nemen, voor een kind van vier, tot zeven
jaren; voor hun die van zeven tot vyftien jaren oud zyn, geeft men van tien tot twaalf
grein; en voor alle andere van vyftien tot dertig grein. Zy dient ter genezingen van
de zelfde ziekten, waar van we boven hebben gesproken, en inzonderheid voor de
Opgeblazenheid, waar voor het in ’t byzonder dienstig is. Gy zult ze ingeven met
wat witte Wyn, of met ’t vlees van ene gebrade Appel.
Gy zult u van ’t gebruik van die Poejer zo wel onthouden, als van de
ondergenoemde Wyn, in alle de ziekten der Borst, als kuch, Pleuris, waar in ontsteking
is. Zwangere Vrouwen zullen ze niet, dan met omzichtigheid gebruiken, en zorg
dragen van ze aan imand in Buik-, of Rode-loop te geven.
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Bereiding der Purgeer-poejer.
Deze Poejer wordt van een once Jalappe, met een half once gomme Gutte gemaakt,
met den anderen gestampt, gemengd, bewaarze ten gebruike.
Zo gy deze Poejer gemaklyker en zekerder gebruiken wilt, trek twe dragma
Sennebladen in een glas water, en laat’er acht, of tien greinen van die Poejer in weken.
Gy kunt ook met vrucht de Slaap-poejer in onmatige Buikloop, Rodeloop,
Slaaploosheid en Kugchen gebruiken; want zy houdt de Zinkingen op, bedaart de
pyn, en doet zachtjes slapen.
Gy zult de Slaap-poejer gereed maken met drie greinen, gestoten wilde Galga, en
een grein Opium, of Laudanum; gy kunt twe, of drie grein Opium geven, zo een grein
niet genoeg is.
De poejer van Angelica wordt gemaakt van de gedroogde en gestampte wortel van
die Plant; Zy verbetert de koude ongesteldheid van ’t Hoofd en Maag; verdryft de
Winden, en versterkt de verzwakte déélen. Men geeft in eens van acht tot tien greinen
in een lepel Wyn. Gy kunt het op ’t eind van een afgaande koors geven, om te doen
zweeten, gelyk ook in ’t begin van de koorts, om de huivering voor te komen.
De Alsemwyn heeft de zelfde eigenschap. Men maakt ze door de bladen van Alsem
in witte Wyn op heete as te doen trekken.
De poejer van de Sennebladen wordt voor hen gebruikt, die wat teer zyn, als
Kinderen, Oude luiden, zwangere Vrouwen, en in kleine ziekten.
De Inlandse Rabarber zal in onze Hoven worden geteeld, en de wortel zal ten
gebruike der Armen bewaard worden. Hare hoedanigheid is als die van de
Sennebladen.

XI. Hoe men de Pastoors-Remedie gebruiken moet. Men noemtze Pastoors,
om dat zy gemaakt wordt ten dienste der Heren Pastoren.
De grootste Deegen dienen voor de Vrouwen, en Mans, en de kleine voor de Kinderen,
en teere luiden.
Zy, die vreezen te braken, of om de ongemakken van dit Geneesmiddel te hebben,
zullen een Vleesnat, een uur voor ’t innemen, gebruiken, en twe uren na ’t innemen,
een ander. Zo men ziek is, zal men Natten op den gewonen tyd gebruiken. Ik zeg zo
men ter degen ziek is: want die Remedie kan by vooraaat worden gebruikt, of als
men enig ongemak gevoelt.
Zo men gene Natten heeft, zal men dikmaal een Gerstendrank nemen, en zo men
moet braken, en walgachtig is, zal men twe, of drie drie lepels laauw Vleer-nat, of
Gersten-nat nemen. Zo de Deeg te hard is, zal men ze laten smelten in een lepel nat,
of een vocht, die men wil, en nemen ze daar na in.
Zo men met een anderendaagse, dubbelde anderendaagse, derdendaagse, gedurige,
kwaadaardige, of purper-koors gekweld is; is ’t goed deze Remedie te gebruiken,
voor dat de koors komt, of als de dubbelde koors, afneemt; en geneest zy in eens
innemens niet, zal zy ’t de twede en derde reis doen.
Als de ziekten groot zyn, of dringende, en ’t moeilyk is, bewogen te worden, moet
men anderhalf en twemaal zo veel nemen, zonder vrezen.
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Deze Remedie is zonderling voor de Waterzucht, de Apoplexien, en de
aanwassende Lammigheden.
Men zal’er de Hoofdpynen, Schele-hoofdpynen, Duizelingen, Donkerheden,
Zinkingen, Verkoudheden, Schurften, Zeerheden, en de Ziekten der kleine Kinderen
en Vrouwen mede genezen.
Deze Remedie heeft dit zonderling dat zy het Bloed zuivert. ’t Is niet nodig een
ader te openen.
Men zal die Remedie niet geven aan die in doods nood zyn, want dat zoude wezen
in ’t water loopen als het huis verbrand was.
Onder de Pastoors koekjes zyn gesuikerde, men kent ze aan hare witheid, zy zyn
voor kinderen, of voor zulke, die van Remedien niet houden en lekker zyn.

XII. Uitwendige Remedien.
’t Is nodig, dat hy, die uit liefde der Armen Remedien wil geven, gedurig in zyne
Kelder, of ene andere plaats een kleine Tob houdt, die een derde vol levendige Kalk
is, waar op dertig pinten, of daar ontrent Rivier-, of Wel-water zal worden gegoten,
om ’t vol te maken, op dat men met dit Verdroogmiddel de Zweren, alle de
besmettingen der huit wasse, die daar door genezen worden. Zo’er hardnekkige
Zweren zyn, die voor dat Kalkwater niet wyken, zult gy een pint van dat water nemen,
waar in gy een dragma van sublimatum Corrosivum gestoten doen zult, om dat water
in een aarde kan te bewaren. Dit geneest niet alleen hardnekkige Zweren, maar zelf
het Koudvuur.
Gy zult ook nog ene andere poejer bewaren met twe dragma wit Koperrood, en
een dragma gestoten Spaansgroen, gemengd en gezift; en op deze stof, in een aarden
pot gedaan, zult gy drie pinten gekookt water doen. Men moet het water met een
stokje roeren, als gy ’t wilt gebruiken.
Dit water geneest oude Wonden en Zweren, ’t Verbrandde; Voort-etend Schurft,
Roos, en Krausel.
Gy zult pluksel in dat water doopen, en ’t op het aangedane deel doen, en daar
over een groot Lywaat, drie vier dubbeld, nat gemaakt, daar over heen leggen, en
zorg dragen, dat gy ’t verandert, als het droog wordt. Zo het pluksel voor ’t afnemen
aan de Zwering vast is gebakken, zult gy ’t met een ander Lywaat nat maken, dat in
water nat is gemaakt; en zult het’er zonder pyn afnemen.
Dit Water is nog zeer dienstig om Ontstekingen en Vlekken in de Ogen te genezen,
als men ze van
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buiten wast, en het by een drup t’evens in de hoek van ’t Oog laat druipen. Zo dit
Water voor de Oogen en Wonden te scherp was, zoud gy ’t er af kunnen doen, en
mengen’er wat gemeen water onder. Wat de Wonden belangt, gy zult ze, die vuil
zyn, met rode Wyn en laauwe Olie zuiveren, en daar na zult gy ene Digestief, met
twe lepels Honig, gebruiken, twe lepels Meel van Boonen, en twe dojers van Eijeren,
welke gy met den andere zult mengen, om de Verzweringen te genezen. Deze Remedie
zal ook tot een Pap dienen, om de pynen der Gezwellen te matigen, en te ontbinden
die der Borsten.
Zo deze voorgeslagen Middelen niet genoeg zyn, zult gy’er anderen by dat Middel
doen, om het aan armen op bekwame tyden en plaatsen te geven. Eindelyk om tot
mildadigheid hen aan te zetten, die hun best doen om spyzen te bezorgen, en
Geneesmiddelen voor de armen, bid ik hen, zich te laten overtuigd te worden, van
deze waarheid, dat de Zaligmaker de armen in zyne plaats gesteld heeft; dat God de
ryken heeft gesteld, op dat ze vergeldinge ontfangen van een getrouw bestuur en
veelvuldige uitdééling van hunne goederen jegens de armen, die te eniger tyd in ’t
óórdeel de ryken zullen zaligen, of doemen, dat zo de arme bid, de ryke geven moet;
en dat het aan God staat den enen en den anderen te kroonen, den armen om zyne
lydzaamheid, den ryken, die ’t beeld van enen weldadigen God, en ’t deel van zyne
kinderen is, om zyne barmhertigheid. Alles wat wy zeggen is van Mr. Duret, een
vermaard Geneesheer, waar op men zich kan verlaten.

XIII. Remedien voor zieken van allerlei Kostwinning.
Voor de Drukkers.
De ziekten welke zy krygen zyn zeer gevaarlyk; hun werk is ’t zelfde niet, als van
de Zetters, die gedurig zetten, en gedurig ’t oog op ’t schrift hebben. Deze zyn gedurig
een zittend leven onderhevig, en lopen, wegens hun gezicht gevaar. De andere die
den Inkt op letters doen, of aan de Pars staan, en gedurig staan blyven, krygen ene
zwakheid in de Nieren, en vermoejen het gantse lighaam. Voorts de warmte van de
Kagchel, zonder welke ze, gedurende den Winter, niet konden werken, maakt hen
aan Zydwee onderhevig, aan Long-ontstekingen, en andere Borstkwalen. Om zich
voor alle die kwalen te bewaren: moeten de Drukkers hunnen arbeid matigen, enigen
tyd rusten van hunnen arbeid; en nooit uit hunne Drukkeryen gaan voor dat ze wel
gekleed, of gemanteld zyn. De Zetters moeten Conserven gebruiken, en van tyd tot
tyd eens opkyken, vryven zich de Ogen somtyds eens zachtjes met de hand om de
geesten op te wekken, en wassen ze somwyl eens met het water van Ogentroost,
Violen en dergelyke.

Voor Schryvers, Copisten en Secretarissen.
Gelyk zy gedurig zitten en voor-over op hunne Maag, de Lever, en Mild leggen, en
de zelfde drukken, als zy bezig zyn; en zy daarom dikmaal over een zwakke Maag,
en verstoppingen van Milt en Lever klagen, en ene ontsteltenis van ’t gantse lighaam,
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zo maakt de gedurige spanning der trekkeren van de hand, menigmaal een Kramp
en doofheid, die allengskens hare kracht verliest. Eindlyk, ’t gedurig strak houden
van ’t gezicht, en ’t voor-over houden van ’t hoofd, maakt veeltyd pyn in ’t hoofd,
zinkingen en vloejingen op de Ogen, en andere ziekten, die door de oplettenheid,
welke de Secretarissen moeten hebben, verméérderd worden, om de gedagten te
volgen van hun, die hun voorzegt.
Om deze ongemakken voor te komen, moeten de Schryvers een matige
lighaams-oeffening houden, met voorzigtigheid matig vryven, purgeermiddelen
gebruiken, voor al zo ze enige verstoppingen van de Ingewanden gewaar worden.
Zy zullen de doofheid van den arm en hand voorkomen door vryven met een weinig
Amandel-olie, daar een weinig Brandewyn is deurgedaan. Wat de Hoofdpyn belangt,
zy zullen vluchtige hoofd-zouten gebruiken, als de geest van Zout Ammoniac, waar
van de reuk in staat is, om de doofheid weg te nemen. Men gebruikt met veel nut de
Geneesmiddelen, die dienstig zyn, om ’t hoofd te zuiveren, als de Pillen van Jean
Kratou, de Kaaumiddelen, en Niesmiddelen. Zy moeten de spyzen myden, die
bekwaam zyn, om te stoppen, en zullen een lossen buik maken door zachte
Wasmiddelen, als zy nodig zyn.

XIV. Algemene remedie.
’t Geneesmiddel, dat men daar toe gebruikt, is niet anders, dan Wyn in een Bottel
gestoten, met een, of twe oncen van de Pastorale koekjes gestóóten, waar van in een
voorgaande Artikel gesproken is. Men hoeft niet zeer te vrezen, dat men’er te veel
van zal nemen: Maar ’t is dus niet met de Braakwyn, welke zoude doen bersten, zo
men’er te veel van nam.

Hoe men de algemene remedie inneemt, die alle soorten van geneesbare
ziekte, vaardig geneest.
1. Des avonds, vier uren na den eten, zult gy de Poejer, of Pastorale Pil nemen, in
een gebraden Appel, Stroop, of Honig, of gebakken Brood, of Ouwel, een half uur
daarna zult gy een Klisteer laten zetten; zo gy een spuit hebt, die van een mutsje van
dat Middel gemaakt is, doende daar in zesendertig grein poejer. Gy zult het alles
laten laau worden, en in de Spuit roeren, op dat de poejer daar in niet blyve, als men
de Klisteer zet.
Merk wel, dat als men geen Klysteer geeft, men niet nalaat te genezen: maar juist
zo schielyk niet.
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2. Een uur, na dat gy het Klysteer zyt kwyt geworden, of de poejer zyne kragt gedaan
heeft, moet gy een Vleesnat, of warm water nemen, of Water en Wyn.
3. Des anderen daags nuchteren, zult gy acht lepels van het Medicament nemen,
twe uren, daar na een Vleesnat; een uur na dat Nat, weder vier lepels van ’t middel,
en twe uren daar na een Vleesnat.

Ander algemeen Middel.
Neem ’t Sap van Bingelkruid, gemeene Kaasjes-bladen, Bloemen, of ’t Sap van
Persik-bladen, Verjuis van elk acht oncen, vier oncen sap van de bladen van Violen,
en zo veel sap nog van Bernasie. Na dat ze over ’t vuur geschuimd zyn, doe’er by
een halfpond Sennebladen, twe oncen Rabarber, een once Lorkenzwam, twe oncen
gestoten Boomvaren, twe dragmen gestoten Wynsteen-zout, een once Venkel, twe
dragmen Kaneel; laat het alles enen nacht trekken in een aarden pot, die wel gesloten
is, op heete as giet het ’sanderendaags af, pers het wel uit, doe’er in twe ponden
Suiker, of twe pond en een half Honig, en zettende het op ’t vuur, doe het tot een
Stroop koken.
Men geeft het van een once tot twe, doende het zuiver, of gesmolten in een glas
Wei, of Gerstenwater innemen.
Die willen, dat dat Middel meer uitvoert, zullen ’t mengen met een Treksel van
twe dragmen Sennebladen, of een dragma Rabarber, of een afziedsel van twe oncen
Tamarinden, of in twe glazen Wei, of Gerstendrank; men zal dus op den ouderdom
staat maken, en op de lekkerheid van den persoon. Midlerwyl moet men overtuigd
zyn, dat dit Middel zacht en goed zy, en dat men het stout geven mag aan zwangere
Luiden, en Kinderen.

XV. Remedien uit verscheiden soorten van Groeiwaters gehaald.
Bereiding van de Wynsteen, om’er Groeiwater van te maken.
Neem een halfpond wel gezuiverde Wynsteen, die gemengd is met een once
Naalden-vylsel, doe ’t koken in een verglaasde Pot met vier ponden Regenwater,
doe daar zagtlyk in een mengsel van Wynsteen en Staal. Doe het te gader zo lang
koken, als nodig is, om een zacht Ei te koken; laat het ook ten eersten door een witten
doek lopen; roer de stof tot dat ze koud is, en gy zult een poejer hebben, die gedroogd
zynde, groen zal wezen, en schitterend, welke gy in Verstoppingen, van een scrupel
tot een dragma, zult gebruiken.

Maaksel van ’t Groeiwater.
Neem anderhalf once, gestaalde Wynsteen, die wel gestoten is, doe ze in twintig
pinten water, in een Bekken, koken; en als het water kookt, gooi er dan allengskens

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

de poejer in. Laat alles met malkander een uur koken; en als het koud is, giet dan dat
water in een ander Vaatwerk ten gebruike.

Eigenschap van het Vegetabele, of Groeiwater.
Dit water beneemt de opstopping in alle de deelen van den onderbuik, inzonderheid
in de Lever en Milt, terwyl men de heete ongesteldheid van die deelen matigt.

Gebruik van ’t Groeiwater.
Gy zult’er twintig dagen lang, allen morgen, nuchteren, vier glazen vol van innemen,
doende u den buik zuiveren den eersten, middelsten en twintigsten dag.
Zedert korten tyd is ons een Groeiwater, met het Gemeen, bekend: waar van zie
hier de beschryving. Gy kunt kiezen ’t geen u ’t best dunkt.

Maaksel van een ander Groeiwater.
Neem twe pinten, Parysse maat, Wel-, of Rivier-water, giet ze kokend in ene aarden
Pot, waar in gy zult gedaan hebben een half once Cremor Tartari gestoten, met het
gewigt van twe dragmen tot as verbrandde Wynsteen. Dan zal ’t opvliegen in korten
tyd; daar na zult gy hebben een Groeiwater, waar by gy nog zo veel Wei-, of
Rivier-water doen zult om’er alle morgen zo veel van te nemen.

De Wynsteen tot Kalk verbrand.
Om de Wynsteen tot Kalk te verbranden, zult gy een pond op de geglommen kolen
doen; tot dat zy wit is, doe ze daar na in een verglaasden Pot, en giet’er kokend water
op; laat’er dat koud op worden; om een gecalcineerde Wynsteen te hebben, welke
gy gebruiken zult, om een Groeiwater te maken.

Ander manier om Groeiwater te maken.
Neem twe oncen gestampte Wynsteen van Montpellier in een dragma vylsel van
Staal, dat niet bereid is. Doe in een Ketel vyfentwintig pinten Water koken, en doe
daar de poejer allengskens in. Laat daar na alles een uur lang koken, neem ’t daar na
af. Als ’t water koud is, zult gy ’t zachtjes in andere Vaatwerk gieten, en in Bottels
doen, om ’t te bewaren.
Krachten. Dit water is openend, en neemt de de verstoppingen van den onderbuik
weg, komt de Waterzucht voor, die uit de verstoppingen en de hitte der ingewanden
voortkomt. Gy zult het als het voorgaande gebruiken.
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Andere manier om ’t Groeiwater te maken.
Neem zes pinten, Parysse maat, Wel- Regen-, of Rivier-water, vul daar een aarden
Pot mede.
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Doe daar in een halfonce Koperrood, of Romeinse Vitriool, die allergroenst en helder
is, zonder stampen. Zo de Pot groter is, kunt gy’er naar gelang indoen. Daar na zult
gy ze dicht sluiten, dat’er gene lucht kan by komen; zetten ze op een Plank, of Tafel,
en laten ze dus trekken zonder roeren, twemaal vierentwintig uren. Daar na zult gy’er
een derde zacht afgieten, of op zyn meeste de helft, zo lang als het zich klaar houdt;
daar na zult gy ’t’er met een kopje, of lepel afscheppen, zonder te roeren, op dat de
grond niet troebel worde; en als gy dit water vierentwintig uren zult hebben laten
bezinken, zult gy ’t twede derde van dat water halen, en daar na zult gy den grond,
dat is, het derde déél water, dat op den grond is, laten, en niet gedronken wordt: maar
’t geen men tot andere einden bewaart. Gy zult de twe natte derden van dit water in
eeu glazen Bottel veel eer, dan aarden Kruik bewaren, voor ’t deurwaassemen; en
daarom kan men een Trechter gebruiken, en op den mond een linnen doek leggen,
om ze deur te zygen, om dit water veel helderder en zuiverder in die Bottels te doen
deur loopen.
Gy zult het gebruik van dit Water, na dat gy den Buik gezuiverd hebt, beginnen,
en nemen ’t elken morgen twe, of drie weken aan een. Gy kunt het gebruik daar van,
doen twe, of drie maanden duren in lange ziekten, die in de gewoonte zyn geraakt.
Eigenschappen. Dit Water geneest heete Levers en Nieren, ’t Graveel, en de
Hoofdpynen, door dampen veróórzaakt, welke de hitte uit den Buik na boven doet
stygen. Het is dienstig om de Waterzucht te genezen, die uit de gesteldheid voortkomt,
en uit alle ziekten die hunnen óórsprong uit de hitte en verstoppingen der Ingewanden
hebben. Men gebruikt het gelukkig in afgaande kóórtsen. Maar ik kan niet zwygen
’t geen my de ondervinding heeft geleerd; dat dit Water op een wonderbare wys de
derdendaagse koors geneest, zo gy’er twe glazen vol van geeft, als de koude begint
te komen. Dit kunt gy herhalen in de voigende kóórtsen. Zo gy, op ’t Land zynde,
dit Water niet by u hebt, neem twaalf grien Roomse Vitriool, laat ze trekken op de
twe glazen water, die gy zult innemen.
Ik heb u te waarschuwen, dat gy dit Water min en meer krachtig kunt maken, naar
dat het de nood vereist; waar ontrent de armen de Doctors uit liefde zullen raadplegen.
’t Is een voordeel ’t geen ze in die door kunst gemaakte Waters, boven de natuurlyke
Minerale Waters, vinden zullen, dat zy deze niet sterker kunnen maken, dan ze in
hare Fontein zyn, welke menigmaal vermengd is met de venynige eigenschappen
van Arsenicum, die een zeer kwade uitwerking doen.
Maar wat den Droessem belangt, of ’t onderste derde, dat op den bodem van ’t
glas blyft, daar zult gy een groot nut van hebben, zo gy ’t in een Tinnen, of Aarden
Pan laat heet worden, latende daar in de Compressen weeken, om ze op de Wonden
te leggen, en op de Zweringen, Rozen, op Schurft, Branden, Zeer- en andere
Huid-kwalen. Gy kunt het ook gebruiken, om ’t op de ontstoken déélen te leggen;
en ’t geen den armen vele kosten spaart, is, dat dit Water alleen genoeg is, om
Bettingen te maken.

Andere wyze om een Groeiwater te maken.
Neem een pond Staalvylzel, en twe pond Wynsteen van Montpellier, doe dit in een
verglaasde aarden Schotel. Gy zult’er eens in een week, een maand, of daar ontrent
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lang, Brandewyn op gieten, dat zy onder leggen. Als de stof deze vogt wel na zich
heeft getrokken, zult gy deze stof in tween scheiden; waar van ’t ene deel zal
weggelegd worden, om allengskens zonder vuur, of Zon te drogen; om’er koekjes
van te maken, die men ten gebruike bewaart.
Op het andere gedeelte, dat over is gebleven, zult gy een halfpintje Brandewyn
gieten, welke gy’er af zult gieten, als zy is ros getrokken, ’t geen veertien, of twintig
uren daar na geschiedt. Gy zult nieuwe op deze stoffe gieten, en daar mede blyven
aanhouden, tot dat de stof de Brandewyn niet meer verwt.
Gy zult deze vocht door een Lekzak laten lóópen, doen een vierendéél Suiker, of
daar ontrent, op een pond van deze vocht, waar van men een lepel vol nuchteren zal
geven; of gy zult wel enige druppen in een glas water doen, tot dat het’er kleur van
krygt. Neem dit ’s morgens in de plaats van een Mineraal Water, dat alle
Verstoppingen van den Onderbuik wegneemt.
Wat het andere gedeelte belangt, van gezegde stoffe, ’t geen men Staalsteen mag
noemen; gy zult’er Minerale, door kunst gemaakte Waters, van maken, door ’t water
van elk glas een reis, of twemaal met dezen steen te raken, welke het in een ogenblik
van kleur en smaak zal doen veranderen. Gy zult van dit Water elken morgen, vyftien
dagen lang, twe glazen vol nemen, om de hete ongesteldheid der Lever en Mild te
verbeteren; en alle de deelen van het Middelrift en Ingewanden te openen,

XVI. Remedien voor enige byzondere kwalen.
Remedie voor de Vallende ziekte.
Neem van de gedroogde hersenen van een Kraai gestoten, twintig greinen, in een
glas witte Wyn, des morgens met een afgaande Maan.
Anders, neem een bekkeneel van Man, zo ’t voor een Man is; en, zo ’t voor een
Vrou is, van een Vrou; voor al moet het geheel zyn, dat is, ’t gantse oppergedeelte
van ’t hoofd, ’t geen gy tot poejer zult maken; doe hier by de wortel van Peonie. in
poejer een once, met negen van derzelver zaden; met een dragme eiken Boomvaren;
alles gestoten zynde, doe het in een pint Wyn van Servianac; en by gebrek daar van,
zult gy de beste rode Spaanse Wyn gebruiken, of de beste rode Wyn, die men kan
vinden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

887
Men moet het alles in negen reizen uitdrinken, in de negen laatste dagen der maand.
En zo de kwaal in ’t wassen der Mane weder begint, moet men ’t nog negen andere
morgens der Nieuwe Mane gebruiken; en blyven met dat Middel van drie tot drie
Manen aanhouden.

Remedie voor de Miltzucht.
Neem een stalen Staaf; vyl die tot poejer, was ze twemalen, veranderende zo
menigmalen van water. Doe daar na deze poejer met en halfpintje Witte Wyn in de
Zon een gantsen dag trekken, en enen nacht op heete as. Neem daar na de Staalpoejer
weg, en doe’er een halfonce Sennebladen by, met een weinig Scolopendria. Gy zult’er
alle morgen vier vingerhoeden vol van nemen in een glas, en u in uwe kamer
wandelende houden, en nemen ten twe uren niets, dan een Nat van kruiden, daar men
Ceterac by kan doen. Dit is een beproefd middel.
Anders. Neem zes kleine handen vol Yzerkruid, drie Witten van Eijeren, en
driemaal zo veel Gerst, als men met drie vingeren kan vatten, een geraste Neut
Muskaat, een weinig Grofwerk klein gesneden. Maak’er een Pap van, welke gy op
Werk zult smeren, dat gesneden is; leg het op een Vel, of Servet, en leg het tussen
twe doeken op de Mild.

Remedien voor Hartklopping.
Hartklopping is ene verkeerde beweging van ’t Hart, welke geschiedt, als het zich
intrekt en toenypt buiten zyne gewoonte. Dit kan door allei soorten van
ongesteldheden veroorzaakt worden, of by gebrek van vochten, of zonder vochten.
Zy kan uit veelheid van bloed, of weiachtig bloed veroorzaakt worden; zo dat het
aangezicht bleek, en de Pols langsaam en klein is. Uitwendig wordt het door
Pestilentiale ziekten veroorzaakt, of door beestenbeten, of door hoop, of door enige
ongesteldheind van Maag, Milt, Darmen, Buik, of Hartenzakje, of iet anders.
Zo volheid van bloed oorzaak is, moet men bloed aftappen, naar gelang der
krachten, der kunne, en ’t Jaargety.
Is’er veel hitte by, of verstopping moet men niet alleen op den arm, maar ook op
den voet aderlaten; men zet ook een droge Kop op het hart, en, als deze afgenomen
is, legt men op de plaats twe dragmen Thriakel, met tien greinen gestoten Saffraan,
op een stuk Laken. Daar na zal men doen baden; anders zal men geven Klisteren,
gekookt van Zemelen, Porcelein, Latuw, Komkommer, met een weinig Azyn, en ’t
zelfde afziedsel zal tot een Stoving twe, of driemaal op een dag dienen.
Men zal een afziedsel van Appelen en Pruimen doen gebruiken. Die zachtheid
beminnen, zullen’er Narbonsen Honig by doen, of Suiker, of Zoethout. Na enige
dagen die kleine Remedien te hebben gebruikt, zal men de eerste reis buikzuiveren
met anderhalf onze gezuiverde Cassie, of met een once dubbelde Catholicum, in twe
glazen Wei gesmolten; welke men zal een uur na malkander’er op innemen. Twe,
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of drie dagen daar aan, zal men weder door den buik ontlasting maken; doende in ’t
middel een once Siroop van Persikbloemen, of twe lepels sap van Violen.
De afziedsels zullen met Porcellein, Latue, Zuring, of Oranjesap toegemaakt
worden. Des Winters zal men, in plaats van kruiden, daar Verjuis, of Kapper in doen,
of een dragma Cremor Tartari.
Men zal verbieden alles, wat te zeer gezouten, en gekruid is, en grof Vlees, dat
kwalyk te verteren is, en men zal water in de Wyn doen.
Men kan ’t gebruik van Kaas, Melk, Room, Stremsel, Persiken, Appelen, Kersen,
Peren, Meloenen, Komkommers, toelaten. Men zal daar by raden den hals niet styf
te binden, noch de Nieren, noch Beenen, noch Dyen.
Zo de Hartklopping van overvloed van koud Slym kwam, zal men een dragma
pillen van Aloe voor den eten nemen, of des morgens nuchteren, met twe oncen
Manna, in een Vleesnat gesmolten, of met een halfonce Tabletjes van Rozensap.
Men zal het gebruik van Theriakel, of Orvietaan bevelen, of het gebruik van
Alsemwyn, of Orvietaan, of Spaanse Wyn, of Rossolis; zo dit niet wil, zal men den
volgenden Slikbrok gebruiken.
Opiaat voor Hartklopping. Neem vier oncen Conserf van Bloemen van Ossetong,
doe daar onder een half once bereidde Koraal, met twe dragmen poejer van geel, en
zo veel rood Santalhout, met een weinig Spaanse Wyn, of Rossolis. Men zal ’s
morgens en ’s avonds een half once nemen. Anders kan men alle morgens nemen
vier oncen sap van Ossentong, of Bernasie. Men zal matig oeffenen, zich veel
onthouden, ’t middagslaapje niet lang nemen, en zich met vermaaklyke bezigbeid
werk geven.
Zo de Hartklopping door Vergif, of een Pestlucht veroorzaakt wordt, of zy van
een beet komt, of van vreugd, of droefheid, zal de een door tegengift, en de ander
door ’t matigen der driften, die daar oorzaak van zyn, genezen worden.
Zo zy komt van de Long, Maag, Milt, Lyfmoer, Darmen, Buik, zal men de
Hartklopping genezen, door ’t wegnemen van de oorzaak.

Andere Chemise middelen van den Heer Lemery, van de Accademie der
Wetenschappen, Dr. in de Medicynen, tegen de Dampen en Hartkloppingen.
Afziedsel van St. Jans kruid, vlugtig Zout van Ammoniac, Pis. Men geeft het van 6
tot 20 druppen. Gezoete Geest van Salpeter, Vitriool, Zwavel, van vier tot acht
druppen.
Geest van Vitriool van Mars; Men geeft het van 4 tot 12 druppen.
Tinctuur van Mars met zout Ammoniac getrokken, van 4 tot 20 druppen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

888
Sal Polychrest; men geeft het van een half tot zes dragmen.
Zout van Zwavel; men geeft het van 10 grein, tot 2 Scrupels.
Magistraal Melissewater; men geeft het van een dragme tot een once.
Geest van Mensenhoofden, men geeft hem van een drup, tot 6, en houdtze onder
den neus.
Elixyr Antepilepticum. Men geeftze van vier tot twintig druppen.
Vluchtig Zout van Karabé; men geeft het van vier tot zestien greinen.
Kristal van Wynsteen; men geeftze van een half dragma tot drie.
Olie van Brandsteen gerectifieerd; men geeftze van een drup tot vier.
Eau de la Reine de Hongrie; men geeft het van een half tot 2 dragmen.
Vlugtig Adderen-, Hartshoorn-, Pis- en Wynsteen-zout; men geeft het van een
half scrupel tot zestien grein.
Kaneel-olie; men geeftze van een half, tot twe dragmen.
Tinctuur van Spiesglas; men geeftze van vier tot 20 druppen.
Antihecticum van Potterus; men geeft het van 10 grein tot 2 scrupels.
Eau de Arquebusade om te ruiken. Salie tot een Conserf, of een Afziedsel.
Water van Oranjebloessem; men geeft het van een dragma tot een once.
Elyxir Proprietatis. Men geeft ze van zes tot twaalf druppen.
Tinctuur van Myrrhe. Men geeft ze van zes tot vyftien druppen.
Tinctuur van Kina kina met Wyn, of Water gemaakt; men geeft ze van een onze
tot vier.
Sal Volatile Oleosum; men geeft ze van vier tot zestien druppen.
Spiritus volatilis Oleosus Aromaticus; men geeft ze van zes tot 20 druppen.
Olie van Tigchelsteene: uitwendig opgelegd, en inwendig gebruikt; men geeft ze
van twe druppen tot vier.
Hars van Barnsteen; men geeft ze van zes grein tot vyftien.
Kamfer-olie; van twe tot zes druppen.
Kamfer; van een tot 6 grein.
Tinctuur van Castoreum, en Saffraan; men geeft ze van 4 tot 12 druppen.
Geest van Wyn gekamferd. Men geeft ze van twe tot acht druppen.
Melisse, of Byvoet water, waar in men vyf, zesmaal, brandende Kamfer heeft
uitgeblust. Men geeft het van een tot 6 oncen.
Men kan ’t ook laten ruiken.
Dikke Olie van Barnsteen, olie van Papier, olie van Gom Ammoniac.

Geneesmiddel voor Hartkloppingen.
Neem het gedestilleerde Melisse-water, dit geneest de Hartklopping, en komt Braken
voor.

Remedie voor ’t Zydwee.
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Neem een hand vol Maagdepalm; doe ze een uur, of twe in witte Wyn trekken; laat
ze deurzygen, en geeft ze den Zieken.

Chymise Remedien voor de Ziekten, die de mensen overkomen, om datze
van dolle honden zyn gebeten, of andersins.
1. Erenprys, kleine Santorie, Menthe, Salie, Beteuni, Weegbre, Byvoet, St.Jans-kruid,
Alsem, Melisse, Yzerkruid, Poejer van Adders. Men geeft het van acht grein tot een
half dragma toe, in eens in.
2. Poejer van Padden. Men geeft ze van acht greinen tot twe scrupels.
3. ’t Vluchtige Zout der dieren, van Zout Ammoniac, van Brandsteen; men geeft
het van vier tot vyftien greinen.
4. De olieachtige Kruideryen; men geeftze van zes tot twintig druppen.
5. Tinctuur van Castoreum. Men geeft ze van drie tot vyftien druppen.
6. Tinctuur van Spiesglas. Men geeft het van vier tot twintig druppen.
7. Ens Veneris. Men geeft het van zes grein tot een scrupel.
8. Tinctuur van Mars, door het Zout Ammoniac getrokken. Men geeft het van vier
tot twintig druppen.
9. Geest van Venus. Men geeft ze van vier tot tien druppen.
10. Magistraal gemengd met Melisse-water. Men geeft het van een dragma tot een
once.
11. Elyxir Antiepilepticum. Men geeft’er van vier tot 20 druppen.
12. Zo men gebeten is; is het eigentlyke middel voor de negen dagen, de bloemen
van Hanekammekens gebrand, en met oude Gist gemengd te gebruiken, ze op de
wonde te leggen, of wel ze met oude Wyn te stampen, en den gebeten te drinken te
geven.
13. De wortel van Eglantier, gestoten op de Wond gelegd, of wel gedronken met
goede oude Wyn.
14. De zaden van wilde Fleer, of het sap der bladen van wilde Fleer, of
Esse-boomen.
15. Het grote Middel is imand in ’t water, voor al in Zéé te gojen.

XVII. Remedie voor dolle honden.
Onder het woord Dol begrypt men zeven soorten, waar van’er twe ongeneesbaar
zyn, te weten, de hete en de lopende dolheid. De eerste is een vergif, dat hen zo
aandoet, dat zy daar in weinig tyds van sterven. Men kent ze aan hunne staart, die
ze recht dragen, en als men ziet, dat ze alle dieren zonder onderscheid byten; eindlyk
aan hunnen muil, die zwart zonder schuim is. De twede, die zo gevaarlyk niet is,
wordt gekend aan hunne manier van honden aan te tasten, welke de enig-
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ste zyn, die ze dan aanvallen, sparende Mensen en andere dieren: en in tegendeel
andere, die een rechte staart hebbende, ze dragen tussen de beenen en loopen als een
Vos. Deze twederhande soorten worden, gelyk gezegd is, niet genezen: maar men
zal op ’t Woord dolheid en razerny voor de andere soorten Remedien vinden.
Dr. Robert James verhaalt in de Filosofise verhandelingen der Koninklyke Societeit
van 1736, dat hy aan een hond Turpit mineraal, tot twaalf greinen een hond in gaf,
die alle tekenen van dolheid had, en dat die daar van braaf afging en braakte, dat hy,
vierentwintig uren daar na, vierentwintig greinen gaf, en na andere 24 uren weder
48. En dat toen de hond begon te kwylen, en warme Melk slabde; dat hy daar na
vierentwintig uren daar aan, nog vierentwintig grein gaf; dat deze hond toen op de
grond viel verbaast kwylde, en in doodsbenaaudheid, door te veel kwylen, raakte,
en’er deur kwam.
Hy gaf andere honden, de eerstemaal zeven grein; de twedemaal twaalf, twintig
uren daar aan. Dit herhaalde hy een weinig tyds aan een; hy vervolgde zo nog twe,
of drie Maansveranderingen, en zy waren genezen; dit deed hy in anderen meer; die
altyd voor kwade gevolgen bewaard werden.
Hy heeft maar drie voorvallen gehad in Mensen.
Een Meisje, dat zo zeer van een dollen hond gebeten was, dat de Meester voor
versterving vreesde. ’t Wierd ook een Braakmiddel van Turbith ingegeven. Dit werd
herhaald drie dagen voor de volgende Maansverandering, en op de zelfde desgelyks.
Dit geschiedde op de volgende Volle Maan ook; en men zag ook geen kwaad gevolg
van die ingevingen.
Een Jonge van tien jaren van een dolle hond gebeten, had vier gaten daar van in
zyn been; Turpith werd hem gegeven, als boven, Digestiven op de Wonde gelegd,
en had’er geen kwalykvaren van.
Een Jongman van 18 jaren van een dollen hond met verscheiden anderen gebeten;
en de Jongman, schoon droefgeestig, trillende een slaaploos, werd echter genezen
op de volgende wys. Eerst liet men hem braken, met Vin. Benedict. II. Vervolgens
gaf men hem
Turpith min gr. XII.
Rad. Contraj. .
Ther. androm, q. s.
Maak’er 3 Slikbrokjes van, en neem’er ’s avonds omtrent een in, en drink daar op
vier lepels van de de volgende Julep
Aq. Rutae. VI.
Theriac. II.
Syr. Paeon. C. I. β
Tinct. Castor. II.
Meng, en maak’er een Julep van.
Als hy dit innam zweette hy zeer, en had’er twe afgangen van, elken dag; wanneer
zyn beven overging: waar na hy in een koud Bed ging, en wel sliep.

Remedie voor de Koorts der Paarden.
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Men zal weten, dat het Paard de koorts heeft; als ’t het hoofd zwaar, en onbeweeglyk
houd, en de Oogen bol zyn; en ze naaulyks open kan doen: somwyl met water heeft;
en de lippen en ’t gantse lyf zacht, en de ballen hangende zyn; de adem en ’t gantse
lighaam brandende; de benen van een spreidt, slagen niet voelt, en in ’t voortgaan
waggelt, en schynt te willen vallen.
Volgens Apsites, kunnen vermoeidheid en hard lóópen, de koorts wel veroorzaken,
en voor al ’t eten van veel nieu Gras in ’t voorjaar.
Men moet de Paarden genezen met ze aan den slag van ’t hoofd ader te laten, ze
doen vasten, den eersten dag, gevende ze weinig te eten, en ze matig laten werken.
’s Winters moet men ze dekken; en in een heet Stal houden. Wordt het Paard beter,
en de tyd wil het velen, zendt men het in de Wei; of men maakt het Hooi met water
nat; en men laat het wat eten; of men kan ’t in ’t begin wat Gerstenwater geven.
’t ls niet altyd zeker, dat het Paard de koorts hebbe, als ’t het hoofd laat hangen;
de beenen van een spreid, en trilt; maar, om ’t wel te weten, moet men het Haver
met Gerst aanbieden; eet het’er van, moet men maar denken, dat het vermoeid zy:
want een Paard, dat de koorts heeft, zal eten weigeren, is droevig; doet niet dan
drinken; gaat leggen en kan zich niet oprechten.
Vermindert de koorts en eet het Paard niet, sterft het: want het kan haar geweld
niet boven de drie dagen uitstaan.
Men gelove ze niet, die zeggen, dat men weet, dat een Paard de koorts heeft, aan
zyne Ooren en als men de hand laat leggen op de kreuk van ’t schouderblad: want
daar uit kan men gene gissingen maken. Men moet een Paard, dat vermoeid is niet
doen laten, of het loopt gevaar door verzwakking van krachten: maar gants anders
is het, wanneer het van bloed overladen is, en het de ziekte vereist.
Hierokles zegt, dat als het Paard de koorts heeft, ’t gans van zwaarte op den grond
valt, en niet weder op kan staan, ’t heeft zo dikke en tranende Oogen, dat het kwalyk
de Oogen kan open doen, de Lippen bleek zyn, de Ballen hangen, en ’t gantse lighaam
door grote hitte verteerd, en mager wordt. De adem ruikt kwalyk, en wordt sterk door
de Neus uitgesnoven. ’t Weert zich wel met de beenen, maar ’t kan niet voort, zelf
niet al slaat gy het, ’t staat naaulyk op de beenen, en lóópt waggelen. ’t Paard krygt
die ziekte, als ’t te veel heeft gelóópen, en te grote koude geleden, of te veel hitte; ’t
krygt ze wel van te grote raauheid, en ’t koorn heeft gegeten, dat eerst gemaaid is,
en kwalyk zyn stróó lossen wil.
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Buiten ’t geen boven van de Genezinge gezegd is, moet men’er drie oncen en een
half Honig in doen, gepulveriseerd zaad van Laurier, met zo veel Wyn en Water als
Honig en gieten het een Paard door een hoorn in; of men moet nemen gestoten
Pieterseli-zaad; en mengen dat met een glas Wyn, en gieten’er daar na nog drie glazen
Wyn op, en laten het deurzwelgen. Zo het deur slaap, of dofheid wordt bevangen,
moet men het ontrent een halfuur ver omleiden, en als het wederom is gekomen,
moet men het met verscheidenheid van Voeder vermaak aan doen; en het Gerstewater
met de einden van Kool en de spruitjes van Lauwrier geven, zo men ze vindt.

De Tekens der Koorts, en de Genezing volgens den zelven.
Een Paard, dat de koorts heeft, lopen de Ogen, die met wolken zyn, ’t geeft een hitte
van zich, ’t hoofd hangt, ’t grilt, het beeft, en knarstandt, zyn zak is vol zweren; de
reten, die hem boven in ’t verhemeld zyn, zyn zacht, heet en slap, de ogen bol, de
lippen hangen; als de koorts begint deur te werken, moet men ’t Paard, dekken en
warm houden, Gerstenmeel geven, en laau water, als ’t een lege maag heeft.
Heeft het een opgestopte afgang, moet men het nieuwe Moerbeijen geven. Is het
te los van afgang, moet men het de gestampte wortels geven, en ze met een pond
Honig, en drie ponden gekookt Water geven, en gieten het door de Neusgaten in;
daar na het laten in hete Baden gaan, en ’t vryven met Olie en Wyn, dekken het wel,
en laten het rusten. Men moet het allengskens voeder geven; laten het in de slagen
van ’t hoofd, tot drie ponden, en ’s anderen daags in de aders onder de knien, tot zes
ponden; en geven het wel te eten.
Anatolius zegt, dat een koortsig Paard harden drek heeft; men moet het in de Zomer
in hete Baden doen gaan, en in de Winter in de Stoven, op dat het minder koude lyde;
men moet het matig voeder geven, met het Meel van graauwe Erreten, of Koorn.
Men moet het koud eten geven, en ’t purgeren met medicamenten, ’t laten aan den
hals, of ontrent de borst, of den hals, de knien vryven, met heten Azyn, en als het
buiten de koorts is, met heet water wassen.
Zo de vermoedheid koorts heeft gemaakt, en het Paard flaau is, moet men het, drie
dagen aan een, een pint Geitemelk geven, vier raauwe Eijeren, of een weinig Styfsel,
en sap van Pastelein, met den anderen gemengd. Dit kan men herhalen, tot dat het
Paard genezen is.
Zo de koorts wordt veroorzaakt door ene ontsteking der Amandelen, of zweren
van de keel, of ene Zinking, moet men het heet houden, en den mond met Zout
vryven, met Uijen en Olie en Pek, het de beenen stoven en ’t warm houden; ’t vryven
men de Moer van Wyn, waar in men heeft laten koken Nakhtschade. Zo het jaargety
het velen wil, moet men ’t kruiden doen eten; zo het bloed uit de Neus loopt, moet
men’er het sap van St. Jans kruid in gojen.
Eumelius zegt, dat zo het Paard de koorts heeft, men het in den hals moet aderlaten;
en ’t door de Neusgaten drie dagen lang in ’t lyf brengen Cassie, Myrrhe en Wierook
van elks zes oncen; met een weinig bloed van een Zéé-Schilpad en oude Wyn; daar
na het zelve koud laten nemen, den tyd van drie dagen ’t afziedzel van Wynruid,
Pieterseli; Pinsternakel en Kruis en Munt.
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Agathoricus beveelt voor een Paard, dat de koorts heeft, te geven zes oncen
Rozenolie, en een pond goeden Wyn: maar het moet in geen besloten plaats wezen,
noch Hooi eten, en dikmaal, koud water drinken; en zo hy niet wil, het door een
hoorn in gieten. Drie dagen daar na moet men het Hooi geven, en dit allengskens
vermeerderen.
Pelogonius merkt aan, dat als de koorts van pyn in de ingewanden wordt gevolgd,
dat men het Paard, dat daar van gekweld wordt, geneest, als men ’t vryft met een
once Dragant, zaad van Algoede en Sumac, van elks twe oncen; witte Peper een
once, twe pinten Wyn, sap van Pastinaken, drie oncen; Pieterselie-zaad twe oncen
en een half; Myrrhe vier oncen; lage Eike twe oncen; Kamillen drie oncen, Gentiane
een half once Men moet het stampen, ’t alles onder een mengen, en’er daar na het
lyf mede vryven.
Andere Remedie. Gy zult de koorts verdryven, de pyn der ingewanden wegnemen,
en ’t vermagerd Paard weder doen aankomen, zo gy twe oncen van de Malue neemt,
een half pond Wierook; Iris een half once; Peper een halfpond; Laurier-greinen,
Pieterselie-zaad, van elks een once, alles gestampt; men moet het met Wyn laten
nemen.
Ander. Anderen gebruiken dezen drank, en geven het een pond Ezelinnen-melk;
vier oncen Olie; een scrupel Saffraan; twe scrupel Myrrhe; een lepel vol
Pieterselie-zaad, alles onder een gemengd.
Men kan het, in de Winter, geven nat gemaakt Koorn, en in de Zomer Haver.
Anders. Om de koorts te genezen, moet men nemen een halfpond Geitenmelk,
Styfsel zo veel genoeg is, vier Eijeren, twe oncen Olie met het sap van Glaskruid
onder een gemengd, ’t geen men het moet laten deurzwelgen.
Anders. Men moet het gantse lighaam van het Paard met een pond olie van Rozen,
en oude olie smeren; zo veel Azyn en gemene olie, van elks een halfpond; Porcelein,
Neutenbladen, van elks een pond; Kruis en Munt, Wynruit, zo veel genoeg is; alles
onder een gestampt en gemengd, gekookt, en tot een Smeersel gemaakt.

Andere Drank, welke men na het aderlaten geven moet.
Gentiane een halfpond, Osterlucie vier oncen, Hysoop, Vygen, Alssem, van elks twe
oncen;
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Pieterselie zaad een halfpond; Wynruid een hand vol; doe het in een Vat met
genoegzaam water koken; of ’t genoeg zy, zal aan de zwartheid blyken. Men moet’er
een pond van met Koorn ingeven.
Ander Middel. Men heeft’er, die fyne Griek, door een doek geklenst, of ’t afziedsel
van Pieterselie, Wynruit, Melote en Hysoop geven.

Anders. Om de Vermoeidheid weg te nemen, en de Koorts te genezen.
Men moet nemen Pastinaken een once; Laurier-olie, Lis, Castoreum, Hysoop, van
elks vier oncen; Maagden-olie, vier oncen en een half; Alsem een halfpond. Men
moet het alles onder een mengen; daar een Smeersel van maken; of gebruiken een
Mengsel van Averuit, China wortel, Salpeter, Zout, Laurierbeijen, van elks twe oncen.
Alles met een gemengd zynde, moet men’er ’t zieke Paard mede vryven.
Didimus zegt, dat de Paarden, die last dragen, doen zien dat zy van de koorts zyn
aangetast, zo dra zy geen lust tot eten hebben, en ’t hoofd hun zwaar, de ógen vol
vuil, de mond vol kwyl is, en zy moeilyk met nikken adem halen. Enigen blyven, na
een weinig lóópen, stil staan, en vallen neder, als of zy een drajing in ’t hoofd kregen.
Men moet hun den eersten dag niet te eten geven, maar hun den dag daar aan onder
de staart aderlaten, en daar na hun, nuchteren, den tyd van vyf achtereenvolgende
dagen doen eten, Kool met Olie, en ze tot voedzel geven Maluwe, de topjes van
Mastikboom, Olyven, Wyngaard, of andere malse bladen, en met een Spons vol
water de vuiligheid uit den mond spoelen, en die in de óóren vergaderd zyn; ze koud
water, driemalen op een dag op ’t Stal laten drinken; en ze niet uit laten gaan, voor
dat ze genezen zyn.
Verscheiden geven ze ’t vuur onder de ogen, en wassen het gebrandde met Pis
twemalen daags, tot dat de roven afvallen, en de zweren zyn genezen; zy snyden de
óóren tot dat het bloed’er uit geloopen is.
Anderen geven ze Tarwe-meel, met Wyn gemengd, te eten; anderen wassen ze
met Pekel en dekkenze warm. Anderen gevenze Honig en Wyn onder een. Wordt
een Muil met koorts aangetast, geeft men hem raauwe Kool.
Hier uit kan men afnemen, dat het Paard verscheiden soorten van koortsen
onderhevig is, te weten, daaglykse, anderendaagse, derdendaagse, gedurige, en
pest-koortzen. De enkelendaagse, gaat in vierentwintig uren over; zy wordt
veróórzaakt door te veel werken, honger, dorstlyden, verzweringen, van vallen,
wonden, huidverstoppingen en te heeten kost.
Die door te groten arbeid veróórzaakt wordt, geneest door rust; komt zy van honger,
’t eten is’er goed voor; zo van dorst, geneest het drinken; komt het van slagen, moet
men op ’t beledigde déél letten, dat verbinden, naar de oorzaken, daar ’t van gekomen
is, om te genezen.
De derdendaagse koorts begint met huivering en eindigt met zweeten, en komt
elken derden dag weder; is ’t een rechten, duurt de koorts niet langer dan twaalf uren;
als zy die overtreed wordt zy een basterd koorts geheten. Moedige Paarden hebben
deze koorts dikmaal.
Om een derdendaagse koorts te genezen, moet men overvloediger bloed aftappen,
als de boven aangehaalde Schryvers zeggen; want de ondervinding doet ons zien,
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dat het aderlaten heilzaam zy, zo wel dat van den mond, als andere deelen. Dranken
die verfrissende worden; zo wel, als de kost van dien aart vereist.
Men moet in alle koortsen; en zelf in alle ziekten zorge dragen, dat men den buik
van ’t Paard los houdt door buikzuiverende Klisteren, die met een afziedzel van
Maluwe, van Bingelkruid, Violen bladen, daar Diaprunum, dat loslyvig maakt; Honig
en dergelyke in is gedaan.
Om den buik te zuiveren, moet men het Paard tien dojers van Eijeren in geven,
Varkensvet zonder Zout, zes oncen Kassie, een once Hiera Picra, en twe glazen
Wyn.
De derdendaagse koorts komt gemeenlyk den Paarden over, die met grove dingen
gevoed worden, welke kwaad om te verteren zyn.
Men moet het zieke Paard warm houden, en ’t warme kost, die licht te verteren
is, te eten geven, als rode Erreten, Hooi met Honig nat gemaakt, Rapen, Pieterselie,
Venkel. Om buik te zuiveren, moet men nemen ’t afziedzel van Stecas, Ossetong,
Venus-haair, met Cassie en Catholicum.
Gedurige koorts komt van bedorven vochten in de aders; men bejegent van drie
tot drie dagen nieuwe toevallen.
Men moet spys geven, die bevochtigt tn verfrist, gelyk Paardebloemen, Cichorei,
Postelein. De dranken van Gerstenmeel in deze zo wel, als andere koortsen, zyn zeer
gezond, zo wel als Klisteren met het afziedsel gemaakt, waar van we reeds gesproken
hebben; de Katholicum, Benedicta Laxativa, de Violenhonig, of van Mercurialis,
dikmaal op enen dag herhaald, met aderlaten aan hals, ’t verhemelte en borst.
Om den buik te zuiveren, moet men de zelfde Geneesmiddelen der derdendaagse
koorts gebruiken.
Men ziet grote en vette Paarden, inzonderheid die van Vlaanderen ontrent den
herfst, gedurige koortsen hebben, die moeilyk te genezen zyn. Men moetze matig
laten werken, ze vryven tegen ’t haair op, met olie, als die van Meloten, Kamillen,
hen klisteren, zo de buik niet los is, met een afziedsel van Kamillen, Malue, hiera
piera, loslyvigmakende Middelen en Lynolie. Daar na moet men afgang maken, met
de poejer van Osterlucie, Gentiana, van elks een once; Cassia drie oncen; Lorkenzwam
een halfonce, gemengd met Gerstenwater in genoegzame menigte. De kost
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moet warm en droog zyn, als Pieterselie, Hooi, met Honigwater vochtig gemaakt,
gemalen Zoethout, Laurier-beijen, Ciceri-bóónen.
Enige zeggen, dat ze Paarden hebben gezien, die derdendaagse koortsen hadden,
maar ’t is zeldzaam. Men kent ze aan den derdendag, wanneer ze weder komt, aan
de droogte van ’t vel, en aan den zwarten afgang. Zy komt in de herfst den Paarden
over, die koud van aart zyn, en op ’t laatst de Waterzucht krygen.

Remedien voor vermoeide Paarden.
Paarden die vermoeid zyn van de reis, of buiten adem zyn, of ongemak hebben van
te grote ontlasting, is Bloemenmeel met Wyn gemengd uitnemend. Zo men enige
zweren vindt, moet men in een halfpintje water een scrupel Saffraan laten trekken,
en dit laten deurzwelgen. De tekenen van vermoeidheid zyn, als het Paard niet kan,
zonder beven, op de beenen blyven: wanneer het hoofd en ooren hangen, de ogen
hol en ’t haair overeind staan. Zo gy ze prikt lichten ze het hoofd op: maar zy laten
het ten eerste weder hangen. Om ze weder te herstellen, moet gy ze een zacht leger
maken. Daar na zal het goed zyn, ze Wyn een weinig heet, met Olie in te geven, ze
te vryven en met veel heet water te laten wassen, hun met de hand over den rug te
vryven, smeren, wel dekken en gesloten houden.
Wat hen belangt, die buiten adem onder ’t ryden zyn. Deze zult gy dit ongemak
benemen, met ze, zeven dagen aan een, een halfpint Wyn en Water te geven. Zo de
zyden zich uitzetten, moet men ze genen Wyn geven: maar hnn in het linker neusgat
twe ponden water gieten, een half dragma Saffraan, waar na men ze menigmalen zal
vryven. De al te grote buikloop verzwakt het lighaam, en de krachten van ’t Paard,
hoewel ’t niet ziek schynt. Daar by beneemt bloedverlies, veele krachten. Daarom
moet men ze door menigte van voedsel herstellen, en door verscheidenheid van
voedsel opwekken.

Remedien voor moede en heete Paarden.
Men moet hun vet, of Wyn door den mond laten innemen, en uit vreze van koud te
worden wel dekken, ’t hoofd en de ruggraad met Vet en Wyn vryven. Daar legt niet
minder aan gelegen, dat men ’t lighaam der Paarden als Mensen vryf, om ze de
vermoeidheid te benemen. ’t Komt beter te pas hun over ’t gantse lighaam in dien
tyd te stryken, als hun ’t voedsel te verleenen. ’t Is van zeer groot gevolg hun de
krachten te bewaren; ’t geen gemaklyk kan geschieden, zo men ze op zyn tyd en
plaats aan ’t werk zet, en ze daar weder afneemt: en zo’er in hun drinken en eten
goede orde wordt gehouden; ziende wel toe, dat men ze niet op Stal zet, voor dat ze
weder by, en op hunnen adem gekomen zyn, en weer zwééten. Men moet ze
allengskens te eten geven, zo de tyd het toelaat; om ze tot drinken aan te moedigen
moet men fluiten, en daar na weer te eten geven. Die gespannen zyden hebben, of
aan de Long te lyden hebben; of wel die allengskens mager worden, moet men een
dragma Saffraan geven, poejer van Pinxterbloemen, een once Peper; drie oncen;
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Honig, een pond, en een half; gewassen Krenten, drie pond; enige gepelde Amandelen,
meng ’t onder malkander. Men geeft’er twe lepels vol van met een halfpintje Wyn.

Remedie voor de hitte der Paarden.
Zo het Paard verhit is ter zake van zynen te groten arbeid, moet men het gestampt
Spek ingeven, dat in ouden Wyn gekookt is. Zo ’t Paard een heete koorts heeft, neem
anderhalfpond Geitenmelk, Tragacanth en Arum, Amandelen, van elks zes oncen;
Hysoop een handvol; gestoten Malrove twe oncen. Doet daar van een pond in Olie
en Wyn koken, en geef ’t Paard het in. Om de koorts zachter te maken, doe een
Gerstendrank, Vet van een Geit, dojers van Eijeren nemen, doe het koken met Anys
en St. Jans kruid; gy zult alles, wel gestoten, onder een Gerstendrank mengen: en ’t
hebbende deurgelekt, zult gy ze hun drie dagen lang te drinken geven. Koolen
gestooten, Pieterseliestelen met een halfpintje Wyn ingegeven, door het linker
Neusgat, brengen ’t Paard verlichting toe. Anderen gebruiken Pieterseliezaad,
wortelelen van wilde Vlier Cipres en Lisch, van elks evenveel. Dit stampenze en
doenze in Honigwater; en geven ’t daar na ’t Paard te drinken.

Remedie voor de razerny der Hengsten.
Somtyds worden de Hengsten, zich in ’t water gezien hebbende, op zichzelven zo
verlieft, dat ze, noch drinken noch eten willende, gedurig omzien, als of zy wilden
toonen, dat hun iet ontbrak. Deze ziekte wordt genezen, door ze hunne beeltenis
weder in het zelfde water te laten zien.

Razerny der Paarden.
’t Is zeker, bat vele Paarden razend worden, zo door ’t kwaad onthaal van hun, die’er
mede omgaan, als door zwartgallige vochten, die in hen de overhand hebben, of door
slagen aan ’t hoofd gekregen. Men kent deze Razerny, als ze schitterende ogen
hebben, en ’t hoofd voorover hangt, elk strak aankyken, als zy knarsen op de tanden,
de óóren laten hangen, na de Manen toe, en op elk aanvallen, die by hem komt.

Remedie voor de razerny der Paarden.
Om ze te genezen, moet men ze vochtig maken, en voeden met versterkende kruiden;
geven ze Zemelen, met Salpeter gekookt, te drinken, houdende het lyf open met
klisteren, en somwyl ze
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dan aan den hals, aan de bil, aan de zyden en de staart aderlaten. Zo ze niet willen
eten, moet men ze door een horen doen innemen, en die in slaap geraakt zyn, moet
men branden onder de kuif; tussen huid en vlees pennen insteken; die met
Lauwerierolie zyn besmeerd, gelyk ook aan den buik en de slagen. ’t Laatste Middel
is ze te snyden.

Andere razerny der Paarden.
Dolheid der Paarden.
’t Gebeurt ook menigmaal, dat de Paarden dol worden, om dat ze van andere dolle
beesten zyn gebeten, die watervrees hebben. Dit ziet men aan gespannen aders, dat
ze kwylen, en met hun hoofd tegen de muur rusten.

Remedie voor Paarden, door andere dolle beesten gebeten.
Om ze te genezen moet men ’t Schroeiyzer op de beet zetten; en de roof’er zo dra
als mooglyk is doen afvallen; Men moet noch in ’t begin ader laten, noch ontlastingen
doen. Om de Watervrees ’t Paard te benemen, moet men ’t water in den duister geven,
of ’t met een hoorn ingieten, met drie dragmen Joden-pik, of Theriac.

Ander Romedie voor dolle Paarden.
Gy zult de dolheid der Paarden helpen, en beteugelen hunne fouten, zo zy met touwen
gebonden worden, om ze door de Neusgaten zwarte Wyn in te gieten, of zo gy ze in
geeft de wortel van wilde Komkommers, in een pint Wyn met Salpeter gekookt. Men
moet hun ruwtjes ’t lyf vryven, maar voor al het hoofd met zwart Nieskruid, in
Wyn-azyn, gekookt; hun veel doen werken, aderlaten aan den bil, ze geen Gerst
geven, tot dat ze gematigd zyn. Enige doen ze houden in een donkere en stille plaats,
’t geen ze nog kwader maakt en ze doet sterven. ’t Is een uitnemend goed Middel
een Paard te lubben. Dit ongemak komt hun dikmaal over, om dat ze te lang in de
Zon gestaan hebben, of om dat ze te veel Boonen gegeten hebben, of om dat ze te
veel bloed hebben, dat zieh in de hersenvliezen zet, of als de Gal in de aders is
geloopen, of wel door de kwaden aart van ’t water.

Teken van een razende Paard.
Als een Paard begint razend te worden, heeft het de Ogen en Neusgaten ingevallen,
het steekt de Ooren op; en zoekt elk te byten. Men moet het aan beide de billen
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aderlaten. Het weinig te eten geven dien dag en den volgenden; den volgenden zult
gy een once Scheerling in ’t water doen, ’t geen het drinken zal.

Andere tekenen.
De tekenen van een razend Paard zyn rode Ogen, meer dan gemeen gezwollen aders.
Zy worden mager, om dat zy niet eten. Het Geneesmiddel is ’t hoofd te dekken, op
dat ze niet zien kunnen, wie by hen komt, en d’aders van den hals te openen, en ’t
bloed aftappen, tot dat het Paard zwak wordt. Daar na moet men ’t bloeden stuiten,
en ’t sluiten in een donkere plaats, op dat het zig daar neder zette. Des avonds zult
gy ’t geven negen ponden water, om ’t te doen drinken, en daar na zult gy ze noch
te eten, noch te drinken geven tot den derden dag toe; daar na zult gy ze naar gewoonte
handelen.

Remedien voor allerlei soorten van Ongemakken, moeten elk op hunne
plaatzen gezocht worden.
remedie algemeen. Zie panacea.
renonkel. Zie ranonkel.
reseda. Is een Plant, die een houtige wortel heeft; de Stengel is een elleboog lang;
de Bladen zyn zonder orde, smaken als Potspys; de Bloemen zyn gemeenlyk wit,
somtyd geelachtig. De granen zyn boven op de stengel als ene koorn-aair, dat zwarte
zaad in kleine huisjes, of blaasjes vervat; die zich van zelf openen en ze uitstorten.
Plaats. Deze Plant wordt by de muren en onder ’t koorn gevonden.
Eigenschappen. De Ouden gebruikten ze om pyn te stillen, leggende ze op de
pynlyke déélen, en die gezwollen zyn door toevloejing van vochten, welke dit kruid
’t vermogen heeft om te verdryven, bezittende krachten, als die der Rakette, en waar
van zy enigermaten de smaak heeft.
Dit Kruid wordt door Plinius in zyne Natuurlyke Historie, Reseda genaamd, om
dat het de pynen bedaard, a Sedandis doloribus, om dat men het ten dien tyde daar
toe gebruikte.
retort, of Kromhals; doch in de wandeling met den Latynsen naam; by de Fransen
ook Retorte, ofte ook wel Matras genaamd, is een werktuig der Chimisten en
Apothekers, van glas gemaakt, dat men tot overhaling van geesten, en andere
bewerkingen gebruikt. Het heeft van onderen de gedaante van ene Fles; en van boven
enen langen en naauwen hals, die wat krom gebogen is. Men luteert, of bestrykt de
Retorte met Klei, als men ze op een zeer heet vuur wil zetten. En als men den hals
met ’t glas zelve toesluit, noemt men dit hermetisch verzegelen.
reuk. Om verloren Reuk te herstellen, moet men een dragma sap van Marjolein
innemen. Dit Middel moet nuchteren zyn ingenomen, en des avonds een uur voor
den eten. Men hersteld ze ook wel door ’t opsnuiven van Kanarie Suiker.
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reukballetjes (uitnemende). Neem Benjom twe oncen; Storax een half once; Aloes
hout een dragma; dove Kolen van Wilgen hout zo veel u behaagt. Stamp alles fyn;
doe’er twintig grein goede Civet onder; fyne Suiker naar believen; stoot het alles en
meng het onder een; en doe het in een Pot koken, tot dat het zyne dikte hebbe;
mengende het altyd met een stokje, op dat het niet brande. Anders, zo gy de Reuk-
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balletjes nog beter wilt hebben, doe daar by twaalf grein Amber, welke gy te voren
op een Marmorsteen hebt fyn gemaakt met wat Suiker, en doe ’t in een Braadpan.
Als uwe Deeg gekookt is, en alles wel gekneed, maak’er uwe Reukballetjes van.

Andere gemaakte Reukballetjes, die kostlyker zyn.
Neem vier oncen Benjoin; twe oncen Storax; Aloes hout een dragma en een half.
Doe de Storax koken met de Benjoin in een Pan, die zuiver is, met Rozenwater, den
tyd van een half uur; doe’er daar na gestoten Aloes-hout by. Dit gedaan zynde, doe
alles in een heette Mortier met twe dragmen Ambre Grys, en een dragme Civet; en
maak daar na uwe bolletjes, als de Drogeryen nog warm zyn.
reukwerk. Mengsel van Reukwerk. Neem een dragma Muskus; en vier Nagelen, vier
oncen Lavendelzaad; Civet een dragme en een half; Amber de Grys een half dragma.
Doe de Stamper in de Mortier warm maken. Neem de Muskus, Nagelen, Lavendel,
en ontrent voor een stuiver witte Suiker, met een vol glas Water, of Rozenwater;
stamp alles in een mortier ondereen. Neem een handvol van die poejer, en mengt het
ondereen. Zyg het daar na door een Temis, zo lang gy’er maar reuk, of kracht uit
kunt halen, die u behaagt. Gy kunt daar tot twe, of drie pond poejer, en zelf meerder,
onder doen. Wat de Civet belangt, die moet gy aan ’t eind van uwen stamper doen,
brekende en mengende die poejer wel onder een. Daarna moet men ’t gewicht van
zes ponden van die poejer nemen, welke gy allengskens in ’t Mortier zult doen, om
de poejer met de Civet te mengen, en ze met de Stamper wel fyn te maken. Daar na
moet gy ze weder door een haaire Zeef laten loopen, om ze met de andere gemuskerde
poejer te mengen. Wat de Amber belangt, die moet in ’t Mortier wel gestampt worden,
en men moet daar allengskens twe pond witte poejer in doen, of Gryze, te voren
onder de poejer beschreven, tot dat de Amber gants en al gestoten is; ze door een
haaire Temis laten loopen, en mengen dan de drie poejers met den andere.
Gy zult een kleine zak van wit Schapenvel maken, die wel genaaid is; met de Nerf
aan ’t naaizel; als die gemaakt is, doe’er uwe poejers in, die gereukwerkt zyn, om ze
te bewaren; en doe’er zo veel van onder, als u behaagt, na dat gy de poejers méér,
of min sterk van reuk wilt hebben.

Witte poejer, die onder ’t mengsel van ’t parfuim komt.
Neem een pond Iris; twaalf beenen van Zééschuim; acht pond Styfsel, een hand vol
Osse, of Schapen beenen, verbrandt ze tot dat ze wit zyn, meng alles in een Mortier
onder een, zift het daar na onder een in een Mortier.

Gryze poejer.
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Neem ’t geen van de Witte poejer over blyft: stamp het weder en meng ’t met Styfsel
en een weinig gele Oker, om’er kleur aan te geven, en kolen van wit hout, of Bakkers
kolen: meng alles in een Mortier wel onder een; gy kunt’er alle kleuren aan geven,
die gy wilt. Eindlyk moet gy alles door een haaire Zeef laten loopen, ’t overschot
weder stampen, en ’t ziften en stampen, tot dat alles deur een Zeef is geloopen.

Reukwerk van gemene poejer.
Neem de Florentynse Iris, een pond; droge Rozen een pond; Benjoin twe oncen,
Storax een once; gele Santal een once en een half; Nagelen twe dragmen, een weinig
Citroenschel. Stamp alles in een Mortier, en doe daar twintig pond Styfsel in; of wel
Gryze, of Witte poejer, welke gy wel onder een zult mengen, en een kleur geven,
die u behaagt; en zift ze daar na.

Reukwerk voor Zieken.
Daar zyn twe soorten van Reukwerken voor Zieken; de ene zyn droog, de andere
zyn vochtig; de ene aangenaam, de andere onaangenaam.

Droog Reukwerk.
Om de hersenen enes Zieken te versterken, doe Hoofdpoejers in de Kamer branden.
Om ’t hart te versterken, doe Hartsterkende poejers branden.
Om de borst te versterken; en te maken, dat de vochten daar niet op vallen; moet
men samentrekkende poejers branden.
Om de dampen van de Lyfmoeder te bezadigen. Doe Papier, oud Linden, oude
Schoenen en Poejers voor die kwaal branden.
Om een lóópen van den mond te veroorzaken; doe Mercuriale, of Kwikzilver poejer
branden.
Eindlyk voor andere ongesteldheden, of ziekten, gebruikt men poejers, of bekwame
drogeryen, om ze te genezen, of enige verlichting toe te brengen. By voorbeeld, om
’t hart te sterken, en de hersenen, der droefgeestigen; maakt men hun zakjes, of men
berookt hunne klederen met kruideryen.
Om de lucht te zuiveren. Men doet ten dien einde Reukballetjes branden, Beijen,
of Greinen van Jenever. Men moet ook hout doen branden, en ander hout welks reuk
aangenaam is, en ’t bederf verdryft.

Vochtig Reukwerk.
Om ’t Vertrek eens Zieken op een aangename wyze ruikend te maken. Men moet een
Fles met een naauwen hals vullen met Oranje-, of enig ander water, welks reuk
aangenaam is, en ze zetten op
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een Konfoort met heete as, op dat’er de damp zachtjes uit ga, en zich zacht en zoet
verspreide.
Om de Kortademigen te hulp te komen. Giet allengskens een Mengsel van
Brandewyn, en Zwavel op een heette Schup, of een Plaat van heet yzer, en doe den
damp van den Zieken inademen.

Om een huis te berooken en’er de kwade lucht uit te dryven.
Neem de Engelwortel, doeze in den Oven, of by ’t vuur droogen, ze daar na gestampt
hebbende, doe ze vier, of vyf dagen trekken, in goeden Wyn-azyn. Als gy ze gebruiken
wilt, zult gy een gebakken steen gloejend maken, en daar van daar op doen. De rook,
die daar van opgaat, zal uitnemenden dienst doen, tegen de bedorven lucht. Men
moet het menigmalen herhalen.

Om een Ziekenhuis, of een andere plaats, door kwade dampen besmet, te
berooken.
Doe een Yzere Pan heet maken en giet daar Brandewyn in; of geest van
Ammoniakzout, of enkelde Azyn.

Reukwerk, of Cassollette der Reukwerkmakers.
Meng de poejer van Iris, van Storax, Benjoin, en andere kruideryen onder elkander,
met Oranjewater. Doe dezen Deeg in een kleen Zilver Vaatwerk, of van Koper, dat
van binnen vertind is. Als gy dat Reukwerk wilt gebruiken, doe dan uwe Cassolette
in een weinig vuurs, of op heette as; dan zal ze aangename reuk geven.

Reukwerk der Armen.
De reuk van dit Reukwerk is niet aangenaam, maar zeer gezond. Neem vier pond
roed, dat dik en glinsterend is, als Pek; stoot het aan poejer. Neem twe pond Zwavel,
en zo veel Pek, met een pond Salpeter, en een halfpond Olyvenolie. Doe dit onder
een smelten. Laat het daar na koud worden en bewaar het. Om ’t te gebruiken breekt
men’er enige brokken van aan stuk, die men op een Schop doet branden, die gloejend
is gemaakt; of op gloejende kolen. Dit Reukwerk is uitnemend tegen ’t bederf der
lucht.

Reukwerks Zakje.
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Neem Iris van Florence een pond en een half; Rozenhout zes oncen; Kalamus een
halfpond; geel Sandelhout vier oncen. Benjoin vyf oncen, Nagelen een half once,
Kaneel een once.

Violen Poejer.
Neem poejer van Florentynse Iris een pond; bleke Rozen; of Muskaat Rozen vier
dragmen; Kalamus twe dragmen; Aloesbout een dragme; kleine droge Rozen,
anderhalf dragma; Storax, Kalamite tien scrupels; Koriander, twe scrupels;
Laurierbladen, een half scrupel. Stamp alle deze Drogeryen; en, ze te gader wel
gemengd hebbende, doe’er wat Muskus, of Amber onder. Zo de reuk van de andere
Mengzels deurstak, kond gy daar nog de poejer van Iris onder doen; zo veel als gy
nodig zult oordeelen.

Poejer van de aangenaamste reuk, die de beste is in Pest en andere besmetlyke
ziekten.
Neem poejer van Florentyse Iris, zes oncen. Poejer van Aloeshout, zes scrupels;
poejer van Nagelen drie scrupels; stoot het in een Mortier met een houten Stamper
voor een deel; drie, of vierhonderd bleekrode Rozen, die vers en in den Dou geplukt
zyn, en wel zuiver voor een twede; en voor een derdedeel een once van de takken
van Cypreshout. Uwe Rozen en Cypres half gestampt zynde, zult gy de
bovengewaagde poejers daar by doen; en zult het stampen volbrengen met ’t alles
ondereen te stooten, en ’t van tyd tot tyd met een weinig waters, of Rozensap te
besproejen. Die Drogeryen wel onder een zynde gemengd; zult gy daar een weinig
Muskus by doen, en Amber de Grys, welke gy te voren in Rozensap zult geweekt
hebben; en gy zult de balletjes maken, en in de schaduwe laten drogen, en in een
Doos bewaren, om ze, als ’t nodig is te gebruiken.
reuzel. Zie vet.
rhabarber. Is ene Wortel die in China en Persie groeit; waar van daan men ze ons
droog brengt. Zy is groot, geelachtig graau, en van binnen dus gemarmerd met wit.
Na dat men deze Wortel uit de aarde gehaald heeft, ontneemt men ze de eerste
schors, en een klein geelachtig vlies, dat’er onder is. Men steekt door alle stukken
een gat, waar in men een teen steekt, om ze daar aan op te hangen en te dragen. De
grootste stukken drogen niet wel van binnen. Dit doet ze ligt bederven. Deze is de
reden, waarom men de middelmatige voor de grote stukken moet kiezen, hoe fraei
ze’er ook uitzien mogen. De beste Rabarber is knoestig, matig hard, en zwaar; zy is
glad van buiten, en weinig kruiderig van reuk, bitter, samentrekkend. Als men ze
door midden breekt, moet het binnenste een kleur van Neutmuskaat hebben; en als
men ze in enige vocht te trekken zet, geeft ze daar een Saffraankleur aan.
Eischappen. De Rabarber wordt met voordeel gebruikt, om den Buikloop te
stoppen. Zy is ook goed voor de Wurmen. Zy zet Gal af, en stopt. Zy maakt eetlust,
en bevorderdt de vertering, herstellende de kragt der spiertjes van de Maag. Men
geeft ze in poeijer in een lepel Vleesnat; van vyftien of twintig grein tot een half
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dragma; maar al trekkende in gemeen water tot een dragma. Men kan ze ook tot een
Kaaumiddel gebruiken, om dat hare bitterheid draaglyk is. Men geeft, gedurende
vyftien dagen tot een gemene drank
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aan de Kinderen, die Wurmen hebben, een licht aftreksel van een dragma Rabarber
in een pint water, met een weinig Zoethout. Men doet geen Verbetermiddel by de
Rhabarber; om dat het een Middel is zo zacht, dat het onbekwaam zy, om’er enige
kwade uitwerking van te hebben.

Extract van Rhabarber.
Neem een goed deel gekneusde Rhabarber, doe ze warm in Cichoreiwater trekken,
zo dat’er het water drie, of vier vingeren breed opstaat. Na dat het twaalf uren heeft
getrokken, zult gy ze met vocht een walm laten opkoken, en ze hebbende door een
Stamyu laten zygen, zult gy ze in een Posteleine pot bewaren. Daar na zult gy ’t
overschot in een ander Cichoreiwater laten trekken, gelyk te voren, en daar na ’t
Treksel afgieten, en ’t overschot sterk uitpersen. Eindelyk zult gy uwe twe Aftrekzels
onder een mengen, en ze hebbende laten bezinken, zult gyze laten deurzygen; en de
vocht laten uitdampen in een glaze vaatwerk; op laau zand, tot dat het overschot een
Honig dikte heeft gekregen.
Buiten de bovengemelde eigenschappen, is ’t Extract van Rhabarber uitnemend
voor de Lever en Mllt. Men geeft ze van twaalf, of vyftien grein tot twe scrupels.
rhamnus catharticus. In ’t Frans Nerprun; zie Rhynbezie-boom.
rhaponticum, ook Munniken Rhabarber geheten. Deze Plant, hoewel vreemd, groeit
licht in onze Tuinen. Zy heeft de zelfde eigenschappen, als de Rhabarber van China,
maar zo veel kracht niet: want men moet’er eens zo veel van geven. Men schryft ze
gemeenlyk tot een half once in een Treksel voor, en van een half dragma tot twe en
drie in zich zelve. Het Afziedsel met een once Rhaponticum, op anderhalf pint water
gekookt, is uitnemend in den Buikloop. Men moet ze in kleine stukjes snyden, en’er
wat Zoethout in doen, als men ze van ’t vuur haalt.
rhynbezie-boom. Rhamus Catharticus in ’t Latyn. Zie het Woord.
Beschryving. ’t Is een Boomtje, welks Schors naar die eens Kersebooms gelykt;
’t hout is geelachtig, en de tankjes zyn met enige Doornen voorzien. De beijen, die
op de bloemen volgen, zyn in ’t groejen groen, maar ryp zynde wordenze zwart: en
zyn vol van een zwart sap, dat na den groenen trekt, en van zaden, die rond op den
rug zyn, en een kraakbeenige schors hebben.
Plaats. Dit heestertje, dat somwyl een Boomtje wordt, groeit in de Hagen, in de
Bossen, langs de Beken, en in vochtige en onbeboude plaatsen. Zyne vrucht is ryp
in den Herfst.
Eigenschappen. De beijen van de Rhynbezien zyn voor ’t Podegra goed, voor de
Jicht en Waterzucht, om dat zy water afzetten; als men ze afgeplukt heeft: moet men
ze ten eerste eten. Men geeft ze van zes tot twintig beijen. Men kan ze ook doen
drogen, en ze in poejer geven. Men geeft ze tot een dragma, met Conserf van
Oranje-bloessem vermengd, of iet anders dergelyk.
Men maakt nog van die beijen een Purgeerstroop, welken enigen noemen Sirupus
Domesticus, of Syrupus de Spina Cervina. Die Syroop is uitnemend in de Waterzucht,
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in de Podagra, Jicht; kwade gesteldheid, en alle gezwollenheden, en in lange ziekten,
die hardnekkig zyn. Men geeft ze van een halfonce, tot een, met een once en anderhalf
once in een Afziedsel, dat daar by hoort. Gelukt dit Middel in de eerste reis niet, kan
men het drie, of viermaal, om den anderen dag, herhalen, men moet de voorzichtigheid
hebben, van door den Zieken te doen eten, een lichte Potasie, zo dra hy ’t heeft
ingenomen, om de te grote verandering, voor te komen, welke die Stroop gemeenlyk
veroorzaakt.
Die Beijen dienen ook om ’t Blaasgroen te maken, welke een kleur is, die men
gemeenlyk in Waterverw gebruikt. Zie miniatuur, en aldaar Blaasgroen.
riddersporen, of Consolida regalis, of Delphinum by de Liefhebbers, heeft een
ongeregelde bloem, die uit verscheiden ongeregelde bloemblaadjes bestaat, waar
van ’t opperste t’samenloopt, en eindigt op een punt, of spoor, en ontfangt een twede
gespleten bloemblad, ’t geen eveneens op een staart, of spoor eindigt. In ’t midden
komt een punt op ’t geen een vrucht wordt, bestaat uit vescheiden aautjes, of
zaadhuisjes, die in een hoofd by een staan, die zich desgelyks ontsluiten en vol zaden
zyn, die ten meerendeelen hoekig zyn.
Zie de soorten in Hubners Kunst-woordenboek.
Maar schoon’er een vry grote Lyst van is, daar zyn’er echter nog meer soorten
van, welke in kleur, of gedaante van bloemen verschillen; maar dewyl de meeste
toevallig zyn, en van zaden van de zelfde Plant voortkomen, zo zal ik ze overslaan,
zonder alle de kleinheden daar van in aanmerking te nemen.
Het eerste soort, de Delfinium Montanum Perenne Villosum Aconiti folio, of de
Berg-ridderspoor, die verjaart, haairig is, met bladen van Munnikskap, dat hier
gewaagd is, is oorspronklyk van de Alpen, en verschilt veel van de andere soorten
van Ridderspoor, om dat zy altyddurende planten zyn. Deze wordt, door ’t zajen van
zaden in de maand Maart, voortgebragt in de open lucht; en als de Planten zyn
opgekomen, mogen ze in de schaduwe een voet van malkander geplant worden;
alwaar ze tot het twede jaar zouden blyven. Zy zullen dan eerst kracht krygen, om
bloemen voort te brengen, en dan verplant worden aan de kanten van Bloem-tuinen
onder andere bloejende Planten, daar ze’er wel uit zullen zien, als zy in bloei zyn.
De Delphinium Latifolium parvo flore. Tourn. of de breedbladige Ridderspoor,
met kleine bloemen, is op ver na zo schoon niet, als het voorgaande soort; maar wordt
in de Tuinen van Liefhebbers van Planten, gevonden, om derzelver verscheidenheid.
De bloemen zyn zeer klein, en komen
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zo laat voor den dag, dat men by ons zelden ryp zaad krygt, of de Planten moesten
in de Herfst al opkomen, en den Winter over blyven. Het groeit om en by Gibraltar
in ’t wild.
De Delphinium platani folio Staphis agria geheten. Of de Ridderspoor, met bladen
van Platanus boonen, die men Staphis agria, of Luiskruid noemt. Deszelfs zaden
worden in de Geneeskunst gebruikt. ’t Is een grote fraje Plant, die grote fraje bloemen
voortbrengt. Deszelfs zaden worden gezaaid in een lichte zandige grond, op een
warme plaats, kort na dat het ryp is geworden; maar zo het tot de voortyd bewaard
wordt, misdraagt het dikmaal; ’t bloeit in ’t twede jaar na dat het gezaaid is, en sterft,
na dat het zyne zaden heeft voortgebragt. Dit zaad is zeer ongemeen, en zelden te
vinden, dan by Liefhebbers.
De andere soorten worden gemeenlyk in de Tuinen geteeld, om de schoonheid
van de bloemen. Als zy daar onder malkander staan, maken ze een fraai gezicht. De
zaden worden in de Herfst gezaaid, kort na dat ze ryp zyn geworden: want als deze
in de voortyd gezaaid worden, groejen ze op verna zo groot niet, ook willen dan de
bloemen niet dubbel worden. Als de Planten opkomen, moeten ze, of verplant worden,
of men moet’er een gedeelte van uittrekken; zo dat de overgebleven Planten, acht,
of tien duimen van een moeten staan. Hier door zullen ze plaats hebben, om te groejen,
en de takken te spreiden, welke ze gemeenlyk zeer overvloedig voortbrengen; en
hunne bloemen in groter bondels zullen voortbrengen. Zy vereissen niet, dat men’er
meer aan doet dan ze uit te wieden. In Juni zullen de Planten bloejen, en hunne zaden
zullen ryp worden in ’t begin van Augustus: maar om uwe bladeren frajer te hebben,
moet gy alleen zulke uittekenen om zaad uit te winnen, die zeer vele dubbelde en
fraai bonte voortbrengen; trekkende zulke uit, of snydende alle enkelde en eenkleurige
Bloemen weg.
riek noemt men een gereedschap van den Tuinbouw, dat twe, drie yzere tanden heeft,
van zeven, of acht duimen lang, waar aan een houten steel is van drie, vier duimen
in de ronte dik, en vier voeten lang; zy dient om de op een gehoopte mest uit den
Mestput te halen, en ze van den andere te scheiden.
riet (Indies) of Balizier in ’t Frans, is een plant, die verscheiden takken uitwerpt ter
hoogte ontrent van vier voeten, en zo dik als een duim, die van plaats tot plaats leden
heeft, gelyk andere Rieten. De bladen zyn breed, en gekerfd, op ’t eind met een punt,
bleekgroen, kruidig van smaak en met wat scherpheid gemengd. De bloem wast op
den top en gelykt enigermate na de Kalmus, is zeer fraai rood. Deze bloem is een
pyp die in zeven, of acht ongelyke stukken is gesneden, maar, eer zy open is, gelykt
zy na de Scharen van een Kreeft. Hier van daan heeft men ze Flos Cancri geheten.
Na de Bloem komt’er een vleesachtige vrucht met drie punten voor den dag, gelyk
die der Ricinus, in drie huisjes verdeeld, waar in men ronde zaadjes vindt van bruine
zwartachtige kleur. De plant groeit niet dan in warme plaatzen. Zy kan gene koude
velen. Men gelooft, dat de Bladen, daar men de Gomme Elemi mede bekleed vind,
van dit riet voort komt.
Krachten. De wortel is afvagende en openende
riet wordt ook voor een Fluitje genomen, dat van Riet, Been, of Hout gemaakt is,
en waar mede men de Vogels lokt.
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ring is een rond van vaste stof, waar mede men iet byeen houdt. Men heeft ze van
Yzer en velerleije soorten aan ’t Gereedschap, zo wel van Paarden, als Wagens.
rist uijen. Is woord, dat gebruikt wordt van een menigte van Uijen met een Bies aan
een bos Stroo gebonden, ter langte van ontrent een voet, anderhalf, of twe, om ze
daar aan te Markt te brengen.
risping. Is een winderigheid die ten monde met enig geluit uitberst, dat onaangenaam
is. Zy wordt door een beweging van de Buik en Maag uitgeperst.
De Risping kan voor een toeval van een bedorven beweging genomen worden;
als men ze voor ene ziekte aanmerkt, die de koking van den buik, inzonderheid van
’t ondergedeelte, belet. De Risping is somwyl enkel, dat is, heeft gene hoedanigheid,
somwyl is zy stiukend, zuur, of brandend, of ruikt na de spys.
De Risping is hem goed, die den Buik vol winden heeft, en als men ze helpen kan
voor den dag komen, vindt men daar altyd baat by. Men maakt ze met Anys, Venkel,
Koriander, heele Peper, of Komyn, Nagelen, Neutmuskaat, of Zeduarie, of Wynruid,
of Orego, of Sevenblad, of Mosplitick, of Wierook.
De Rispingen worden uiterlyk veroorzaakt door een koude lucht, of die de hitte,
of hevigen arbeid overtreft, of den overdaad van drinken, of eten.
De menigvuldige Rispingen zyn kwaad, en dat zo veel te meer, als ’t gebrek aan
koking te kennen geeft. Zo zy zuurachtig zyn, en lang duren, dreigen ze Waterzucht,
een Trommel-buik, of Spys-loop.
Als men aan de Loop is en begint te Rispen, is ’t een goed voorteken. ’t Is somwyl
niet strydig met de beleefdheid, een Risping kwyd te worden door den mond; als ’t
maar de Natuur is, die ze uitdryft, tot verlossing. Zo een Engborstige begint te boeren,
is ’t een goed teken.
robbrechts-kruid, Ojevaarsbek, Geranium. Zie de soorten in het Kunstwoordenboek
van Hubner.
De bladen van deze Planten groejen ten merendeele over malkander. De Kelk der
Bloem bestaat uit een blad, dat in vyven verdeeld is, en een Star verbeeld. De Bloemen
van de Europise soorten bestaan uit vyf bladen; en die van het Afrikaanse soort, ten
merendele uit vier, die wat na een Bloem met helm en lippen gelyken, en tien haairtjes
rondom hebben staan. De vrucht is vyf-
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hoekig, en heeft een wyde pen in ’t midden, aan welk dik eind vyf Zaadhuisjes zyn,
die elke een zaadje hebben dat gestaart is, en dat als ’t ryp is, wordt door het kronkelen
van den bek weggeworpen.
Onder deze is ’t St. Robertskruid, dat hier te Lande in gebruik is, een Plant, die
verscheiden takken tot een en een half voet hoogte uitwerpt. Zy zyn takachtig,
knopachtig, haairig, rosachtig. De bladen staan aan lange stelen by een, gelyk het
Moederkruid. Zy hebben den reuk van witte wortelen als men ze schrapt. De Bloemen
bestaan uit vyf purperachtige bladen. De vruchten zyn tot een naald gemaakt, of tot
een Ojevaarsbek. Zy wassen op steenige belommerde plaatsen, tegen de muren.
Men heeft drie soorten die voor Wonden goed en samentrekkend zyn. Men gebruikt
ze met nut in een afziedsel voor Loop en persing. De eerste, die men Ojevaarsbek
noemt, groeit in de Tuinen. De twede tegen de Muren, en de derde in de Bossen. ’t
Sap van ’t laatste soort is zeer goed voor ’t bloeden en bloedverlies. Men stampt de
Bladen en de Wortel en geeft voor, dat het het bloeden belettende, den naam van
Sanguinaria verdient. Men geeft ook voor dat het ontbindende is, en dat het gerast
en gekneusd op een heete schup, of lichtjes in wat Wyn gekookt, en als een pap
opgelegd, de Gezwollenheden en Zinkingen geneest, zo wel, als de Ontstekingen
van de keel, als men ze uiterlyk oplegt na dat men ze met goede Wyn-azyn gestampt
heeft. Men zegt ook, dat het afziedsel van die Plant, als een Stoving op den Blaas
gedaan, of het kruid tot een Pap gemaakt, de Pis af zet, en is dienstig voor
Waterzuchtigen.
robynen; is een Bereiding van natuurlyke zaken, die men zo noemt, om dat zy een
rode kleur maken.

Om Robynen te maken.
Men heeft’er, die op deze wys een Robyn maken. Men neemt vier oncen Zout Alkali,
drie oncen Poejer van Kristal van Battitura Dilama, dus in de Winkels van Italie
genaamd, een half once en zes greinen Goudbladen. Dit moet alles ondereen gemengd
zyn, en in een Kroes zyn gedaan, om ’t in ’t vuur te smelten in een Weerslag Oven.
Als ’t nat koud, en ’t vuur uit is, breekt men het en doet’er het vuil af, en geef het
aan een Slyper om ’t te snyen en polysten. Daar na laat men ’t van een Goudsmit
zetten; dit kan men in allerleije soorten van steenen doen.

Robynen Balais.
Neem Vuursteenen, kleine Rivierkeijen, brandt het een zo wel, als ’t ander tot Kalk
op vyftien ponden stof, doe daar in twe oncen Menie, drie oncen tot Kalk gebrande
Goudglit; meng alles wel onder een, in een kan, doe het den tyd van veertig dagen
aan een koken; schuim het daar na, en bezie eens of ’t zuiver zy; doe daar een half
once Goud tot as gebrand onder; maak het eindlyk gaar, en laat het vyftien dagen
aan een koken; en laat het dan koud worden.
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Robynen
Neem een Glazenblazers Kroes, doe daar in tien ponden Frans Glas; om dat dat glas
beter daar toe is, dan Kristal; als ’t gesmolten is, doe hier een pond Meni by, doe ’t
onder een, op dat de Meni niet op den grond zinke; laat het den tyd van zes uren lang
koken, doe daar na by dit gesmolten Mengsel drie oncen Koper, waar mede men in
’t Glazenblazen, een rode kleur geeft. Dit moet fyn gemaakt en gezift zyn. Roer alles,
en meng het wel ondereen, en laat het den tyd van drie uren rusten, giet’er na dien
tyd over, een once van uwe Oosterse Hyacinth, gemaakt als boven gezegd is, en fyn
gestoten en gezift; meng ’t wel met een yzertje, of een zuivere Spatel, en na zeven,
of achtmaal zult gy een fraje Robynkleur voor den dag zien komen; laat het zes uren
lang koken, het somwyl eens roerende. Laat het daar na koud worden; bewaar dit
stof; na dat gy dit met een ander Glas gemengd hebt, zult gy zien, dat het een
doorschynende Robyn is.

Robynen Balais.
Neem Bergkristal dat vry glimmend is, en gesneden zo als gy wilt. Ondertussen
zoude dit best gesneden wezen tot een Cabuchon, Mogolon, Botezade, met zekere
fauten die natuurlyk schynen. Op deze wys zal ’t best na een Rots gelyken.
Neem Drakenbloed in tranen, het beste, dat gy krygen kunt; ’t Is zeldzaam om
hare kleurs wil, die zeer geacht is. Men vindt het niet te min in grote Koopsteden.
Men moet dat kiezen, dat met kleine blaadjes van kruiden bewonden is. ’t Is zeer
wel gestampt met Drakenbloed. Na dat men ’t gezuiverd heeft, en van zyne vuiligheid
gereinigd, neem niet, dan ’t zuiverste in wel overgehaalde Brandewyn van zyn Flegma
gescheiden; tot dat het de dikte van een Smeersel heeft, en terwyl het weekt, doe
daar een weinig gezuiverd Zout van Zwavel by. Bewaar dit Mengsel in een klein
Pisglas, dat gy op de heete as zult zetten, als gy ’t gebruiken wilt; roerende het somwyl
eens met een houtten Spatel om, op dat het in ’t dik worden zich niet aan dat glas
zette.
Neem een klein Vat, een Komfoor met geglommen kolen, leg daar op een fyn
plaatje, waar op gy uwe stukken gesneden Kristal zult leggen, keerende en herkeerende
ze gedurig met een tangetje, op dat het geen gevaar loope van door de grote hitte te
bersten; als gy ziet dat zy gloejend genoeg zyn, gooi ze dan schielyk in koud zuiver
water. Haal uwe stukken Kristal uit het water, droog ze wel af, leg ze daar na op
geglommen kolen, die ze rondom dekken zullen, en laat ze dus zo langen tyd, dat gy
van een tot sestig tellen kunt. Daar na zult gy ze
[illustratie]
[Plaat 48. pag. 899. tot 909. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.
Fig. 7. Fig. 8. F. de Bakker del. et fec. 1742. ROE.]
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warm en schielyk in een mengsel van Drakenbloed gojen; ’t geen staan zal gelyk
gezegd is op heete as; dan zullen de Kristalstukken, gerucht maken, en een witten
rook opwerpen. Laat ze dus een weinig, op dat de Kristalstukken rondom gedekt
blyvende, ’t Tinctuur inzwelgen; daar na zult gy ze naaukeurig schoonmaken, want
zy zullen gants donker geworden wezen; en als de dikte der verwende kleur, wel
gezuiverd is, zult gy fraje Balais Robynen hebben, die als natuurlyk zyn, die ze zeer
gelyk aan die van Rots zullen maken. ’t Voornaamste werk bestaat in vaardige
oplettenheid, en de deugd van ’t Drakenbloed.
Men moet wel toezien, dat de stoffen wel gebroken en gemengd worden, als men
Gesteenten wil maken, want hoe zy beter gebroken zyn en gemengt, hoe zy beter en
helderder zullen wezen, en minder blaasjes hebben.
Merk wel dat de Gesteenten gemaakt moeten worden als de lucht helder is; want
dan gelukt het best, gelyk ik heb ondervonden.

Om Robynen en Esmarauden te verdubbelen, gelyk men te Milaan doet.
Neem een schilfer Mastic; zo gy Esmarauden wilt maken, zult gy ze verwen met
Spaans groen met Olie gemengd; gy zult’er een weinig Was by doen, zo ’t nodig is,
en zo ’t te dik is; zult gy ’t met water dun maken. Dit gedaan zynde, neem twe stukken
Kristal, maak die op een rad van die gedaante en fatsoen vast, als gy hebben wilt,
maar draag zorg dat die, welke gy’er wilt opleggen, zo dik niet zy, als de onderste.
Gy zult de ene op de andere zeer netjes aan alle kanten leggen; leg ze daar na op een
yzer plaatje, op geglommen kolen, op dat het Kristal wel heet worde; vervolgens zult
gy ze van boven met een lood plaatje aanraken, ’t welk gy aan ’t eind van een stokje
hebben zult: maar ’t geen ook zo heet moet zyn, op dat het te beter loope; en als gy
ziet, dat het stukje Kristal, genoeg gekleurd is, zult gy ’t andere kleine stukje nemen,
dat daar boven op moet zitten; ’t geen ook heet moet zyn. Daar na zult gy ’t op een
rood plaatje leggen; en zult de twe stukken te samen lymen, zonder aan de luister
van de Robyn enige dikte te veroorzaken, welke helder en klaar aan alle kanten zyn
zal. Daar na zult gy ze in uwen Ring doen, doende op uwe Robyn ’t rode blaadje, en
op uwe Esmeraud het groene. Alexis.
roede is by de Landmeters tien voet, in de Houtmaat 11. Een Rhynlandse roede heeft
12 voet; in Gelderland 14. De verdere verdeeling van een voet, ziet op het woord
maat. Een Roe in ’t vierkant wil zeggen een vlakte, die ene Roe breed en ene Roe
lang, en juist in den haak is. Zes honderd vierkante Roeden, of 20 Roe lang, en 30
Roe breed, is hier een Morgen-lands. Honderd Roe, of Bunder, hoewel in Vlaanderen
een Morgen maar de helft is van een Bunder. Hondert vierkante Roeden hieten by
verkorting een Hond, en tien vierkante Roeden een Raam. De Fransen meten met
Perchis, die elke 22 voeten van twaalf duimen zyn, en dus twe en twintig duimen
langer zyn, dan twe Roeden houtmaat. Zy hebben ook Toise, dat halve Roeden zyn;
die zes voeten lang zyn; honderd Perchis vierkant, maken by hen een Arpent uit.
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roejen is een konst. waar door men leert weten wat de inhoud van een Vat is, hoedanig
’t zyn mag, met opzicht op zekere maat; of anders, hoeveel van zekere maten in een
Vat gaan.
roe, of Peilstok is een Roedje van hout, of yzer, dat aan een van de einden krom is,
en waar op zekere verdeelingen gemaakt zyn, die dienen, om by verwisseling
(reductie) de grootte van een Vat, in opzicht van zekere bekende maat, te weten.
Deze Peilstok, of Roe wordt ook Diapasen genaamd. Wy zullen in ’t vervolg dezer
redenering ze nu eens den enen, dan eens den anderen naam geven, daar we de wyze
zullen opgeven, hoe men alle Oxhoofden, kort om alle Vaatwerk meet, daar Wynen,
Citers, Olie en andere vochten in gevonden worden.

Hoe men de verdéélingen op een Peilstok maakt.
Men moet eerst een staaltje (echatillon) hebben, bekwaam om ze te maken, zo wel
voor de langte, of hoogte, of ’t kruis. Om ’t te hebben; doe (voor alle dingen) een
klein rond vat maken, daar niet meer, dan enen bodem in is; dat volmaakt rond is,
hebbende achtien, of twintig duimen in ’t kruis, of méér: want hoe meer hoe beter.
Wat de hoogte belangt, die een rol moet zyn; zy kan, om eigentlyk te spreken, naar
believen zyn, gelyk ook de wydte, of ’t kruis; want of gy ’t kruis van meer, of minder
duimen maakt, dat hindert ons niet met al, als gy’er maar een maat Wyns in doen
kunt, zo groot, als gy hopen kunt, daar op een Peilstok te kunnen maken. Dit Vat kan
men gemaklyk van bladen van blank yzer, of andere stoffen, naar welbehagen, maken.
Als ’t klaar is, zult gy ’t op een Tafel zetten, die waterpas staat, en noch na de ene,
noch na de andere kant helt, met den bodem om laag, en de opening boven; doe’er
een maat Wyns in van de plaats, daar gy die Peilstok van wilt maken, zo net als gy
kunt. Draag zorg, dat gy daar in niet mist; want meer te hebben, zou u in dwaling
helpen. Zoek daar na na de diepte van den Wyn. Dit zult gy met een rechte Roede
onderzoeken, die heel dun is, als ook het kruis van uw Vat. Deze diepte zal de langte,
of hoogte van uw Staal zyn; en ’t kruis, de wydte van uw Staal, die dienen zouden
om uwe Peilstok te maken. Om dit beter te verstaan, zal ik een voorbeeld geven.
Daar zy een Vat, of rond lighaam, dat rolrond is A B. C D. Hier in zy gedaan, een
maat Wyns, die het Vat heeft tot aan EF. volgemaakt. De diepte, of afstand, die zo
in E C. als in F D. is, zal uw staaltje wezen. Deze diepte zult gy onderzoeken met
een rechte en dunne Roede; en A B. zal u
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zyn, of dienen voor een maatje van uwe wydte, of kruis, of Diameter. Zo ’t gebeurt,
dat uwe Diameter langer, dan de diepte van uwe maat is; verzet u daar niet over:
want gy kunt uw gezegde Vat zo groot laten maken, dat zyn kruis méérder langte,
dan zyne diepte heeft; en die diepte verliest evenwel den naam van langte niet, maar
de diepte is altyd de langte, en het kruis behoudt den naam van wydte.
Als ’t gezegde gedaan is, zult gy twe maten hebben, te weten E C. voor de langte
van uw staaltje, en A B, of E F. voor de wydte. Daar na zult gy een vierkante Roede
nemen van hout, of yzer, of naar uw believen, van vyf, of zes voeten lang, of zo veel
als nodig is, die wel recht is, aan welker eind gy een haak moet maken, die ontrent
een half voet lang is, of naar uw believen, en van zo veel wydte. Deze Roede zy door
u verdeeld aan de ene kant in verscheiden gelyke déélen, naar de Lyn E C, welke de
gevonden hoogte is. Gy zult dan by de opening aan den omtrek de grootte van de
Linie E C. nemen, of D. H. zo na, als gy kunt, welke de hoogte is van de maat, door
u in ’t Vat A B. C D. gedaan; en zonder iet te verschrikken, zult gy de klaargemaakte
Roede in zo vele déélen, verdeelen, als daar op kunnen staan, beginnende met de
punt A, en eindigende met de punt B. Ik heb ze, ten voorbeelde, in tien gelyke déélen
verdeeld, getekend: met A, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, B. Gy zult in een opslag wel
merken, dat elk deel, dat zich op die roede bevindt, in de Figuur niet overeenkomt
met A B. E C; maar schoon die op de Roede zo missen te zyn. E F. moet zo lang
zyn, als A G, anders zou ’t mis zyn. Alles zo zynde gemaakt, zal deze Roe, een
Peilstok, of [Diapazon] genaamd, u dienen om de langte van alle Vaten te meten, als
zy maar niet langer zyn, dan deze Roede. Deze gelyke déélen moeten nog in
verscheiden andere gelyke déélen verdeeld worden, als in achten, in tienen, in
twaalven en vier entwintigen, in sestigen, of meer: want hoe’er meer zyn, hoe de
Roede netter zy: maar zo men ze in tienen verdeelt, zal ’t werken gemaklyk zyn.
De andere zyde van deze Roede moet door u gemaakt worden, om de maat van ’t
kruis te weten. Gy zult aan de opening van den omtrek de wydte A B. daarop zo na
nemen, als mooglyk is, ’t geen de Kruislyn van uw kleine Vat is; en beginnende aan
’t eind B. van uwe roede, zonder den omtrek te veranderen, vergroten, of verkleinen,
zult gy ze in zo vele gelyke déélen verdeelen, als gy doen kunt, Zy is hier by voorbeeld
in acht gelyke déélen verdeeld, die door de letters B, C, G, H. F, K, L, M, A. verbeeld
worden. Elke van deze déélen, moet nog verdeeld worden, of in achten, of in twaalven,
of in sestigen, gelyk men in de verdeelingen der langten gewoon is te leeren: maar
gelyk’er gezegd is, niets is gemaklyker, dan ene verdeeling in tienen. Deze Roede,
of dat einde, dus gereed gemaakt, zal u dienen, om ’t kruis van alle Vaten te meten,
als zy maar lang genoeg is: anders kunt gy ’t twemaal meten. Echter gaat’er niet
vaster, noch is’er niets gemaklyker, dan een Roede van genoegzame langte, ’t geen
door u verstaan moet worden, zo wel van de langte, als wydte.

Andere manier van Roejen, of Peilen.
Menigen vergenoegen zich niet met de voorgaande manier van een Peilstok te maken
en verdeelen: want zy zeggen, dat het moeilyk zy, en onmooglyk te maken, dat men
niet een misslag begaat; en dat de misslag op ene enkele maat begaan, op een groter
vat, een groter misslag veroorzaakt: en wat zoude die niet doen, die in een groot getal
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maten gemaakt is; ’t geen ik gaarne wil toestaan waar te wezen. Om hun dierhalven
genoegen te geven, die netter en effener zyn, dan anderen, zal ik leeren een Peilstok
maken, op een veel groter getal van maten.
Gy zult u voorzien van een Vat van hout, of andere stof, rolswyze gemaakt, en
volmaakt rond, en daar ten minste veertig maten van de Plaats, of Stad in kunnen
gaan, daar gy uwe Diapason van maken wilt. Gy zult het waterpas zetten, gelyk in
’t voorgaande Artikel geleerd is. Daar na zult gy’er zesendertig maten, of vierentwintig
zo net in gieten, als gy kunt. ’t Getal van zesendertig kan gevonden worden, door 9
met 4 te vermenigvuldigen. ’t Getal van vierentwintigen, door ’t vermenigvuldigen
van 6 met 4. Kort om, wat getal gy’er op zet, ’t is zulks, dat men het vinden kan door
’t vermenigvuldigen van twe getallen met malkander, waar van ’t ene ten minste de
vierkante wortel van ’t andere is. By voorbeeld, neem eens; dat gy’er twe en veertig
maten in gedaan hebt, wordt dit getal door ’t multipliceren van 7 met 6 gevonden;
maar zeven noch zes zyn evenredig, maar onevenredig; dus zou twe en veertig niet
zeer bekwaam zyn. In tegendeel is negentig bekwaam, om dat het gevonden wordt
door 9 met 10 te multipliceren; en negen is een evenredig getal, hebbende een recht
vierkante wortel, welke is drie. Zo gy’er geen sestig maten in wilt doen, zult gy’er
twe en seventig in doen, ’t geen een getal is, dat door ’t vermenigvuldigen van 8 met
9 wordt voortgebragt; waar van negen een getal is, dat een vierkante wortel is, gelyk
ik te voren gezegd hebbe.
Dit gedaan zynde zult gy de diepte van ’t Water, of de Wyn nemen, met een rechte
en zeer gladde Roe. Deze diepte zult gy op een vlakke Tafel aantekenen, of op iet
anders, dat vlak is, ’t geen gy in negenen zult déélen, zo gy zesendertig maten in ’t
Vat hebt gedaan, of zes, zo gy’er maar 24 in hebt. De ene van deze verdelingen zal
zyn een staaltje van uwe langte. Daar na zult gy ’t kruis van uw Vat in vieren
verdeelen. De vierkante wortel van vier is twe. Dus zullen twe van deze verdeelingen,
’t staaltje van uw kruis zyn.

Exempel.
Het grote rolronde Vat zy A, B, C, D. Dit zy
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waterpas gezet, en doe’er in zes en dertig maten zo net, als mooglyk is. Deze ’t
hebbende vol gemaakt tot aan de Letters E F; zal de wydte tussen C E, of D F, de
langte wezen, daar die zes en dertig maten in zyn, die moeten zo net, als mogelyk
is, in negen gelyke déélen worden verdeeld. ’t Ene zal u dienen tot een maat van uwe
lengte, welke hier zyn zal D G, of C H. om dat het ene, als ’t andere is. Verdeel daar
na de wydte A B, welke het kruis is, in vier gelyke deelen. De twe zullen zyn, of u
dienen tot maten van uwe kruislyn, en dat zo veel te meer, als 2 het quadraat van 4
is; welke twe deelen gy hier ziet te zyn A I. Dit dus gedaan zynde, zult gy twe maten
hebben, te weten C H. of D G. en A I. De ene voor de breedte van uw staaltje.
De vierkante Roede, die zyne haak aan ’t eind heeft, klaar zynde, gelyk in ’t
voorgaande Artikel gezegd is, worde in zo vele deelen, en die zo groot zyn, als de
Linie C H. verdeeld, als’er op staan kunnen. Die zyde zal u dienen, om de langte van
alle soorten van vaten te meten. De tegenovergestelde zyde zy verdeeld in zo vele
deelen als’er op staan kunnen, die zo groot zyn als de Linie A I. Die zyde zal u dienen
om den bodem, of ’t kruis van alle Vaten te meten.
Maar, gelyk de twe getalen, die, dóor malkander gemultipliceert, zesendartig
hebben uitgebragt, dat is, viermaal negen, beide een volmaakte wortel hebben, kunt
gy den afstand C E. verdeelen in vier gelyke deelen, ten minsten zo gy ’t dienstig
oordeelt, en ’t ene voor de maat van uwe langte nemen. Maar als men dat doet, zult
gy ook verdeelen A B, ’t geen ’t kruis van uw Vat is, in negen gelyke deelen, en’er
drie van nemen voor de maat van uw kruis, en dat, om dat drie de vierkante wortel
van negen is; en alles zal op een en ’t zelfde uitkomen, gelyk hier achter in ’t brede
zal verklaard worden.
Daar by, zo zesendertig u verdacht is van dwalen, om de kleinheid, zult gy in ’t
zelfde vat, of een wyder, doen, twe en seventig maten, welke men vinden zal door
’t vermenigvuldigen van acht door negen. Dit uw Vat hebbende vol gemaakt tot aan
de Letters E F, verdeele men den afstand C E, of D F. in acht gelyke deelen, zal ’t
ene u dienen voor de maat van uwe langte. Verdeel daar na A B, ’t geen ’t kruis is,
in negen gelyke deelen, zullen u drie dienen voor de maat van uw kruis; en dat om
dat drie de volmaakste wortel is van negen, gelyk gezegd is. Alles moet naar gelang
van de Roede zyn, gelyk geleerd is, om daar op de noodwendige verdeelingen op
deze wyze te maken.
Gy zult met enen opslag wel aanmerken, dat, zo gy geen Vat kunt vinden, dat
rolrond is; dat is, dat gy geen Vat kunt vinden, dat op den bodem zo wyd is, als in
den buik en van boven; dat niets zal beletten’er een te nemen, dat in ’t midden wyder
is, als aan de einde; schoon evenwel ’t onderscheid niet zeer groot zy: want hoe ’t
groter is, hoe ’t groter verschil zal maken; maar moet voor het overige het kruis van
’t ene einde, gelyk aan ’t ander wezen, uitgenomen, dat om het ware kruis van dat
Vat te hebben, gy eerst het kruis van een der bodemen zult nemen, en daar na van ’t
midden; en van beide zult gy een Lyn op een Tafel, of iet anders, zo net zetten als
gy kunt. De helft van die Linie zal het ware kruis van uw stuk wezen, ’t welk ik van
nu aan zal noemen de gejustificeerde Diameter. Die Diameter zal verdeeld worden,
gelyk we gezegd hebben, in negen, of vier gelyke deelen.

Andere manier om een maat te vinden van hoogte en kruis.
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III. Verdeel de Kruislyn van uw Vat naar uw welgevallen; multipliceer deze verdeeling
door zich zelven, zo wel, als ’t geen daar uit komt, nog door ’t getal van de verdeeling,
die gy aan uw lang zult geven. Deze laatste vermeerdering zal u de maaten toonen,
die gy in dat Vat doen moet.

Exempel.
De gejustificeerde Kruislyn van een groot Vat zy de Linie A B. van de voorgaande
Figuur. Deze zy verdeeld in zeven gelyke deelen, of in acht, of in negen, of naar uw
behagen. Verdeel daar na zeven door zich zelve (dewyl we onderstellen, dat zy in
zeven zy verdeeld) en gy zult daar uit krygen 49, ’t geen gy nog zult vermenigvuldigen
door ’t getal van deelen daar gy de langte van uw Vat in deelen wilt, die, ik
tegenwoordig onderstel, door u in negen verdeeld te zyn. Zo gy 49 vermenigvuldigt
door 9, zal daar uitkomen 441, en gy zult 441 maten in uw Vat doen. Na dat gy deze
daar op gezet hebt, zoek dan met verstand met een gladde Roede, die recht is, de
diepte, (want de Diameter is u reeds bekend) welke nog tot beter begrip zy de linie
E C. van de voorgaande Figuur. Verdeel deze linie E C. in negen gelyke deelen; en,
om dat gy hebt met 9 49 gemultipliceerd, (want zo gy die 49 had door 8
gemultipliceerd, moet gy ook deze linie in 8 gelyke deelen verdeelen) ’t een zal u
dienen tot een maat van uwe langte, en ’t zevende deel van de linie A B, die de
Kruislyn van uw groot Vat is, zal u tot een maat der kruisen dienen. Deze twe Maten
zynde gevonden, zult gy ze op een houtten, of yzeren roede overdragen; aan welker
een eind een haak is, gelyk men hier voor geleerd heeft in ’t eerste Artikel. Daar na
zal elke van die eerste deelen, nog in verscheiden andere deelen verdeeld worden.
Zie daar de rechte en de gemaklykste beschryving ontworpen van Peilstokken, of
Diapasons te maken, die’er kan gevonden worden, ten minste zo my toeschynt, en
welke sederd enigen tyd gevonden is.
Zo’t getal van 441 maten u te groot schynt, en gevolglyk moeilyk om ’t net in een
groot Vat te doen; in de plaats van de gejustific: Kruislyn te verdeelen in zeven,
verdeelze alleen in vyf, of in nog een minder
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getal; en de vyf, door malkander vermenigvuldigd, zal u geven 25, welke gy in uw
geheugen zult bewaren, of op zich zelven schryven. Desgelyks de langte van ’t Vat,
in de plaats van in negen verdeeld te worden. kan men in zeven, of een minder getal
verdeelen; daar na zult gy 25 multipliceren met 7 om 175 te hebben. Vervolgens
moest men 175 maten in de holte van uw groot Vat doen, om door de voorgaande
leer de diepte van die maten te weten. Deze diepte moet juist in zeven gelyke deelen
gedeeld worden. De ene dezer deelen zal een staaltje van uw langte en uw vyfde deel
van de Kruislyn, voor de staal der Kruislynen zyn.
Let wel, dat gy, om juist te werk te gaan, aan uwen Kuipers Baas, een man die
zyn werk wel verstaat, zult zeggen, dat hy u een Vat moet maken, dat volmaakt goed
en rond is, waar van beide de bodems even eens zyn, en even groot in ’t kruls, en
dat de ene bodem open zy; welk u dienen zal om de diepte der Maten te onderzoeken,
welke door u in dit Vat zullen gedaan worden. Eer gy dit gebiedt, zult gy op de
voorgaande manier te weten komen, hoe vele maten gy daar in doen wilt, om hem
om en by de grootte te zeggen; als, zo gy’er in wilt doen 175 maten, zult gy hem
gebieden ’t zo groot te maken, dat gy’er 180 maten, of daar ontrent, in kunt doen,
maar altyd liever iet meer dan iet minder. Dit zal hem gemaklyk te doen vallen,
inzonderheid zo hy de manieren van ’t Land verstaat. Gy zult hem ook zeggen, dat
hy u moet op een Tafel, of andere gladde plaats bewaren de langte van de Kruislyn,
zo na als doenlyk is. Dit dus gelast hebbende, zal ’t u ten hoogsten dienen, om u te
beletten u te bedriegen.

Hoe men, op een andere wys een goede Staal maakt.
IV. Ik zal hier nog ene manier opstellen, om een nette Maat van langte en Kruislyn
te hebben; welke u dienen zal voor hun, die de Rekenkunstige verdeeling weten. Gy
zult in een groot Vat, dat wel gemaakt, en volmaakt rond is, doen (gelyk ik reeds
verscheiden reizen gedaan heb) een zeker getal van Maten naar welgevallen; want,
deze manier is, zonder aan Maten bepaald te zyn. Stel, dat gy’er in gedaan hebt, by
voorbeeld, twe honderd en zes en vyftig maten. Zoek de diepte zo naukeurig, als het
mooglyk is, zet ze netjes op een gladde Tafel. Neem daar na netjes de gejustificeerde
Kruislyn, en zetze op de zelfde Tafel. Die Diameter zy verdeeld in zessen, of in
achten, of in een ander getal naar welgevallen. Onderstel, dat zy worde, of zy verdeeld
in achten. Multipliceer dan 8 door zich zelven, en gy zult hebben vier en sestig.
Divideer 256 maten, die de maten zyn, welke gy in ’t Vat gedaan hebt, door 64 en
gy zult vinden 4 tot uw quotient. Dit leert u, dat de langte, of diepte uwer maten in
vier gelyke deelen moeten verdeeld worden; en ’t ene daar van nemen voor een maat
van uwe langte. Ook zal ’t achtste gedeelte van de Kruislyn van uw Vat zyn, of dienen
voor de maat der Kruislynen. Die twe Maten gevonden zynde, zylt gy ze zetten op
uwe klaargemaakte Roede, welke zyue Haak aan ’t einde heeft, gelyk we in de
voorgaande manieren geleerd hebben.
Zo het, na ’t maken der verdeeling gebeurt, dat’er iet overblyft, ’t geen men in de
Cyfferkunst een gebroken noemt, dan zal men enige zwarigheden ontmoeten; als,
zo men, in plaats van de Kruislyn in achten verdeeld te hebben, ze in zes gelyke
deelen verdeeld heeft, welke in zich zelven gemultipliceerd, 36 voor den deeler van
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256 maten gegeven hebben, en 256 maten door 36 verdeeld; 7 voor den quotient
gegeven hebben, en 4 voor ’t overschot, die zyn 4/36 van een geheel, welke komen
(na verkorting) op 1/9; ’t geen leert, dat men de diepte van uwe 256 maten moest in
7 deelen, en 1/4 van een van die deelen verdeelen, ene zaak, die voor hem bezwaard
te doen is, die niet wel verstaat den aart der gemene gebrokens. Dus zal men ’t hun,
zo kort mooglyk, leeren.
In de eerste plaats, zult gy 9, den noemer van 1/91 vermenigvuldigen met 7 die
is, of zoude uw gantse getal kunnen zyn, en gy zult hebben 63. By dit getal zult gy
1 voegen; ’t geen de Teller van 1/9 is, en gy zult hebben 64; welke de negende deelen
zyn. ’t Lang, of diep van uw Vat, of langwerpigrond lighaam, worde in 64 gelyke
deelen verdeeld, en waar van gy 9 zult nemen voor een staaltje uwer diepte, of langte.
Zo gy vraagt, waarom gy de 9 deelen van de 64 veel eer moet nemen, dan de 10, of
een ander getal? De reden is, dat de 7, die uw geheel getal was, door ’t
vermenigvuldigen met negen, in negende deelen is gedeeld.

Voorbeeld.
De Linie A B. zy de diepte der Maten in uwe Vat gedaan; in de eerste plaats verdeelt
men ze door behulp van de Passer in twe gelyke deelen op de plaats C. Elke van die
deelen zal zyn 32, om dat het geheel 64 is. Daar na verdeelt men A C. in twe andere
deelen, om te hebben A D, in 8 deelen. Daar by verdeelt men A E. in twe deelen, om
te hebben A F. in vier deelen. Eindlyk verdeelt men A F. in vier deelen; een van die
vier deelen is 1/64 van ’t geheel A B. Ik doe een van die deelen in E, trekkende na
D toe, om te hebben A G van negen deelen, waar van ’t geheel A B. van 64 is; en
gevolglyk ’t ware staaltje van uwe langte.
Echter om een dergelyken arbeid te ontgaan, neemt van 256 maten, vier maten,
en gy zult houden 252 maten, die door zeven gelyk te deelen zyn.
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Dit zal genoeg zyn, om hen te vergenoegen, die een staaltje van langte en ’t kruis
willen vinden.

Hoe men de Peilstok, of Roe gebruikt.
V. Na dat we geleerd hebben, hoe men een Roe, Peilstok, of Diapason maakt, (want
wy hebben te voren, en zullen daar na, zonder onderscheid, den enen en anderen
naam gebruiken) met gelyke maten, zullen we hier kortlyk de praktyk, of ’t gebruik
daar van leeren. Men zette ze aan de langte van ’t Vat, om met zo een kunst te weten,
dat de haak aan den enen bodem van ’t Vat reike. Als de roede dus vast staat, zie
dan, hoeveel de langte van de maat zy, die van u daar toe geschikt is, naar de langte
van uw Vat om te meten, dat is van de ene der bodemen tot de anderen; trekkende
daar af de geschatte dikte van de twee bodemen van ’t Vat, en zo na, als ’t in uw
vermogen is. By voorbeeld, stel, dat de wydte van den enen bodem tot den anderen
zy, na dat gy daar van de dikte van beide de bodemen hebt afgetrokken, van 10 maten
zult gy ze op ’t papier zetten, of gy zult ze in uwe gedagten onthouden.
Dit gedaan zynde, zult gy met de andere kant van uwe Roede, welke gy geschikt
hebt voor de Kruislyn van de bodemen, enen der bodemen onderzoeken, en ook de
diepte, die uw Vat regt op den boom zoude hebben. Daar na zult gy van deze twe
maten’er ene maken, en de helft zal de ware Kruislyn zyn van uw Vat; welke Kruislyn
wy te voren de gejustificeerde Kruislyn hebben genaamd.

Voorbeeld.
Om dit beter te verstaan, zie daar een voorbeeld. De maat van den bodem gevonden
zynde, zy van 8 gelyke maten van uwe Roe, of Peilstok; en de maat die recht op den
Deutel gevonden is, welke altyd de helft van uw Vat is. of zyn moet, zy van 10 maten.
Dit by den andere gevoegd zynde, zal 18 maten uitmaken; waar van de helft 9 is voor
de gejustificeerde Diameter van uw stuk. Deze Diameter gevonden zynde, worde
vermenigvuldigd door zich zelven; en ’t geen daar van komt, nog door de langte van
uw Vat. Deze laatste vermenigvuldiging, zal de maten geven, die uw Vat kan
inhouden. By voorbeeld de ware Kruislyn zy gevonden van 9 gelyke maten te wezen,
welke gy moet met 9 vermenigvuldigen, om 81 maten te hebben. Deze 81 maten zyn
nog gemultipliceerd met 10, ’t geen is, dat gy gevonden hebt van gelyke maten van
de langte van ’t zelfde Vat, om 810 maten te hebben. Dit doet u weten, dat het Vat
zoude inhouden 810 maten.
Let wel. Zo uwe Peilstok gemaakt is om te onderzoeken, hoe vele kannen elk Vat
inhoudt, dat 810 ’t getal der kannen zoude wezen: maar zo zy gemaakt was, om te
weten, hoe vele stoopen elk Vat houdt, dat 810 ’t getal der stoopen zoude zyn, en
dus van de anderen.
8

Kruislyn der bodemen.

10

Kruislyn van den Deutel.
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Som.

18

De helft.

9

Gejustificeerde Diameter.

81

Diameter door zig
gemultipliceerd.

10

Langte van ’t Vat.

810

Maten van gezegde Vat.

’t Zal menigmalen gebeuren, dat men, in ’t onperzoeken van de maten, ’t zy van de
langte, of wydte van een Vat, met de gelyke maat vinden zal enige deelen van de
volgende maat, welke gy wel zorg zult dragen, dat gy niet verlieze, uit vrees van
dwalen, gelyk men hier na toonen zal.
Om op ’t stuk te komen, en om verstaanbaarder te worden, zie daar een voorbeeld.
Hebbende uwe Peilstok, voor de langte gemaakt, aan de langte op het Vat gezet, ’t
geen gy meten moet, hebt gy 8 gelyke maten gevonden, en 2/3 van de volgende.
Draag wel zorg, dat gy die 2/3 niet verlieze, maar zet ze op ’t Papier met de 8 maten,
of wel onthoud ze in uwe gedachten.
De Peilstok, voor de Kruislyn der Vaten geschikt, aan den bodem gebragt hebbende,
toont u vier gelyke deelen, en nog 1/2 van de volgende, en in den Deutel 5 gelyke
deelen; beiden by een gevoegd zynde, maken ze 9 1/2 gelyke maten uit. De helft is
vier maten 3/4 gelyke, en 3/4 voor uwe gejustificeerde Diameter; welke door zich
zelven moet vermenigvuldigd zyn, om 361/16 te hebben, welk uitmaken 22 heelen
en 9/16, welke gy nog vermenigvuldigen zult, door de lange maat, in uw geheugen
gehouden, welke zyn 8 2/3 om den inhoud van uw gezegde Vat te hebben, 195 maten
13/24 van ene maat, welke wat meer is, als een halve maat. Zie daar hoe men zich
moet gedragen voor de maten, 2/3 voor de langte in ’t geheugen gehouden.
4 Maten ½ voor de Kruislyn van den Bodem.
5 Maten voor de Kruislyn van den Deutel.
9 Maten ½ maakt beide uit.
4 Maten ¾ voor degejustificeerde Middellyn.
of 19/4 door de Diameter in vieren gedeeld.
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Welke zyn voor 361/16 voor die zelfde Diameter, door zich gemultipliceerd.
En 22 Maten 9/16 door ’t te brengen tot geheelen.
8 Maten 2/3 langte van ’t Vat.
195 Maten 13/24 brengt een Diameter van langte voort.
Dit doet zien, dat in uw Vat kunnen 195 maten van die, welke gy voor zekere maat
genomen hebt, en 13/24, of een weinig meer, dan de helft.
Wilt gy weten, of gy een misslag hebt begaan, of gy de Gebrokens hebt verloren,
die gy gevonden hebt in ’t onderzoeken van uw Lang, en uwe Middellyn? Neem, dat
gy voor uw Lang niet hebt gevonden, dan 8 maten, en voor de Kruislyn, van de
Bodemen 4, en die van den Deutel 5. Zou de gejustificeerde Kruislyn alleen wezen
4 1/2, welke door zich zelf vermenigvuldigd, geven zoude 20 maten 1/4, dezelve
gemultipliceerd door 8, welke de langte is, voor den gantsen inhoud van uw Vat
geven zullen 162 maten, en niet meer. De misslag zal geweten worden door 162
maten van 195 13/24 af te trekken, welk zal zyn van 33 maten 13/24.
Hier verwonder ik my over hen, die het gebruik van den Peilstok, of Diapason
ondernemen, zonder dat zy iet van de Cyfferkunst weten. Zonder behulp van deze,
zal deze Peilstok vals blyven, of wel niet veel waarheid in zich hebben. Ik laat hun
die in de Cyfferkunst zyn onderwezen, en die ’t gebruik dezer Peilstok verstaan,
bedenken hoe zulke werkluiden, of, om beter te zeggen, zulke broddelaars, in
conscientie hun werk kunnen doen.
Ik versta niet, dat hy, die de Peilstok, of ’t Roejen wil oeffenen, een groot
Cyfferkundige hoeft te wezen; ’t zal genoeg zyn, dat hy de vier voorname Regels
verstaat, te weten Optrekken, Aftrekken, Vermenigvuldigen, en Verdeelen, zonder
welke hy zyn oogmerk niet kan bereiken, ten minste zo ’t schynt.

Exempel met de verdeelingen der Peilstok.
Maar, gelyk we in ’t voorgaande Voorbeeld, Gebrokens van de Cyfferkonst gebruikt
hebben, die gemeen zyn, en niet de twede verdeelingen van de Peilstok; zullen we
hier een ander Voorbeeld ter neder zetten, om te leeren, hoe men hier die twede twede
verdeelingen kan gebruiken: Maar eer we verder gaan, moet ge uwe gelyke deelen
der maat, van uw lang, en uw wyd, elk in twaalf gelyke deelen verdeelen. Onderstel
nu, dat gy, in ’t onderzoeken van ’t lang van uw Vat, 7 gelyke deelen hebt gevonden
van uwen Maatstok, en nog negen deelen van de twede verdeeling van de volgende,
zult gy dit onthouden. Daar na onderstel, dat gy in ’t doen van het onderzoek van
enen der bodemen gevonden hebt 4 gelyke deelen op uwe, en nog zeven deelen van
’t volgende; en onderzoekende de Kruislyn ter plaatze van den Deutel hebt gy
gevonden 5 gelyke deelen, en 3 deelen van ’t volgende.
Wat de vier gelyke deelen van enen der bodemen belangt, gy zult nemen 48, (alzo
elke in 12 verdeeld is) en 7 van ’t volgende, deze zullen zyn 55 voor de Diameter
van gezegden bodem. Wat de 5 deelen der Deutel belangt, gy zult nemen 60 om de
reden hier voor gezegd. Daar zult gy by doen 3 twede deelen van de volgende; en
gy zult hebben 63 voor de Kruislyn van den Deutel. Om de gejustificeerde Kruislyn
te hebben, doe by 55, 63 om te hebben 118; waar van de helft 59, zal zyn de

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

gejustificeerde Kruislyn, welke door zich zelf gemultipliceerd uitmaakt 3481; welke
gy nog multipliceren moet met 9 deelen, en de 9 twede deelen van de volgende. De
7 gelyke deelen maken 84 deelen van de twede verdeeling, en de 9 van de twede
verdeeling, maken 93. Vermenigvuldig dan 3481, door 93, om, na de gedane
multiplicatie, te vinden, 323733, welke gy divideren zult, door 1728 (om reden hier
na te zeggen, en gy zult vinden in 187 maten en 597/7729 van ene maat, die een
weinig meer is, als de helft. Dit doet men, dat uw Vat inhoudt 187 maten 597/1728,
of een weinig meer dan de helft.
De reden waarom men leert divideren 323733 door 1728 is zodanig, om dat gy de
gelyke maten van uwe Kruislyn in twaalven hebt verdeeld; zodanig dat gy hebt voor
uwen gejustificeerden Diameter gevonden 59 twaalfde, welde door zich zelve
gemultiplicerd, uw gegeven hebben 3481, welke zyn van honderd veertig
vierdedeelen, zodanig, dat 12 maal 12 zyn 144. Die 144 vierdedeelen, zyn nog
gemultipliceerd met 93, welke uw lang is, ook in twaalven geschikt, om te vinden
323733, die zyn 1728; en dat, om dat 144 door 12 vermenigvuldigd, geeft 1728. In
’t kort, dewyl gy gemultipliceerd hebt 59 twaalfdeelen, moet gy multipliceeren 12
met 12, om 144 te hebben, die de deeler is van 3481. Vervolgens, dewyl gy nog
gemultipliceerd hebt 3481 door 93 twaalftallen, dat is, door de zelfde maten van uwe
langte, in twaalven verdeeld; moet gy nog verdeelen 144 door 12, om 1728 te hebben,
de ware verdeeling van 323733. Men zal overgaan (na dat wy ’t tot practyk gebragt
hebben) van ’t gebruik tot de Demonstratie.
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55 Diameter van den Bodem in twaalven.
63 Diameter van den Deutel in twaalven.
118 Som van de twe Diamaters.
59 Diameter gejustificeerd in twaalven.
59
531
295
3481 Diameter gejustificeerd door zich gemultipliceerd en gebragt tot 144.
93 Langte tot twaalftallen gemaakt.
10443
31329
323733 Uitkomst om te Divideren met 1728. Deze Verdeeling gemaakt zynde,
komt het op de hoeveelheid van 187 597/1728
Om tot betoog der bovengezegde Dingen te komen, sla men ’t oog, op ’t rolronde
Vat A B C D. A B. zy gelyk de maat van uwe Kruislyn B. G. of A F, gelyk aan de
maat van uwe langte. Gy zult my ligtlyk toestaan, dat dat Vat maar drie maten in
houdt: en dat dewyl de Linie B C, of A D. driemaal is de linie B G, of A F, te weten
ene in A B G F, ene andere in F G H E; en de derde en laatste in E H C D. Daar na
zy’er een ander Vat waar in ’t eerste besloten is, of bekledende het eerste; te weten
I B C M, hebbende zyne Kruislyn, I B. ’t dubbel van de Kruislyn van ’t kleine Vat
A B. dat is, vervattende twemalen de maat van uwe Diameter. Dit Vat, dus gemaakt
zynde, zal van ’t Vat A D C B niet verschillen, dan in de Kruislyn, want deszelfs
langte zal wezen, of moet gelyk wezen aan de langte B C., op dat I M. ook zy van
drie maten, gelyk aan de maat van uwe langte. Maar dewyl de Kruislyn I B, het
dubbel der Diameter A B is, volgt daar uit, dat de gantse oppervlakte van de grote
Cirkel, B O I N. viermaal zo groot zy, als de oppervlakte van de kleine Cirkel A P
B Q. Dit kan men op ene andere wys betogen, door ’t eerste Voorstel van ’t twaalfde
van Euklides, te weten, dat het vierkant gemaakt op de Kruislyn B I, viermaal grooter
zal zyn, als ’t vierkant gemaakt op de Kruislyn A B. Dit is beter te verstaan, om dat
in de gantse Figuur van Euklides (dat is, wanneer verscheiden Cirkulen, de ene in
de andere zynde een, of een verschillend middelpunt hebben, ene afstand hebbende,
waar van de ene gelyk is aan de andere) de evenredigheid van de ene oppervlakte
tot de andere altyd uitgedrukt is, door vierkante getalen, dat is, dat, zo de Diameter
van de ene eens zo groot is, als de andere; de oppervlakte van de ene ’t vierdubbel
van ’t andere zal zyn. Hier uit volgt, dat de oppervlakte is vierdubbel, of dat zy
viermaal zo veel vervat, als de oppervlakte A B P Q; en, zo A B P Q. de oppervlakte
van ene maat is, is ’t zeker, dat B O I N. de oppervlakte zy van vier maten: Maar
dewyl gezegde oppervlakte B O I N. de oppervlakte van vier maten vervat, is ’t
duidlyk, dat het gantse lighaam I K G B, vier geheele en volmaakte maten inhoudt;
en ’t gantse lighaam I L B H. zal vervatten acht volkomen maten. Dus zal ’t gantse
voorgaande Vat twaalf gantse volkomene maten kunnen laten, van twe malen, de
maat van zyn Diameter, en van drie malen de maat in zyne langte. Daar van daan is
gekomen de voorgaande Regel, die gebiedt de maten van de Kruislyn door zich zelf
te multipliceren, daar na de uitkomst daar van door de maten, welke ’t Vat inhoudt
in de lengte. Zie de Figuur hier achter.
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Eer we een eind van dit Artikel maken, zal ik hier een Figuur by doen, door welk
middel men, met den opslag van een oog, de reden zal kunnen zien, waarom men de
Kruislyn van ’t midden van een Stuk, dat men meten wil, by de Diameter van enen
der Bodemen voegt van dat zelfde Stuk, om nemende de helft van de Som de
gejustificeerde Diameter te hebben.
Het stuk, dat te meten is, wordt verbeeld door A C F D B E. De Linie E F. die is,
of verbeeldt de Kruislyn van het midden, zy geschat op 10 maten. De Linie A C, die
de Diameter van enen der Bodemen is, worde geschat op 8 maten. Doe 10 maten by
8, zult gy hebben 18 maten, waar van de helft is de gejustificeerde Diameter, die van
negen maten is. Maar de Diameter van enen der Bodemen is van 8 maten; dus zult
gy, om ze van negen maten te maken, ene maat by de Linie A C, of B D, voegen (om
dat de ene is, als de andere) in dit soort. Verdeel ene uwer maten netjes in tween:
daar na geeft’er ene van aan A, die recht na G. gaat, om te hebben A G, gelyk aan
de helft van ene uwer maten. Doe ’t zelfde van de kant der C. na L. toe, en van de
ene kant B. na I. toe, daar na van de kant van D, na M. toe; trek daar na de Linie G
H I. in de Linie L K M. om te hebben de gantse vierhoek G H I M K L, gelyk aan
de gantse Figuur A E B D F C. Het geheel is zo gemeen voor hun, die een weinig in
de Meetkunde ervaren zyn, dat het geen langer uitlegging nodig hebbe. Zie de Figuur
hier achter.

Andere manier van de Peilstok te verdeelen.
VI. Daar is ene andere Verdeeling voor de maat van de Diameter der Peilstok, of
Roede, die in ’t gebruik veel gemaklyker is, als de voorgaande, dewyl die niet meer
dan Multiplikatie vereist; te weten, dat de langte van ’t Vat, gemultipliceerd zy door
de middellyn van deze, om de juiste maat te hebben. Deze Verdééling is dusdanig.
Na dat gy de grootte van uwe Kruislyn gevonden hebt, door de manier, hier voor
opgegeven, zult gy u van een Notebome Tafel voorzien, die juist glad en vlak is,
waar op gy een rechte onbepaalde Linie zult halen, die by voorbeeld zy A B. Op het
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punt A; zult gy de Loodlyn A E. oprechten, zo na als gy kunt, welke ook onbepaald,
of naar believen zal wezen.
Dit alles dus gereed gemaakt zynde, zult gy op uwen Peilstok, reeds in gelyke
deelen verdeeld, de langte der maat van uwe Kruislyn zo na nemen, als mooglyk is.
Daar na, zonder de Passer te veranderen, zult gy enen der benen op ’t punt A van de
geprepareerde Linie zetten, daarze door de Loodlyn A E is gesneden, en met de
andere zult gy ’t Punt D. tekenen. Daar na zult ge met de zelfde opening der Passer
(zonder het onbeweegbare been der Passer van ’t Punt A. te lichten) op de Loodlyn
’t punt E. tekenen, op dat A E. zy gelyk A D, te weten gelyk een maat van de grootte
van uwe Diameter. Zet daar na het onbeweegbare been van de Passer op ’t Punt D,
en teken met het andere het punt H, gelyk A D. Daar na ’t op ’t punt van de zelfde
opening overdragende, teken het punt B, en gy zult dus zo lang voortgaan, als gy
kunt. Gy zult door dit middel uwe Linie bereid hebben op uwe Tafel, verdeeld in
gelyke deelen, komende elk deel overeen met het Staal van uwe Diameter. Deze
deelen of gelyke verdeelingen zullen door getalen aangetekend worden, zettende 1.
op D., 2. op H., en zo voorts.
Elke van deze gelyke deelen zal zich op deze wyze in ongelyke verdeelen. Zet een
der beenen van de Passer op ’t punt E, en opent ’t andere tot het punt D. Als de Passer
dus geopend is, verplaats dan een der beenen op ’t punt A. (altyd zonder veranderen
der opening van gezegde Passer) en teken met het andere been ’t punt F, om te hebben
A F, gelyk aan E D, en de Linie A F zal de Diameter van een Vat wezen, ’t geen
alleen twe maten op de oppervlakte van den enen der Bodemen hebben zal. Merk
ook wel, dat de Linie A F, dewylze gelyk is aan de Linie E D, tot een Diagonaal zal
zyn, of dienen van de Linien A F en A E, en dus van de andere die volgen. Daar en
boven breng het onbeweeglyke been van de Passer op ’t punt E, en zet het andere
op ’t punt F. Daar na, zonder deze opening te veranderen; zet de onbeweeglyke voet
op ’t punt A, en teken met de andere ’t punt G, en de Lini A G, zal de maat van een
Vat zyn, dat drie maten in zyne Diameter zal hebben.
Men opene de Passer voor de derde reis, en zette de onbeweeglyke voet op ’t punt
E, en ’t andere zette men uit op ’t punt G. De Passer dus geopend zynde, zet de
onbeweeglyke voet op ’t punt A, en maak met de andere ’t punt H, en de grootte, of
Linie A H, zal de maat zyn van een rond Vat, dat vier maten van ’t Land in zyne
Diameter inhoudt. Zie achter de Fig.
Kortom let wel, dat zo gy wel te werk zyt gegaan, de vierde ongelyke maat juist
zal komen te vallen op de twede gelyke maat, en dat, om dat twemaal twe maakt
vier. Zo ’t anders gebeurt, als gy werkt, zult gy daar door gewaarschuwd wezen, dat
gy kwalyk zyt te werk gegaan, en in ’t openen en verzetten van uwen Passer enen
mislag hebt begaan. Dus zult gy voor de twedemaal uw werk opnemen. Voorts de
negende ongelyke maat, moet uitkomen op ’t punt der derde gelyke maat, dewyl
driemaal drie negen maken; en de sestiende ongelyke maat, zal komen op ’t ware
punt van de vierde gelyke, en dat om dat viermaal vier zyn zestien; en dus met andere,
zo’er meer zyn.
Wat voorts de andere ongelyke Verdeelingen belangt, gy zult den onbeweeglyken
voet der Passer op ’t punt E. zetten, en den anderen zo ver voortzetten, dat hy op ’t
punt H. kome; daar na zult gy met de dezelfde opening (den onbeweglyken voet der
Passer op ’t punt A. zettende) ’t punt I. tekenen. Daar na zult gy den onbeweeglyken
voet van den Passer op ’t zelfde punt E. zetten, en ’t andere openen tot het punt I.
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Gy zult uwe Passer, dus geopend, op ’t punt A. zetten, en met den anderen
beweegbaren voet zult gy ’t punt K. maken. Op de zelfde wys, of manier zult gy ’t
punt L. en ’t punt M. zoeken, en ook ’t punt B; welke juist op ’t punt der derde gelyke
maat zal vallen, om redenen te voren verklaard, ten minste, zo gy genen misslag
begaat. Gy zult met de andere gelyke verdeelingen voortgaan, die zich op uwe Linie
bevinden, op de zelfde wys, zo en zo langen tyd, als u dunkt goed en nodig te wezen,
om de Kruislyn van ronde Vaten van uw Land, of Woonplaats te weten.
Dit gedaan zynde, zal de eerste maat A D. onverdeeld blyven. De twede, die D H.
is, zal in drien verdeeld worden; de derde is H. B. in vyf, en de vierde in zeven; de
vyfde in negen, en dus met twe voortgaande, zo men nog meer maten had.
Als uwe Linie dus op uwe Tafel zal verdééld wezen, zult gy, met behulp van de
Passer, elke verdééling nemen, en ze zo net en naaukeurig, als mooglyk is, overdragen,
op den kant van uwe Roede, die tot een maat van de Diameters is gereed gemaakt.
Als gy ze overdraagt, onderzoek dan gedurig, of de vierde ongelyke juist zal komen
te vallen op de twede gelyke, en de negende ongelyke op de derde gelyke, en zo
voorts. Dit gedurig onderzocht hebbende, zal dit u beletten te passen in ’t verdeelen
van uwe Roede.
Daar by, zo ’t u in ’t hoofd schiet deze bereide Roede voor de Kruislynen van
ronde Vaten in gelyke deelen te verdeelen, zou dit overtollig en onnut wezen; ’t
zoude zelf beletten de eerste gelyke deelen van deze Roe, of Peilstok te verdeelen
in verscheiden andere gelyke deelen, gelyk men ’t ook dus in ’t begin van ’t twede
Artikel geleerd heeft.

Gebruik in Praktyk.
VII. ’t Maken zo verstaanbaar mooglyk opgegeven zynde, gaan we daar van ’t
Gebruik, of de Praktyk leeren. Zet de Roe, dus verdeeld, aan ongelyke maten aan
enen der Bodemen van uw Vat, dat gy zoekt te onderzoeken; en hou in uwe gedachten,
de maten, welke gy gevonden hebt dat op uw Peilstok gestaan hebben, of Schryf ze
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op een stukje papier. Zet daar na de Peilstok by den buik op ’t Vat, met zodanigen
kuust, dat zy in ’t Lood staat; onthou in uw geheugen de maten, die daar op staan.
Maak daar na van deze twe maten (te weten van de maat des Bodems, en de maat
van den Buik) ene maat, waar van de helft de gejustificeerde maat zal wezen van ’t
Vat, dat gy te meten hebt. Als gy dit weet, zult gy uwen Diapason, of Roede, te voren
voor de maat der langte, op de langte van ’t te meten Vat, met zulke Konst gereed
gemaakt, dat de haak van de Roede enen der Bodemen van gezegde Vat rake. Zie
daar na hoe vele maten dat Vat houde, (de dikte der Bodemen naar gissing daar zynde
afgetrokken) welke gy door uwen gejustificeerden Kruislyn zult vermenigvuldigen;
en ’t geen de uitkomst van deze enige vermenigvuldiging is, zal zyn, of tóónen, hoe
vele maten ’t Vat inhoude, dat gy onderzoekt.

Voorbeeld.
Hebbende met uwe Roe den Bodem van uw Vat gemeten; laat ons stellen, dat gy
gevonden hebt, dat hy, in ’t kruis, 7. ongelyke maten groot is. Hebbende ze daar na
op den Bom van uw Vat overgebracht, nog 9. ongelyke maten binnenswerks
gevonden: doe zeven ongelyke maten by negen, om te hebben 16 ongelyke maten.
Trek daar de helft van, en gy zult hebben 8. maten, om uwe gejustificeerde maat te
hebben; de andere kant van de Roe (die om de langte te meten toebereid is) door
zulke konst, als de haak, die aan ene der einden is, zynde daar na gezet op enen der
Bodemen, toont u 12 gelyke maten (de dikte der twe Bodemen by gissing daar zynde
afgetrokken). Deze 12 gelyke maten worden door uwe gejustificeerde Kruislyn
gemultipliceerd, die zyn 8 ongelyke maten, om na gedane multiplicatie te hebben 96
in ’t gantse lighaam van gezegde Vat. Zie daar hoe men doet.
7 Maten, Kruislyn van enen der Bodemen.
9 Maten, Kruislyn van den Buik.
16 Maten, som der twe Kruislynen.
8 Maten, som der twe Kruislynen.
12 Maten, langte van het Vat.
96 Product en inhoud van ’t gantse Vat.
Maar gelyk in ’t meten van de Kruislyn der Vaten ’t dikmaal gebeuren zal, dat gy
boven en onder de deelen vinden zult, ’t zy gelyke, ’t zy ongelyke, enig deel, of portie
van zyn volgende deel (’t geen men gemeenlyk Gebroken noemt) ben ik te rade
geworden, om’er u hier een Voorbeeld van te geven.

Voorbeeld met Gebroken.
De Roe tot de Kruislyn der Vaten gereed gemaakt zynde, is het de kant, die in
ongelyke deelen verdeeld is. Na dat zy is gelegd aan den Bodem van een rond Vat,
toont zy u voor zyne Diameter 15 gelyke maten, en 2/3 van zyn volgende, en door
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’t Bomgat 17 maten, en nog 1/2 van de volgende. Beide by een zynde gevoegd,
maken 32 maten 7/6, waar van de helft is 16 maten en 7/12.
Zie daar uwe gejustificeerde Kruislyn, welke gy in uw geheugen zult houden.
Deze zelfde Roe gereed gemaakt voor de lange maten der Vaten (’t is de kant die in
gelyke deelen verdeeld is) gelegd zynde geweest op zo een wys tegen de ronde Vaten,
dat de Kruislyn enen der Bodemen raakt, zal u geven 8 gelyke maten; en 4 van de
volgende. Vermeerder uwe gejustificeerde Diameter, die van 16 maten en 7/12 van
een maat door 8 lange maten en 1/4 van ene maat, om voor ’t gantse lighaam van
gezegde ronde Vat te hebben 136 maten en 13/16. Zie daar hoe men ’t bewerkt.
15 Maten 2/3 Diameter van enen der Bodemen.
17 Maten ½ Diameter van den Deutel.
32 Maten 7/6 somme der twe Diameter.
16 Maten 7/12 helft en gejustificeerde Diameter.
8 Maten ¼ langte van ’t Vat.
136 Maten 13/16 Product en Inhoud van ’t Vat.
Dit zal ten gebruike genoeg zyn, te meer dewyl ’t schynt, dat we daar van genoeg in
een der voorgaande Artikels gesproken hebben; daar de Lezer zynen toevlucht toe
kan nemen.

Demonstratie.
VIII. ’t Gebruik zynde geléérd, zullen wy’er hier de Demonstratie van laten volgen.
Voor eerst, zult gy aanmerken, dat de Roe, of Diapason door ongelyke deelen
verdeeld, verbeelt verscheiden Cirkels, die geen een middelpunt hebben, gelyk gy
na de volgende Figuur zeer wel zien kunt; alwaar de Kruislyn A B, gehouden moet
worden voor de ware Maatstok van een maat der plaatse van de Stad, of ’t Land,
daar gy gezegde Diapason, of Roe gemaakt, of toegesteld hebt.
Dus zal de gantse Cirkel A C B D, de plaats ener oppervlakte, ’t zy hoge, ’t zy
lage van ene maat bekleden. De Cirkel A F E G, zal de oppervlakte van twe maten
zyn, te weten een in de Cirkel A C B D, welke de grote Cirkel A F E G in zich vervat
en besluit. Daar na een andere maat in de
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wydte, tussen de Cirkel A C B D vervat, en ’t einde van de andere Cirkel A F E G;
of om beter te spreken in de halvemaanse Figuur A F E G A D B C A. Hier uit volgt,
dat de ronde oppervlakte A F E G A, het dubbel van den omtrek A C B D A moet
zyn, en de oppervlakte A L H K A. ’t driedubbel van de zelfde oppervlakte A C B
D A; en de oppervlakte A M I N A, ’t driedubbel. ’t Is gemaklyk te toonen, dat die
oppervlakte A M I N A, ’t vierdubbel van de oppervlakte A C B D zy, om dat hare
Kruislyn, A I, ’t dubbel der Diameter A B is; gelyk in ene der voorgaande Artikels
gezegd is, waar in geleerd is, de Roe in verscheiden gelyke déélen te verdéélen. Tans
zullewe tóónen door de twede van ’t twaalfde van Euklides, dat de ronde oppervlakte
A F E G A, ’t dubbele van de ronde oppervlakte A C B D zy; zie daar de twede
propositie van ’t twaalfde van Euklides.
De evenredigheid van ene Cirkel tot ene andere is zodanig, als de evenredigheid
van een vierkant, gemaakt op de Kruislyn van den enen tot het vierkant, dat gemaakt
is op de Kruislyn van den anderen; dat is, gelyk de evenredigheid is, die men heeft
van een vierkant tot een ander vierkant, zodanig is de evenredigheid van de ene Cirkel
tot de andere. Maar ’t vierkant, dat zyn zal op de rechte A E, welke de Diameter der
Cirkel A F E G, A zal (zo door de constructie, als de laatste op een na van de eerste
van Euklides) ’t dubbel van ’t vierkant wezen, dat zal zyn gemaakt op de rechte A
B, welke is de Diameter van ene maat, waar uit volgt door deze twede van ’t twaalde,
dat de oppervlakte, of de Cirkel A F E G, ook het dubbel van de oppervlakte van de
Cirkel A C B D zal wezen, ’t geen men toonen wil. Maar door ’t zelfde bewys zult
gy toonen, dat de Cirkel A L H K A, ’t driedubbel van de eerste Cirkel zy, die de
oppervlakte van ene maat inhoudt, te weten, ’t driedubbel van den Cirkel A C B D,
om dat het vierkant, dat op de rechte linie A H. gemaakt zal worden, ’t driedubbeld
van ’t vierkant zal zyn, dat gemaakt zal zyn op de rechte A B, (altyd door de
constructie, en door de laatste op een na van ’t eerste) en dus met de andere, zodanig
dat de oppervlakte, of Cirkel A, M, I, N A, ’t vierdubbeld van de kleine Cirkel A B
C D zal wezen.
Om deze demonstratie te verstaan, moet men ’t Artikel VI. wel verstaan, daar in
getoond wordt hoe men moet de Roe in ongelyke deelen verdeelen.
Daar zal men zien, dat de linie A F, die hier door A E. verbeeld wordt, gelyk is
aan de Diagonaal E D; en om dat het vierkant, dat daar op zal gemaakt worden,
dubbel zal zyn (door de op een na de leste van ’t eerste) van ’t vierkant, dat op A D
gemaakt zal worden, ’t geen hier door de linie A B. verbeeld is. Voorts het vierkant,
dat gemaakt zal worden op den Diagonaal E F, zal ’t driedubbel wezen van ’t vierkant
gemaakt op A D, om dat het gelyk zal zyn (door de laatste op een na van ’t eerste)
met het vierkant A F en met het vierkant A E. gemaakt. Maar ik heb tegenwoordig
getoond, dat het vierkant zy, dat gemaakt zal worden op A E, en het dubbel gevoegd
met het enkel, maakt het driedubbeld. Maar de Diagonaal E F, in de Figuur van het
Artikel VI. is hier door de rechte Linie A H. verbeeld, deze is de reden, waarom ’t
vierkant, dat op ’t rechte A H. zal gemaakt worden, ook driedubbel zal wezen, van
’t vierkant, dat op de rechte linie A B zal worden gemaakt, en dus met den anderen.

Hoe men met de zelfde Roe de Vaten van verscheiden langten kan meten.
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IX. Ik meende hier een einde te maken met het geen ik over de Roe te zeggen had,
wanneer my te binnen schoot, dat men met ene Diapason, of Roe de ronde vaten van
verscheiden en vele Landen kan meten, als men maar, of door gewoonte (andersins
bevinding) of door gewigt de evenredigheid kan weten, van de maat der plaatse, daar
de Diapason gemaakt is, tot de maat der Plaatse, daar zy niet is toe gesteld.
Bijvoorbeeld. Ik heb een Roe, of Diapason die te Lyon is gemaakt. Deze Roe zal my
kunnen dienen, of te Vienne, of te Romons in Dauphine, of in een andere plaats, als
ik maar door ’t zeggen van verstandige Luiden, of goede ondervinding de
evenredigheid weten weten kan, die, die’er tussen de maat van Lyon en die van
Vienne, of Romans is. Dus van Lyon te Vienne gekomen zynde, en willende roejen;
zult gy zeer naarstig onderzoeken, of drie potten van Vienne niet houden twe potten,
of twe potten en een halve, of een ander getal van de maat van Lyon. Zo dit zo is,
zal uwe Diapason u in die plaats zo wel dienen, als of zy daar gemaakt was, zo gy
maar den Regel van Drien verstaat.

Voorbeeld door de maat zelve.
Om beter te verstaan; stel, dat de zeven potten van Lyon niet maken dan zes en een
halve van Vienne, dat gy zynde te Vienne, en hebbende in een Vat met een Roe,
gemaakt te Lyon, gevonden 267 potten 11/28, terwyl de zeven potten van Lyon, niet
maken dan 6 1/2 potten, Viense maat. Om dit in Viense maat te doen veranderen, en,
om te weten, hoeveel die 267 potten en een half Lyonse maat, potten van Viense maat
inhouden, reken dit door uwen Regel van Drien, zeggende; zo zeven potten Lyonse
maat niet uitmaken, dan zes potten en een halve Viense maat, wat zullen 267 potten
en een half Lyonse maat te Vienne doen? Multipliceer 267 potten en een half, om te
hebben 6955/4, Divideer 6955/4 door 7, om te hebben 248 maten 11/28 van Vienne.
Zo 7 geven 6 ½, hoeveel zullen geven 267 ½?
Multipliceer 267 ½
door 6 ½, waar van ’t Product
is 6955/4
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Divideer 6955/4
door 7 zal ’t komen op ’t
Quotient 248 11/28
Welke een Vat van Vienne inhoudt.

Exempel door gewigt.
Zo gy u wilt van Wigt bedienen, als gy van Lyon na Vienne ging, onderzoek netjes,
hoeveel oncen een Maat van Lyon (men verstaat goede Wyn Klaret) Markgewigt
weegt. Stel by voorbeeld, dat een maat Wyn binnen de Stad Lyon net twe en dertig
oncen weegt. Onthoud dat, of zet het voor zekerheid op papier. Als gy daar na te
Vienne komt, doe zo veel, dat gy vindt Wyn (ten minste zo ’t mooglyk is) van de
kleur, kracht, en smaak van die, welke gy in de Stad Lyon hebt onderzocht. Na dat
gy, met het gewigt, wel hebt onderzocht, hoe veel een Maat weegt (men verstaat een
Maat van Vienne) en stel by voorbeeld, dat zy weegt vier en dertig oncen en 6/15
van een once. Wilt gy nu weten, hoe vele Maten van Lyon gy nodig hebt, om een
Maat te Vienne te maken? Verdeel vier en dertig oncen 6/15 door 32 oncen, en gy
zult vinden, op ’t Quotient een maat 1/13 van Lyon, waar van ene Maat 1/13 van
Lyon, ene Maat te Vienne maken zoude. En dus zouden de 14 van Lyon niet meer
maken dan dertien te Vienne. Dus ’t voorgaande voorbeeld nemende zeg. Zo ene
maat 1/13 van Lyon niet maken, dan ene maat te Vienne, wat zullen 267 maten en
1/2 maken? Zo gy zonder dwalen werkt, zult gy zo veel dan in ’t voorgaande vinden,
te weten, 248 maten 11/28, of wel gezegd; zo 14 niet maken dan 13, wat zullen maken
267 1/2, of 248 11/28.

Aanmerking.
Als men de ene en de andere Maat onderzoekt, wagt u, dat gy genen misslag begaat,
hoe gering hy ook wezen mag, want de minste misslag ontrent een Maat begaan, zou
u een grote fout maken in een grote menigte van Maten; Eindlyk, de eerste werking
door de ondervinding der Maten gemaakt, is gemaklyker en zekerder.

Andere soort van Roe, die gemaklyker te maken is, welke men te Parys en
in andere Plaatsen gebruikt.
Deze Roe is een soort van een vierkante houtten stok, of stale Roe, hebbende op elke
kant vier linien breette, en ontrent vier voeten, en twe, of drie duimen langte. Men
geeft ze niet dan deze langte, om dat ze overeenkomt met een pyp, dat het grootste
Vat is, daar men vocht bekwaamlyk in doen kan. Op de Plaatsen, daar dit fust langer
mogt zyn, moet men naar gelang een langer Roe maken.
Gelyk de Vaten met de vogten, welke daar in zyn, vaste lighamen zyn, die drie
dimensies langte, breedte en diepte hebben, moet men noodwendig, om recht te
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weten, wat’er in kan, een nette maat hebben, van die drie soorten van uitgestrektheid.
Met moet deze dan op de Roe aanmerken. Daarom moet men’er op aantekenen de
maat, die elke der welgeschikte Vaten houden kan, die in een Land, of verscheiden
Landen in gebruik zyn. Men kan ze in Vrankryk tot negen soorten brengen, deze zyn
1. De Muid en halve Muid. 2. De halve Queue en Quarteau van Orleans. 3. De Pyp
en Bussard, of Bisse, gelyk men te Anjou zegt. 4. De halve Queue, de Quarteau, en
halve Muid van Champagne. Men kan alle ongeregelde stukken, op deze negen
soorten van reguliere Vaten roeijen, merkende aan de evenredigheid en overeenkomst,
die zich in hunne dimensies bevindt. Of gelyk in rolronde lighamen, dat is, zulke,
die lang en rond zyn, de breedte de diepte gelyk is, is ’t genoeg op de Roe te tekenen
de langte en diepte om van de grootte van een Vat te oordeelen.
Deze twe dimensies zyn, op de vier kanten van de Roe, verdeeld in Konings voeten,
elke voet in twaalf duimen verdeeld, en elke duim in twaalf linien. De Voet wordt
door twe stippen op de ene kant gesteld aangetekend, de Duim door een stip, of door
een gantse linie, en de Linie wordt gemeenlyk door een streep getekend. Men tekend
ook in Letters aan, de verscheiden reguliere stukken, waar van we te voren gesproken
hebben, en deze Tekens, of Letters moeten in twe punten, van elke kant gezet worden,
waar van de ene de langte, en de andere de diepte van de Stukken betekent. Op de
eerste kant der Roe tekent men ’t Teken der Muid, en half Muid; op ’t twede dat van
een halve Queue; en van der Quarteau van Orleans; en die van andere geregelde
stukken, op de twe andere kanten, naar den rang welke ze boven hebben.
Onder den naam van elk Stuk, moet men twe, of drie punten tekenen die van den
andere, de ene boven de andere staan, zo ver als zy moeten om een half Setier, of
Maat van vier Mengelen vocht te betekenen, die 8 pinten houdt, en te boven gaan de
juiste Roe, of Maat van ’t Vat, dat daar op door zyn teken getekend is.

Gebruik.
Gy moet ten eerste de hoogte des Bodems van ’t Stuk nemen, dat gy wilt roeijen.
Daarom legt gy uwe Roe net op het punt daar ’s Konings voet ge-
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tekend is; dragende zorg, dat men ze plaatst zo net op het midden des bodems, dat
zy zich in twe gelyke deelen verdeelt, zonder ’t welke men een valse Kruislyn zal
nemen. Vervolgens brengt gy uw gezicht op het punt der Roe die reikt aan de andere
Kim. Zo dat punt, is dat van den naam van ’t Stuk, is zyn Bodem van goede maat.
Maar zo dat punt van den naam van ’t stuk is, beneden de Kim, gaat zy te boven, en
gy ziet hoeveel door de punten, die de halve Setier, of Maat van vier Mengelen
beduiden. Men moet schryven, of in zyne memorie onthouden, de getalen van die
halve Setiers die over zyn, om ze te voegen by het getal van die, welde gy vinden
zult, in ’t meten van de langte van ’t stuk: maar ’t is niet genoeg enen der Bodemen
te meten, men moet ze beide meten, om te zien, of de ene niet groter zy dan de andere
’t geen menigmalen gebeurt. In dat geval moet men hem rekenen en aftrekken van
’t over zyn naar gelang. Daar en boven moet men nog op de dikte, of den buik van
’t Vat letten; en om te weten, hoe veel die kan groter zyn. Men moet de Roe in ’t
Lood doen ingaan, door den Deutel; zo dat zyn einde, daar de voet des Konings op
staat, den grond reikt. Daar na den vinger op ’t punt brengende van de Roede, die
aan de binnenkant komt, van den Deutel, ziet men de tussenwydte welke men heeft
van ’t onderscheid, tussen de Kruislyn van ’t midden, of van de Deutel en de Kruislyn
van den Bodem. Daar na neemt men daar de helft van, en die tot de spatie gebragt
hebbende van de Setiers, of Maten van achtien Mengelen van den Bodem, rekent
men zo vele Setiers, als men door de twe, die over zyn, getekend vindt.
De langte van ’t stuk roeit zich, op de zelfde wyze, als zyne hoogte; en zo men
overhoudt, voegt men ze by die van den Bodem, om daar van een geheel te maken,
volgens de Regel, die boven gegeven is.
Men moet nog letten op de gedaante en plaats der dingen, of zy niet breed en plat
zyn, of’er gene zyn, die ingedrukt zyn; of de Bodemen, dat laatste gebrek niet hebben,
of iet dergelyks, of het stuk niet geknaagd, of kwalyk gemaakt zy; want in alle deze
gevallen, moet men ze verminderen naar gelang van ’t geen men ze anders te groot
zoude vinden. Zie ook ton, vat.

ROE Om Schepen te meten.
Om te weten hoe veel een Schip, dat eerst geboud is, kan wegvoeren en hoe groot
het zy; zyn gezworen Timmerlieden genoodzaakt den Bodem, of de Kiel te meten,
en daar van een Verklaring te geven, of ene Attestatie van ’t getal der Vaten, of
Lasten, die daar in kunnen. De tweenveertig vierkante voeten voor een Ton gerekend.
Zy nemen ten eerste de langte van een Schip, van de Voor- tot de Achter-steven,
daar na van de wydte, aan elken eind ter wydte van 8 voeten van het Achtersteven,
tot aan de Voorsteven. 2. In ’t midden der wydte om de overgebragte wydte hebben,
en van deze verschillende wydten ene gemene, of gejustificeerde te hebben, die de
anderen vergoed. Eindlyk metenze de hoogte. Eerst in ’t midden by de Masten. 2.
Aan elke der einden, gekomen van het Zaadhout tot onder de Luiken. 3. Boven tussen
de twe Verdekken, daar na brengen ze dede drie diepten, om daar van ene gemene
te hebben, die de hoogten vergoed. Daar na vermenigvuldigen ze de langte door de
gemene wydte; en ’t geen daar van komt door de gemene hoogte, en eindlyk,
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verdeelenze ’t laatste Product door twe en veertig voeten. ’t Geen voor ’t Quotient
komt, geeft het getal der Vaten welke ’t Schip kan laden.
roeper, of lokvogel, is een Vogel, welke men tot den Vogelvangst gebruikt, om
andere te roepen, of te lokken, en in de Netten te doen komen.
roeren wordt geheten, wanneer men met een Riekje, of Krouwer in een Oranje-, of
andere Heester-bak, of Pot roert; by voorbeeld, op een Bed met Sla, Erreten, Cichorei,
Aardbyen, enz. dit geschiedt door ze te roeren, dat is, de aarde los te maken, die
geslagen schynt, zo dat het Regenwater, of besprengingen, in den bonk van aarde
kunnen komen, die in de Bak is, of onder de korst van de aarde kunnen komen, om
der wortelen tot voedsel te gedyen.
roervink, is een Vogel, die men aan een Tou, wat ver van ’t Net vast bind, om de
andere Vogels te doen naderen en vallen; als men deze op en neder beweegt.
roest. Om Yzer-, of Staal-werken voor Roest te bewaren, zult gy in een aarden
verglaasde Pot doen smelten, vier ponden Varkens Reuzel, klein gesneden, en van
zyn Vluis en Klieren gescheiden, welke ze bedekt, doende daar twe, of drie lepels
gemeen water onder. ’t Vet gesmolten zynde, zult gy ’t door een doek gieten; daar
na zult gy ’t in de zelfde Pot doen, met twe oncen geraspte Kamfer, en gy zult het
zachtjes doen koken, tot dat’er de Kamfer in gesmolten is. Daar na uw Mengsel van
’t vuur nemende, zult gy’er Loodwit, of een stof, waar van men de Kryden van
Yzerkleur maakt, zo veel nodig is, om ze van die zelfde kleur te maken; gy zult Yzer,
of Staal zo heet mogelyk met uw hand vryven, en als het koud is, zult gy ’t met
Lywaat afvegen.

Om de Roest van de Wapenen te doen.
Bestryk de Wapens met Lywaat, geweekt in Oleum Tartari per deliquium.

Hoe men de Oleum Tartari maakt.
Om deze Oli van Wynsteen te maken, moet men de Wynsteen in ’t vuur laten gloejen
en tot kalk verbranden. Als zy wit is, laat ze koud worden, en ze in een Varkensblaas
gedaan hebbende, zult
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gy ze enen nacht in ’t water, of in ene vochtige plaats leggen, Daar na zult gy den
Blaas onder ene Pers zetten, en deze Olie zal’er uit loopen, welke de eigenschap
heeft om ’t Roest weg te nemen, en glans aan Wapenen te geven.

Om Yzer en Staal voor ’t roesten te bewaren.
Doe Yzer, of Staal zo heet worden, dat men ’t zonder branden niet kan handelen;
vryf ze met wit Maagden-, of Nieu Was; steek ’t daar na weder in ’t vuur, om ’t Was
in te doen dringen, en vryf ’t daar na met een stuk Lywaat af.
rog. In ’t Latyn, Secale. ’t Is een Plant, waar van’er twe soorten zyn. Zy verschillen
echter niet, dan daar in, dat men de ene in de Voortyd zaait, en ze kleiner is, dan de
andere, die men in de Winter zaait.
Beschryving. De Rog schiet verscheiden stelen uit, die ter hoogte van vyf, of zes
voeten groejen. De Bladen zyn lang, smal, weinige. De Bloemen zyn yle bezemtjes,
die aan bosjes wassen, welke aan aairen, of Koornaairen aan de toppen der stengels
groejen. De aairen zyn langer, dan die van Weit, en hebben veel langer haairen. De
Rogge greinen zyn lang en mager.
Plaats. Men zaait dit Gewas op zandige Landen.
Eigenschappen. De Rog ontbindt méér; en is verhittender, dan de Weit. ’t Meel,
of liever ’t Brood daar van gemaakt, op ’t hóófd, tussen twe Lywaten, met wat Azyn,
gelegd, geneest verouderde pyn in ’t hóófd. Dit Bróód is van nature, lymig, stoppende
en moeilyk te verteren en kwaad voor de Maag. Brood van zuivere Roggenmeel
gemaakt, doodt de Wurmen, maakt den buik los. ’t Is echter zo goed niet als
Tarwenbrood. Zo men Roggenmeel met Tarwenmeel mengt, is ’t Brood lichter, beter
van smaak, en strekt zo zeer niet tot last van de Maag, en ’t blyft langer zacht. ’t Is
goed voor luiden, die wat traag van afgang zyn, of die aan schele Hoofdzweer, aan
Speenen, en Hartkloppingen onderhezig zyn. De Zuurdeeg hier van is veel beter voor
Verzweringen, dan die van ’t Koorn.
Een Pap van Roggenmeel met Honig, en een dojer van een Ei, is verzachtend,
ontbindend, bevordert de Verzwering. Men legtze gemeenlyk op de Borsten, voor
gestolde Melk. Roggemeel is een van die Geneesmiddelen, welke men voor
ontbindende houdt. Het heeft byna de zelfde kracht, als die van Gerst, zynde
verzachtend en ontbindend.

Destillatie van Rogge, of van ander granen, als Koorn, en Gerst.
Men maakt ontrent twe derde van een Kromhals vol granen, die men wil, en
destilleertze in een Weerslag-oven, open voor ’t vuur, door een vuur, dat naar de
kunst opklimt. Want door dit middel zal men in ’t Ontfang-glas vinden, Geest, Olie,
vluchtig Zout, dat door den hals van den Kromhals is overgekomen, gemengd onder
veel Flegma, waar van men naderhand Rectificatie, Overhaling kan doen, op heet
zand met een Kolf met een lange hals, met zyn welgeluterd Kapiteel gedekt; en
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hebben zelf door herhaalde Rectificatie, een vlugtig wit Christalyn zout, of ten minste
een zeer doordingende geest, waar in vluchtig zout vervat is, dat zal ontbonden zyn.
Dit kon gebeuren door de grote geschiktheid, welke de vluchtige Zouten der Planten
hebben, om zich in de vochten te ontbinden, of te vervliegen. Men haalt’er ook een
vluchtige Olie uit, die zeer deurdringende is, daar enige deeltjes van een vlug zout
mede vereend zyn.
Eigenschappen. Men kan aan de brandbare geest, met gegiste granen gestookt, de
zelfde eigenschappen, als aan de Brandewyn toeschryven. Het zout en de vluchtige
geest, zyn zeer bekwaam in alle Ziekten, daar ’t in nodig is kwade vochten te
verduwen, en ze door door de gaatjes van ’t vlees en huit heen te dryven door de
vochten, of de ongevoelige deurwaasseming.
Men kan ze ook gebruiken in besmetlyke ziekten, in Borstziekten, en vooral in
Aamborstigheid, en Zydwee: want zy verdryven de snottigheid met magt, die de
mond der vaatjes van de deurwaasseming sloten, en zy helpen de fluimen opbrengen.
Zy verdryven de dampen, die zich daar somwyl onder mengen, en die zelf bekwaam,
zyn, om kortborstigheid voor te brengen, zonder dat’er enig slymerigheid iet toe
doet. Zy ontbinden ’t gestolde bloed, dat de Zydwéé voortbrengt: als men ’t maar in
tyds geeft, en eer het bloed, uit de Vaten gelopen, in Etter verandert.
Men geeft ze, van een half scrupel, tot een half dragma in Wyn, in Vleesnat, of
een ander vocht, Men mengtze ook met Siropen, of Opiaten. Men kan’er zelf ’t
gebruik wel te pas enigen tyd van laten duren, door minder op ene reis te gelyk te
geven. Men gebruikt voornamelyk de vluchtige Olie voor ’t uitwendige, en men
smeert’er de deelen mede, die van de Jicht zyn aangetast, of van een koude vocht.
Men gebruikt ze ook met voordeel, om weder deurstraling in verlamde leden te
krygen.
rog. Zie koorn.
ronden, Arrondir, betekent in de Paarden-berydery een Paard rond om doen gaan,
’t zy op een draf, of galop, ’t zy in een groot, of klein rond, zonder dat het dwers
over loopt, of op zyde uit gaat.
ronden, is ook een Spreekwys van de Hoedemakery, en betekent, den rand van een
Hoed na een Cirkel afsnyden, die’er met kryd op gemaakt is, door een toutje om den
bol van een Hoet te laten drajen.
rood. Bloedkleur; of die na ’t Bloed trekt.
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Om een fraai Rood te maken.
Neem een halfpond Fernambuks hout, twe handen vol as, een hand vol levende Kalk;
laat alles den tyd van een half uur weeken, in een genoegzame menigte van
Regenwater. Doe alles daar na in een nieuwe Pot, laat het ontrent een uur koken.
Haal dan uwe Loog van ’t vuur, en hebbende ze wat laten verslaan, gietze in een
andere nieuwe Pot, en doe daar in smelten een halfpond Arabise Gom, en uw Rood
zal klaar zyn.
Eer gy ’t gebruikt, zult gy ’t in een aarden Pot laten koken, vol met Regenwater,
en met twe Duiten Rots-aluin. Gy zult in dit water uw hout laten weeken, dat gy
Rood wilt maken, en’t’er hebbende uitgenomen, zult gy het laten drogen.
Vervolgens zult gy uw rood een weinig heet laten worden, en daar mede uw hout
vryven, dat gy zult laten droog worden; en als ’t droog is, zult gy ’t met een
Wolve-tand polysten, of die van een Hond, of Os.

Rood Water.
Neem twe ponden Loog met de as van Beukeboom gemaakt. Doe daar in een grote
menigte Brasielhout dat klein gehakt is, Ossebloed, en wat Rots-aluin. Doe alles
koken, en laat dit water koud worden, eer gy het gebruikt.
In de plaats van de bovengewaagde dingen, kunt gy vier oncen roode Goudglid
daar in doen, en latenze op de helft koken.

Water van Brasielhout.
Stamp ontrent de grootte van twe noten Rots-aluin; doe deze Poejer koken in een
Bottel, of Fiool, die byna vol is, met zeer sterke witte Wynazyn. Draag zorg, dat gy
de Bottel roert, en de Poejer wel mengt, enige dagen aan een; Giet daar na de vocht
in een verglaasde pot; Doe daar een half once Arabise Gom en gestoten Brasielhout
by. Doe ’t koken tot op de helft, of wat meer, dan ene derde. Giet de vocht daar na
deur een Lywaat, en bewaar ze in een glazen Bottel, om ze ten gebruike te hebben.

Ander Brasielwater.
Doe twe ponden levende Kalk in sterke Azyn; hebbende daar na de Wynazyn
overgegoten in een ander Vat, gooi daar in gestampt, of klein gehakt Brasielhout;
hebbende van tyd tot tyd de Pot doen omroeren. Daar na zult gy ’t twe dagen laten
bezinken, daar na zult gy’er wat Aluin in doen, en ’t enigen tyd laten staan. Daar na
zult gy de vocht zachtjes op de helft laten verkoken. Gy zult het laten koud worden,
en ’t door een doek gegoten hebbende, zult gy ’t ten gebruike bewaren.
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Ander Brasielwater.
Neem een pond gemeen water, doe daar in drie dagen weeken, een once Brasielhout
in poejer gestampt; een half once Vislym; en twe oncen Rots-aluin. Doe vervolgens
koken op de helft. Dit water wordt enige jaren zonder bederf bewaard.

Brasielwater voor de Lederbereiders.
Doe twe ponden Brasielhout op twe emmeren water; doe ’t tot op een derde verkoken,
en vryf ’t Leder enige reizen met dit water.

Rood voor Ivoor en Been.
Neem een genoegzame menigte scheersel Schaarlaken; en ene menigte van Weed-as
naar gelang. Doe ’t koken tot op een weinig meer dan een derde. Doe’er dan wat
Rots-aluin by, om uwe Tinctuur helder te maken. Laat het een weinig verkoken, en
giet het door een doek; om u daar van te bedienen, zult gy beginnen met uw Ivoor
met Sterkwater te vryven, en daar na met uw Tinctuur.

Rood water, dat fraai is voor Waterverw.
Neem een once Fernambuks hout klein geraspt; en zes dragmen Vislym aan kleine
stukjes gesneden. Doe alles in een verglaasde pot, met drie halfpintjes Welwater, en
doe het op heete as, drie dagen lang met een zachte warmte, trekken. Als de Vislym
wel is gesmolten, zult gy’er twe oncen Kermes by voegen, een once Aluin, en drie
dragmen Borax. Deze drie Drogeryen moeten gestoten zyn. Men moet dit alles op
de helft laten verkoken; en ’t hebbende wat laten verslaan, giet de vocht door een
Lywaat, en bewaar ze in een Bottel, die wel gestopt is. Men moet ze acht dagen in
de Zon zetten eer men ze gebruikt. De galante Dames kunnen dat Rood gebruiken,
om haar aangezicht een kleur te geven, die daar aan ontbreekt.

Rood, dat beter is, als ’t Vermillioen voor Gewassen Schilderwerk.
Doe Rosewater in een pot, doe daar in gestote Konchenille; zo dat het Rozenwater’er
twe vingerenbreed op staat. Doe in een ander Vat Weegbree-water, gooi daar
uitgebrande Aluin in, dat nog heet tot poejer gestampt is. Giet de twe vochten deur
een doek, en mengze onder een, gy zult een schoon Rood hebben, dat gy in een
welgesloten Bottel bewaren zult.

Schone Rode Inkt.
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Doe in een halfpint sterke Wynazyn, koken een halfvierendeel schoon Fernambuks
hout klein gesneden, enige kleine stukken Lersie Chalous, een klein been van
Zeeschuim, en een weinig Aluin; doe alles onder een koken; tot dat uwe vocht schoon
rood schynt. Daar na zult gy ze van ’t vuur halen, en ze hebbende laten koud worden,
zult gy ze in ene Fiool ten gebruike bewaren.
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Oranje Rood.
Doe Fernambuks hout, fyn gehakt, koken; tot dat het water ene fraje Tinctuur kryge.
Giet het daar na deur een doek, en bewaar ’t; makende altyd dat het ver van Yzer
blyft. Als gy ’t gebruiken wilt, zult gy te voren uw hout met water vryven daar
Saffraan in geweekt is, en als gy’er bleek geel op gelegd hebt, zult gy ’t laten drogen;
en vervolgens zult gy’er verscheiden malen van uw Brasielwater overheen doen.
Daar na zult gy ’t bruineren, en met verdrogende Vernis vernissen, met de palm van
uwe hand.
rood. Zie Kleur, Tinctuur.
roode aarde, Rubrica; is een roode dichte zware aarde, die wel naar lever gelykt.
Zy is niet steenig, maar van ene kleur, en gemaklyk te mengen, als men ze nat maakt.
Dioskorides stelt’er twe soorten van Rubrica sinopica en Rubrica fabrilis; of de
roode aarde van Sinopis en der Werkluiden. Matthiolus zegt, dat hy niemand hebbe
gevonden, die hem heeft weten de ware roode aarde van Sinopis aan te wyzen; dat’er
echter, zo veel hy heeft kunnen gissen, geen Mineraal is, dat nader aan deszelfs
beschryving komt, als de gemene Armenise Bolus, welke men gemeenlyk by de
Apothekers vindt in vierkante brokjes, en welke de Heelmeesters dikmaal gebruiken,
om ’t bloed te stelpen, en gebroke beenen te doen heelen.
De Rubrica fabrilis, Roode aarde der Werkluiden, is niets anders, dan ’t rode Kryd,
dus geheten, om dat de Timmerluiden ’t gemeenlyk gebruiken, als zy een stuk houts
willen in den haak afzagen: want, gelyk Matthiolus zegt; zy smeren hunne Lynen
met dat Kryt, om net te tekenen, wat ze daar af moeten zagen, om hunne stukken in
den haak, of recht te doen zyn. Dioskorides pryst de aarde van Kappadocie, als de
beste aan, welke Sinopise wordt geheten, en dus genaamd wordt, om dat men ’t van
die Stad haalt, waar in men’er groten handel in dryft.
De zelfde Schryver zegt, dat de eerste is opdrogende, en samentrekkende, en dat
men ’t dus doet, zo wel in de Pleisters voor de Wonden gereed gemaakt; als in de
verdrogende en samentrekkende koekjes, welke men in een zagt Ey, of in een Kers
inneemt; en dat zy dient, om den afgang te stoppen, en dat ’t rood Kryd die magt niet
heeft.
roodheid van ’t aangezicht. Zie Aangezicht:vlekken.

Maagden Melk.
’t Is ene vocht zo genaamd, om dat zy, in water gegoten, ’t dit doet wit worden, als
Melk. De Meisjes gebruiken het, om haar vel fraai te maken. Men maakt ze van Zout
van Lood, in gedestilleerde Wyn-azyn ontbonden, of met de Tinctuur van Storax en
Benjoin met Brandewyn gemaakt.
rooken is een woord van de Chimie, waar mede men te kennen wil geven, dat men
’t ene lighaam den rook van ’t ander doet ontfangen.
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room is het vetste, dikste en aangenaamste gedeelte van de Melk. De Boter en goede
Kazen, zyn van Room met de Melk gemaakt; men maakt ook grote en kleine Taarten
van Room.

Om veel Room van de Melk te halen.
Neem en rode Slak, en hang ze aan een draad op in ’t midden van’t Vat daar de Melk
in zal wezen, en alles dat boven de Slak zal wezen, zal in een Room verkeeren. Zo
men een gelyke menigte van Melk in een andere pot doet, zonder daar ook Slakken
in te hangen, zal men zien, hoe veel méér’er in den eenen, als in den anderen zy.

Zoete Room.
Zet op ’t vuur drie pinten goede Melk, en als die begint op te komen, zult gy ze
afnemen en laten ze een weinig staan; Doe’er daar na in Oranjewater, Suiker, wat
Meel, en Zout. Doe alles koken, en als ’t gekookt is, zult gy ’t heet opdissen.

Gechokolaatte Room.
Doe een kwartier-uur een pint Melk koken, waar in gy een vierendeel Suiker zult
hebben gedaan; kluts een dojer van een Ei, doe die in den Room; en ze nog een walm,
of drie opkoken. Neem dezen Room van ’t vuur, en doe’er geraste Chokolaat in, tot
dat ze’er kleur van kryge; daar na zult gy ze een weinig weder op’t vuur zetten; en
daar na zo deur een doek gieten, en zetten ze in een Schotel, en dissenze heet op.

Room zonder vuur.
Vul een Pot, of Schotel van Melk met Room’er boven op, waar in gy ontrent vier
lepels geraspte Suiker gedaan hebt wel daar een weinig goede Kaasleb in, en zet ze
op een koele plaats. Zo de Lebbe goed is, zal de Melk in een uur gestold zyn. Als
men dezen Room wil opdissen, moet men’er Suiker over raspen, en’er tien, of twaalf
druppen Oranjewater over doen. Men moet, zo men wil, daar by zo veel Muskus
doen, als’er op de punt van een nagel kan leggen.

Om gekookten Room te maken.
Men moet drie halfpintjes Zoetemelk nemen, en een halfdozyn dojers van Eijeren,
deze zult gy allengskens onder Melk wellen, en daar na’er uwe andere Melk op
gieten, in een kleine Konfituurpan. Doe’er ontrent een vierendeel Suiker, wat meer
of min onder, zo gy wilt, naar dat men ’t zoet, of niet zoet wilt hebben; en doe het
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koken, tot dat het dik wordt; en zo gy wilt dat’er een geur aan zy, doe’er wat
Oranjebloessem-water in, wat Muskus en Amber, of enige Citroen-, of
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Oranjeschillen, wel geconfyt en gestampt, en mengze daar mede. Gy zult weten, dat
deze Room gekookt zy, als zy niet meer blyft hangen aan uwe Spatel, dan zult gy
ze’er uit halen, zetten ze in porcelleine Schoteltjes op, en raspen’er wat gestootten
Suiker over. Gy kunt’er ook Taarten van maken. Daar na zult gy ze een weinig over
’t vuur zetten, in de Pan, of aarde Pot, welke gy roeren zult met uwe garden, den tyd
van een Vader ons, Gy zult hem van ’t vuur nemen zonder meer roerens. Daar na
zult gy ze schielyk op papier leggen, van de grootte van ene Ryksdaalder; zy zullen
groot genoeg worden; daar na zult gy ze terstond te bakken zetten; maar maak, dat
de Oven niet te heet zy. Eer men ze in den Oven zet, moet men ze bestrooijen met
een weinig Poejersuiker, en zult iets goeds zien, ’t geen weinige luiden weten te
doen, zo gy ze wilt dun maken. Als men ze op papier heeft gedaan, gelyk gezegd is,
moet men ze op een Tafel zetten, ze met een Taarte dekzel van koper dekken, en
leggen’er vuur boven op. Zy zullen niet bakken, dan van enen kant. Daar na zult gy
ze op een ander papiertje omkeeren, en gy kunt, wilt gy, aan ’t vogtige eind een
Framboos, of klein stukje Citroen, of geconfyte Oranje doen, of wat anders, daar gy
plaizier in hebt. Gy zult het met een andere dunne stof dekken. Dit noemt men ze te
trouwen. Daar na zult gy ze op een papier in orde leggen, en leggen’er weder het
Taartedekzel over heen, om ze allengskens te drogen en by een te voegen; allen die’er
van zullen eten, zullen gelóóven, dat ze in eens gemaakt zyn.

Om den Room goed en lekker te maken.
Neem een halfpint Melk en zo veel Room, laat ze met Stremsel Chardonette, of
bloem van Artisokken stollen. Als zy gestremd is, zult gy ze in kleine Mantjes doen,
op een zyden Lywaat; Laat het uitlekken zo veel als gy kunt, daar na drogen. Als zy
wel uitgeloopen is op een teenne Horde, of een handvol los Stroo, kunt gy ze vyf, of
zes dagen bewaren. Gy zult ene, of twe van die kleine Kaasjes nemen, als gy ze wilt
gebruiken om Room te maken; gy zult ze in een Mortier stampen, daar na beproejen,
om ze dun te maken, met goede Melk, en een weinig gemengde zoete Room. Gy
zulte ze met Poejersuiker, en een weinig water van Oranje-bloessem, smaaklyk
maken. Daar na zult gy alles door een Teems laten loopen, vryvende ze met een
lepel; gy zult daar een goede en lekkere Room van maken. Zo gy wilt gestremde
Melk maken, gelyk men op ’t Land doet, zult gy ze in kleine Mantjes, of Vormtjes,
of Schotels, of Vergiettesjes doen. Daar na, als zy wel afgeloopen zyn, zult gy ze op
een Porcelleine Schotel opdissen. Men giet’er over zoete Room, gegeesselde Stremsel,
toegemaakt als gezegd is; en kunt, om ze smaak te geven, daar in doen Citroenschil,
of Oranjeschil van Portugaal.

Andere Room.
Gy zult in drie pinten Melk, een goed halfpintje zoeten Room nemen. Daar na zult
gy anderhalfdozyn bittere Amandelen nemen, die gy met heet water zult stampen,
onder ze een weinig, zo menigmalen, als gy kunt, te bevochtigen, zult gy’er een
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weinig van uwe Melk in doen; doen ’t daar na door een doek, en door uwe Melk. Gy
zult’er een vierendeel Poejersuiker in doen, met een lepel en een half, of twe ten
hoogste, van Oranje-bloessem, naar uw behagen. Gy zult alles door een roeren met
een lepel; daar na zult gy ze op ’t vuur laten heet worden; als het een weinig meer
dan warm is, zult gy het van’t vuur nemen. Daar na zult gy op een grote Schotel een
weinig goed Stremsel nemen, of Chardonette, of bloemen van Artisokken, welke gy
schielyk op een porcelleine Schotel, met twe, of drie lepels vol van uwe bereide
Room, zult doen. Daar na zult gy ze deur zygen, doen door uw Bereidsel, ’twelk gy
roeren zult met uwe lepel, en zo ten eerste in uwen porcelleine Schotels doen, welke
gy op warme as zult zetten met een Schotel, of Tafelbord gedekt, dat gy van tyd tot
tyd zult oplichten, en’er de vocht afdrogen, op dat ze op den Room niet valle; en als
zy begint te stollen, zult gy ze van de heete as nemen. Men moet zorge dragen dat’er
geen vuur by kome, en dat zy niet Weije. Deze Room is uitnemend, en wordt Room
geheten, op de wys van blanc a manger. Men kan ze twe dagen bewaren.

Om geglaceerde Room te maken.
Neem een halfpint Melk, een pint goede zoete Room, of wat meer, met zes of zeven
once Suiker, en een halve lepel Oranjewater; daar na zult gy ’t in een pot van blank
Yzer, of van aarde, of iet anders doen, om ’t te glaceren.

Room van St. Gervais de Blois.
Neem een halfpint zoeten Room, doe ze in een aarden pot. Geesselze zeven, of acht
slagen met het kleine Balet; doe ze in een schoteltje Poejersuiker, en daar zo veel
gestoten Gom-adragant onder, als gy tussen twe vingeren kunt vatten; ga voort met
ze te geesselen tot dat zy zo dik, als Boter zy; dis ze op een Schotel, op de wys ener
Rotze, op; Zy laat zich zo hoog opleggen als men wil, en laat zich twe dagen bewaren
zonder verminderen; men moet ze zonder Suiker opdissen.

Room van Bourdeaux.
Neem vers gemaakte Roomkaasjes, die niet zout zyn, doe ze, gestampt met een
houten Stamper, of Rol, in een grote kopere, of aarden Pan; doe’er al zachtjes, onder
een gedurig roeren, ontrent vier pinten vers water in; neem’er den Room met een
lepel af, doe ze op een Tafelbord, en dis ze
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met Suiker op. Deze Room kan men maken zo men wil.

Room van Sedan.
Neem een halfpintje zoeten Róóm, een pint goede Melk, en doe ze in een aarden Pot,
met een vierendeel Suiker aan stukken; sla ze wel met een kleine garde, en als ze
geheel in staat is, sla ze niet meer dan ontrent den rand, als de schuim wel dik is, laat
ze ontrent twe uren rusten, en neem ze’er met een lepel af, en doe’er geen Suiker
over.

Room Kaas.
Neem een pint goede Melk, een pint Room, die wel zoet is; laat ze met malkander
wel stremmen, neem een Kaasvorm die hoog is, doe’er een fyn Lywaat, en daar uwe
Kaas in, laat ze enen dag uitdruipen, als gy ze op wilt dissen, doe ze op een Schotel
en’er uw Linnendoek af, sny ze een weinig in vieren; doe’er een weinig Suiker op,
en water van Oranje-bloessem.

Om gegeesselde room te maken.
Om gegeesselde Room te maken, moet men nemen, naar de menigte, die men maken
wil, een half pintje Melk, of drie vierendeel pints zoeten Room, Parysse maat. Gy
zult daar een lepel, of twe vol Oranjewater in doen, met een vierendeel Poejersuiker,
die wel gezift is, doe alles met malkander in een aarden pot; daar na zult gy geesselen
aan den kant van de aarden pot, met een Bezemtje gemaakt van Rystakjes; gy zult
het doen schuimen, als ’t wit van een Ei; Daar na zult gy de schuim op de Schotel
opscheppen, naar maten zy op komt, en gy zult ze opdissen.

Room om op te snerken.
Besla allengskens in een pint water twe handen vol Meel, met acht Eijeren, een
weinig Zout, Boter, geconfytte Citroenschil; hak ze klein, en doe’er Suiker naar
gelang in. Zet daar na de aarden pot op ’t vuur, en roer ze gedurig om, met een lepel,
tot dat de Room gezet is. Giet dan ’t Meel op een Tafel die schoon is, en giet’er uwe
Room op; en, als zy van zich zelf uitgelopen is, en een soort van koek gemaakt heeft;
sny ze in kleine stukjes van grootte en gedaante, als u goed zal dunken, en gy zult
ze doen bakken in een Pan met Reuzel, of verse Boter; draag wel zorg, dat zy zich
aan de Pan niet vast zetten; als deze stukken kleur zullen hebben gekregen, zult gy
ze afnemen, en laten afdruipen, en daar na zult gy ze op een Schotel doen, daar gy
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ze met enig water van Oranje-bloessem zult besproejen, en daar over een weinig
Suiker raspen.
roos is ene Ontsteking van de huit, en somtyds van een déél van ’t vlees; deze vocht
is somwyl meer, of minder fyn, of zoet en gematigd.
’t Gebeurt somwyl, dat zy verettert, en somwyl is zy zo zwaar niet, en van een
gematigder hoedanigheid, wanneer zy verwaarloosd, echter veel kwaad kan doen.
Als men de Roos in ’t aangezicht krygt, is zy gevaarlyk, om dat zy zich aan de
hersenvliesen kan mededeelen. Zy is doodlyk als zy in de Lyfmoer, gedurende de
zwangerheid, voorvalt; en te meer, als zy een kind overkomt. Zy is ook van kwade
voorzegging als zy in een Wond en over Zweren komt, en de beenen bloot raken; en
slaat zy van buiten na binnen, is zy zeer te vrezen.
Onder den naam van Roos zyn begrepen Puisten, springend Vuur, enz.
I. Zo dra als de Roos voor den dag komt moet men aderlaten, en buikzuiveren met
Verkoelmiddelen, hier te pas komende, om de kwade vochten af te zetten; hier toe
gebruikt men Electuarium de succo Rosarum, Senne, Tamarinden, Rabarber; met
goede Afziedsels, Wei, enz.

Tamarinde-water zeer goed voor de roos.
II. Neem twintig Pruimen van Damast, tien dragma nieuwe Tamarinde, twe oncen
Violaatsuiker, of Stroop in een dragma Rosensap. Laat alles enen nacht trekken, en
doe des anderendaags morgens den Zieken ’t innemen. Men moet zorg dragen om
het deur te laten zygen eer men ’t geeft.
III. Hoe de Roos geeler is, hoe men ’t bloedlaten meerder sparen zal; voor ’t
overigen zullen’er de andere Remedien gelykelyk te pas komen. ’t Eerste, dat men
na ’t laten doen moet, is te stoven met de volgende Azyn in Water.
IV. Neem een pint Water, doe’er in twe lepels Wyn-azyn, doe ’t een weinig
warmen.
V. Gebruik ’t Sap van Solanum, of van Donderbard, doe daar by een vierdedeel
van Hyoscyamus, of bladen van Maankop met Wyn-azyn naar gelang.
VI. Neem een halve dragma Kamfer, drie oncen sap van Sla, met zo veel Slym
van Psyllium, doe’er twe lepels Wyn-azyn deur, en stoof’er ’t beledigde déél mede.
VII. Ingeval de Pyn en Ontsteking zeer groot was, zal men zich van dit Recept
bedienen.
Neem de sappen van Solanum, Hyosciamus en Maankoppen van elks twe oncen;
van slym van fyne Griek, Lynzaad, of Psyllium met Rosenwater, Weegbreewater
getrokken, van elks anderhalf ons; Wyn-azyn twe lepels vol, Opium, Kamfer, vier
grein van elks, Saffraan tien greinen, twe witten van Eijeren. Meng alles onder een,
en doe’er by twe oncen ceraat van Galeen. Zo ’t in den tyd, noch men ter plaatse
waar, dat men enkele sappen kon hebben; zal men tot gedestilleerde Waters zynen
toevlucht nemen. Doet men dit niet, zal men nemen een halfpintje Wyn en Water,
of Oxykraat, waar in men zal ontbinden twe dragmen Zout van Lood, of een half
once Salpeter, met vyf, of zes greinen Opium, en zo veel Saffraan.
VIII. Zo dra, als ’t grote vuur zal over zyn, zal men ’t volgende gebruiken.
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Neem de wortel van Heumst, de bladen van Weegbree, Alssem, en Salie, van elks
een hand vol; Chamille, Malote-bloemen, Provincie Rozen, zo veel, als men in
twemaal met de vingeren kan vatten. Doe alles met malkander koken in twe pinten
water, met een vierendeel Honig, op de wys van een Nat. Als men ’t van ’t vuur
haalt, doe’er by een half once gestote Rozen, met zo veel Kamillebloemen, en een
once van deszelfs Olie, met die van Dillen.
IX. Levenswys. Terwyl men die uitwendige Middelen gebruikt, zal men ene
verkoelende en bevochtigende levenswyze houden. Men zal alles verbieden dat
verhitten kan, en vooral Wyn. Men zal doen gebruiken een Afziedsel van
Paardenbloemen, Gerst, Reinetappelen, wortels van Plompen, en Zoethout; men zal
menigmalen Darmspoelingen geven, bestaande uit alle goede Moeskruiden; zo niet;
met den Azyn en Water, en de Honig van Violen en Plompen.
X. Na dat de koorts en de grote hitte zyn bezadigd, zal men buikzuiveren met de
Cassia, en de Wei, Catholicum duplex; of de Siroop van Persik-bloemen, gesmolten
in een Afziedsel van wilde Cichorei, of Latu, of Tamarinden. Men schryft de Vrouwe
niets zonderling, voor, dan laten op den voet, zo zy de Stonden niet hebben.

Roos-poejer.
XI. Neem gestoten Vlierboom zes deelen, Myrrhe een deel. Meng die Drogeryen
onder een, en besproei ze met gewynsteende Brandewyn; en leg ze daar na heet op
de Roos, die’er niet zal nalaten van te verdwynen.
XII. Als de Roos verouderd is, en men moeite heeft om ze te genezen, gebruik
dan ’t nevensgaand Middel.
Neem een hand vol bladen van Hyoscyamus, een hand vol bladen van Scheerling,
doe deze kruiden in een weinig waters koken, om’er een Afziedzel van te maken,
waar mede gy de Roos zult stoven. Gy zult ook warme Melk gebruiken.
XIII. Voor Puistjes, Blaasjes, Knobbeltjes, of springend Vuur, zal men met
aderlaten beginnen, en met de boven aangehaalde Buikzuiveringen voortgaan, naar
den ouderdom, de jaargetyden, en de kunne, welke op den voet best gelaten wordt;
daar na zal men ’t volgend Smeersel gebruiken.

Pomade voor de Roos.
XIV. Neem drie oncen Citroensap, met twe dragmen Venetiaanse Seruis, zo veel
levende gestampte Zwavel, en smeer ze op ’t kwaad. Zo zy te dik waar, zal men’er
nog meer van’t zelfde Sap by doen.

Andere Pomade.
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XV. Men kan nog Maagdenmelk gebruiken, of Wynsteen-olie, of Olie van Kóórn,
of Rozenwater, of Weegbreewater, in welker ene men heeft laten trekken levende
Zwavel, gestoten met Goudglid en Aluin.
XVI. Men kan ook de Waters gebruiken, die men tot het aangezicht gebruikt.
roos. Zie rosenboom.
rosenboom, is een mager Heestergewas met doornen bezet, en met gevlerkte bladeren,
welks Bloem uit verscheiden bladen bestaat, die in ’t ronde staan, en in een schone
order zich uitspreiden. De bladerige kelk en vrucht, wordt naderhand een ronde, of
langwerpige vleessige vrucht, die verscheide hoekige vezelige zaden besluiten. De
soorten van dit Heestergewas worden in Hubners Kunstwoordenboek in grote Lyst
gevonden.
De wilde Roos, Rosa Silvestus Inodora, of Canica. Park. Theatr., heeft verscheiden
namen. Men noemt ze Honderoos, Egelantier, Cynorrhodon, Gratecu, en in ’t Latyn
Cynorrhodon.
Plaats. Deze Heester wast zonder oeffenen in ’t Veld tussen hagen en ruigte.
Kracht. Zy is samentrekkende. Men maakt’er door destilleren een Water van, dat
goed is voor de Ogenziekte.
De Conserf van Rosen is goed voor Bloedspuwen, zo wel als ’t Electuarium van
’t Diarrhodon Abbatis, is goed voor Vloeden der Vrouwen, met rode Wyn genomen.
De wortel in poejer met Wyn ingegeven; is een uitnemend Middel voor de beet van
een dollen hond. De Vrucht, welke men gemeenlyk Gratecu, of Cynorrhodon noemt,
wordt in Afziedsel en Confyt gebruikt. Zy stopt de Loop, doet wateren; breekt de
Steen der Nieren en Blaas. ’t Zaad wordt in een Druiper gebruikt. Het Zaadhuisje,
de Spons genaamd, is goed in de Steen, in de Scheurbuik. In de opstopping, doet zy
wateren, en doodt de Wurmen. Men stampt ze om ze te geven. Men geeft ze van een
halfcrupel tot twe.

Conserf der Cynorrhodon.
Neem een goede menigte Cynorrhodon, of Gratecu; maak ze open, en zuiver ze van
zaad en ’t harde vel, datze omringt. Leg ze daar na in een glaze pot, en ze met Wyn
hebbende besproeid, breng ze in de Kelder, en dek ze met een andere aarde pot. Laat
ze daar enige dagen staan, om ze teder te maken; daar na stamp ze in een marmoren
Mortier, en de spys door een Teems hebbende gekneed, zult gy het met een dubbel
gewigt van Suiker laten koken, tot de dikte van een Bry, die wat hard is, welke gy
plat zult maken en aan koekjes snyden. Gy kunt deze Conserf ook dunder maken,
en ze in een Pot ten gebruike bewaren. Zy is samentrekkende, hartig, en doet wateren.
Men gebruikt ze voor de Steen, Graveel, en’t ophouden van de Pis, in ’t bloedspuwen,
zwakke magen, en buikloop.
Een Afziedzel, met de Gratecu gemaakt, is zeer
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nut in Graveel-kolyk. Die daar aan onderhevig zyn, moesten zorg dragen, dat ze in
den Wynoogst een goede menigte van die vruchten by een verzamelen; ze aan een
draad rygen, en ze laten trekken op een Stuk, of twe Wyn, dat ze in dat jaar drinken
zullen.

De Provincie-Roos.
De bloembladen van dit Heestergewas, bestaan uit vele grote fraje bleekrode ruikende
bladen. De vrucht, die daar op volgt, gelykt na die van een wilde Roos.
Plaats. Men teelt dit Heestergewasje in de Tuinen. Het bloeit gemeenlyk in Juni
en Juli.
Krachten. Zo men vyf en twintig bladen van de Rosen van Damast eet, doen zy
den buik zuiveren, zonder ongemak. ’t Rosensap is openend, ontbindt, veegt af; dus
is ’t goed om de Gal af te zetten, en de Verstoppingen der Maag en Lever voor te
komen; gelyk ook de anderendaagse koorts.

Medicinale krachten der rode Rosen.
De verse Rosen zyn samentrekkend en verfrissende, maar de drogen stoppen nog
meer.
Men haalt het Rosensap op deze wys uit verse Rozen; maar men snydt’er eerst
met een Schaar de nageltjes af; zo noemt men dat weinig wit, dat men op ’t eind der
blaadjes heeft; daar na stampt men ze in een Mortier, en perst ze uit, en laat het sap
buiten de Zon staan tot dat het dik wordt. Daarna bewaart men ’t om’er de Ogen
mede te bestryken; men droogt de bladen in de schaduwe, keerende ze menigmalen
om, op dat zy niet rotten.
’t Afziedzel van de droge Rosen in Wyn, eens doorgegoten, is goed voor de
Oorpynen, Hoofdpyn, Tand- en Oog-pyn, en pyn van ’t Fondement, Aarsdarm en
de Lyfmoer. Voor alle die kwalen kunt gy ’t beledigde deel met een veer bestryken,
of’er een Klisteer van zetten.
De droge Rozen, zonder dat’er ’t sap uitgehaald is, zyn Medicinaal en genezen
met Pappen de ontstekingen der Ingewanden, de raauheden der Maag en ’t Wild
vuur.
De droge Rozen, gestoten op de ontvellingen van den aars gedaan, doen goede
kracht, als men ze onder pleisters doet, die men op Wonden legt, en zyn zeer goed
in alle de Mengsels die men Theriak noemt.
Men brand ze ook om de Winkbraauwen zwart te maken. De droge Rosen, tot
poejer gemaakt, beletten de Zinkingen, die op de kakebeenen vallen.

Kweking der Rosen.
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De Eerste, Twede, Derde, Vierde, Vyfde soort, wordt in ’t wild gevonden; desgelyks
ook het Zes de; dat van ’t Vierde en alle de anderen is onderscheiden. ’t Laatste soort
by Hubner, uit Millers’ Tuinmans Woordenboek gewaagd, is gekweekt uit de zaden
van de Schotse Roos.
Schoon de Egelantier-roos in enige plaatsen in ’t wilde groet, zy wordt evenwel
in de fraaiste Tuinen gekweekt, om de aangenaamheid der reuk, die de gantse lucht
in den Voortyd, inzonderheid na een regenvlaag, ruikend maakt. Alzo de bloemen
van dit soort, enkelde zynde, niet in tel zyn, worden de takken van de Heesters
gesneden, om ze onder de bloemen te mengelen, die men in Bakken zet, om Zalen
en Spreekkamers in ’t voorjaar op te schikken; want de reuk van deze bloem is de
meeste luiden aangenaam.
De dubbelde Bloem, Negelantier, wordt om zyne fraaye bloemen zo wel gehouden,
als om de lieflykheid van deszelfs groene bladen.
Alle de andere soorten van Rosen zyn deurgaans van buitenslands herkomstig:
maar hard genoeg, om de koude van onze lucht te kunnen verdragen, en brengen de
schoonste en welriekenste bloemen van allerlei soorten van Heesters voort, die tot
nog toe bekend zyn. Dit, met het duren van den bloessemtyd, heeft haar met recht
tot de waardigste van alle soorten van bloeijende Heesters gemaakt; behalven dat’er
nog ene grote menigte van verscheiden soorten van Rosen is, die ene menigte van
bloemen, zo in de Grasperken als in de Tuinen maken, zonder dat’er iet anders wordt
by gedaan. En alzo de reuk niet kwaad is, wordt zy by de meeste geacht.
Maar om deze schoonheden langer te doen duren, dan zy natuurlyk toe geschikt
schynen, is ’t goed enige van deze maandlykeRosen by een warme muur te planten,
dit zal ten minste maken, datze drie weken, of ene maand knoppen, eer zulke te
voorschyn komen, die elders staan; en zo gy hun de hulp van een glas vergunt, zullen
zy nog vroeger voor den dag komen; in ’t byzonder daar Mest achter de Muur gelegd
word, gelyk men doet, om vroeg vruchten voor den dag te brengen. Op deze wyze
heb ik fraje Rosen van dit zoort in February zien bloejen; en zy kunnen nog vroeger
voor den dag gebragt worden, zo imand op dat stuk gevallen is.
Men snydt ook de toppen der scheuten van enige soorten van Rosen af, die in de
open lucht en ene sterke grond staan, en in de Lente vroeg in Mey zyn uitgesproten.
Dit zal ze nieuwe scheuten doen maken, welke in den Herst zullen bloejen, mits dat
ze door de droogte niet lyden, gelyk menigmaal ondervonden is.
Het volgend soort van Roos, welke in de open lucht bloet, is de Kaneel-roos, welke
op de Damuskus-roos volgt; dan komt de Rosa Incarnate; de Rosa praenestina
variegata plena; waar op komen de Provincie-roos, de honderdbladige witte Roos,
en de meeste andere soorten van Rosen volgen, en de laatste soorten zyn de twe
Muskus-rosen, welke, zo ze in een schaduwachtige plaats gezet worden, zelden tot
September toe bloejen; en zo de Herfst zacht is zullen ze dikmaal duren tot half
October.
De Planten van deze twe soorten moeten tegen een Muur, Schutting, of ander
Gebou gezet wor-
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den, op dat de takken mogen ondersteund worden, anders zyn ze zo zwak, dat ze op
den grond leggen. Deze Planten moeten niet worden gesnoeit voor Lente, om dat de
takken wat teder zyn; zo dat, als zy in den Winter worden gesneden, zy menigmaal
na het snyden sterven. Deze brengen hunne bloemen op ’t eind van ’t jaarschot voort
in grote bundels, zo dat hunne takken in den Zomer niet gesnoeit moeten worden,
op dat de bloemen, daar door niet worden afgesneden. Deze Heesters zullen acht, of
negen voeten hoog groejen, en moeten in hunnen groei niet worden gestuit. Zo gy
maken wilt, dat ze wel bloejen, zo dat zy geplaatst kunnen worden, daar men ze plek
wil gunnen.
Het laagste Heestertje van alle de soorten, die hier gewaagd worden, is de Schotse
Roos, of 46 by Hubner, die zelden hoger dan twe voeten groeit; zo dat die onder
andere Heesters van de zelfde hoogte moet gezet worden. De rode Roos en de Rosa
mundi, groejen gemeenlyk van drie tot vier voeten hoog, maar zelden hoger. Maar
de Damast, Provincie en Frankfortse Roos, groejen wel ter hoogte van zeven, of acht
voeten. Zo dat men in ’t planten der zelve grote zorg moet dragen, om alle hare
soorten te plaatsen, na hare velerleije groei, onder andere Heesters, om fraai voot ’t
oog te zyn.
De Frankfortse Roos is van geringe waarde, uitgenomen voor een Staak om’er de
tederder soorten van Rosen aan te binden; want de bloemen gaan zelden fraai open,
en hebben genen reuk; maar, dewyl zy sterke scheuten maakt, is zy goet voor
Stammen, om’er de gele Oostenrykse Roos aan op te binden, welke hen sterker zullen
maken, als of zy op hunne eigen stammen stonden. Maar de gele Roos wil op alle
plaatsen niet bloejen, en in geen acht of tien Engelse mylen om London brengt ze
ene Roos voor den dag: schoon zy in de Noorderdeelen wel bloejen wil. Men moet
deze Roos tegen ’t Noorden zetten; want staat ze te warm wil ze niet bloejen.
Alle soorten van Rozen kunnen van Uitloopen, Inleggers, of van Oculeren op den
stam van andere Rozen voorgekweekt worden. Deze laatste manier wordt alleen voor
enige byzondere soorten gebruikt, welk niet zeer sterk op hunne eigen stammen
groejen, en zeer spaarzaam zuigers voortbrengen, of als imant meer dan een soort
van Rosen op enen stam wil hebben. Maar dan moet men niet inoogen, dan op zulke
soorten, die in groei malkander vry wel gelyken. Want zo men een Oog van een
sterkgroejend soort op een zwak soort zet, zal die knop al het voedsel van de zwake
na zich trekken, en uitgaan.
’t Beste soort voor Stam is de Frankfortse Roos, die een sterke groejer is, en sterke,
schone scheuten voortbrengt, welke de knoppen beter zullen ontfangen, dan enig
ander soort. Maar gy moet zeer veel zorg dragen, dat gy de Stam na ’t Inogen gans
zuiver van zuigers, of scheuten by den grond houdt: want zo men ze’er aan laat
blyven, zullen ze in korten tyd de ogen doen verwelken. De beste tyd om Rozen te
mogen is Juni. Men doet het even, als andere Vruchtboomen, en daarom is ’t niet
nodig dit hier te herhalen.
Zo gy ze van Uitlóópen wilt voort telen; moeten ze’er jaarlyks in October
afgenomen worden, en gebragt worden in een Kweekhof en gezet aan ryen gelyk
voor verscheiden andere soorten van bloejende Heesters is aangewezen. Of in de
plaatsen daar zy moesten blyven. Of zo men ze op de wortels der oude planten meer
dan een jaar laat staan, worden ze houtig en maken ze niet zo goede wortels, als of
zy ’t eerste jaar uitgeplant waren, en dus loopen ze groter gevaar van geen wortel te
vatten.
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Maar de beste manier, om wel gewortelde Planten te krygen, is de jonge takken
in te leggen in den Herfst. Deze zullen in den volgenden Herfst goede wortel vatten,
inzonderheid zo ze in zeer droog weder wel bevochtigd worden. Dan kan men ze
van de oude Planten afnemen en plantenze, daar ze blyven moeten. Deze Planten
mogen van October tot April toe verplant worden. Maar, als men ze wil laten sterk
bloeijen in ’t eerste jaar na het planten, moeten ze vroeg verplant worden, hoewel,
gelyk ik te voren zeide, als zy laat in den voortyd worden verplant, ’t maken zal, dat
ze in den Herfst bloejen, als zy maar niet te veel droogte hebben.
De meeste dezer soorten beminnen enen vetten gemesten grond, en een open lucht,
waar in ze een groter menigte van frajer bloemen, zullen voortbrengen, dan in een
droge en beschaduwde plaats.
De snoei, welke ze vereissen, is alleen om’er ’t dode hout en de zuigers uit te
halen; ’t geen in elken Herfst kan gedaan worden; en zo’er enige takken zyn, die te
welig groejende al het voedsel van de andere déélen na zich halen, moeten ze’er
uitgehaald en afgesnoeid, of ingekort worden, om hem méér takken te doen schieten;
zo’er gelegenheid is, om ene ledige plaats daar mede te vullen: maar gy moet maken,
dat gy ze met takken opvult, ’t geen zo schaadlyk niet is voor deze Planten, als voor
de Vruchtboomen: want zo de takken van Zon en Lucht niet evenveel goed ontfangen,
zullen ze hunne bloemen zo sterk niet voortbrengen; nog in zo grote menigte als
wanneer zy open zyn, en voor de Zon blood staan, zo dat de lucht’er vryer tussen
deur kan schynen.
Bleke Rosen gebruikt men gemeenlyk, om water van negen atreksels te maken:
waar van men twe oncen in Buikzuiverende dranken geeft. ’t Beste Rozenwater
wordt ook gemaakt van bleke Rosen, of van witte enkelde, om datze sterker dan de
anderen ruiken.

Rosenwater.
Pluk bleke, of witte enkelde Rosen, met mooi weder, die eerst een weinig na Zons
opgang open zyn gegaan, zo dat ze van den Regen niet nat zyn. Stampze in een
Mortier, en laat ze wééken, of
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isten in een verglaasde pot, den tyd van negen, of tien uren. Doe ze daar na in een
doek en pers’er het sap uit.

Rozewater door Overhalen in Aflóópen te maken.
Gedestilleerd Resewater is goed in enkele Buikloop; men maakt een Pap van
Bloemenmeel, een dojer van een ei, twe oncen Rosenwater, en een pintje Melk. Men
maakt de Stroop van bleke Rosen met haar sap, gezuiverd en zo veel Suiker, of witten
Honig. Zy is goed in de Zinkingen van de hersenen. Men geeftze van een once. De
Siroop van bleke Rozen wordt van het gezuiverde sap van de bladen gemaakt, van
Senne, Lorkenzwam en somtyds Rabarber. Men schryft ze van een once tot anderhalf
once toe voor. ’t Electuarium van Rosen wordt met het zelfde sap gemaakt: maar
men doet’er by Scammoni. Men geeft ze tot een half once.
Gelyk Rosenwater wat afvagende is, zo gebruikt men het met voordeel in
Zinkingen, en andere Oogziekten: maar ’t geen men uit wilde Rosen, of uit hare
knoppen haalt, die af zyn geplukt, is beter, dan dat van de tamme Roos, of hunne
Knoppen komt, alzo zy afvagender en samentrekkender zyn.

Rosenwater voor de Ogen.
Neem een goede menigte van wilde Rosenknoppen, anders van de Hondsroos;
stamptze in een Mortier; bevogtig ze met een sterk Afziedsel van andere
Rosen-knoppen. Doe daar na alles in een verglaasde pot, en ze hebbende den tyd van
vier en twintig uren laten weeken, distilleer’er op de gewone wys de vocht van. Men
bevochtigt de Ogen met dat water, en men mengt het met Weegbreewater tot een
Oogwater, om de ontsteking der déélen tegen te gaan.

Rosenboom van alle maanden.
Deze brengt alle maanden Rosen voort, als zy maar wel gekweekt wordt.
Eigenschappen. Zy verschillen van geen andere Rosen.
Kweking. Men moet hem een goede aarde, en goede lucht geven, en ze twemaal
’s jaars snoejen. De eerste Snoei wordt in November, kort aan de aarde gedaan, en
de takken die uitspruiten en zich vernieuwen, brengen bloemen met meerder kracht
voort.
Men snyt daar na de nieuwe takken ontrent het einde van Maart, of in ’t begin van
April; men laat alleen een oog, of twe op elken tak. Kort daar aan, ontneemt men
den Rosenboom, rondom de oude aarde, om ze nieuwe in de plaats te doen; en men
besproeit ze, als zy ’t nodig heeft. Daar na snoeit men elke uitloop, en snydt de takken
af beneden de bloemen. Zo men wil, dat de Roseboom een groter menigte van bloemen
in de Zomer maakt; moet men alle de knoppen daar af snyden eer ze opengaan. Door
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dit middel zult gy Rosen hebben acht maanden van ’t jaar aan malkander, van de
eerste af tot aan December.

De Rosen van Damast, of Muskaatrosen.
Eigenschappen. De Rosen van Muskaat zyn zeer Buikzuiverend, men gebruikt
gemeenlyk de enkelde, die men uit Provence en Languedoc krygt. Zy purgeren veel
sterker, dan die van Parys, die evenwel nog meer uitvoeren, dan de bleke Rosen.
Als men wil den Buik zuiveren, doet men eens, of twemaal zo veel van de Muskaat
Rosen in Kalfsnat trekken, als men tussen de vingers vatten kan. Men zegt, dat in
Provence en andere heete Landen drie, of vier van die bloemen getrokken, of in
Conserf, zeer hevigen afgang maken.

Geheim om zeer laat Rosen te hebben.
’t Is niet minder aangenaam late als vroege Rosen te hebben. De ouden hielden veel
van Rosen, die op ’t eind van den Herfst komen. De zwakheid van de Zon leert ons
dan, dat we niet veel goet van ’t schoon der nature te wagten hebben. Midlerwyl
gelukt men daar in op verscheiden wyzen. Zie daar de Provence van Bacon.
I. Zo gy in ’t voorjaar de takken snydt, die Rosen schynen te moeten dragen, zal
’t gebeuren, dat de scheuten ze in de maand van November geven zullen. De reden
daar van is, dat het sap, dat na de voornaamste takken zoude hebben gegaan, na de
kleine takjes gaat, ze voortzet, en Rosen doet geven, die de natuur voor den volgende
Lente bewaard zoude hebben.
II. Zo gy de knoppen van de Rosebomen afsnydt, als zy zich beginnen te ontdekken,
zult gy op zyde nieuwe spruiten zien voor den dag komen, die zeer laat bloejen. De
loop van het sap wordende weerhouden en elders heen gewezen, neemt een andere
loop, en gaat na de knoppen toe, die niet, dan in ’t volgend jaar zouden voor den dag
komen.
III. Men snydt alle de oude takken weg, en laat’er gene, dan die van ’t laatste jaar,
die gene Rosen moesten dragen, dan in ’t volgend jaar. ’t Gantse voedsel keert zich
na de jonge takken, en doet haar in de Herfst de bloemen dragen, die eerst in ’t
volgend jaar moesten uitkomen.
IV. Men heeft niet te doen, dan de wortels der Roseboomen te ontdekken,
gedurende enige dagen. Daar door belet men ’t sap te klimmen van deszelfs wortel
om hoog, de groejing wordt vertraagd, en afgebroken. Zy begint weder, als men de
aarde over de wortels gooit, maar de bladen en bloemen komen later voor den dag.
V. Men moet de Rosenboomen enigen tyd voor dat de knoppen uitschieten, eens
uit den grond halen. Als men ze weder plant zal ’t nog enigen tyd lyden, eer ’t sap
weder zynen loop zal gekregen hebben, door da gaatjes van de wortel. Dit
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belet de bloemen weder zo vroeg voor den dag te komen.
VI. Men moet den Roseboom in ene schaduwachtige plaats, als aan den voet ener
Heg, planten. Daar door gebeuren twe dingen. 1. De Plant is niet verwarmd van de
Zon, welker warmte de beweging van ’t sap verhaast. 2. De haag trekt met kracht de
Haagsappen van de aarde na zich, en laat de naburige Planten weinig behouden; en
die twe zaken met malkander houden de groei der Roseboom krachtig op, en moeten
dierhalven laat doen Rosen geven.
Wy moeten hier by voegen, dat alles wat we hier van den Rosenboom zeggen,
ook op andere Planten en Bloemen kan toegepast worden.

Om Rosen in alle de jaargetyden te hebben.
Men moet in den Winter den voet van den Rosenboom ontdekken, dat is, de wortels,
en Paardemest daar om doen; en doen’er gestooten Zwavel onder; en dekken dan
alles met aarde.

Om Rosen van verscheiden kleuren te hebben.
Alexis de Piemonteser leert hoe men in weinig tyds Rosen en Anjelieren van allerlei
kleuren kan hebben. Gy zult vette aarde zo veel als gy wilt nemen; gy zult ze in de
Zon laten drogen, tot dat zy aan stof wordt. Draag vervolgens zorg, dat gy deze aarde
niet besproeje, dan met het volgend water. Zo gy wilt, dat witte bloemen rood worden,
neem Brasielhout, fyn gehakt, zo veel nodig is; gy zult het laten koken in water, tot
dat het op een derde verminderd is, of op een vierde. Door dit middel zal ’t water
rood worden; gy zult’er uwe aarde daags twemaal mede besproejen, als ’t koud is.
Dit moet geschieden tot dat de Plant begint te schieten. Dit zal na vyftien of twintig
dagen geschieden.
Wilt gy, dat de Roos groen zy, moet gy in de plaats van Brasielhout nemen zaad
van Duinbeziën, dat zeer ryp is.
Wilt gy ze geel hebben moet gy dat zelfde water nemen, als het nog groen is en
nog niet ryp.
Wilt gy zwarte hebben, neem Galnoten en Vitriool, kook het in ’t water, daar gy
de aarde mede besproejen zult; men moet het des nachts niet in de open lucht laten
staan, op dat het niet en vervliege.
Om de waarheid te zeggen, de Bloemen neemt niet gans en al de natuurlyke kleur
aan van die, welke gy hem geeft; zo dat zy schynen van twe kleuren gemengd te
wezen.
Wilt gy ze hebben van drie kleuren, zult gy ze ’s morgens met het water van de
kleur besproejen, welke gy wilt aan enen kant van den Boom, en de andere kant met
het water van een andere kleur den volgenden dag. Week ze daar by met enig ander
gekleurd water: maar zo, dat gy van hout verandert. Dit zal geschieden, zo gy daar
van ’s avonds giet aan de zelfde kant; en dus schynt die Plant na zyne eigen natuurlyke
kleur, en zal hebben drie kleuren, uit welke drie anderen kunnen voortkomen.
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Om Rosen van goede geur te hebben.
De Rosen zyn van beter geur, als gy’er Look by plant; want gelykze alle hunne kragt
door de koude verliezen, zo krygen zy ze weder door de warmte.

Om de Rosen een gans jaar rood te bewaren.
Men moet de Rosen afplukken, als zy half open zyn, daar na hebben een Pot van
aarde, die wel is gebakken, en ze in den Oven weder over doen bakken. Neem daar
na uwe Rosen en zet ze overeind, drukkende den enen tegen den anderen. Maak daar
een laag van, en strooi’er Nagels en Spykers overheen, die, als Spykers van Latten
zyn, ga daar mede voort, tot dat de Pot vol is. De laatste laag moet van Nagels zyn.
Sluit eindlyk de Pot zo wel, dat’er gene lucht uitkome. Deze Spykers, die men over
Kruidnagels heen moet leggen, dienen, om de hoogrode kleur der Rozen te bewaren;
wanneer gy ze van doen hebt moet gy ze’er zachtjes afnemen. Daar na zult gy de
Pot wel sluiten, en dus zult gy het gantse jaar door Rosen zo fraai hebben, als in de
maand van Mei.
Anders. Pluk de Rosen, als zy nog maar knoppen zyn, en gereed om te bloejen.
Men moet Rode nemen, als die van Provence. Pluk ze met vry lange stelen, en windze
aan bosjes in Wyngaardbladen, of Werk. Doe’er twaalf aan een bosje, en zout ze met
wit zout, en leg ze daar na in orde in een Pot van Beauvaisse aarde. Men moet’er dat
zout over strojen, als of men Pastelein zouten wilde, daar na de Pot met Verjuis vol
gieten, en ze zodanig met een dekzel, dat met leem bestreken is, dekken, dat ze gene
lucht vatten. Te Kersmis, of op een anderen tyd, moet gy ze’er, als gy ze hebben wilt
met ene zilvere Vork uithalen, en de Pot terstond weder toedekken, om de lucht niet
te laten verslaan.
’t Water, dat in de Pot is, is uitnemend om aangename reuk te maken, en die Rosen
zyn uitnemend, zo wegens smaak, als schoonheid, en blyven zes maanden open. Men
opent ze met laau water, waar in men ze twe goede uren, laat weken, zodanig dat
men ze na dien tyd met blaren alleen ziet open gaan. Men moet aanmerken, dat de
Pot op den grond van de Kelder moet gezet worden.
Die kurieus zyn kunnen de Rosen altyd nieu en vers bewaren, als zy ze in den
droessem van Olie doen, zo dat ze ten enemaal met vocht gedekt zyn.
Anderen nemen Gerst, als zy nog groen is, met wortel met al, en doen het in een
Ton, die niet bepekt is; daar na doen ze’er de Rosen in, die nog open zyn, en dekken
ze wel om ze te bewaren.
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Anderen leggen over den bodem van ’t Vat groene Gerst, en gojen’er de Rosen op.

Om de Rosenknoppen te bewaren, om’er zakjes van te maken.
Neem Knoppen van Provencie Rosen, neem’er ’t lof af, en sny’er de steel af; steek
daar een Kruidnagel in met wat Civet op ’t eind, en laat ze drogen in de schaduwe
tussen twe Lywaten.

Om Conserf van Rosen te maken.
Men maakt Conserf van Rosen op deze wys. Men neemt veertig dragmen van verse
Rosen, die wel droog zyn, als zy beginnen te verwelken, tien dragmen Lavendel en
zes Myrre. Men stampt het alles onder malkander, en maakt’er een Deeg van; en na
dat men ze in de schaduwe heeft zien drogen, zet men ze in een aarden pot, die schoon
is, en wel gesloten moet zyn, op dat ze niet versla. Men heeft’er die’er twe dragmen
Bakkruit en zo veel Iris onder doen, welke ze mengen met Honig en Wyn.
Men heeft Juffers in Italie, die’er Snoeren om hals en handen van maken, en ze
dragen om den reuk. Zy maken’er ook poejer van, die ze over ’t lighaam strojen, als
zy uit het Bad komen; en als het opgedroogd is, doe men ’t’er af met schoon water.

Tinctuur van Rosen.
Neem een once fraje verse Rosen, of droge, zo gy gene verse hebt. Doe ze in een
grote glase Bottel; en’er overheen drie ponden Fonteinwater; sluit de Bottel toe, en
laat het twe, of drie uren trekken. Na het trekken zult gy’er allengskens twaalf, of
vyftien druppen Geest van Zwavel opgieten. De Bottel daar na weder ontsloten
hebbende, zult gy ze twe, of drie uren op heete as laten trekken; en na die laatste
trekking zult gy’er een weinig Suiker by doen, of de Rosenstroop, om ze den Zieken
aangenaam te maken; die men ze kan voorschryven voor daaglyksen drank.
Dit Tinctuur is goed voor den Buikloop, in Afgang en bloedvloejen, in de witte
Vloeden en Druipers.

Andere manier om Rosen-tinctuur te maken.
Neem een halfonce fraje rode Rosen, doe ze in een posteleine, of verglaasde pot;
giet’er twe ponden kokend Welwater op. Dek uwe pot wel toe, en laat het een uur
gesloten. Als het trekken is gedaan, giet’er dan drup voor drup, ontrent een dragma,
Geest van Vitriool op; dek uwe pot weder toe, en laat de stof nog drie uren trekken.
Het trekzel zyn volle beslag hebbende, zal men ’t deur gieten, en doen’er Suiker, of
Stroop by, als boven.
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Wil men dit Tinctuur nog samentrekkender hebben, zal men, in de plaats van enkel
water tot een Treksel te gebruiken, ’t Afziedsel nemen van geraste Hartshoren in
Staalwater.; men kan’er ook bydoen bloemen, of schillen van Granaatappelen. In de
plaats van den Geest van Vitriool, zal men den Geest van Salpeter, of Zout gebruiken,
of den gezoetten Geest van Salpeter, of, enige Zuren, als ’t sap van Aalbessen, of
Berberissen; alzo men moet letten, dat men’er niet te grote menigte in doet, op dat
het Afziedsel niet al te zuur zy.

Geest van Rosen.
De Geest Rosen is een Olie verdund en verfynd door ’t wezentlyk zout. Neem zes,
of zeven ponden bleke Rosen, of enkelde witte, met hunne knoppen, om dat daar
veel wezentlyke Olie-deelen in zyn, stamp ze in een Mortier, en ze hebbende in een
verglaasde aarden Pot gedaan, doe’er by drie ponden, of drie ponden en een half sap
van de zelfde Rosen, dat warm is, en waar in gy hebt vier, of vyf oncen Gist van Bier
laten roeren, om te gisten. Men moet ten minste den derde van de Pot wel ledig laten.
Gy zult alles wel onder een mengen met een houtten Spatel, of Lepel, en ’t wel
gestampt, of zelf geluteerd hebbende, zult gy ’t in de warmte laten trekken, den tyd
van drie, of vier dagen in een Paarden Mesthoop. Als ’t gisten gedaan is, ’t geen ge
aan de wynige reuk zult weten, zult gy ze op een Dampbad laten destilleren, dragende
wel zorg, dat gy alles wel, en ’t vuur zachtjes stookt, op dat’er niets dan de wezentlyk
en geestige deelen in zyn. Als gy ontrent den derde van uwe vogt’er af zult gestookt
hebben, zult gy uitscheiden met stoken, en ’t recipient’er af halen, en halen ’t nog
eens over met een Destilleerketel. Gy zult dan een brandbare geest met Rosenreuk
hebben, welke gy in een welgesloten Bottel zult bewaren. Daar na zult gy ’t geen in
de Kolf overblyft uitpersen. De vocht’er uit destilleren, mengende ze met het geen
in de Ketel, na het overhalen van den Geest, overblyft. Gy zult’er een uitnemende
Rosewater van halen.

Eigenschap van den Rosengeest.
Hy is goed voor de Maag en hartsterkend. Men geeft hem van een halfdragma. tot
twe in, in des zelfs eigen water. Men gebruikt hem voor al in kwalykten, of
bezwymingen, en hartkloppingen. Men moet ze met veel voorzichtigheid in de ziekten
der Vrouwen gebruiken, om dat zy de dampen verwekt.

Andere manier om Rosengeest te maken.
Neem zes ponden bleke Rosen, of enkelde witte met hunne knoppen; stamp ze in
een Mortier tot een deeg. Doe ze in hoge verglaasde potten met wat Zout tot een
vinger dik, of daar ontrent, daar over heen. Gy zult de Potten dicht met natte Klei,
en daar Pek over heen, doen toesluiten en zetten de stof in een koele plaats, den tyd
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van twe maanden, te gisten. Als ’t gisten gedaan is, zult gy de vocht over een
Dampbad doen destilleren, en stoken’er van Rosen-geest, welke gy op de gewone
wys zult overhalen.

Essentie, of Rosen-olie.
Neem een grote menigte bleke, of witte enkelde Rosen; stamp ze in een Mortier, doe
ze in een Koper vertinde Destilleerketel, en’er veel gemeen water op gegoten
hebbende, doe ze over groot vuur destilleren. Als de eerste destillatie over is, zult
gy met een kleen kattoentje de Olie-druppen’er afnemen, die’er op dryven. Daar na
zult gy ’t gedestilleerde water op den droessem gieten, en maken een twede destillatie.
Daar na zult gy op de zelfde wys de druppen van de Essentie, of Olie vergaderen,
die’er op dryven.
Gy zult deze Essentie wel bewaren in een wel gesloten Bottel, zy heeft de zelfde
eigenschappen, als de Geest van Rosen, maar in een meerder trap. Men geeftze van
twe tot zes druppen, of in een andere bekwame vocht.
Men kan op de bovenverhaalde wys de Geest en Essentie van verscheiden andere
bloemen halen. Zie destillatie.
rosesmeer. Zie unguentium rosaceum, of smeer.
roskammers. Zie Paardetuisser en Paardetuissers.
rosmaryn, in ’t Latyn rosmarinus, betekenende zo veel als Zeedauw, om dat zy
voormaals aan de strand der Middelandse Zee in groten overvloed groejende, de
dampen, daar uit voortkomende gewoon zyn daar op Dauwswys te vallen.
Beschryving. Zy hoort tot het soort van Planten, die de bloem rondom den stengel
in ’t ronde dragen, en een gelipte bloem hebben, die uit een blad bestaat, en waar
van de bovenlip, of kam in tween is gesneden, en achterwaars om krult, met gekromde
vezeltjes. Maar de onderlip, of baard is in drien verdeeld, zynde het middelste deel
hol, gelyk een lepelblad; uit de twe, of driemaal getande Kelk komt een punt voort,
die verzeld gaat als van vier ongeboren vruchtjes, welke naderhand in zo vele zaden
verkeren, die rond zyn, en in de bloemkelk gesloten worden.
De soorten zie Hubners Kunst-woordenboek.
Plaats. Men teelt ze in de Tuinen: maar in warme Landen komen ze zonder kweking
op ’t land voor den dag, als in Provence en Languedok; In Spanje en Italie, daar
groejen ze sterk op Rotzige gronden aan Zéé.
Behandeling. Maar niet tegenstaande ze in warme landen voortkomen, zyn zy
echter sterk genoeg om de koude van gemene Winters in de open-lucht te verdragen,
mits dat ze op een schrale droge zandige grond geplant zyn; waar op ze de koude
veel beter, dan op een vetten grond willen verdragen; alwaar de Planten met meer
kracht in den Zomer zullen groejen, en ze meer aan de ongemakken van de vorst
onderhevig zyn, en zo sterken geur niet zullen hebben, als die van enen drogen grond.
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De soorten met bonte bladen zyn wat tederder, en moeten, of by een warme muur
geplant worden, of in potten met luchte verse aarden, en moeten ’s Winters onder
Ramen worden bewaard, anders sterven ze in vriezend weder.
Alle deze soorten kunnen door ’t planten van stek, of snoeisel in ’t voorjaar op
een bed van lichte verse aarden voortgeteeld worden; en als zy geworteld zyn,
mogenze verplant worden, en gezet ter plaatse daar ze blyven groejen. Maar ’t is de
rechte tyd dit in ’t begin van Augustus te doen, op dat ze nieuwe wortels voor de
vorst schieten; want wordenze te laat in de Herfst geplant, levenze zelden de gantse
Winter over, inzonderheid zo ’t weder zeer koud is, zo dat indien gy ze niet vroegtyds
plant, zal het best wezen ze te laten stil staan tot den volgenden Maart; wanneer de
Vorst over is, wel lettende, dat men ze niet verplante op een tyd, dat de Ooste winden
wajen; maar men moet dit uitstellen te doen, tot dat het gunstiger weder is, want zo
zy geplant worden, als’er koude droge winden zyn, zynde ze in staat de bladen te
verdrogen, en ze te doen sterven. Maar zo’er eens warme Regens zyn, kort na het
verplanten, zal dit maken, dat ze terstond wortel vatten; zo dat ze geen verder oppassen
vereissen, dan te maken, dat ze van ’t onkruid zuiver gehouden worden.
Schoon deze Planten teder zyn, als zy in de Hoven geplant worden; echter als ze
by toeval op een Muur wortel hebben gemaakt, zullen ze de grootste koude van den
Winter kunnen uitstaan, al stonden ze bloot voor koude winden. Dit komt daar van
daan, dat de Planten steviger en de wortels droger zyn.
Eigenschappen. De bloemen en bladen van de smalbladige Rosmaryn, worden in
de Medicynen gebruikt.
De Rosmaryn van Languedok is beter, dan die van Noordlyker landen. Men gebruikt
deszelfs bladen in de Geneeskunst om te verdunnen ontbinden, en zuiveren. Zy
sterken de hersenen. Men kan’er een poejer van maken, die men in Wyn neemt, om
de Zinkingen te genezen, en de koude ongematigdheden, de pynen der Mildt en
Lever, de Vallendeziekten, de drajingen des hoofds, de stuiptrekkingen, Lamheid,
en de dampen van de lyfmoer.
De bloemen en bladen van Rosmaryn, met Zout en Brood, alle morgens gegeten,
doen de pyn des hóófds overgaan, versterken ’t gezicht, en maken een goeden adem.
In den Pesttyd is het goed het huis met Rosmaryn te berooken, om dat die róók de
kwade lucht verdryft. De bloemen tot Conserf gemaakt, versterken de Maag, en zyn
goed voor
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de droefgeestigen, voor de Vallendeziekte, Zenuwtrekkingen, en Lamheid. ’t Zaad,
met Peper en witte Wyn gedronken, geneest de Geluw en opent de verstoppingen
van de Lever; ’t Afziedsel van deszelfs bloemen met witte Wyn, versterkt de
verzwakte Zenuwen, zo men’er het hóófd mede wast. Men maakt van de takjes goede
Tandestokers en Houtskool, om’er mede te tekenen.
Men gebruikt de bloemen van Rosmaryn om’er Eau de la Reine de Hongrie van
te maken. Zie destillatie, of water.
rossolis is een aangename drank die men gemeenlyk op ’t eind der Maaltyd neemt.

Om Rossolis te maken.
Eerst doet men ’t water koken, en ’t koud worden tot dat het laau is. Naderhand zult
gy alle soorten van ruikende bloemen nemen, elk alleen, naar dat het saisoen ze
voortbrengt. Gy moet ze wel afplukken, zo dat’er niet dan bladen zyn, en zult ze elk
in ’t byzonder laten trekken, in water, gelyk hier boven, tot dat het koud is geworden,
op dat het’er den reuk kan uithalen. Naderhand zult gy’er de bloemen met een
Schuimspaan uit nemen, en ze laten uitdruipen. Daar na zult gy ’t water van elke
soort van bloemen in een Kruik doen. Op drie pinten van dit water zult gy een pint,
of drie halfpintjes water doen,’t geen vier en een halfpintje zal uitmaken. Daar op
moet ge doen drie halfpintjes geklarificeerde Stroop, die men drie ponden op die
zelfde maat noemt. Gy zult’er daar na indoen de helft, van een kalkoentje, of daar
ontrent gedestilleerde Essentie van van Anys, en zo veel Essentie van Kaneel. Zo ’t
al te zeer gesuikerd, of taai is, doe’er een kalkoentje of halfpint Brandewyn op, wat
minder, of meer, naar ’t u behaagt; of anders Suiker, zo gy ’t te sterk vindt. En om
te maken, dat uwe Essentie van Annys uwe Rossolis niet wit make, meng ze met de
Brandewyn eer gy ze in ’t water doet.
Vindt ge, dat de Rossolis niet reuks genoeg heeft. Zult gy’er een lepel, of twe
Essentie van bloemen by doen, zo gy ze hebt, om’er een smaak aan te geven, welke
gy wilt, dat ze heeft, met een weinig Muskus, Amber, met gestoten Suiker bereid tot
Essentie, of Poejer. Dit alles gedaan zynde zult gy ’t deurlekken, en zult het in de
Bottels doen, die gy wel sluiten zult. Zie daar, hoe men de ware Rossolis maakt,
welke men méér dan tien jaren, zonder enig bederf, bewaren kan.

Om Rossolis te maken, die men Franchipane noemt.
Deze Rossolis is een mengsel van vruchten, bloemen en reuken, met den andere
vermengd, in de zelfde maat en andere dingen, als boven. Men moet voor al zorge
dragen, dat’er niets in deursteke, want het is gelykheid van smaak, die’er de ware
hoedanigheid van uitmaakt; en ’t den naam van Franchipane doet geven.

Andere manier van Rossolis te maken.
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Neem anderhalf pond heet Wittebrood, dat eerst uit den oven komt, doe het in een
Destilleerketel met een half once gestoten Nagelen, groenen Anys, Koriander, van
elks een once; giet’er op een pint goede rode Wyn, en zo veel Koejenmelk, doe’er
daar na uw Kapiteel en accipient op, en lym ’t dicht met gestyfzeld papier. Laat het
dus 24 uren staan, waar na gy ’t op een Mariebad moet laten destilleren, om’er alle
de vocht van te halen, die gy bewaren zult. Men moet op zich zelven Stroop met
Brandewyn maken, of Geest van Wyn, die beter is, als men ze brandt op de
Poejersuiker in een aarden Schotel, en ze gedurig met een Spatel, of Lepel roert, tot
dat de vlam is gedoofd.
Men moet de Ambre Gris ook laten smelten met overgehaalde Brandewyn,
mengende eerst een vierendeelloods Amber met zo veel Suiker, en ’t met malkander
wel deurstampende; doe’er daar na, in een kleine Boetelje, een once Brandewyn op,
doe ’t smelten den tyd van 24 uren, in een Dampbad, daar ’t alles zal van de koude
weder stollen.
Om ’t Mengsel te maken moet men de Stroop met Brandewyn mengen, met de
Essentie van Amber, zo veel men oordeelt nodig te wezen, om ’t daar na by ’t
gedestilleerde water te voegen; Wil mén ’t sterker hebben, doet men’er meer
Brandewyn in.
Anders. Doe uwe Stroop tot de gewone dikte koken; gekookt zynde, doe’er
gerectificeerde Brandewyn by, zo veel gy nodig oordeelt, even eens als de
bovengewaagde Essentie, of zodanige andere, als u goed zal dunken, en gy zult ze
zodanig hebben als zy uit Turin komt.

Ander Rossolis water, dat men Ryns noemt.
Doe 3 pond Kaneel en een vierendeel Nagelen, zo veel Foely, en even zo veel
Neutenmuskaat, met een halfpond Gember, een vierendeel Kardemom, zo veel
Koriander en half zo veel Kalmus, 4 pond Anyszaad, een pond Karwy, een pond
Oranjeschillen, een pond Limoenschillen, in Brandewyn geweekt, op een Aamsketel
met 120 mengelen Brandewyn; en destilleer zo lang ’t proef houd; zoet het daar na
met 36 pond Poejersuiker; kleur het daar na met Sandelhout: maar vindt gy ’t niet
aangenaam genoeg, doe’er maar een once Kalmus by.
Anders. Neem een pond Rossoliszaad, zo veel Muskuszaad, een halfpond Venkel,
week ’t te voren, doe ’t met 28 mengelen Brandewyn op een Ankers ketel, en
destilleer’er 28 mengelen van.
roten is een spreekwys van de Vlas- en Hennip-teelt, als ook van de Netel- en
Boom-bast, die men in ’t veld half laat rotten, om dat de draden te gemakkelyker
van de stoppels zoude scheiden. Dit soort van stoffen moet niet Roten dan in stille
waters, daar de vis, door den stank wordt weggejaagt, of sterft, en ziekten aan de
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Paarden en andere Huisdieren veroorzaakt, die water drinken waar in men laat Roten.
Zie kennip, vlas.
rotzen, noemt men in de natuur grote Bergen, in, of boven water uit steen bestaande;
maar men noemt ook Rotzen, deur konst nagebootste Rotzen, of ruwe steenen Rotswys
toegesteld, en met schulpen opgeschikt; gelyk men Rotsstukken noemt, alle ruwe
stukken steen, die in staat zyn, om een Rots, of Grot in den Tuin toe te stellen.

Om Rotsstukken na te bootsen.
Doe zo veel wit Was en Pek smelten, met half zo veel Zwavel; gooit dit Mengsel zo
heet als ’t is, in ’t water, dan zult gy Rotsstukken hebben van allerhande gedaante;
om dat te gebruiken moet gy de stukken, die gy aan een wilt zetten, heet laten worden.
rousselet is een klein rond Peertje, hoogrood van kleur, ’t gezegend Peertje in smaak
gelykende; maar muskerend, doch dikschillig, maar draagbaar; ’t is in Augustus ryp.
rund is de Schors van jeugdige Eiken Boomen: die tot het Loojen gebruikt wordt.
Maar daar toe gediend hebbende zietze’er ros uit.
Dan kan men ze, vers uit de Kuipen gekomen, om te broeijen, in den Tuinbou
gebruiken, waarin ze ’t beste hefmiddel is: mids dat ze onder Glazen behoorlyk door
water bevogtigd worde, en van de Zon gaande gehouden. Zy houdt hare hitte wel
zes maanden lang. Is daarom dienstig om’er Potten in te zetten; die daar in begraven
worden. Men moet’er de Rund vochtig in houden, en ze met gene aarde overdekken.
Dit dooft de hitte, of zy moet zeer dik op een leggen.
Als zy wat vergaan is, dient ze om Bolgewassen enz., in den grond zynde, te
dekken voor koude. Zy is ook dienstig op Meloenbergen, om’er op te gieten, dan
zal’er ’t water niet afloopen. ’t Maakt goede oude aarde.
rund. Zie koe; os; vee.
rups, noemt men een soort van langwerpig ongediert met vele stompe pooten, ’t
geen de bladen van Boomen en Kruiden, en Vrugten zelf knaagt. Men heeft’er
velerleije soorten van; welke we zullen optellen.
Men vindt in ’t Najaar ontrent dichte Boomen een menigte witte Uilen, die onder
de bladeren schuilende, en elders tegen Muren en Heiningen zelf, digt byeen een
grote menigte van Eijeren leggen, overtogen met een rosachtig wollig haair, dat zich
zo vast aan de bladeren, enz. zet, dat men ’t’er naaulyk af kan krygen; Men heeft
deze vergadering van allerhande gedaante, en somwyl wel, dat ze na een Muis en
Vledermus gelyken. Deze Eijertjes komen somwyl nog dat najaar uit, en brengen
een menigte van ruige Rypjes voort, die aan de toppen der Boomen by een zittende
daar een ruig nestje brajen, daar zy als dood den gansen Winter, de bladen by een
hebbende getrokken, zich in houden; en dus een Pop maken; en wanneer het warm
weder wordt, daar uit komen, en de tedere blaadjes zo wel van wilde, als
Vruchtbóómen op eten.
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Men moet, om de schade van dit ongediert voor te komen, de Poppen in de Winter
alle uit de Bóómen halen, en dat zo voorzichtig, als mooglyk is; om dat zy, gestooten
zynde, zich laten vallen, en daar na deur den Boom verspreiden, of op den grond
gevallen weder in den
Boom klimmen: waarom men, inzonderheid, als’er leven in is, een Kop met water,
of Hoet daar onder moet houden, op dat ze daar in vallen, die op het aanraken zich
uit het nest los laten.
In de Winter gebruikt men daar toe een Ryp-haak, of Snoei-beitel, en men haalt
tot de kleinste blaadjes toe uit de Boomen, en werpt ze in ’t vuur; want zo’er maar
in palen, of op den grond een netje bleef, zouden ze weder door de warmte ontluiken
en tegen de Boomen opklauteren.
Dit soort van ongedierd ziet men somwyl veel, dan weder zeer weinig, of niet.
Dus is ’t ook met Ringrypen, dus genaamd, om dat de Uiltjes van dlt ongedierte
hare eijertjes rondom de eenjarige takjes, als een Ring zo vast leggen, dat men ze’er
naaulyk, zonder snyden van kan krygen; zynde door een harde stof, als aan een
gesoudeerd. Men vindt deze eijertjes ook wel naast malkander onder tegen een droog
blad, met een rag vast aan een gehecht. Men vindt ze byna aan alle soorten van
Fruitboomen, Persiken Afrikozen, Kersen, Morellen, inzonderheid, Appelen, Peren,
maar nooit aan Aalbessen, Kruisbeijen en Pruimen.
Deze Ringetjes worden gelegd van een graau snel uiltje, dat zo dra ’t gerucht
verneemt, zyn werk verlaat, en naderhand schielyk wegvliegt, zo dat men ’t niet ziet,
’t verbergt zich onder een blad, en komt niet licht weder te voorschyn, en voltrekt
zyn werk by nacht.
Deze Ringeijertjes kunnen de hardste Winters verduren; maar op den grond, of
onder de aarde sterven ze van de vocht, maar best is ’t ze in ’t na.jaar van de Boomen
te nemen, zo men ’t, wegens de hoogte, doen kan; anders moet men wagten tot dat
ze uitkomen, en dan, zo dra men merkt, dat ze beginnen schaden te doen, vernielen.
Zy zyn gewoon alle aan eenen tak de tedere blaadjes te knagen, en tegen den avond
byeen te kruipen, tot des morgens ten zes uren, wanneer elk om de kost te zoeken
zyn leger verlaat, en tegen den middag weder byeen komt, om te rusten, wanneer ze
zich aan de mikken, of dikke takken en stammen neder zetten. Zo dat men best doet,
dat men ze, of ’s middags, of ’s avonds voor den donker, of ’s morgens voor zessen,
met voorzichtigheid, alle, zonder een over te slaan, vernielt. Zyn de Boomen te hoog,
de mikken te zwak, dan neemt men een Pikkrans aan een lange stok, ontsteekt dien,
en houdende ze daar by, verbrand men ze levendig daar ze zitten.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

925
Men moet de Boomen meer dan eenmaal nazien: want zy komen alle niet gelyk uit
het Ey; en men vindt dikmaal een dag drie, a vier daar aan weer nieuwe legers, van
deze Rovers; dog als de Honigdanw valt dan stervenze van zelf.
Buiten deze is’er nog een soort, dat meest de Appelboomen kwelt, en meest in ’t
midden van Mei hare Eijertjes komen van kleine gryze witte Uiltjes voort, die wat
gespikkeld zyn; dit zaad komt kort uit, en de Rypjes kruipen by een, en laten veel
rag, daar ze van daan komen, waarom ze Rag-Rypen worden geheten.
Zy zyn gemeenlyk driederhand ruig zwarte, die wat dun zyn, en wel de vlugste;
gele, die, als met gele Olie bestreken, loom zyn, en nooit zo veel rag maken; en een
derde soort, dat kleiner, dunder, maar ruiger en zwart is; en die in ’t dooden, ligt de
handen vurig maakt.
Zy duren alle niet lang, maar zyn somtyds zo overvloedig, dat gantse Boomgaarden
kaal worden gegeten. Zy worden met der tyd een lang wit Tonnetje, waar in een
popje is. Hier uit komen gryze Uiltjes met zwarte spikkels, die hunne eijertjes, zo zy
door den wind niet verdreven worden, of door den Honingdauw niet sterven, haar
zaad in de most der Boomen nederzetten; zo dat zy somwyl enige jaren aan een de
Boomen opetende, ze tot St. Jan toe als stervende doen staan.
Om dit ongediert te overwinnen, dat nooit lang aan ene tak zit, en van de ene na
de andere plaats met zyne netjes verhuist, moet men, zo dra men ’t rag verneemt, dat
aanstonds wegnemen en naspeuren waar ze nog eten, om ze daar te doden en weg
te nemen, en dus zult gy ze in een reis, of twe menigmalen weg nemen.
Men heeft nog een zeer groene harde kale Rups, ontrent een vinger dik, en lang,
die, om dat de kleur met de bladen overeen komt, kwalyk te vinden is; men heeft ze
altyd maar twe by een in enen Boom. Zy worden ten laatste twe zwarte Tonnetjes,
die in ’t voorjaar twe grote graauwe Uilen, len, met grote rode ogen, voortbrengen.
Deze eten in enen nacht een tak van een el, of twe kaal, terwyl ze by dag stil zitten;
men speurt ze op deze wys na; men zoekt op den grond na rosachtige dikke stronten,
gelyk die van Zywurmen, en gaat’er boven kyken, daar men ze gemeenlyk aan een
tak, of onder tegen een blad vinden zal.
Buiten deze heeft men nog de Wolf, zynde een soort van kleine Wurmpjes, die in
een zeer klein geelachtig strootje, van gedaante, als een zeer klein halfmaantje,
groejen, alle knoppen en bloemen verslinden, en van binnen op eten. Zy kunnen
somtyds heele Boomen blaadloos doen staan tot St. Jan in de Somer, als of zy van
de blixem gezengd waren.
Zy bestaan dus. In de kleine reeds genoemde halve maantjes, huisvesten gele
Wurmpjes met zwarte koppen. Zy zyn al in ’t najaar in de mikjes tussen de takjes
by vele Bloemknoppen te vinden. In deze mikjes blyven ze tot na den Winter, wanneer
ze voortkruipen en in de bloemen inkruipen, latende haar huisje, dat is, haar strootje,
of halfmaantje vallen. Zy eten dan die knoppen van binnen uit, zo ’t saisoen guur
blyft; doch, zo ’t zeer zacht en groeizaam weder wordt, groejen ze daar uit, eer zy
ze nog geschonden hebben, en de Boomen staan geladen met vruchten.
Om dat men deze niet kan gaan opzoeken; begiet men de Boomen met Koepis,
als het vriest. Hier door valt in ’t voorjaar de Most van de Boomen, waar door het
ongediert mede afruit, en sterft.
Of men gebruikt Tabakswater, waar mede men de Boomen, by droog weder, met
een koperen, of blikken Spuit met gaatjes bespuit, dat het’er by neder druipt; of men
kan by regenachtig stil weder lage Boomtjes met stof van Tabak bestrojen.
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Of men kan de Boomen voor den Winter met kleine Boendertjes van de Most
zuiveren.
Maar dit alles moet voor den Winter geschieden; wagt men tot February, doet het
genen dienst.
Behalven dit ongedierte is’er nog een Rypje, dat als een lang dun strootje aan een
bladknopje hangt, ontrent een half lit van een vinger lang, dat ook in ’t knopje kruipt,
en zyn huisje laat vallen, zo dra ’t’er is in gekropen. Nog is’er een zwart gekronkelt
Rypje, dat de Boomen plaagt; maar op de zelfde wys met spuiten overwonnen wordt.
Deze worden op de zelfde manier van kant geholpen.
Men heeft ook in de Fruitboomen, inzonderheid in de Kersen ene, welke men
Trekmade noemt. ’t Is een groenachtige Worm met een bruine roodachtige kop, die
zeer rad zynde de bladeren der bloemen, die daar ontrent zyn, by een trekt, aan den
steel afbyt, en de zelfde vruchten, ’t zy Kersen, Appelen, Peren uiteet, en zo doet
sterven en vallen. Als men ze nypt sterven ze, of haalt men ze’er af, zy sterven van
zelf op den grond.
Nog is men na een damp, die uit den Noordwesten opkomt, gekweld met een
groene Luis, dog die alle jaren aan de Boomen niet evenveel schade toebrengt. Deze
zyn menigmaal zo overvloedig, dat men genen knop kan onderkennen, en zy zyn in
twe, of drie dagen vol Eijeren; zo’er Honigdouw valt, of ’t zacht en lieflyk begint te
regenen, sterven ze, hoewel ze zich onder een blad weten te bergen; ’t beste, dat men
doen kan, is de Bóómen met Tabakswater te spuiten.
Men heeft nog een soort van Ongedierte, ’t geen zich op de bladen somtyds
veelvuldig zet, en inzonderheid op de Appelboomtjes zwart als een Schallebyter’er
uitziet, en doet de bladen aan Bóómtjes kronkelen. Dit wordt best met ’t spuiten met
Tabakswater overwonnen. Zie Nieuwe Nederlandse Hovenier.
Men heeft ook Rupsen, die aan de Planten zeer nadeelig zyn. Men heeftze die van
Witjes gebroeid worden. Zy zyn van geelachtige kleur met zwart
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gespikkeld, en zetten zich gemeenlyk op de Koolsbladen, Bloemkool en Indise Kers.
Dees eet alle de tedere deelen van de bladers op, en laat de stelen alleen geheel; zo
dat men in den Herfst gantse Kooltuinen, zo met Savooijen, als andere Winterkoolen
van de zelve vernield ziet, inzonderheid daar vele Boomen staan, of daar men dichte
by grote gebouwen vindt. Men weet geen ander middel om ze weg te krygen, dan
ze te vervangen eer zy zich uit hunne nesten verspreiden. Schoon men ze daar door
niet gants mogt wegkrygen, ’t getal zal’er echter zeer door verminderen. Maar dit
werk moet dikmaal by warm weder herhaald worden, wanneer de Witjes vliegen,
die gedurig nieuwe Eijertjes leggen, welke in weinige dagen uitbroejen. Maar, gelyk
deze gemeenlyk op de buitenbladen azen, zo zyn ze nog gemaklyker weg te krygen;
dan het ander soort, dat vry groter is, een hard vel heeft, dat bruin is. De Tuinlieden
noemen ’t een Emit. Deze is zeer schadelyk. En van dit soort wordt gemeenlyk in ’t
hart van de Plant gelegd, inzonderheid van de Kool; als ’t daar uitgebroeid is, eet het
deur de bladen heen, en zyne mest tussen de bladen inlatende, geeft zy ze een kwade
geur.
Dit Dier houdt zich even onder den grond, en doet een groote schade onder de
jonge Planten, aan de ene kant etende door de tedere wortels, en halende de jonge
Planten in hare holen; dit komt de Planten meest des nachts over. Als gy dat ziet
moet ge alle morgens uwe Bedden met Planten overzien, en daar gy ene Plant ziet
afgegeten, moet gy den grond ontrent de plaatse een duim diep omroeren, en gy zult
ze daar vinden. Dit is ’t enigste middel waar mede men ze verdryven kan. Miller.
Men wil echter, dat de As van Wyngaardranken met water vermengd, dit gedierte
doet verdryven, als men daar de Planten mede sprengt.
En, dat men ’t zaad in water wekende, waar in de As van Vygebomen is gemengd,
dit ongediert verdryft en wegjaagt, of doet sterven, zo wel als Pis met de Moer van
Olie gekookt, en daar de Planten, als ’t koud is, me besproeid.
ruissen van ’t Oor. Zie oor.
ruijen is onder ’t Gedierte ’t veranderen van Haair en Veren geheten; dat jaarlyks
’t gedierte, of in zekere tyden van ’t leven overkomt.
ruijen wordt ook geheten het laten vallen van Vruchten voor den tyd; wanneer de
Vruchtboomen in, of na ’t bloejen kwaad weer gehad hebben, zyn zy aan ’t ruijen
zeer onderhezig.
ryf, die ook wel in sommige plaatsen meest een hark genaamd wordt, is een Tuinmans
Kunstwoord. ’t Betekent een gereedschap van Hout, of Yzer, en van ontrent
anderhalve, of twe voeten lang, met tanden, waar aan een steel staat van vier of meer
voeten lang. Hier mede harkt, of ryft men, dat is, maakt de Paden en Bedden effen,
of toe. Men heeft ze somwyl, die niet anders, dan van Hout zyn, die ontrent vyf, of
zes voeten lang zyn, en die een mens alleen trekt, met een Haam, of een Seel, die
hem om ’t lyf gaat, zo dat hy alleen ten minste het werk van twe doet, om de grote
paden alleen te harken. Zie daar van de Figuur in ’t Woord raap.
ryshout. Zie teen.
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rys steken is een spreekwys van de Tuinbou, ’t geen gebruikt wordt van Erreten by
welke men takken steekt, die men gemeenlyk Rys noemt. Dit doet men om dat de
Erreten zich daar aan vast makende, hoger worden, en op dat ze meer Peulen maken,
en om dat men ze beter inzamelen kan.
rytuig. Zie vervoeren.

S.
saffraan, in ’t Latyn Crocus. ’t Is een Plant, waar van men twe soorten heeft, dragende
de ene den naam van Saffraan, en de andere dien van Bastard Saffraan, en Carthamus.

Beschryving der Saffraan.
Deszelfs bladen zyn lang en smal, als die van de Bokkebaard, maar zy zyn in groter
menigte. Uit het midden van deszelfs bladen komt een steel, die een enige bloem
draagt, welke na een Lelie gelykt, doch kleinder en in zessen gedeeld is, waar van
de kleur róód en blaau is, met purpure strepen gemengeld. Op de bloem volgt een
langwerpige vrucht, die zaden in heeft, welke byna rond zyn, en in drie huisjes zitten;
zy is een Bolbloem. Zie hare behandeling in Hubners Kunstwoordenboek.
Men moet ze kiezen, die nieu is, droog, ros, krachtig van reuk.
Plaats. Zy plagt alleen uit Asie te komen; maar tans ook uit Duitsland, Vrankryk,
en aldaar uit Provence, Languedok, Gatinoïs, en Normandie,
Eigenschappen. De Saffraan is openende en verterende. ’t Geen men uit de bloem
trekt versterkt het hart; zuivert het bloed, dryft het venyn uit; en gedronken, of gegeten,
doet ze fluimen opbrengen, zo wel als de Reuk. De wortel ter gewigte van twe, of
drie dragmen ingenomen, is een doodlyk vergift. De vezels dienen om geel te verwen.

Beschryving van de Bastard Saffraan.
De steel is een arm, of twe langte hoog, rond, recht, hard en wit, met menigvuldige
takken, die van de helft der stamme na om hoog toe groejen. De bladeren zyn lang,
vast, glad; met aders deurlóópen, die boven aan gepunt en met kleine dunne zwakke
doorntjes omringd zyn. Zy zyn aan den tak, zonder steel vast. Zy brengt ruige knoppen
voort, die op den top wat langwerpig, Schubs wys gemaakt zyn, gelyk de Artisokken,
met enige
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bladen, die onder Stars wys open staan, en doornachtig zyn.
Plaats. Men vindt ze in Duitsland by Straatsburg: Men zaait ze in de hoven. Zy
bloeit in Juli, en Augustus.
Eigenschappen. De bloem dient den armen om in ’t vlees te doen, zy maakt
loslyvig. ’t Sap daar van vers uitgeperst, en ter gewigte van een once gedronken met
drie oncen Hoendernat, of Water en Honig zuivert het slym wonderlyk.
Wilde Saffraan, of Bastard Saffraan, in ’t Latyn Fusus Agrestis. Men geeft ze ook
den naam van Attractilis.
Beschryving. ’t Is een doornig gewas, dat wel naar de Bastard Saffraan gelykt,
uitgenomen, dat de bladen boven aan de stengel langer zyn, die ten meerendeele
zonder bladen is, en ruw zyn. De Vrouwen gebruiken ze voor een sluikspil om te
spinnen. Zy brengt boven aan knoppen voort, die vol scherpe dorens zyn. De bloem
is geel, maar op op zekere plaatzen rood.
Plaats. Deze Plant wast op de heuvels en onnatte plaatzen; zy bloeit in Augustus
en September.
Eigenschappen. ’t Zaad en Bladen met Wyn, en met Peper genomen is dienstig
voor de Scorpioenen beten. Men zegt, dat zy, die dit Kruid in de hand hebben geen
pyn van de Scorpioenenbeten hebben.

Geheim om essentie van Saffraan te maken.
Men moet vyftien dagen lang een halfpond Saffraan in twe ponden Brandewyn laten
trekken, en na dien tyd zult gyze’er zagtjes laten afloopen.
Gebruik. Deze Essentie is uitnemend voor de toevallen der Apoplexie, voor
Maagkwalen en Stuipen. Men geeftze van twe tot drie druppen toe in. Om de
verstoppingen der Stonden te genezen, moet men Suiker, Kaneel, en Sap van Hyssoop
by de zelfde menigte doen. Men geeft’er zwangere Vrouwen niet meer dan een drup
van.
saffraan der metalen. ’t Is een bereidsel, dat men maakt met de Salpeter en het
Spiesglas. Zie ’t woord remedie. Daar zult gy vinden, hoe men ’t maakt, en wat
krachten ’t heeft.
saffier is een edel blinkend gesteente, dat méér en minder blaau uit Oostindien
herwaard gebragt wordt. De Safieren, die men in Silesie en Bohemen vindt, zyn zo
goed niet, als die uit het Oosten komen. Men heeft het kunstje gevonde, om Saffieren
na te maken.

Geheim om schone Safieren te maken.
Neem witte Rivierkeijen, welke gy zult tot kalk verbranden, latende ze in vuur
gloejend worden, en dovende ze met Wynazyn uit; herhalende dit zes, of zeven
reizen, in de zelfde Wynazyn; stampze daar na in een yzeren Vyzel, doet ze daar na
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in een Kroes met zo veel Keisteen, als droes van Wynsteen, welke op deze wyze
moet gemaakt worden. Verbrand de Wynsteen tot Kalk toe; zet ze in een vochtige
plaats, in een Hypocras-zak, aan ’t eind van de Zak zet zich een Schimmel, ’t welk
de Wynsteen al smeltende maakt, en zich in ’t water zet. Dek daar na de Kroes toe,
en zet ze over ’t vuur, den tyd van vier uren, te smelten.
saffier zeer schoon. Neem van die bereide Kristal en gezuiverd Zout van Wynsteen,
van elks even veel; en doe by elk once Kristal twe grein bereide Safre, dat viermaal
gebrand is in een Fornuis, en viermaal in gedestilleerde Wynazyn gedóófd. Doe daar
na de stof in een goede Kroes, of Fornuis, den tyd van twe maanden lang, laatze daar
na koud worden, en gy zult iet vinden, dat u behagen zal.
Let wel, dat men gedurende dien tyd, de stof moet nemen, om’er de proef van te
hebben, en zo de kleur van uwe smaak is, zult gy ze dus laten: maar, zo ze te klaar
is, zult gy’er nog wat bereide Safre by doen; en is de kleur naar uw behagen, zult gy
ze zo laten; en is ze wat te dik, moet gy’er wat Kristal en Zout van Wynsteen, naar
uw behagen, by doen.
saffier, oosterse. Neem twe oncen bereide Kristal, zes oncen Menie, of Zout van
Wynsteen, stamp het zeer wel onder een, verenig het daar na voor elke once met vyf
grein bereide, Safre, ’t geen in ’t geheel veertig greinen uitmaakt, doe alleen zes
greinen van Magnese van Piemont bereid, daar in. Alles wel ondereen gemengd
zynde, doe het in een Kroes koken, gelyk gezegd is, dus zult gy een schone stof van
Oosterse Saffier hebben, met een schoon Violet.
saffier, oosterse, die donkerder is. Neem twe oncen bereide Kristal, Menie vyf oncen,
doe by elke zes grein bereide Safre, en maar acht greinen bereide Magnese. Stamp
het fyn, en meng ’t gelyk gezegd is, en gy zult fraje Deeg vinden, van Violet Safier,
die aangenaam voor ’t gezicht is.
saffier. Neem bereide Kristal twe oncen; meng alles met drie grein voor elke once
bereide Safre, gekookt, gelyk gezegd is; en gy zult een zeer fraai hemelsblaau hebben.
Andere Saffier. Neem bereide Kristal twe oncen. Menie vier oncen en een halve;
meng en vereer ’t alles met vier greinen voor elke once Mengsel van Amaljeer-blaau,
dat gekookt is; en deze stof in ’t werk gesteld zynde, zal een fraai Violet uitmaken.
sagapenum, Gom; deszelfs zuivering. Zie zuivering.
salade. Is in ’t Nederduits een soort van Moes, ’t geen raau gegeten wordt, met
Boom-olie, edik, enz.; en waar by men allerhande toekruid doet, als Dragon,
Sterk-kers, Pimpernel, Nippe, Pastelein, enz. Onder dezen naam heeft men verscheiden
Aard- en Warmoeskruiden, zo Tamme als Wilde die men als Salade eet. Onder de
Tammen is de Ajuin, Aspersies, Beetwortels, Cichoreiwortels, Komkommers, en
Andivie, Korensalade, Kropsalade, Latou, Koolsalade, Sel-
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dery, groene Turkse Boonen, Vettekost, enz. Onder de Wilde heeft men de Spruiten
van Dove Netels, Paardebloemen, enz.
Elke van deze worden op hure plaats verhandeld.
Maar hier zullen we spreken van Kropsalade, Latuw, Korensalade, of Vettekost.
Krop-salade, of Sluit-latou is van vele soorten, als van gele, groene en roodachtige
bladen.
Men heeft ze met geelachtige bladen die in Grote, of Klooster-kroppen, Princeen Princesse-kroppen, onderscheiden zyn.
De Klooster-krop is de grootste, die zo haastig niet in ’t zaad schiet, maar zy is
niet vast; maar maakt veel beslag door de afleggende bladers.
De Prince-krop volgt daar aan in grootte, is dichter gesloten en malser. Men heeft’er
twe soorten van, waar van de ene zeer geel, en de andere groenachtig is; maar schoon
de eerste de beste is in de smaak, de laatste is ’t op Broeibergen van boombladen des
Winters.
De Princesse-krop, die men ook de Haagse, of Blanke noemt, is de kleinste van
de drie, dog allervast gesloten. Zy heeft weinige buitenbladen, en is naar gelang harer
grootte van Krop groter, en de malste van kaau. Zy kropt ook eerder.

Aart der Krop-saladen.
Men zaait ze in den voortyd daarom tussen de groente, als kunnende daar tydig
worden uitgesneden; zonder nadeel aan de blyvende groente toe te brengen.
De Prince-krop dient hier na, om tussen groente in gezaaid te worden, die niet zo
digt, als de wortelen is. Deze is de beste van beide de soorten.
Daar na volgd in malsheid de Klooster-krop;
Maar enigen geven den naam van Klooster-krop, aan ’t beste soort van
Prince-kroppen, dat in vastheid, geelheid, malsheid de gemene Prince-krop te boven
gaat; welke enigzins groen en geel niet van krop is.
Van de groene Kropsalade heeft men twe soorten, waar van het ene groter is; maar
zo wel niet sluit en harder van kaau is; en het kleine soort, dat zo murw niet is, als
de Princesse- en Prince-krop, noch als de Klooster-krop, zeer struikig is en niet vast
van Krop, maar hard van blad. Doch deze groenbladige Krop schiet zo haastig niet
door, als de geelbladige, en derhalven is ze zeer bekwaam tot Zomerkroppen; maar
alzo zy struikiger is, als de Princesse-, of Prince-krop, is zy ook beter tot Stoof-salade,
als om raau gegeten te worden.
De Kropsala, die donker rosse, of roodachtige bladen heeft, bestaat in twe soorten;
waar van het grootste, Spaanse Krop genaamd, somtyds zo groot als een kleine witte
Kool is; maar vast gesloten en hard van kaau.
De kleine rosbladige die zeer groot en vast gesloten is, geel en murw van kaau.
Deze kan het best van allen de Winterkoude wederstaan, doch is gants goed om tot
vroege Zomerkroppen, alzo ze vroeg door schiet; en wel zo, dat, als de Lente wat
warm is, men zelden daar van knoppen kan hebben.
De Roodbaard, die een geelachtige Krop met rode kanten aan de bevenbladen
heeft, schiet zo haastig niet deur, en is de beste Zomer Salade; maar ze is zo murw
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niet en struikiger, als de Princes-, of Prince-krop: maar ook zeer goed tot Stoof sala;
gevende ene dichte vast in een gesloten Krop.

Teling.
Op sterke vetgemeste grond vergaan, of roesten vele Kropsalade planten licht af.
Deze moeten, zo haast men’er de minste verandering aan bespeurd, aanstonds
uitgetrokken worden, en de grond omgeroerd en gezuiverd. Als men dit verzuimt,
steekt zo een Plant andere aan. Dus is ’t zo wel met jeugdige Planten, als met
Zaadstruiken gelegen: want deze steken malkanderen aan, en daar blyven’er van een
gantsen Akker somtyds weinige over.
De Kropsalade in ’t najaar verplant, heeft minder onderbladen, en is zo fraai op
’t oog niet, als die gezaaid wordt en staan blyft.
Men moet nooit zaad van Weeuwen winnen, dat is Salade, die in ’t najaar gezaaid
wordt: want die daar van voortkomen sluiten deurgaans zo wel niet, en schieten éér
deur. ’t Zaad moet gewonnen worden, van ’t geen vroeg in de Lente wordt gezaaid,
en uit Kroppen, die in haar soort het beste zyn. ’t Tweejarige zaad van deze Salade
is best tot Zomerkroppen, en ’t driejarige tot Weeukroppen.
De aarde waar in des Zomers Kropsalade, of Weeukroppen gezaaid worden, moet
open, noch bol zyn, om dat ze op zulke grond eer vergaan en niet wel willen kroppen.
De Weeuplanten is dit nog ’t meest eigen. Hierom zaait men die ontrent paden, daar
de aarde vaster is, ook op Akkers, daar Winterkervel en Spanagie op staan; om door
derzelver lof enigermate tegen de ongemakken van den Winter gedekt te zyn. Hier
toe zaait men ze ook wel by geschoren Heiningen, daar ze in den Winter best bewaard
worden.
Om Weeuwen te hebben zaait men gemeenlyk half September, om dat de Planten
in warme Nazomers veeltyds te groot worden, wanneer ze zo wel niet, als kleinder
Planten, aan strenge Winters kunnen wederstaan. Tot Weeuwen is ’t beste zaad van
twe jaren oud, of van Haagse, of kleine rode Kroppen.
Men verplant Weeuwen in ’t Voorjaar, even na de Vorst op wel ter Zon gelegen
Rabatten, of onder Glazen, zonder, of op warme Paardenmest; Om ’t laatste te doen,
moet men met Februari voor ’t vroegste beginnen. Want Krop-salade kan niet vele
dampen velen, en roest doorgaans daar door af; ’t geen ook die overkomt, die men
onder Glazen bewaren wil, om over te houden.
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De vroege Zomerkroppen zaait men even na de vorst, als mede ’t zaad van de
Princesse Kroppen te gelyk met de Ajuin- en vroege Wortel-zaden. Daar na worden
de Prince Kroppen op een akker, of bed afzonderlyk, en niet onder Wortelen gezaaid;
dus doet men ook in de nazomer. Maar des Zomers zaait men daar Roodbaard op,
om dat die minder deurschiet; dan zaait men ook de Bellebonne, die een krulbladige,
niet vast sluitende Brabandse Krop is, Montereijen genaamd; die hard van kaau en
Andivieachtig is, of als Kool.
Chavonse Kropsalade word by een gebonden gelyk Andivie, om geel te worden,
en de bladen zyn harder als die van Kropsalade.
De Latuw, welke niet sluit, is van velerlei soort, Men heeft gemene en gekronkelde,
die men Kornetten noemt.
De Latuw kan beter tegen de koude, als Kropsalade. Hierom gebruikt men dit tot
vroege Stiksalade, onder glazen, op Paardemest, of op wel ter zon gelegen Rabatten.
Zy is zo mals niet, als de Kropsalade. Om de Latuw zuiver te stikken, overstrooit
men de bezaaide grond dun met zuiver zand, ’t geen men met een beslagen schop
plat slaat, en dus gelyk wordt nedergeplakt, en het zaad voor de zajinge gekiemt.
De gekronkelke Latuw is harder als de andere van blad, en daarom zo smaaklyk
niet; maar zy kan beter tegen de koude. Daarom zajen vele Warmoeziers deze voor
de eerste Stiksalade, als ook de Kornetten, die met vier blaadjes voorkomen, die in
grootte van den andere niet veel verschillen.
Koornsalade noemt men die Salade, die op afgemaaide Koornlanden, zonder
gezaaid te worden, voortkomt. Deze is een groene ronde kortbladige Wintersalade,
even als de Vettekost, welker bladen meer na de Latuw gelyken.
Vettekost is een groene Wintersala, met langer en groter bladen, als Koornsalade,
welke van Zandzaad wordt voortgeteeld. De Vettekost kan een zeer strenge Vorst
uitstaan, en deszelfs natuurlyke grond is in Spitsbergen, alwaar de Vettekost en
Lepelblad de enige eetbare groenten zyn.
salie; in ’t Latyn Salvia. Zie Hubners Kunstwoordenboek de soorten op het woord
SALVIA.
’t Is een Plant, die in verscheiden ziekten van goed gebruik is. Men onderscheidtze
in twe soorten, Wilde en Tamme. De Tamme wordt ook in twe onderscheiden, de
ene is de Grote, de andere de Kleine. De Kleine verscheelt van de grote daar in, dat
de bladen kleiner zyn, wit, sterker en geuriger.

Beschryving van de Wilde Salie.
De ware gelykt na de Malrove, de bladen zyn langer en dikker, harder ruiger, witter,
en van goede geur. Zy werpt een menigte van takken uit de wortels, die witter zyn,
dan die der Malrove.
Plaats. Deze Plant wast op de Bergen, op onbeboude plaatsen, en bloeit in
Augustus.
Eigenschappen. De Wilde Salie is scherp, en bitter op de Tong. Als men’er het
Afziedsel van drinkt, brengt het de Stonden voort; ’t doet kwaad aan zwangere
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Vrouwen, zet de nageboorte af. Zo men zich met het Afziedzel baadt, brengt het ’t
Water en Stonden voort.

Beschryving der Tamme Salie.
De takken zyn houtig en witachtig groen. De bladen zyn langwerpig breed, dik,
kottoenig, sterk van geur, maar aangenaam, geurig, witachtig van kleur. De bloemen
wassen aan een staart aan de toppen der takken. Zy zyn als een keel waar aan twe
lippen zyn. Zy hebben reuk, en zyn blaau, wat trekkende na den purperen. De zaden
zyn rond en in een huisje gesloten.
Plaats. Men teelt dit gewas in de Thuinen.
Eigenschappen. De kleine Salie wordt meer dan de grote geacht. Men gebruiktze
in ’t mengsel van ’t water de Arquebusade. Men heeft’er ene geestige Olie in, en
veel Zout. Zy heeft weinige lydende beginsels. Zy is dienstig voor ’t Hoofd, de Moer,
voor Zenuwen, voor de Maag en openende. Zy is goed tegen alle waterige vochten,
als zy door de mond wordt ingenomen, of van buiten opgelegd. Zy is goed voor de
vallende ziekte, Doodslaap, Lamheid, en voor de vochtige verkoudheid. De droge
bladen van ’t kruid gegeten, zyn voor de Vrouwen goed, om zich niet te bezeren.
Kort om, zy zyn overal goed, daar men versterking, warmte, droogte, vannoden heeft.
Zy heeft een zonderling vermogen, om te versterken, zenuwen die gekneusd zyn;
en daarom maakt men Saliewyn om te drinken. Men stooft’er ook mede voor ’t beven
der handen, en andere deelen, om honger te maken, en de Maag van kwade vochten
te zuiveren. Men moet menigmalen Salie gebruiken in de Potspys, en andere. Zy
verlicht de pynen van ’t hóófd, en zuivert de tanden en tandvlees. Zy maakt enen
goeden adem, met Wyn gekookt. ’t Water daar van gedestilleerd verheldert het
gezicht.
De Conserf van de bloemen van Salie, heeft de zelfde krachten.
In plaats van Thee doet men wat Saliebladen in heet water, men laat het een tyd
lang trekken, en drinkt het met Suiker. Men geeft voor, dat deze vocht goed is, om
te versterken de hersenen en de vocht te verdunnen.
Men houdt de Salie van Languedok, en andere heete Landen, voor de beste, als
zynde de sterkste.

Hoe men de Salie teelt.
Men teelt ze van Stek en Wortelen voort.
salomons zegel. In ’t Latyn, Polygonatum, of Sigillum Salomonis.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de stam twe, of drie voeten hoog groeit,
rond, glad zonder takken, en een weinig aan de toppen rond is.
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De bladeren zyn langwerpig, breed, met stelen, om den andere staande; donker groen
van kleur, glimmende van boven, en Zéégroen van onderen. Hare bloemen zyn
klokachtig, langwerpig als een Pyp, en in zessen gesneden. Zy wassen langs de
kanten, de kleur is wit.
Plaats. Deze plant groeit in de Hagen, in de Bossen, en op andere beschaduwde
plaatsen.
Krachten. De Wortel vers gestooten, en ’t sap, dat uitgeperst is, neemt de Sproeten
weg, de vlekken, blaauwe plekken, komende van slaan, stooten, vallen, zo in ’t
aangezicht, als in andere déélen van ’t lighaam. Men destilleert’er water van, dat
zeer goed is om de Juffers een kleur te geven.
salpeter is een Mineraal, dat op vochtige plaatsen voortgebracht word, als in Kelders,
Duif-huizen, Stallen, oude Muren. Men gelooft, dat de lucht vol Salpeterige déélen
is, die aan de lighamen groejen, welke geschikt zyn om ze te ontfangen, en ze te
houden. De kracht is wonderlyk tot vermeerdering van Koorn, gelyk men gezegd
heeft, als men van die Plant sprak.
’t Hedendaags Nitrum, of Sal Petrae, maakt achtkantige Kristallen, is een halve
Mynstof, die uit een Salpeterige aarde komt, over matige hitte smelt, naaulyks water
uitwaassemt, vry vast is, en met alle brandbare stof, als zy gesmolten is aan brand
vliegt; zy smelt in 6½ water Boerh. Chym.
De Salpeter is van groot gebruik in de Chimie, Medicynen, en om Gewassen te
doen groejen. Men maakt’er Kristal mineraal, Sal Polychrest, Sterk-water, Geest van
Nitrum van, die de beste van alle de sterke Waters is, om Metalen te ontbinden. Laat
ons dan de Salpeter laten onder de handen der Chymisten en Geneesheeren, om ze
tot hun gebruik te schikken, en laat ze ons tegenwoordig niet beschouwen, dan van
ene kant, die dienstig is om Planten te doen groejen.
Wy zullen alleen aanmerken, dat de Natuurkenners, die ze gescheiden hebben,
daar een Zout in gevonden hebben, dat naar Zee-zout, of Berg-zout gelykt. ’t Gebeurt
ook, dat, als men Salpeter te lang in water laat koken, de geesten daar van vervliegen,
en’er niet dan gemeen zout overblyft, ’t geen doet geloven, dat de Salpeter niet dan
een gemeen zout zy, dat met meer geesten dan gemeen vervuld is. Ook zullenwe
daar na zien, dat het Zee-zout zo dienstig is, om Koorn te doen groejen, als de Salpeter,
en dat’er in den grond weinig onderscheid tussen hen is. Dus is alles tot lof van de
Salpeter te zeggen, ’t geen van ’t Zout te zeggen valt.
Voor Plato heeft men Boeken gemaakt gehad, om de deugd van ’t Zout te pryzen;
en die Filosoof spreekt van een dergelyk werk in ’t Boek Convivium geheten. Wat
hem belangt, hy noemt ’t Zout ει ον. iet Godlyks, en schreumt niet te zeggen, dat
het Zout het voorwerp van de Liefde is, die God heeft. Sal Deo amicum corpus. Dus
spreekt hy in zyne Timaeus. Plato kon dat gevoelen wel in de Boeken van Moses
gehaald hebben, die hy zekerlyk wel gelezen heeft gehad, en waar uit hy een grote
menigte menigte van zaken ontleend heeft, die hy onder zyne Werken gemengd heeft
gehad. Dit heeft St. Clemens van Alexandrie doen zeggen, dat Plato niets anders zei,
dan Moses in ’t Grieks. Stromat. Lib. I. pag. 342. In der daad, ’t geen Plato zegt van
Gods liefde voor ’t Zout, komt ten enemaal uit op ’t geen Moses van de Offerhanden
verhaalt, die alle Gode zeer aangenaam moeten zyn. Gy zult met zout zouten, alle
de Offerhanden en Slachtofferhanden, en gy zult uwe Offerhanden ’t zout des
Verbonds niet onthouden, ’t geen uwe God met u gemaakt heeft. Gy zult in alle uwe
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Offerhanden ’t zout offeren, Lev. Cap. II. v. 13. De Heidenen hebben zich ook
ingebeeld, dat hunne Goden zich zeer veel aan ’t geluk van ’t zout lieten gelegen
leggen. Atheneus verhaalt, als een Filosoof, dat men te Tragese in Troas een Zoutmyn
had, waar in het elk vry stond, zo veel te halen, als hy nodig had: maar dat, zo dra
Lisimachus daar een belasting op gezet had, ’t zout verdween, en de gantse Myn
ledig was. Deze Vorst zegt Atheneus, vernietigde de belasting, en terstond kwam’er
weder Zout in overvloed, gelyk te voren. Daar om, zegt Plinius, noemt men Salarium
de wedden en gelden, die men den Amptenaren van ’t Leger toelag. ’t Is Plinius, die
spreekt. Ergo Hercule vita humanior sine sale nequit degere, adeoque necessarium
alimentum est, ut transierit intellectus ad voluptates animi quoque, nam ita sales
Appellantur omnisque vitae lepos & summa hilaritas, laborumque requies, non alio
magis vocabulo constat, honoribus etiam militiaeque interponuntur, salariis inde
dictis.
Hy heeft heel wel erkend, dat men Planten heeft, die veel beter in zout, dan in
ander water groejen, en dat het zout niet alleen veel tot hare voortteling toebrengt,
maar om ze smaaklyker te maken. Peculiaris medicina: Raphano, Betae, Rutae,
Cunitae in salsis aquis, quae & alioqui plurimum suavitati conferunt.
Daarom ziet hy de Heesters en Vruchtbomen voor niets ongemeens aan, en de
uitnemend grote bossen, die op ’t eind van ’t Rode Meer groejen van de Indiaanse
Zee, en de Middelandse Zee. Nascuntus, & in mari frutices, Arboresque minores in
nostro: Rubrum enim & totius Orientis Oceanus refertus est sylvis. Dit Kapittel is
een fraje navolging van alle Bomen; die men gezien heeft.

Geest van Salpeter.
Als men Salpeter doet in een Kroes, en men ze op ’t vuur zet, zal ’t niet lang lyden,
of zy zal smelten. Als men geest van Salpeter, of Nitrium, die gedroogd is, wil stoken,
moetmen nog driemaal zo veel Bolus, of gestoten steen nemen. Men doet alles in
een Kolf, die ge-luteerd is, en legt het in een Weerslag Oven, die gesloten is. Die
Bolus belet de Salpeter het smelten. Zyne deelen door de Bolus heen gaande,
verdeelen zich, en brengen zich tot hare beginselen; en daar ryzen in de Kolf op
dampen, die, in ’t Ontvang-glas weder nedervallende, ene vocht geven, die niets
anders, dan een zuur zout is, in
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een vocht ontbonden. Dit noemt men Geest van Nitrum, of Sterk Water.

Eigenschappen van Sterk Water.
Deze vocht, ’t vuur der Salpeter inhoudende, is zeer bekwaam, om in de gaatjes van
vaste lighamen in te dringen; en hare deeltjes van den andere te scheiden. Dit gebeurt
aan ’t geen, dat niet, dan door middel van de Geest van Salpeter, kan ontbonden
worden.
Deze Geest wordt van zes tot vyftien druppen in een bekwame vocht in gegeven.
Hy is goed in hete koorsen daar verrotting in de vochten is. Zy matigt den dorst,
neemt de verstopping weg, en is zeer goed in kwaadaardige Pestige koorsen. Zy is
goed tegen Graveelpyn, en doet wateren.

Hoe men Salpeter vergaart.
Men haalt een grote menigte Aarde, Steenen en Pleister, die lang verwaarloosd zyn,
en in de lugt by een gestaan hebben. Men laat ze grof stampen. Daar na doet men ze
in Vaten, die doorboord zyn van onderen, en gezet op een ander Vat. Men giet op
verscheiden tyden in die Vaten of Tobben water, dat het zout ontbindt en medesleept.
Sommige laten de Steenen, Pleister, enz. in heet water trekken, dat men op heete
asse zet, om’er een Loog uit te trekken. Men laat het eens en andermaal door de asse
zygen. Als de vocht helder is, laat men ze uitdampen op een matig vuur, dat altyd
even groot is, tot dat het op een vierde verminderd is, waar na men het laat stil staan.
Enige dagen daar na vindt men op den grond Kristallen, die men laat drogen. De rest
van de stof laat men weder uitdampen; men laat ze weder koud worden en haalt’er
ene Salpeter uit, die zeer veel gelyk na Zéézout heeft.
Men kan ook ’t gemene Salpeter, zuiveren, door koken in water en ze te schuimen,
en’er Vitriool en Aluin in poejer in te gojen.
Daar is nog een ander soort van Salpeter, die men aan Muren en Rotzen in kleine
Kristallen vindt; men noemt het Bezem Salpeter, om dat men ze vergadert door ze
daar met Bezemen af te vegen. Men brengt ook uit Oost Indien een zeer schone
Salpeter, die men op de oppervlakte van onvruchtbare en woeste gronden vindt, dicht
by Pegu en in Bengalen.

Gebruik.
Men gebruikt Salpeter, om Buspoejer en Sterkwater te maken; om Zalm in te zouten,
als men ze een fraje rode kleur wil geven. Men gebruikt ze ook in de Medicynen,
om de Pis af te zetten, om de hitte van ’t bloed, en steen uit Nieren en Blaas weg te
nemen. Men geeft het van een halve scrupel tot een dragma.
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Antimonium Diaphoreticum van Salpeter bereid.
De bereiding van Diaphoreticum Antimonium, welke door de Regulus van Antimoni
gemaakt wordt, is veel beter: want die is witter en zuiverder.
Neem een pond Regulus van Antimonie, drie pond goede Salpeter, meng ’t te
samen; en zet ontrent een once, of meer van dat mengsel in een aarden pot, die niet
verglaasd is, en gloejend geworden op een vuur van kolen. Deze in een ogenblik tot
Kalk zynde verbrand, doe’er weer een once van die zelfde stof by, en blyf daar mede
aanhouden, tot dat alles gebruikt is. Als de pot koud geworden is, breek ze aan stuk,
en giet op de stof, nu zo wit als Sneeu, veel kokend water, en dan onder een gedurig
roeren, en laat ze daar na bezinken. Dit wassen zult gy herhalen tot dat de poejer
smaakloos is; zet ze daar na in de zon te drogen.

Eigenschappen.
Dit Middel is uitnemend, om inwendige verzweringen te openen, om door onzichtbare
uitwaasseming alle venyn, en overtolligheden kwyt te worden. Het neemt alle de
weiachtige en salpetrige deelen weg, die op de huit besmetting geven; zo gy ’t geeft
van tien tot twintig grein, met wat Scrosonere-water, of witte Wyn.
salsifiwortel. Zie scorzonere.
samentrekkende. Adstringent, noemt men zo in de Verwkunst als Medicynen zulke
dingen, die trekken op de tong, als de wortel van de Granaatschillen, de wilde
Appelen, Eikenboomen, zo in sap, als zaagsel, de run, de schil van de Neut, de wortel
der Neuteboom, de Galnoten, en de Sumac.
santal, of santalhout, is ’t hout van een boom, die in de Indiën zo groot, als een
Neuteboom groeit, welker bladen groen zyn, en gelykt die van de Lentiskus.
Men heeft driederhande soort Citroenkleurige, Witte en Rode; de eerste is de beste
en heeft de meeste geur: maar het is’er zeldzaam; en ’t rode houdt het midden tussen
beiden.
Men moet dat kiezen, dat vast en zwaar is, niet gewurmd noch vermolsemd, en
dat kleur en en reuk behoudt. Men moet dat niet gebruiken, ’t geen men in de Winkels
vindt, als het de tong prikkelt, gelyk het menigmalen gebeurt in ’t Citrine, om dat
het Ceder- en geen Sandelhout is; en dat het veel eer verhit, dan verkoelt, gelyk het
ware doet.
De Rode Santal, verwt niet, gelyk het Brasielhout, en is noch zo hard, noch zo
zwaar. Zo het gebeurd, dat het reuk heeft, heeft het dit van ’t Citrine, waar mede men
het uit Indiën brengt.
De drie soorten van Santelhouten zyn alle koud, droog in den derden graad. ’t
Rode is kouder, dan ’t Citroengele. Zy zyn alle hardsterkende en geurig: maar
inzonderheid het Citroenkleurige.
sandrak is een gommige Hars, die men door insnyding van twe Bomen daar uit
haalt, dat is uit de Jenever- en Oxuceder-boom. Die uit de grote Jenever-boom druipt
is de gemeenste, en
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meest geachte. Men brengt uit Africa de Sandrak in tranen, die doorzichtig, helder,
klaar, wit zyn, na den gele trekken.
Eigenschappen en Gebruik. De Sandrak komt in ’t mengsel van Pleisters. Zy is
verdunnende. Zy is goed om te ontbinden en versterken. Zy is de grond van Schilders
Vernis. Met Sandrak lymt men het Papier, om het een witte kleur te geven, en ’t
sterker te maken, op dat het niet vloeje, en ’t schrift te frajer schyne. Zy is ook goed
om ’t geschrapte te bedekken, dat men somtyds doen moet.
sap is een dunne vocht, bestaande in de aarde oorspronklyk uit water, waar in
ontbonden is, ’t Zout, enz. van die aarde; daar na is zy in de wortelen overgegaan,
of door ’t aantrekken der wortelen, of door middel van aandryven, gelyk enige
Filosofen geloven. Dit water in de wortelen zynde; wordt door de kracht der wortelen
in Sap veranderd, dat is, in ene vocht die met den aart van den Bóóm, of Plant overeen
komt, welke ze moet voeden, doen dik worden, groejen, vermenigvuldigen. Want ’t
Sap der Gewassen verschilt in allen; in ’t ene is ’t lymig, als in de vrucht der
Neuteboomen, in de anderen is ’t waterig en zoet, als in de Steenvruchten, en nog
meer in de Wyngaarden. In anderen is ’t wit als Melk, als in de Vygen en
Wolfsmelken, enz.
De aart van dit Sap heeft twe eigenschappen; om terstond na ’t einde van de takken
door buisjes te klimmen, welke de natuur den boom met voordacht tussen ’t hout en
bast gegeven heeft, en van zich ten deele in hout, ten deele in bladen en knoppen en
vruchten te veranderen.
De andere eigenschap is, verlengen, verdikken en vermenigvuldigen van nieuwe
takken, en haar by te zetten de hoedanigheit van hare moeder, dat is opslurpen, ’t
geen, waar van zy nieu Sap maken.
’t Sap der gewassen, dient de zelve voor ’t bloed in de Beesten; ’t maakt een
gedeelte van de Planten uit, en zet aan de andere deelen by, ’t geen de zelfde tot den
groei van node hebben.
’t Sap der Planten is een zeer ryke bron voor de Geneeskunde. Dieren en
Bergstoffen leveren hun zo veel hulp en Geneesmiddelen niet tegen alle de ziekten,
daar een Mens voor bloot staat. De sappen, welke het bloed der Planten zyn, aarden
naar de aarde, waar uit zy worden gehaald.
Die sappen vloejen somtyds van zelf, en stollen tot een Gom; als de Myrrhe, de
Bdellium, de Gom Tacamahaca, de Storax, de Benjoin, en de natuurlyke Balsem,
enz. Somwyl vloeijen de sappen, door inkerving, uit de schorse der Boomen, om
naderhand in de Zon gedroogd te worden. Dusdanige zyn de sappen, der Scammonium,
Aloë socotrina, der Slaapbollen, enz. Men haalt’er ook Sap uit, door stooten en slaan,
en uitpersen, als uit de bladen, bloemen, vruchten, of zaden. Men haalt ook nog
sappen uit de Planten, of deszelfs deelen, die droog zyn, door ’t vuur; ’t geen dan
door ’t bydoen van vochten geschiedt.
Men haalt uit een Plant meer Sap, zo men ze na ’t stampen, een tyd lang in vocht
laat weeken, om dat zy ’t Sap los, en dun en minder lymig maakt.
Men kan ’t’er door boren uithalen, dat is, door de stam van een Boom, met een
Avegaar te boren, als in ’t voorjaar ’t Sap begint te klimmen. Dit is ’t beste middel
om Sap uit Gewassen te trekken, om dat het’er zuiver natuurlyk uitvloeit; daar men
het door uitpersen’er uithalende, als de Aloë Kaballina, de Meconium, of Opium, de
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Acacia, de Hypocistis, en de Elaterium, gedurig met onreine en grove deelen gemengd
is, die daar de hoedanigheid van verminderen.
De uitvinding van Sap door boren uit de Boo- te halen, is den Ouden onbekend
geweest, men heeft het van de Engelsen.
Dit doorboren van de Stam des Bóóms, geeft verscheiden voordeelen; men verlost
ze van een overvloed van sappen, die hunne vruchtbaarheid belet. Andersins het
werk, waar door men de onnutste sappen kwalyk verduwd vindt, moet aangezien
worden voor een zweet, dat dienstig is, en dat veel toe kan brengen om de vruchten
van een beter smaak te maken. ’t Is de overvloed van bloed niet, die de gezondheid
en sterkte van een Dier uitmaakt. Te veel voedsel overlaadt, en maakt doodlyke
verstoppingen. De deurboring in de Bóómen is zo veel, als een gezonde lating; door
deze ontlasting verliest de Boom niets, dan onnutte en overtollige sappen. De volheid
van sappen is een groot kwaad. ’t Is door het tranen dat een Wyngaart zich verspreidt,
en zich ontlast van overvloed van vochten, die ze zouden overladen. Zy ontlast zich,
om niets te bewaren, dan de welgekookte verheven gemaakte en fyne sappen, gelyk
men de zelfde in de Druiven vindt.
Zie daar, wat orde men in ’t doorboren houden moet. Men moet zich niet te vrede
houden met een Boom lichtjes met een mes te kerven. Men moet de Stam aan den
Zuidkant ook doorboren, deur het hart heen tot op een duim na aan den Nóórdkant.
Men moet de Boom schuin na boven toe inboren, om te maken, dat’er de vocht kan
uitloopen.
’t Is goed aan te merken, dat het gat dicht by den grond moet gemaakt worden, zo
om de stam van den Boom niet te bederven, als om geen lange Pyp van noden te
hebben, om ’t Sap in een Kruik te leiden, die ze ontfangen moet. Een wortel aan ’t
eind afgesneden, maakt meer Sap dan een tak, om dat het boven de wortel meer
opklimt, dan boven na de takken, en dierhalven moet het daar overvloediger uitlóópen.
Hoe de Boomen volmaakter worden, hoe’er meer vocht uit loopt.
De tyd om de Boomen te deurboren om’er Sap uit te doen lekken, is van ’t eind
van January af, tot midden in de maand Mei toe. De Neuteboom moet niet voor op
’t eind van Maart geboord worden. De Vygeboom geeft zyn Sap zelf in ’t mid[illustratie]
[Plaat 49. pag. 932. SAP. pag. 935. SCHAAP. F. de Bakker fecit, 1741.]
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den van de winter, zo dat de druppen daar uitgeloopen zelf bevriezen.
In de Herfst geven de Boomen geen Sap, en zelf in ’t voorjaar niet, dan een maand
lang. Zo ’t voorjaar al te droog is, krygt men’er zeer weinig Sap van. Zo ’t zeer
vochtig is, druipt’er meer uit, en gedurig naar gelang van ’t geen door de buisjes van
de stam opklimt.
De deurboring der Boomen geschiedt met meer voordeel op ’t best van den dag
in ’t Zuiden; om dat dan de sappen gemeenlyk de grootste beweging maken. De hitte
doet het Sap opklimmen. ’t Is een Helm die van de hand der natuur is gemaakt, en
de Helmen van de kunst zyn’er niet dan namaaksels van.
De Bóómen, die overvloed van sappen geven zyn de Populier, de Eik, de Platanus,
de wilde Vyg, de Wilgeboom, de Berkeboom, de Neuteboom, de Beukeboom,
Ipeboom, Haldenboom. Men zegt, dat men in ’t voorjaar uit de Berke boom zo in
een maand, een grote menigte van Sap kan halen, dat het de gewichten van den boom
kan evennaren, met zyne takken, bladen en wortels.
Door dit middel heeft men ’t geheim gevonden om van de Slaapbollen een zuiverder
Opium, dan ooit te trekken. Men moet de gantse Plant enige uren lang in de Zon
laten staan, daar na de Bollen prikken, en daar loopt in weinig tyd een heel deel Sap
uit, die ’t ware Opium is, dat men niet te duur betalen kan. ’t Is zeker, dat de Opium
van Egypte, en meer vreemde plaatsen, die uit de Bollen loopt, niet tot ons komt, en
dat zy ze daar tot gebruik bewaren; en dat ze ons niet dan Meconium geven, dat niet
anders, dan een uitgeperst Sap is, dat ze laten dik worden om ’t gemakkelyk te
vervoeren. De Meconium is zo sterk niet, als de Opium; maar anders is zy met veel
dingen verbasterd, gelyk we reeds hebben aangemerkt. Daarom maken’er de
Chymisten een Uittreksel van, dat ze Laudanum noemen. Zie laudanum.
Men ziet daar uit, hoe veer ’t deurboren der Boomen, en ’t deursteken van Planten,
en ’t snyden van Wyngaarden uitvoert. Door dit middel zoude men schoone sappen
krygen, die ongetwyffeld groot nut zouden doen in de Medicynen, en mooglyk zelf
ten nutte van ’t leven.
Men kan niet twyffelen, of de Medicynen halen grote voordeelen van de sappen,
ten dienste der gezondheid van de Menssen. ’t Geen we van de Opium gezegd hebben,
is reeds een overtuigbare proef; maar ’t geen men reeds getracht heeft op de
Slaapbollen te doen, kan men ook doen met de Mannetjes Peonie en andere Planten,
die door hare krachten vermaard zyn. Men zal daar door hebben alles, wat wezentlykst
en kragtigst in de Planten is. Men zal’er uit halen Gommen, Harsen, Tincturen,
Zouten, Geuren, enz. en gaan daar door vele ziekten te keer, die de Menssen vernielen.
Zo haalt men de Asa foetida uit de wortels. Zie Kaemf. Am. Exot.
’t Sap van den Haldenboom is een aangename drank, en heeft een uitnemend
gebruik in ziekten van de Borst en Lever. Hoe de Remedien minder vermengd zyn,
hoe ze krachtiger zyn.
Men zegt, dat het Sap van den Berkenboom een algemene Remedie voor alle
soorten van ziekten zy. De Berkenboom is hier te landen zo veel als ’t Lignum
Nefriticum, sederd drieduizend Jaren, in Indië is; dat is, een krachtig Steenbrekend
middel, dat de Graveelpynen bedaart. ’t Is in een gewoon gebruik by de Princen van
Duitsland, alle dag, gedurende de Maand Mei, een glas van Berkenbooms Sap te
drinken, als een eigenaartig middel voor de Steen. Zy bewaren dit sap in Flessen, en
gieten’er ontrent twe vingeren breed Olyven Olie op, om te beletten, dat de lucht die
uitnemende vocht niet bederve, die een onwaardeerbare Balsem is. Dit Sap verkoelt
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de ingewanden, geneest de hitten der Lever, is krachtig tegen Graveel, pyn in de
Nieren en Kolyk. Zy vermindert in een ogenblik de pyn, en geneest vervolgens.
De sappen en tranen der Wyngaarden, na dat zy zyn gesneden, hebben in de
Geneeskunde veel gebruik.
I. Dit Sap, ingenomen, is een groot Geneesmiddel van de Steen der Nieren en
Blaas.
II. Dit Sap dik geworden, en als een Gom om de Wyngaard gevonden, in Wyn
gesmolten, en nuchteren ingenomen, dryft kleine steentjes en zand af.
III. Een glas van die Tranen brengt de zinnen van imand weder, die de Vocht van
September heeft weg genomen; zo imand, die een reedlyk Mens is, de reden in de
Wyn kan verdrinken.
IV. Als men zich met deze vocht wast, geneest men de Douwurm, Melaatsheid,
en alle ziekten van de huid.
V. Enige druppen in ’t Oor gedaan, genezen Doofheid.
Dit Sap geneest en versterkt het gezicht, als men ’s avonds en ’s morgens enige
druppen in de Ogen doet.
VI. Men maakt een uitnemende Balsem, als men dit Sap een Jaar lang in de Zon
laat; ’t wordt zo dik als Honig, of Aloë. ’t Is een kostelyke Balsem, om te wassen,
en geneest alle soorten van Wonden en Zweren.
VII. De Tranen van de Wyngaart zyn, als een soort van Gom, genezende de hitte
van de Lever, als men zich maar te voren wast met water, daar Salpeter in gesmolten
is. Dit zelfde Sap, met Olie gemengd, is een openend middel, en doet de haairen
wassen, als men’er zich dikmaal mede vryft.
VIII. Ik geloof met veel schyn van Waarheid, dat dat Sap wel gegist, en met wat
Nagelen en Kaneel, enz. gereed gemaakt, een schoone Wyn zoude wezen, die voor
luiden, die van water de walg hebben, niet onverschillig zoude wezen.
Vygeboomen Sap is niet alleen zoet en aangenaam om te drinken: maar ’t is zelf
zeer goed voor de gezondheid. Men kan maken, dat het Bier dit Sap niet kan
verdragen. Zie daar op wat voor
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een wyze: met een maat gerst, en een maat van dit zoete Sap zal men Bier maken,
dat zo goed en sterk is, als of men vier maten Gerst had met gemeen water. Zelfs zal
dat Bier beter als ’t Maartse zyn, dat anders zo hoog geacht is. Om dit Sap wel te
bewaren, dat men in een maand by een heeft vergadert, om Bier te maken, moet men
’t in glaze Bottels in de Zon zetten, en ’t’er niet van daan halen, of men moet zo veel
Sap hebben, als men hebben wil. Als gy Sap genoeg hebt, moet gy’er een Brood van
zuivere Tarwe in doen, ’t geen wel dun en gebakken is, zonder aangebrand te wezen;
als gy ziet, dat uw Sap gest, en opgeeft, neem het Brood’er uit; en doe die vocht in
glazen Bottels, welke gy met Kurken zult sluiten, en doen’er was boven op. Zo gy
enige Kruidnagelen op elken Bottel doet, zal het Sap een gans Jaar goed blyven; en
gy een aangename Drank hebben; die zeer gezond is. Die op ’t Land leven, kunnen
aangenaam, en zelf met nut, zich bezigheid aan die behandeling geven.

Zuivering van Sappen.
Alzo de sappen, die geperst worden, met vele onzuivere en grove deelen vermengd
zyn; moeten ze gezuiverd worden, om krachtiger te zyn, en gemaklyker bewaard.
Men zuivert ze op twe wyzen: eerst met ze eens op te koken, en ze daar na deur een
doek te laten loopen, die enige malen dik is gevouwen. Ten twede, door ze een dag,
of twe in de Zon te zetten, en ze daar na van haar bezinksel af te gieten.
Om ze langen tyd te bewaren, giet men ze in een Bottel van grof glas; die men tot
den hals toe vol maakt; en men doet daar twe vingeren dik Olie van zoete Amandelen,
of uitnemende Olyven Olie op; om te beletten, dat de Salpeter van de lucht daar geen
gisting in brenge en ze bederve.
sap van Zoethout. Zie zoethout.
Saturnus is de verste der Planeten, zy heeft ontrent dertig Jaren werk, om de Zon
rond te loopen. Zy is van vyf Manen en een Ring rondom zich verzeld. De Eclipsen
van die Manen, en vooral van de eerste, dienen om de lengten der plaatsen van de
Aarde te weten.
De Starrewigchelaars willen door dit teken haar betekenen. Zy zeggen, dat zy
koud, droog, aardachtig is. Zie daar enige voorzeggingen die dienen kunnen om de
tyden te voorzien.
met in , of maakt grote veranderingen in de lucht, veroorzaken Regen,
Hagel, Winden, gedurende verscheiden dagen voor en na gezegde Aspecten.
, of met ♂, doe menigmalen Regenen, Donderen, en maakt onweder.
in , ; of met , maakt Hagel, Blixem, gedurende enige dagen voor en
na, voor al in de vochtige tekenen, door ’t vertragen van hunne scheiding, ’t geen
dan een grote verandering in onze luchtstreek wordt veroorzaakt.
saturnus. De Chymisten hebben aan ’t Lood den naam van Saturnus gegeven; om
dat de Starrewigchelaars voorgeven, dat dat Metaal, den invloed van die Planeet
ontfangt. Men veranderd het Lood op verscheiden wyzen. Zie lood, waar van ene
is, die men de Butter van Saturnus noemt.
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Hoe men Butter van Saturnus maakt.
Doe Azyn in een roodkopere Pan koken, gietze kokend op gestoten Goudglid; waar
op ze zes duimen staat in een aarden verglaasde pot. Roer ze enigen tyd met een
houtten Spatel. Laat het na een uur tyd, deurzygen. Neem een once wit Was, laat het
smelten in een kleine verglaasde pot, doe’er vier oncen Olyvenolie by, meng ’t met
een houtten Spatel, en giet het daar na in een koperen Vyzel, en’er een glas van
gezegde Azyn by; roer alles met een Stamper tot de dikte van een Smeersel; ’t welke
gy van de vocht zult scheiden.
satyn, om’er de Vlekken uit te doen. Zie vlek.
saucys is een soort van spys, die smaaklyk is; men maakt veel werk van Saucys de
Bologne. De Normannen maken veel werk van die van Pont Audemers. Zy zeggen,
datze heerlyk zyn, en dat men ze om de zeldzaamheid na Parys zendt.

Hoe men de Saucys de Bologne maakt.
Neem Varkensvlees vet en mager, hak het heel klein, en doe by ’t gewigt van vyf
pond een pond Zout, en vier oncen heele Peper, met een pint witte Wyn, een pond
van ’t bloed van ’t beest. Daar na moet gy ’t alles wel, een kwartieruurs lang, deur
een kneden, en vullen’er de darmen mede, welke gy met een Servet zult omwinden,
op dat, als gy ’t vlees aatzet, de darmen niet bersten. Gy moet de verdeelingen maken,
naar de grootte, die gy’er aan geven wilt, en ze afbinden met een draad. Gy zult ze
in de lucht, of rook te drogen hangen. Sny’er, als zy droog zyn, zo ’t u goed dunkt,
’t vel, waardoor ze van den anderen gescheiden zyn, af; want daar kunnen Wurmen
in komen. Vryf ze met wat Olyvenolie, na dat gy’er ’t stof, dat’er op is gekomen,
zult afgedaan hebben, en doe ze in een aarde verglaasde pot; welke gy met een dekzel
zult dekken. Dus zult gy ze goed houden, zo lang als wilt.
scammonie is een Plant, van welker wortel lymerige takken, die ruig zyn, komen.
De Wortel en Bloemen van de Scammonie zyn wit. Zy wast in de Levant.
Men noemt ook Scammonie het harsachtige sap, dat door insnyding van de wortel
dier Plant gemaakt wordt. ’t Is een hevig Purgeermiddel, als ’t met de sappen van
Periploca en Wolfsmelk, of met andere Scherpe Planten, die melkachtig zyn, gemengd
is. Hierom is ’t van de uiterste noodzakelykheid het te kiezen, dat zuiver is, zodanig,
als ’t uit de wortel loopt, of wel bereid.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

935

Keur van Scammonie.
De zuivere Scammonie is asachtig grys, glinsterende, en harsachtig. Zy wordt een
witachtig poejer, als men ze tussen de vingers vryft. ’t Is de ware Scammonie van
Aleppo, die by de Drogisten vry zeldzaam is, alzo zy byna niet verkoopen, dan de
Smyrnse Scammonie, die zwart en gemengd is met andere stoffen, en die gevolglyk
bereiding nodig hebben. De goede Scammonie moet oprechte Aleppose, lichte, tedere,
vryfbare harsige, bitter, en van een walglyke onaangename reuk wezen. Men moet
de zware, harde, zwarte verwerpen.

Bereiding van de Scammonie.
De Scammonie wordt bereid met de Zwaveldamp, of met het Limoen-, Kwee-sap,
of dat van Zoethout. Maar de beste bereiding van die Drogery, wordt op de volgende
wys gemaakt.
Maak Tinctuur van een halfonce goede gestoten Zoethout, doende het twe uren
lang in acht, of negen oncen warm water trekken. Dit aftreksel hebbende laten
afloopen, meng’er onder vier oncen goede Scammonie, in een pannetje, of ander
aarden potje; en ’t op ’t Zand gezet hebbende, zult gy de vocht laten uitdampen over
klein vuur, tot dat de Scammonie zyne vastheid zal weder hebben gekregen. Dit
noemt men gezoethoutte Diagridium. Men moet ze in een welgesloten Bottel bewaren;
om dat het Extract van Zoethout zeer aan vocht na zich te halen onderhevig is.
De Diagridium purgeert zacht zonder snydingen, de Melancholyke vocht. Men
geeft het van twaalf grein tot een scrupel.
schaenanthum, Kemelshooi. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
De wortel is klein, hard, droog, knopig, met lange witte vezels. De gantse Plant,
in ’t byzonder zyne Bloem, is zeer geurig, scherp deurdringende van smaak en geurig.
Men moet in de Medicynen de bloemen stellen voor ’t overige van de plant. Men
moet ze verkiezen, die nieu, zuiver, geurig, licht, fraai van kleur, van scherpe geurige
smaak zyn.
Zy is verdunnend, deurdringend, afvegende, wederstaat de kwade vochten, is
Wondheelend, neemt de verstoppingen weg, doet wateren, en brengt de Stonden
voort; men gebruikt ze inwendig en uitwendig.
Gelyk die Bloem somwyl zeer zeldzaam is; zo kan men in de plaats de witte Juncus
nemen, die de beste geur heeft, en die, welke meest na de Bloem ruikt.
schaap. Is een woldragend viervoetig Dier, ’t Wyfje van eenen Ram, en de Moeder
eens Lams, bekend by de gehele wereld. Een Schaap leeft ontrent tien jaar, en werpt
t’elkens niet meer dan een Jong, of Lam. Men kan ze in twe soorten verdeelen; voor
eerst die in Vrankryk en andere Landen gemeen zyn, ten tweden, die uit Barbarye
oorspronkelyk, in Engeland gefokt, en van daar elders worden overgebracht. Wy
beginnen van de gemeene Schapen. Zie achter de Figuur van Ram en Schaap.
Onder alle voordeelen, die men op ’t Land van de Beesten kan trekken, zal men
garen toestaan, dat’er geen groter is, dan dat van de woldragende dieren; want, al is
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het waar, dat zy veel oppassens van node hebben, echter maken ze weer die onkosten
jaarlyks wel rykelyk goed; alzo men kan zeggen, dat de rykdom van een Landman
in hunne aankweking meest bestaat, dat bygevolg iemant moet aanzetten, om’er wel
voor te zorgen.
Voor eerst dan zult gy weten, dat de koude dodelyk is voor dat Dier, en zy vreezen
voor de Sneeu en grillige koelte; dog ’t is gemakkelyk, haar daar voor te beschermen,
met haar in den Stal te eten te brengen, en ze wel gesloten te houden, waar toe ze
haar eige Schapenstal zullen hebben, zo als behoorlyk is.
Men moet haar ’s Winters niet in de Wei brengen, dan by mooi weer en
zonneschyn; en zulks geschied meer, om ze te verluchten en lust tot eten te doen
krygen, dan om ze te weiden, alzo ’t voedsel in dezen tyd heel raar is.
Dewyl het ook veeltyds op den Schaapherder aankomt, wat voordeel men van
deze Dieren trekt, zo acht ik het de pyne waard, om hier een Beschryving te geven
van de goede hoedanigheden eens Herders.

De Plichten van enen SCHAAPHERDER.
Hy moet zyne Kudde beminnen, en bygevolg haar niet hart handelen. Deze Dieren
zyn al moejelyk te weiden, waarom het nodig is, dat een Schaapherder sterk zy. Hy
moet’er dikwils zyn oog op hebben, om ze te tellen, of’er ook een van de Kudde is
afgedwaalt; Voorts trou wezen, en om zyne beesten te vervrolyken, zal hy op ’t een,
of ander Speeltuig spelen, dat’er de Valeijen van weergalmen; En ten laatste wel
toezien met zyne Honden, dat hem de Wolf gene Schapen afvrete.

Van den Tyd om de Schapen op de Weide te laten gaan.
Een Schaapherder zal weten, dat in den Winter, het Voorjaar, en een deel van den
Herfst, de Schapen niet meer dan eens op het Veld gaan: nog moet men wachten, tot
dat de hoge dag den ryp van ’t gras hebbe verjaagt, die heel gevaarlyk voor haar is,
en ze den Buikloop doet krygen. Des Zomers, wanneer ze twemalen op ’t Veld gaan,
is ’t een andere zaak; want dan moeten ze met het krieken van den dag op de Weide
gebragt worden, terwyl het gras nog vol daau is, en de versheid haar aanlokt om het
met geneugte te plukken.

Van den Tyd om haar te drenken.
Vier uren tyds is genoeg om haar zo veel voedsel te laten nuttigen, als ze nodig
hebben; waar na
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de Schaapherder zal zorg dragen, om ze langs enig water dat helder en gezond is, of
kant van een Rivier, te leiden, om daar ult te drenken: twemaal in den Zomer, en
eens in den Winter, als de Zon onder is.
Hier na moeten ze na den Stal gebracht worden, óm daar te blyven, tot drie uren
namiddags, wanneer hy ze voor de twede reis zal op de Weide brengen, op een andere
plaats, dan daar ze ’s morgens geweest zyn, welke verandering haar smakelyker doet
eten.

Aanmerkingen op den Aart der Schapen.
Zy worden zeer afgemat door al te grote hette; op welken tyd zy haar hoofd laten
hangen, en zig op enen hoop vergaren, zonder aan ’t gras te denken. Dit komt haar
over, als men in een heet weer genen zorg draagt, om ze op plaatsen te brengen, daar
ze gedekt zyn door de schaduwe.
Voor al moet men in de Hontsdagen in acht nemen, dat men ze des ochtens na de
Westzyde van de Weide brenge, en ’s namiddags na de Oostzyde. ’t Is ten hoogste
nootzakelyk, dat een Schaapherder de goede Weiden wete t’ onderscheiden van de
kwade, om daar door zorgelyke ongemakken voor te komen.
Alle moerassige Weiden deugen niets; als ook al het gras, daar water op gestaan
heeft, of dat door enig onweer getroffen is. Van zulk Voedsel sterven’er menige.
Een goed Herder moet van wakkere Honden voorzien zyn tegen de Wolven.
Ook zal hy de plaatsen waarnemen, daar Kaarden, of Distelen zyn, om haar van
die kost af te houden, alzo zy’er de schurft van krygen, waar door hare Wolle bederft.
In plaatsen, daar men de Schapen op ’t Veld in Tuinen sluit, daar moet een Herder
toezien, dat hy zyn Tuin, of Kooi met goede Horden toe make, en’er zyne honden
op de vier hoeken plaatse, verkiezende het midden, om daar zyn Hutje op te rechten.

Van de Zorg eens Schaapherders, ontrent de Schaapstal.
Van de slordigheit eens Herders ontrent de Schaapstal, krygen de Schapen vele
ongemakken; waarom ’t van zynen plicht is, zo hy wys en eerlyk wil handelen, dat
hy goede zorg drage, zulke fouten voor te komen, zo veel in hem is.
Voor eerst moet hy voor een stelregel houden, tegen de gewoonte van vele luiden,
dat hy zyne Schaapskooi maar eens des jaars schoon make, in Hooimaand op die
plaatsen, daar men in ’t open veld met de Schapen huishoudt; of tegen ’t einde van
Oogstmaand, op zulke daar men dat niet doet; en niet in allerlei jaargety, dewyl haar
de Mist tot warmte dient.
Ten twéde zal hy bezorgen, Vrouwenhaair te krygen, of Hartshoren, of Geite
klaauwen, om daar mee zyn Kooi, of Stal te beróóken, en’er de Slangen en andere
Dieren, die de Schapen geen goed doen, uit te verjagen.

Tekenen van een goed Schaap.
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Alzo het voordeel, dat men van een Kudde trekt, niet afhangt dan van de goede
Schapen, die haar uitmaken: zo is het nodig te weten, door wat tekens men ze zal
kennen, het zy om ze te kopen, of om ze aan te houden in zyne Kudde.
Een Schaap, als ’t goed zal wezen, moet een groot lighaam, heel wakkere en geen
donkere Ogen hebben; de Staart en Beenen moeten lang wezen; zyn Rug dik en vol
van Wol, die (om de goede gematigheit van een Schaap aan te tonen) lang, fyn,
glinsterend, wit, en nooit grys moet wezen. Een Schaap van twe jaren is goed om te
houden, en’er voordeel van te hebben, maar dat ouder is dan vier jaar, moet als
onvruchtbaar verworpen worden.

Om de Jaren van een Schaap te kennen.
Om hier van kennis te hebben, moet men dikwils Schapetanden gezien hebben, om
van hare geboorte af, tot vier jaren toe, de grootte daar van te weten; want in dien
tussentyd houden zig de Tanden egaal, en gelyk zonder te verminderen. Maar als ze
haar derde jaar bereikt hebben, schynen hare Tanden niet meer effen en gelyk te zyn,
alzo d’een korter is dan d’ander, en als gesleten uitziet. Den ouderdom kent men ook
aan de Bokshorens, aanmerkende, dat ze zo veél jaren hebben, als’er kringen voor
aan ’t einde zyn.

Van den Ram.
Alzo het Schaap voor zig zelve weinig winst aanbrengt zonder den Ram; zal ’t’er
niet minder op aankomen, om een goeden Ram, of Weêr te kiezen, als een goed
Schaap. De tekenen van zulk enen zyn, een verheven lyf; grote buik, lange staart,
dikke wol, breed voorhooft, zwarte en stoute ogen, breed van muil, over al enerlei
koleur, grote en wollige oren, eer gekromde dan rechte horens. Men stelt de Rammen,
die hoornen hebben, altoos boven die ze niet hebben, alzo een gehoornde Bok altoos
beter is op de Schapen, dan een dien ze de natuur heeft geweigerd: en deze hette is
oorzaak, dat’er het Wyfje ook ritsiger door wordt, en het zaad eerder by zig houdt
Vyftig Schapen zyn genoeg voor enen Bok.

Van den Ouderdom der Schapen, om ze te laten bespringen.
Men moet somwyle niet verwondert zyn, dat de Schapen jongen krygen, wat zorg
men ook daar toe aanwendt; dewyl men ze te vroeg door den Bok laat bespringen,
wanneer hare krachten nog niet in staat zyn om de inwendige verandering der deelen
te wederstaan, die haar overkomt van ’t Jong, dat ze dragen, noch om de smerte uit
te staan die ze hebben, in het werpen van een Lam.
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Van den Tyd om de Schapen te laten dekken.
De gevoelens hier ontrent stemmen niet overeen; Enigen stellen daar toe de helft van
Hooimaand, op dat ze vyf maanden dragende, in de laatste maand van ’t Jaar hare
Jongen zouden werpen; welke aanmerking zy alleen maken ontrent Schapen, die
maar eens in ’t Jaar werpen; maar zomen ze tweemaal ’s Jaars wil doen bespringen,
zeggen ze, moet men ’t in April laten geschieden, ten einde men de eerste Lammeren
hebbe in October; in welke maand October men haar wederom moest laten dekken,
om in February de twede Lammeren te krygen. Zie hier aardige aanmerkingen, die
’t sommige Schryveren behaagt heeft voor te schryven, maar die ik kwalyk gegrond
vinde.
Voor eerst, met hen te overtuigen, dat als men de Schapen in Julius laat bespringen,
om Lammeren in December te hebben, deze regel zeer ongerymd is: alzo het Lam,
dat de koude zeer onderhevig is, in ’t begin van den Winter op de wereld komende
altoos gevaar loopt van te sterven; of zo het de koude al ontworstelt, (’t gene zonder
grote moeite en voorzorg niet kan wezen;) zal ’t nooit anders dan een zeer klein
elendig Schaap blyven. De reden blykt alreets genoeg ontrent dat stuk; laat ons het
andere bezien.
Rakende de Schapen, die, als ze zeggen, twemaal in ’t jaar zullen jongen, en daarom
eerst in April, naderhand in October moeten gedekt worden; dit is zeker een
klaarblykelyke winst voor die met Schapen omgaan, en zulke zullen gewisselyk haar
liever twemaal, dan eens, in ’t jaar laten bespringen.
Maar kunnen die Heeren, in dat stuk, voor den aart en de natuur der Schapen
instaan? alzo men onder een Kudde van twe tot driehonderd Schapen, naaulyks twe
vindt, die lust hebben om twemaal in ’t jaar gepaard te wezen, al is de Ram altyd by
haar. Mogelyk hebben ze vergeten, enig middel voor te schryven om haar in te geven,
dat ze de kracht hebbe om ze twemaal in ’t jaar ritzig te maken. Anders moeten zy
tegenwoordig overtuigd zyn, dat zy dezen Regel niet gegeven hebben, dan om zulke
by de neus te hebben, die’er eenvoudig genoeg toe zyn.
Dus ziet men, dat noch de ene, noch de andere Regel iets deugd. Wy laten hier
een derde volgen, die ten allen opzichte beter is.
De rechte tyd om de Schapen te laten dekken, is de maand September, op dat zy
hare Lammeren werpen tegens ’t einde van February, als wanneer de grootste koude
voorby is, en de Schapen iets beginnen op het Veld te vinden; waar door ze Melks
genoeg krygen, om hare Jongen te voeden, benevens het Hooi, dat men haar in den
Stal kan geven.
Wy oordelen dezen tyd zo bekwaam tot dit werk, dat men, uit vreeze dat ze van
de Rammen eerder mochten besprongen worden, geen een meer by de kudde laat
blyven, zo dra de Schapen met jong zyn. Dan ontdoet men zig van alle de Rammen,
en duld’er genen in wat tyd het zy, behalven in September; wanneer men’er zo veel
zal koopen, als’t nodig is, van gedaante en koleur, als we hier boven gezegd hebben,
dat vereist worden, zo men goede Rammen wil hebben.
Dezen Regel opvolgende, zal men schone Schapen, en een uitgeleze kudde krygen,
alzo de Lammeren, die op dien tyd geboren worden, niet dan mooi weer te wachten
hebben, en wonderlyk wel aangroejen.
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Om de Schapen binnen een half jaar te helpen Lammeren, en hare Jongen
te behouden.
Neem zes en dertig grein van toebereid Spiesglas in stof, en geef het altemaal, in een
glas water, aan ’t Schaap te drinken.
De Moers, die in den Winter ter rechte tyd gejongd hebben, zullen overvloedige
Melk krygen, als men haar van de gestampte Knollen, Beetwortelen, of witte Peen
geeft, gelyk onder den Art. vee zal gezegt worden.
Om de vroegtydige Lammeren vet te maken, en ze voor dubbeld geld te verkoopen,
zo laat Erweten met Melk koken, en’er het Lam van eten, terwyl zyne Moer op ’t
Veld is, met het zyn bek open te breken, en van die Erweten en Melk in te geven:
wanneer ’t dezelve gekaaud en op heeft, doop het dan het uiterste van zyn muil in
deze Melk en Erweten, die gy in een aarde Schotel, of houten Nap zult hebben
gegoten, waar door het zal gewennen van zelfs te eten. Zo dra de Moers van de Weide
komen, moet gy die kost weg doen; zy zouden ze in weinig tyds opsnappen. Op deze
wyze kunt gy ider Lam voor minder dan vyf stuivers vet maken, en het voor dubbeld
geld verkoopen; men heeft’er de proef van genomen.
Gy zult de Rammen sterk en moedig maken, zo dat ze voor een dubbeld tal van
Schapen kunnen goed wezen, als gy hen daaglyks geeft een halfpond Haver-brood,
en Kennipzaad. Om jonge Rammen te winnen, houd uwen Ram, in ’t afgaan der
Mane t’huis opgesloten, en laat hem niet onder de Schapen weiden, dan in ’t eerste
kwartier van de wassende Maan, drie dagen na de Nieuwe. Om Wyfjes aan te fokken,
laat hem niet by de kudde, dan in ’t laatste kwartier van de afnemende Maan. De
Schapen zullen’er ook vol van worden, en ’t zaad gewisser by zig houden, dan of ze
dagelyks den Ram by zig hebben.
Om vroegtydige Lammeren te krygen, die een derde, of de helft duurder verkogt
worden, dan de spadelingen, moet men de Schapen doen hitzig worden, door middel
van dat Brood, waar wy boven gezegd hebben, dat het de Rammen verhit doet worden,
en ze dan laten bespringen op den behoorlyken tyd.

Van de Schape Melk.
De Schapen geven niet alleen winst en voordeel met hare Lammeren, maar ook met
hare Melk,
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die van een wonderbaar gebruik, en van een grote nuttigheid is. Men maakt’er
heerlyke Kazen van.
De overvloed van deze Melk is groter, of kleinder, naar mate, dat de Schapen veel,
of weinig te eten vinden. Men melkt ze twemaal daags, waar mede begonnen wordt,
zo dra de Lammeren gespeend zyn, tot dat de Melk door de koude van den Herfst
begint op te drogen.

Van ’t Schapen Vlees.
Wy hebben niets nodig te zeggen ontrent het Schapen-, of Hamel-vlees, om zyn
lekkerheid te roemen, dewyl zulks al te wel bekend is; en hierom kan men’er nooit
te veel van aanfokken, alzo men voor den aftrek en vertier, niets te vrezen heeft; daar
men in tegendeel kan verzekerd zyn, dat men’er nooit genoeg kan beschikken voor
die ze plegen te kopen. Eindelyk om dit Artykel van de uitnementheid des
Schapen-vlees te eindigen, zal ik maar zeggen, dat het zo goed als gereed geld is.

Van ’t Vet.
De Hamels worden niet alleen hoog geacht wegens hun Vlees en Wol, maar ook
wegens hun Vet, waar van men groot geld maakt, als het gesmolten is.

Om Schapen en Hamels vet te maken.
Alle Schapen en Hamels, die men wil vet maken, moeten in een byzondere Stal
opgesloten worden, en een byzonderen Herder hebben, die hen ter weide zal brengen
met het krieken van den dag, eer de Daau van ’t Veld is, welke vocht den Hamelen,
die’er van nuttigen, zulk een kracht meêdeeld, dat ze in korten tyd vet worden. Hierom
zal men deze waarschouwing wel in acht nemen.
Ten twede, zal men zorg dragen, dat de Herder, zo dra het Koren van het Veld is,
zyne Hamels daar op brengen, om de overgebleven Korenairen te lezen.
Ook zal de Herder maken, dat een Kudde veel drinkt, waar toe hy haar nu en dan
wat zal geven, dat hen dorstig maakt.
Deze Schapen moeten op ’t Veld blyven van ’s ochtens vroeg, tot acht uren ’s
morgens, wanneer de warmte begint door te steken: Dan dienen ze op Stal gezet te
worden, dewyl de al te grote hette van de Zon haar schadelyk is om vet te worden.
Dus zal de Kudde ingesloten blyven tot drie uren na den middag, wanneer men
haar weder te velde brengt tot ’s avonds toe.
Deze zorgen ontrent de Hamels en Schapen, moeten doorgaans beginnen met
Meimaand, en eindigen met het laatste van Julius. Dit raakt de Kudden, die men
vroegtyds wil verkoopen; maar ontrent zulke, die men later zoekt te vertieren, zal
men waarnemen, ’t gene te voren gezegd is, dat men met het begin van Julius, tot
op den maand van September keur heeft, van beide de Jaargetyden. Maar mogelyk
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zal imand zeggen, waarom men de gantse kudde niet laat vet worden, en of ze daarom
te slechter is, om aangehouden te worden? Om twe redenen doed men zulks niet:
Voor eerst, om dat een Schaap zo veel vet niet nodig heeft om vruchtbaar te worden;
dewyl het in tegendeel goed is, dat ze wat mager zyn, om beter te ontfangen.
Ten twede, dewyl zulk ene Kudde des Winters, van wegens al die vettigheid, in
gevaar is om ziek te worden: alzo haar die vettigheid niet overkomt, dan door een
voedzel, dat met hare natuur strydr, met haar den Daau te laten nuttigen en veel te
laten drinken: welk kwade voedzel niet verbeterd wordt, dan door de hitte van ’t
jaargety, die’er de kwade gevolgen van belet, die men anders te vreezen heeft, voor
al ontrent de Schapen, als men ze den Winter zo vet zou laten overbrengen. Waarom
men voor de maand Maart, altoos zig van die Hamelen en Scharpen moet ontdoen.

Van de Wolle.
De Wol is van zo groot een nuttigheid, dat men ze niet kan missen. Een Huismoeder
gebruikt ze, het zy tot Koussen, ’t zy om’er zekere Stoffen van te laten maken, die
men Tirentaai noemt, waar van ze een grote menigte kan vertieren. Of zo ze tot enige
zaak van groter gewicht en profyt wordt geroepen, kan zy ze verkopen aan de
Kooplieden, die ze haar genoeg komen afeischen. Moet men derhalve zulken niet
gelukkig noemen, aan welke de hemel Land en Weiden genoeg heeft gegeven, om
een groot getal Schapen te voeden.

Van den Scheertyd der Schapen.
De Wol is de kleinste winst niet, dien men van de Schapen en Hamelen trekt; ja men
kan ze baar geld noemen. De bekwaamste tyd om ze te scheren, is het einde van
Meimaand, wanneer de lucht gematigd is, en nooit in den Zomer, noch als ’t koud
is; niet om dat men in de warmte voor iets heeft te vrezen; maar om dat, als men
langer met Schapen te scheren wacht, zy niet tyds genoeg hebben, om voor den
Winter nieuwe Wol te krygen; en in tegendeel, zo men ze vroeger scheert, loopen
ze gevaar van door koude te sterven, alzo ze haar gezworen vyand is. Maar dat men
de Lammeren later scheert, geschied alleen, om dat men ’t wegens hun tedere jeugd
niet eerder mag doen; Ook is hunne Wol nog niet in staat, om in dien tyd geschoren
te worden; waarom men zulks niet eerder doet, dan in half Juli.
Eer men de Wol afscheert, zal men zorg dragen, om de Schapen langs enige Beek,
of Rivier te dryven, en ze daar wel te wassen, maar nooit in een Moeras, waar van
het water niet zuiver genoeg is.
De Schapen wel gewassen zynde, zal men ’s avonds voor dat men ze scheert, zorg
dragen, als ze
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uit het Veld komen, van voor haar een schoon en vers Strobedde gereed te hebben,
uit vreze, dat ze anders hare Wol in den Mist weder bederven, als men ze in de Kooi
opsluit.
Den volgenden morgen, als hare Wolle droog is, begint men ze te scheren van
acht uren tot drie uren na den middag, wanneer ze weder na ’t Veld gaan; doch als
we zeggen, dat men ten acht uren haar begint te scheren, zo verstaan we, dat ze reets
op het Veld geweest zyn: en byaldien men op den tyd, dat zy voor de twedemaal
dienen op de Weide te gaan, niet klaar is met scheren, zal men dat werk uitstellen
tot den anderen dag.
Na dat de Schapen geschoren zyn, zoekt men enige ongemakken voor te komen,
die ze dan onderhevig zyn, met haar de droge hand over ’t vel te stryken; of men
versterkt ze, met ze te besmeren met een vocht gemaakt van Wyn en Neutenolie.
Gebeurt het, dat ze onder ’t scheren enige kwetsuren krygen, zo mengt men’er wat
gesmolten Reuzel, of Was onder. Deze Zalf geneest ze van de Schurft, en maakt, dat
de Wol zachter en langer weer aangroeit. Zie hier na schurft.

Van de ZIEKTEN der Schapen.
De Schapen hebben hare Ziekten zo wel, als andere dieren, daar ze aan kunnen
sterven, als men ze niet helpt. Zy worden ziek, of door de kwade lucht en ’t ongezond
weer, of door de slechte behandeling en oppassing.

Uitstekende MIDDELEN tegen de Ziekten der Schapen.
De Buik van een Hamel in Water en Wyn gekookt, en voor een drankje ingegeven,
is goed bevonden, om verscheide Ziekten der Schapen te genezen.
Tegen de Ziekten van allerlei slag van VEE is een algemeen middel, waar van
onder ’t Woord vee gesproken is, en breder in het Franse Boek van ’t Gebruik der
Geneesmiddelen voor Arme Luiden. ’t Is een uitstekend middel, dat schielyk alle
geneesbare ziekten van Mensen en Beesten helpt. De Heer Marschalk van
Belle-Fonds, gebruikte het gelukkig voor zyne Paarden.

Van SCHURFT.
Dit is een ziekte, die haar aantast, als’er koude Regens vallen, waar door ze
verkouwen, of als het al te warm en heet weer is, na dat ze geschoren zyn, waar door
ze al te veel zweten, of als ze te sterk geplaagd worden van de vliegen.
Om dit ongemak te genezen, als ’t haar in den Zomer over komt, begint men de
Schapen, die de Schurft hebben, by een Water, of Rivier te brengen, daar men ze
wast, en dan met de volgende Zalf bestrykt.
Neem stof van Zwavel, wortel van Galigam, van ider evenveel, en doet’er
Kwikzilver by; meng het onder gesmolten Was en Borgondies Pik, samen verenigd,
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behalven het Kwik, in gelyke portie. Hier mede smeert men de schurfte Schapen alle
avonden, drie dagen achter een. Men moet ze naderhand weer in de zelve Rivier, of
Water dompelen, daar men ze in heeft gewassen.
Komt haar dat ongemak over in den Winter, of als ’t koud is, dan zal men ze niet
wassen, maar zich vergenoegen met deze Zalve, en haar met Loog, naderhand met
schoon Water wassen, en voorts heel warm houden, en voor al afgezonderd van de
andere Schapen, die’er anders door besmet zouden worden.
Indien men de wortel van dit kwaad door ’t staal kan genezen, zou ’t’er wel haast
mee gedaan zyn; want onder het genezen, verergerd de kwaal dikwils, byaldien men
ze in den beginne niet geacht, of verwaarloosd heeft.

Om te beletten, dat de Schapen schurftig worden.
Neem droesem van Olie, en laat ze wel zuiveren; naderhand Water, waar in Vygbonen
en Hef van goeden Wyn gekookt zyn; meng het samen onder een. Wanneer gy nu
uwe Schapen buiten doet, zo smeert z’er altemaal mee, en laat ze twe, of drie dagen
zweten; daar op wast ze in Zee, of zo gy geen Zeewater hebt, maak dan gezouten
water. Hier door zullen ze geen schurft, maar meer en beter Wol krygen, en de Luizen
kwyt worden. Doe het zelfde ontrent alle viervoetige dieren, als ze schurft hebben.
Ook zal haar geen schurft over komen, als men ze na het scheren met de
voorschreve dingen smeert. Maar komt het haar over door uwe nalatigheid, kunt gy
ze dus genezen. Zygt Oliedroesem door, en laat water, daar bittere Vygbonen met
Hef van witten Wyn in geweekt zyn, warm worden; meng het samen in een klein
Vaatje, en smeerder de Schapen mee; laat ze twe dagen dus gesmeerd, en op den
derden wast ze met Zee-, en naderhand met zoet water. Anderen wassen haar met
Pillen van Cipres en water. Andere bestrykenze met Zwavel, gestote wortel van
Galigam, Loodwit en Boter. Sommige smeren ze met het slyk, of aarde, daar een
Ezel heeft op gepist. Enigen wassen het schurft, na dat zy ’t hebben kaal geschoren,
met ouden Pis. Gy kunt het genezen, met het te wassen met Pis, en’er op te doen,
Zwavel en Oly.

Van de KOORTS der Schapen.
De Schapen zyn de Koorts zeer onderhevig, die haar geheel uitdroogt, en gevaarlyk
ziek maakt.
Het middel daar tegen is, dat men terstont deze hette, die ze van binnen gevoelen,
uitdooft, met ze een ader te laten tussen de twe klaauwen van den voet.
Men zal zich wel wachten, zo lang ze de Koorts hebben, en nog twe dagen daar
na, van haar te drinken te geven; maar naderhand moet men haar niet dan weinig
geven.
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Enige houden het daar voor, dat het nat van Wyn en Water, waar in een maag van
een Ram gekookt is, veel dienst doet aan een Schaap, dat de koorts heeft, als ’t’er
van drinkt: wy beroepen ons op deze mensen, en ’t kan licht eens geprobeerd worden.

Van de Tekenen, dat een Schaap de Koorts heeft.
Dat een Schaap de koorts heeft, ziet men daar aan, dat het dikwils de koelte zoekt,
en niet dan de topjes van ’t gras plukt, met grote onverschilligheid; of als het heel
ongemakkelyk gaat, en neer gaat vallen op het Veld onder ’t weiden; en achter aan
heel traag na huis keert.

Van de LUIZEN.
Schoon de Luizen geen gevaarlyke kwaal zyn voor de Schapen, zo is ’t echter een
ongedierte, dat haar schrikkelyk kwelt, opdroogt en belet te groejen. Men gebruikt
daar tegen de Zalf tegens ’t Schurft, en Loog-water; naderhand wast men ze in schoon
water.

Van den HOEST.
Doorgaans worden de Schapen in ’t Voorjaar door den Hoest geplaagt. Zo dra men
zulks merkt, moet men witten Wyn met zoete Amandelen Olie koken, en haar dat
ingeven; en ze Hoefblad laten eten. ’t Is ook raadzaam, dat men haar de Neusgaten
met het zelve nat besmere; welke midlen een goede uitwerking zullen hebben.

Van de OPZWELLING.
De Schapen zwellen op, als ze schadelyke kruiden, of gras hebben gegeten, of dat
door een vergiftig dier is besmet geworden. Zy zouden’er van bersten, zo men haar
niet schielyk hielp. Deze opzwelling is lichtelyk hier aan te kennen, dat ze een
kwylenden bek hebben, welke kwade vocht een lelyken reuk van zig geeft, zo dat
het Schaap uit zynen hals stinkt.
Om ze van die Kwaal te genezen, laat men hen eerst ader onder de staart, dicht by
de billen, en hier na geef hen Mannepis te drinken.

Van de MOEJELYKE AASSEMHALING.
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Zulks komt niet dan van een al te groten overvloed van bloed; en wanneer de Schapen
tot dat ongemak vervallen, snydt men haar uiterste van ’t Oor af, welke werking een
gelukkigen uitslach heeft.

Van de SNOTTERIGHEID.
Ik zal alleen van de snotterige Schapen zeggen, dat het zekerste middel is, zo dra
men zulks merkt, dat men haar ten eerste aan de Honden voorwerpe, uit vreze, dat
ze de andere mochten besmetten. Daar is geen Geneesmiddel tegen dit kwaad, en
niet dan een vergif, dat in korte tyd een hele Kudde kan bederven, zo men’er zig niet
van ontdoet.
Daar zyn’er, die een snotterig Schaap terstont van de andere afzonderen, en het
dus behandelen.
Zy kneuzen Look en wilde Saly, waar van ze een drankje maken met sterken Azyn,
dat zy hem in geven, en ’t in de Weide gojen: maar indien ’t Schaap ook binnen drie
dagen niet gezond wordt, is ’t een teken, dat het de Snotterigheid heeft gezet, en
dat’er niets meer te doen valt.
Een voornaam Heer heeft my gezegt, als men Olie van Aspic, of valse Spyk van
Nardus met een Veer het Schaap in de Neusgaten doet, zo ’t de pest, of de
snotterigheid heeft, dat het daar van geneest: maar men moet zig van die veer niet
bedienen ontrent andere Schapen; zy zouden haar de ziekte medeelen: waarom men
ze terstont zal verbranden, en voor ider Schaap een byzondere Veer gebruiken.
Een zeker Geestelyk persoon, myn Handschrift lezende, zeide gezien te hebben,
dat men zig van ’t voorschreven Middel bediende in ’t Eiland Karnarde by Arles,
en dat men’er de Schapen mee smeerde, die deze ziekte hadden.

Van de ZWEREN, of BLOEDVINNEN.
Men geneest ze in de Schapen met een Pap, gemaakt van Aluin en Zwavel, ontdaan
in sterken Azyn, welk Pap men’er op legt.

Van de DOOFGEESTIGHEID.
Deze Kwaal is gevaarlyk, en zeer slim te genezen; zy ontstaat enkel by al te heet
weer, voor al in de Hondsdagen. Als zy’er van aangetast zyn, ziet men, dat ze niet
doen dan drajen en springen zonder oorzaak, en elk ogenblik struikelen. En zo men
haar voorhoofd, of beenen betast, gevoelt men’er een grote hitte.
Om dit te helpen, weet men geen ander middel, dan ze ader te laten aan den slaap
van ’t hoofd, maar men moet haar weinig bloed aftappen; of men kan de ader openen
boven de Neus. Somwylen gebeurt het, dat ze’er nooit van opkomen: maar dat kan
men niet helpen, want in zulke dofgeestigheit is ’t heel onzeker, of het Schaap zal
genezen, of niet. Eindelyk men heeft zig niets te verwyten, als’er het Schaap niet
van opkomt, schoon men alle mogelyke moeite en vlyt heeft aangewend, wanneer
de kwaal meer krachten, en de overhand heeft boven alle middelen.
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Van de STINKENDE SCHAPEN.
’t Gebeurd dagelyks, dat de Schapen hinken. Dit ongemak krygen ze, of van
vermoeidheid, of om dat hare klaauwen week zyn geworden, als ze te lang in haren
Mist hebben gestaan.
Is het van vermoeidheid, by voorbeeld, indien ze te lang hebben gegaan, zal men
ze met de anderen niet op ’t Veld brengen, maar op enige plaats,
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die niet ver van haren Stal, en daar goed gras is. Dan moet men haar ’s avonds, als
ze weer opgesloten worden, twe, of driemaal de beenen bestryken met Reuzel, gekookt
in witten Wyn. Dit middel is uitstekend goed.
Maar zo hare klauwen te week zyn, dan snydt men ze rondom af, gelyk men ontrent
zyn eige nagels gewoon is te doen, en legt’er levende Kalk op, bewindt ze met een
doek, en laat het’er enen dag op leggen: naderhand doe’er Koperrood op, en ga dus
voort, tot dat gy ziet, dat de klaau geen middel meer nodig heeft.

Van de GEZWELLEN.
Somtyds krygen de Schapen enige Gezwellen; maar op wat plaatse zig dezelve ook
vertonen, zal men ze altoos openen, om’er de vuiligheid uit te halen, die’er in zit, en
in de Wonde gieten gesmolten Pik met gebrand en kleingestoten Zout.

Van de PEST.
De Pest, of besmettelyke Ziekte kan niet genezen, maar wel voorgekomen worden
ontrent de Schapen, die’er aan onderhevig zyn. Deze Ziekte komt, of in de Zomer,
of in de Winter. Om z’er voor te bewaren, moet men zorg dragen ln ’t begin van het
Voorjaar, én van den Herfst, dat ze veertien dagen achter een alle morgen, eer ze op
’t Veld gaan, een Drank drinken, die van water gemaakt is, waar in men Salie met
Malrove heeft laten uittrekken.
Men geeft haar gedroogde Klaveren te eten, en laat in haren Drank de tederste
wortelen van Riet weeken. Men moet de zieke Schapen in een ver afgelegen plaats
brengen, zo wel om ze van de gezonde af te scheiden, als om dat ze een andere lucht
inaassemende, en ander water gebruikende, in staat mogen zyn, om zig te herstellen.

Ander Middel.
Om te beletten, dat de Schapen de Pest niet krygen, zo neemt men Wierook, of
welriekende kruiden, waar mede men hare Stallen en hare Eetbakken berookt; en
men geeft haar benevens en onder het gewone voedsel, gemene Gierst en wilde Polei.
Maar indien de Schapen by ongeluk door deze Ziekte worden aangetast, moet men
ze terstond van de andere afzonderen, en bezoeken, of de volgende middelen willen
helpen, want wy kunnen’er niet voor instaan.
Men zal altoos voortgaan met haar den voorschreven Drank te geven, waar by
men Water en Wyn zal doen, daar eerst Zwavel en Zout in gesmolten is, driemaal
zo veel, als men haar dagelyks zal in geven. En zo dit middel helpt, is ’t een gelukje.

Van de Engelse Schapen.
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De hele Wereld weet, dat de rykdom van ’t Koningryk Engeland komt van de Wolle
Manufacturen, die het de gantsche aarde door vertierd, en waar door het zo ryk en
machtig is geworden, dat zyne Vorsten zich de Meesters van de Zee noemen, en dat
men aan de Koningin Elizabet den Tytel gaf van Star van de Zee, en eiste dat hare
Vlag, door alle Schepen van Vorsten; die ter Zee varen, zoude gegroet worden.

Middelen om Vrankryk en Nederland, en de Inwoonders te verryken.
I. Deze rykdom komt niet van de grote uitgestrekheid van dit Engelse Koningryk,
alzo ’t klein is ten aanzien van Vrankryk. Ook is hun Land niet zo vruchtbaar in
allerhande gewassen, als dat laatste; maar het komt van hunnen handel, door middel
van de Lakens en andere Wolle stoffen. Te voren was ’t een mager, onvruchtbaar en
zeer gebrekkig Land, dat de vremde Koopluiden lokte om’er de behoeftige dingen
na toe te brengen, die toen noch in- noch uitkomende Rechten betaalden.
II. Een zeker wys en staatkundig Koning in Engeland, bedacht, dat de Koning van
Kastilië een Ras van Schapen uit Barbarye had gehaald, die twe-, of driemaal meer
Melk en Kaas gaven, dan die in Spanje, en twe, of driemaal meer Wolle, en veel
fynder, waar door hy zyn Volk zeer verrykt had, vooral in ’t Land van Segovië, waar
van daan wy nog dagelyks de fyne Wolle krygen, die de Segovise hiet.
III. Deze wyze en liefryke Koning in Engeland, die zich, en zyn Volk zocht te
verryken, zond een byzonderen Gezant na den Koning van Kastilien, met grote
geschenken, om de vryheid te hebben van drie duizend Schapen in zyn Koningryk
te koopen, van dit Barbaris soort; hy kreeg ze, en liet de Schapen na Engeland brengen.
Om ze aan te fokken, maakte hy Keuren, en stelde daar een Orde op, die nog duurt,
om den Wolarbeid te handhaven. Die’er toe gezet waren, stuurden twe van deze
Schapen met enen Ram van den zelven aart, naar de Landeryen, daar de beste Weiden
waren, met verbod om deze dieren te doden, of’er binnen zeven jaren een van te
hebben. De zorg over de twe Schapen en enen Ram werd aan enig Edelman gegeven,
of den voornaamsten inwoonder dier Landeryen, dien men van de schatting ontsloeg,
gelyk de Koning van Vrankryk de Oppassers der Hengsten in de gedroogde Moerassen
van Poitou, in ’t Jaar1675. daar van heeft ontslagen.
Behalven dit, diende de Spaanse Ram nog een kudde van 50. gemeene Schapen,
wier Lammeren den aart en de vruchtbaarheid des Teelders hadden, op een derde
na.
Door dit middel kwamen’er van ’t eerste jaar, een menigte Spaanse Bastert-schapen
af, wier Rammen hunne vruchtbaarheid aan de gemene Schapen medeelden, als men
nu nog in Engeland ziet: want daar zyn nu drie soorten; eerst de gemeene
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van ’t land, heel klein; de Basterden, middelmatig; en het Spaanse Ras, heel schoon.
Men heeft in Vrankryk van deze Engelse, Spaanse, Barbaarse, Indiaanse en
Vlaamse Schapen, op verscheide plaatsen, die heel wel aankomen, en twe-, of driemaal
meer voordeel aanbrengen, dan de Franse. Zie onder het Woord vee.
schaap. Zie mesten.
schaaps-leer, Canepin. Is zacht Leer van de Vacht van een Schaap gemaakt, na dat
het een tyd lang in de Kalk gelegen, en verder bereidsel ontfangen heeft; en waar
van men Vrouwe Handschoenen, Wajers, enz.
schape-leer, BASANE, grofjes gereed gemaakt, en die men gebruik om zekere Boeken
mede te bekleden, om de zelve te vergulden. goud.
schaaps-bout. ’t Is de Bil van een Schaap. Men doet een Schaaps-bout, of Dyars
braden aan ’t Spit, en men maakt ze ook op enige andere wyzen gereed.

Schaaps-bout ala daube.
Neem een Schaaps-bout, lardeerze fyntjes, laatze enen halven dag staan in Verjuis
en witte Wyn; zout ze daar na met Zout, Peper, Laurier, Nagelen. Doe ze daar na
aan ’t Spit braden, droop ze met de Saus, waar in zy is gebraden. En zynde gebraden,
maak een sauze met het geen daar uit is gebraden, en een weinig gekookt Meel; en
een sap van Champignon, en disze daar na heet op.

Andere Schapen-bout.
Neem een Schapen-bout, slaze met een stok om ’t vlees kort te maken, sny het eind
van ’t beentje, doorspekze grof; zoutze, peperze, en neem daar na een pot, waar in
gy ze in water zult laten koken; en als gy zult oordeelen, dat zy kan gaar zyn; doe’er
Wyn, een weinig Verjuis, Citroen, Nagelen, in. Dit gedaan zynde, en ’t koken zynde
gedaan, neem ze af, en alvorens ze op te dissen, giet’er over d’Essentie van Look,
en eet ze heet.
Kalfs-bout. Alles wat men doet, om een Kalfs-bout gereed te maken, is ze in de
pot te koken te zetten, en ze te eten als zy gaar is, of met Wynazyn, of met nat met
witte Peper gereed gemaakt, en met kleingesneden Pieterseli.
schape-tong. Hoe men ze klaar maakt.
Niets is zo lekker, dan de Tong van een Schaap op den Rooster, als men ze
geroosterd met kruim van Brood en Zout eet, en men voor saus laat koken Verjuis,
Vleesnat, Champignons, Zout, Peper, geroost Meel, Muskaat-noot en Citroen, en
daar na dit Ragou netjes opdist.
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Schapen-tong met zoete saus.
Als men Schapen-tong met zoete saus wil eten, moet men ze niet laten braden op de
Rooster, maar bradenze op met Meel, daar naze met goede Butter laten snerken, daar
na op een Rooster leggen, daar na’er deze Saus over doen. Neem Azyn, Suiker, een
weinig Zout, drie, of vier Nagelen, Kaneel, wat Citroen, ’t geen men te samen doet
koken. Als deze saus gekookt is, doet men’er wat witte Peper en Citroensap by, daar
na dist men ze op.
schapen pooten. ’t Is niet moeilyk Schaapspooten gereed te maken. Men eetze
gekookt in een pot met water, Zout, Peper, wat Nagelen, Thym. Zo dra ze wel gekookt
zyn, eet men ze met Wynazyn, toegemaakt met Zout en weinig Peper, en opgeschikt
met Pieterseli. Men doet’er gestoofd van maken, waar van de toebereiding deze is.
Neem Schaapspootjes, in een pot gekookt; sny ze aan stukjes, snerk ze in een Pan
met Boter op; doe’er wat Verjuis en Zout by, wat Sjalotten; welke gy’er uit zult halen
als zy gaar zyn, en andere speceryen; en als u toeschynt, dat ze gekookt zyn, doe’er
dojer van Eijeren, in Verjuis geklust, by; neem ze dan af, en dis ze op.
Anders. Men neemt warme Schaapspootjes, die men in nat doet koken, met wat
Pieterseli en Sjalotten, dragende zorg dat ze niet al te zeer gekookt zyn; nemende’er
daar na de schinken uit, neemt men niet meer dan ’t vel, ’t geen men op de Tafel
uitspreidt; aar na gebruikt men een zeker Vulsel, van Zwezerikken gehakt, ’t vlees
van een Kapoen, Kampernoeljen; men maakt het smaaklyk, en men spreidt het uit
op elk velletje, ’t welk men rolt, om ’t in een Schotel te doen, zo dat het voor ’t vuur
niet smelten kan; daar na strooit men’er kruim van Wittebrood over, na dat men’er
een weinig Vet over heeft gedaan; en stekende het dan in den Oven, laat men ’t daar
rood in worden. De Schapepootjes dusver naar onze wens geraakt, laat men’er al ’t
vet afloopen, en eer men ’t opdist, doet men’er een saus van Kampernoelje over,
waar na men deze Ragout warm eet.
schapen hals. Dat deel van het Schaap, ’t geen men Hals noemt, is een bloedig stukje.
Men eet het gemeenlyk gekookt; ’t is uitnemende. Men maakt het ook tot huspot,
om ’t met Knollen te eten, of tot Pastei, gelyk Hoenderen, doende daar een sausje
over van Eijeren en Verjuis.
Anders. Men maakt ook een Schaapshals klaar, gebraden aan ’t Spit, of op den
Rooster, na dat men ze tot Koteletjes heeft gesneden, tekenende aan, op de ene en
de andere wyze; eer dat men ze gebraden heeft, dat men ze met een saus van Verjuis,
Zout en witte Peper besprengt.
schapen-staart. ’t Loopt groot gevaar, of niet een Schapen-staart een smaak zal
geven naar het vet aan de Pottasie, zo men geen zorg draagt, dat men’er ’t grootste
gedeelte van ’t vet afneemt: en als het dus van vet ontbloot is, zet men ’t met de pot
op ’t vuur om ’t te doen koken. Om ’t gekookt te eten, of op den Rooster, na dat men
ze eerst met kruim van Brood en met Zout
[illustratie]
[Plaat 50. pag. 943. SCHAKEL. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. pag. 955.
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. SCHILDVINK. F. de Bakker fecit, 1741.]
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heeft bestrooid; en eer men ’t opgedist heeft, doet men’er een scheut Wynazyn, en
Look met een weinig witte Peper over.

Andere manier om de staart van een Schaap te eten.
Neem een staart van een Schaap, doe ze wel koken, beneem’er ’t vel aan, steek ze
in een heldere deeg gemaakt van Meel, Eijeren, Zout, Peper, Vleesnat. Snerk ze op
in een Pan met goede Boter; als zy genoeg is gekookt, gebruik het met witte Peper,
Pieterseli, en Verjuis.
schapen-schouder. Schapen-schouder eet men gebraden, dragende zorg, dat men’er
Pieterseli met de Lardeerpriem in steke, en dat men’er op ’t eind van ’t koken in doe
Wittebrood en Zout.
Men maakt nog een Schapenschouder op ene andere wys gereed, die veel meer
naar de smaak van lekkerbekken is, en ’t geenwe daar van zullen zeggen, zal elk daar
van overtuigen. Men neem Schapenschouder half gebraden, en men doet’er het
buitenste af tot aan de knok ’t geen men kookt; daar na snerkt men ’t op met fyne
kruiden, Zout, Peper, Muskaat, Champignons, en Nat, om alles met een te koken.
Dit gedaan zynde, steekt men ’t geheel in ’t vel, ’t geen men’er afgedaan heeft, en
geeft dit vel kleur voor ’t vuur met wat kruim van Brood en Zout; men doet het netjes
toemaken en opdissen.
schachts, hoofdontdekking Parafimosis. Stamp zo vele Hof-slakken, als u behaagt
in een marmore mortier. Doe daar op ’t eind een genoegzame menigte van
Varkensreuzel by; stamp en meng het met den anderen, om’er een soort van smeersel
van te maken, welke gy op ’t deel zult leggen. Men moet het zelfde middel ’s morgens
en ’s avonds herhalen tot ene volmaakte genezing.

Ander Middel.
Niets is beter voor de Parafimosis dan het belepigde deel met een Smeersel te
besmeren, waar van zie hier ’t Mengsel. Gy zult twe ponden verse Meidse Boter
nemen, een pont sap van Hadick. Gy zult het in een koperen Pan over ’t vuur zetten;
en zo dra de Boter is gesmolten, zult gy’er een volle schotel van Aardwurmen by
doen, met anderhalf dozyn grote rode Slakken, die gy te voren wel gewassen hebt
in witte Wyn. Gy zult alles doen koken tot dat het sap gans is verkookt, ’t geen gy
zult weten, als het Smeersel fraai groen is. Dan moet men ’t laten deurzygen zonder
sterk uit te persen, en ’t voor gebruik te bewaren. Als men ’t gebruikt, doet men’er
zo veel van smelten, als men nodig heeft, en men smeert’er het deel mede, gelyk we
te voren aangetekend hebben. Daar na dekt men ’t met een heet Lywaat, dat gedurig
tot de volkomen genezing toe moet gebruikt worden.
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schakel is een soort van Net, ’t geen dienstig is om Vis in de Rivieren en
Binnenwaters te vangen.

Hoe men een Schakel maakt.
Als ik de manier op deze plaats voorstel om een Schakel te maken; kan ik niet
voorgeven iets nieuws voor den dag te zullen brengen. Elk visser weet ze te maken;
maar geleerd hebbende hoe men alle Netten moet maken, die men van doen heeft;
heb ik gelóófd, dat ik dit niet moet overslaan, om dat men ze op verscheiden plaatsen
moet gebruiken, daar men ze nodig heeft, om te vissen.
Ik zal dan zeggen, dat de Schakel, gemeenlyk uit schuinse mazen bestaat, zo voor
de Ladders als voor de kleine mazen. Men neemt de langte van een Schakel zo groot
als men wil, de hoogte is deurgaans van vier voeten: maar men kan ze hoger, of min
hoog maken, naar dat het water diep is, daar men in vissen wil.
Om ze te maken, moet men met de Ladders beginnen, die van goed vierdraads tou
moeten zyn. Zo gy ze van schuinse mazen wilt hebben, moet gy het 19 Artikel van
de Netten nazien. Maar wilt gy ze van vierkante mazen, moet gy het 21 der Netten
nazien. Voorts ’t zy men ze van Ladders van de ene, of de andere soort wil hebben,
men moet altyd het want van schuine mazen hebben, en twemaal zo lang en wyd,
als de Ladder, op dat ze ene zak hebben. De maas daar van moet een duim wyd zyn,
en het gaarn van drie strengen wezen, en de mazen van de Ladder moeten negen
duimen wyd zyn. Als ’t Wand af is, doet men een sterke draad door alle de laatste
mazen, boven en onder. Daar na heeft men verscheiden stukken van drie duimen
lang, en een duim dik, alle aan ’t eind deurboord om ze te steken aan een Tou, dat
geslagen is op de dikte van een ping, ’t geen men moet binden met beide einden aan
twe Boomen, vier voeten boven den grond, en maken de stukken der Kurk daar langs
heen aan vast, en de Ladder en ’t Lywaad tussen beide, om ’t met een Tou aan ’t
begin van ’t Tou vast te maken, dicht by ’t eerste stuk Kurk. Leidende daar na de
kant van ’t Want altyd tussen de twe Ladders, bind ’t alles van drie tot drie duimen
aan ’t Tou vast, zonder de kurken te doen nader byeen komen, of van den anderen
afgaan, dragende altyd zorg, dat het Want worde gefronst zo veel nodig was. Gy zult
hebben een ander Tou van de zelfde dikte, als dat waar aan de Kurk vast is, waar aan
de andere kant van ’t Want en de Ladder, moet op de zelfde wys vast worden gemaakt,
als op de andere kant van ’t Net; en als ’t’er aan vast zal gemaakt zyn, zal men ’t
Lood daar aan doen.
De Vissers gebruiken voor hunne Netten twe soorten van Looden, in de twe eerste
Figuren verbeeld. Zy noemen het eerste Schenen van lood. Zy zyn van twe, of drie
duimen lang, en een vinger dik. Die schenen hebben twe armen, of haken K L, aan
elk eind, om ’t aan ’t Tou vast te
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maken, dat men tussen de haken H. I. doet deur komen; daar na slaat men ze met
een hamer rond om aan ’t Tou vast te maken; naar dat men meer of min Kurk aan ’t
Net vast heeft gemaakt.
De andere soort van Loden doet men ook van drie tot drie duimen daar aan vast
maken. Dit zyn niet anders dan lange platte stukken Lood, die een Ryksdaalder dik,
en twe, of drie duimen lang zyn. Men legt het Tou door de spatie n o. op ’t Lood
getekend, daar na slaat men met een hamer op den kant P Q, op ’t Tou, doende het
na den kant R S. dragen, tot dat het Lood rond om ’t Tou is gemaakt.
Wat my belangt; ik heb my altyd van een andere manier van Looden bediend. De
derde Figuur verbeelt de gedaante van Lood; waar mede ik alle myne Visnetten
loodde. Ik maakte een Vorm van steen, waar in een holte is van drie duimen lang en
een vinger dik, en in ’t midden van die holte zette ik een stuk Yzer, ter dikte van ’t
Tou dat’er deur moest; daar na de Vorm gesloten hebbende, deed ik ’t Lood in ’t gat,
en als ’t koud was, deed ik ’t yzertje daar uit slaan, ’t welk daar de G. uitmaakte,
daar ’t Tou in moest komen.
Zo gy Lood gebruikt, op die wys gemaakt, kuntge wel oordeelen, dat het aan het
Tou moet zyn geregen eer men daar de Ladders en ’t Want aan vast maakt. Draag
zorg van ’t op drie duim van een te houden. Dit is naar myne gedachte de beste
uitvinding om Netten te looden, om dat er niets verloren gaat; ’t is ook netter en eer
gedaan, dan de twe andere soorten, welke die Vissers gebruiken.
De 4. Figuur verbeeldt de vorm; die uit twe stukken bestaat, waar van T T. de
halve holten beduiden, die ’t buitenste van ’t Lood bepalen; V V. ’t holletje, dienstig
om ’t yzertje in X. daar in te vatten, op dat het zyne plaats en midde houde, en een
eindje zoude hebben om te kunnen uitgeslagen worden; en dat het gat G. van Lood
maakt.
schalien, zie leijen. Is een zachte bruinblaauwe steen, die aan dunne bladen van een
scheidt, en daar men fraaije huizen mede dekt.
schapenbout. Zie schaapsbout.
scarlei. Zie scharlei.
scharlei. Zie algoede.
scharlei; zie derzelver soorten bij Hubner in zyn Kunstwoordenboek.
Beschryving. Deze Plant heeft zyne bladen als de Malrove, schoonze nog geuriger
zyn, de stam is vierkant, een arm lang, rondom welke men een gedaante van Aauwen
heeft, die na de aarde toe hangen, en in zich een zwart en lang zaad vervatten. De
bloemen zyn purperachtig, en komen langs de stengel by de bladen uit, even ver van
malkander. Zy laten de Aauwen, waar van we hebben gesproken.
Plaats. Men zaait ze in de Hoven. Zy bloeijen in Juli en Augusstus.
Eigenschappen. Zy ontbindt, maakt fyn,haalt na zich. De Wyn waar in de Scarlei
gekookt is, verhit een verkoude maag, verteert het slym, en is den onvruchtbaren
Vrouwen, en die den Witten vloed hebben, dienstig: maar te veel daar van gebruikt
maakt pyn in ’t hoofd. Men kookt, of trek ze ook in de Brouweryen, in verscheiden
soorten van Bieren, waar in ze voor Hoppe dienen; maar deze Bieren veroorzaken
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dronkenschap, en pyn in ’t hoofd. De poejer daar van deur de Neus genomen, doet
niezen en zuivert het hoofd.
scharren zyn een soort van Platvis uit de Zéé, die voor een van de beste gehouden
worden; en die men aan Zéé wel vist met bossen Poren aan een Tou geregen.
schatter is’er een, die door de Overheid aangesteld is, om de prys op zekere goederen
te stellen; om Vrienden en Erfgenamen in de waarde daar van tot Scheidsman te
dienen.
scheelzien, is een kwade gesteldheid van ’t Oog, dat meer na de ene kant is gedraaid,
dan ’t ander. Dit wordt veroorzaakt door dien een der Muskulen, of korter, of styver
zynde dan die van de andere zyde van ’t Oog, ’t Oog belet wordt zich zo ver te drajen,
als ’t behoort.
Kinderen zyn ’t scheelworden, door een misbruik der Minnen onderworpen, als
zy de Kinderen altyd zo zetten, of leggen, dat ze altyd enen weg heen moeten zien,
om na iets te zien, dat haar aangenaam is, inzonderheid licht. Om dat gebrek te
verbeteren, doet men de kinderen, of ’t geen, daar ze gaarne na zien na de andere
kant toe plaatzen; of men doet ze een Maskes voor, waar van de gaten recht op het
gezicht komen, en op ene wys gesteld zyn, dat de Kinderen zich geweld moeten
aandoen om hun gezicht zo te zetten, dat zy’er door zien kunnen.
scheermes is een zeer bekend gereedschap, bestaande uit een snede van fyn staal,
en een Kas, of Hecht van Yvoor, of Schildpad, of Hoorn. ’t Scheermes dient
gemeenlyk om te scheren.

Om de Scheermessen wel te slypen.
Men moet een soort van vierdepart van een rad maken van Perenbóómen hout, dat
ontrent derdalveduim dik en wel glad is. Men zalt van Neuten-olie laten doordringen;
en die hebbende laten drogen, zal men ze laten stryken met wat Olyven olie, daar na
zal men’er met de vinger, onder het gebruik van deze Olie, wat as van Tin over
strojen, die men een weinig in ’t hout zal laten trekken; en men zal’er de Scheermessen
op wetten. Elken reis, dat men ’t Scheermes’er over laat gaan, moet men’er weer
enige druppen Olie op doen; en de grootte van een korn Tin-as; welke men over het
vierde Rad heen zal vryven, gelyk de eerste reis. Men maakt de Tinas fyn met ze in
een Vaatwerk met water te doen; ’t geen
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men daar na in een ledig Vat geroerd zynde doet. Men laat namelyk dit water eerst
stil staan tot dat de grove as is na den grond gezonken. Daar na giet men ’t water,
bezonken zynde, af, en haalt’er de Tin-as uit, welke men doet drogen, om ze ten
gebruike te bewaren. Men moet ’t geen in ’t eerste vat overblyft wegwerpen, om dat
het niet dan zand is, ’t geen nergens toe dienstig is.
scheiden is een Kunstwoord der Chymie. ’t Is een scheiding van ’t ene Metaal van
’t ander, waar mede dat in ’t binnenste vermengd is. ’t Scheiden van Goud en Zilver
wordt gedaan door Sterk-water, dat Zilver doet smelten en van ’t Goud scheiden, dat
na den grond zinkt, zonder enigzins van dat Scheiwater te zyn aangedaan.
scheiding van Ziekte, is ene verandering, die in een ziekte voorvalt. De volkomen
scheiding is die, waar in de ontlastingen zyn overvloedig, op zynen tyd, in behoorlyke
stoffe, en die de oorzaak van de ziekte wegnemen, en de zieke verdragen kan. Dit
soort van scheiding valt gemeenlyk den vyfde, den zevenden, den negenden, den
elfden, den een en twintigsten, en somtyds den een en veertigsten dag der ziekte
voor. Deze dagen noemt men Dies Critici, of Scheidagen. Onvolmaakte scheiding,
of te vroege scheiding is die, welke komt op buitengewone dagen, als zyn de derde,
de vierde, de zesde, de achtste, de tiende; altyd in de zelfde orde. Dit soort van
Scheiding maakt de ziekte langer en gevaarlyker, om dat huune ontlastingen noch
overvloedig genoeg zyn, noch genoeg gekookt. Men moet zo veel mooglyk den
Zieken schikken om aan de verscheiden soorten van scheidingen wederstand te
bieden, die hem over kunnen komen; ’t zy door Hardsterkingen, door Zweet- of
Purgeer- en Braakmiddelen. Ten tyde der scheidinge moet men zyne aandacht
verdubbelen, en de scheiding, volgens de aanwyzinge, ondersteunen.
scheikunst. Zie chymie; ’t Is ene kunst, waar door men weet verscheiden stoffen
van een te scheiden, die in een Mengsel voorkomen. Men verstaat door de Gemengden
die dingen, die natuurlyk groejen, te weten Mineralen, Plantgewassen, Dieren. Onder
den naam van Mineralen, of Mynstoffen, verstaat men steenen, enz. Onder dien van
Gewassen, Planten, Gommen, Harsen, Vruchten, Kampernoeljes, Zaden, Sappen,
Bloemen, Mosten, en andere soorten van zaken, die daar van komen; onder dien van
Dieren, de Beesten en ’t geen daar toe behoort, als hunne deelen, en hunnen afgang.
De Chimisten geven voor, datze daar van kunnen halen vyf soorten van stoffen,
die gemengd zyn; te weten Zout, Zwavel, of Olie, Water, of Phlegma, Aarde, Geest,
of Mercurius. Zy zien ze voor beginsels aan, waar uit alle lighamen bestaan, die zy
hebben zoeken te ontbinden; en zo’er enige Mineralen, of Metalen zyn, waar uit zy
alle deze grondbeginselen niet halen, dat is, dat ze zeer naau aan den andere verbonden
zyn, en dat de Konst nog zo ver niet zy gebragt, als zy konde.
Men moet de Geest, of Mercurius onder ’t getal der grondbeginselen der Chymie
niet stellen; dewyl men tegenwoordig weet, dat het in de Planten niet zy dan een
Sulfer met water gemengd; in de Mynstoffen, of Metalen een Zout in water ontbonden.
Men moet dan niet erkennen, dan die vier tastbare grondbeginsels, ’t Zout, de Zwavel,
het Water, de Aarde.
’t Zout is zwaar, verheft zich; ’t laatste der gemengde lighamen; ’t Is insnydend
en deurdringend; ’t geeft bestendigheid aan de lighamen; ’t bewaart voor verrotting,
en maakt bekwaam om verscheiden smaken voort te brengen, naar dat het op
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verscheiden wyzen met de andere beginsels, inzonderheid de Zwavel, gemengd is.
Daar zyn verscheiden soorten van Zouten.
De Zwavel bindt de andere beginselen. Zy verzoet de Zouten door hare punten te
bedekken; en door de buisjes van ’t lighaam te sluiten belet zy de bederving. Daar
van daan komt het, dat de Planten, die in Olie overvloedig zyn hunne groenigheid
langen tyd bewaren.
De Phlegma scheidt zich nooit zuiver van gemengde lighamen; zy houdt gemeenlyk
enigen vermenging van de andere beginsels, waar van daan ’t komt, dat zy afvegender
dan gemeen water is.
De Aarde is het laatste grondbeginsel en ’t geen overblyft, na dat de andere door
geweld van ’t vuur zyn weggenomen.
Men neemt die verschillende grondbeginsels door ’t destilleren weg. Zie dit
Woord, daar zult gy de Vaatwerken en Gereedschappen vinden, welke de Chymisten
inverscheiden manieren in gebruik hebben, om de Gewassen te destilleren.
schel, of schil, wordt in ’t nederduids voor ’t buitenste van gewassen Boomen, of
Planten gehouden.
Maar ’t betekend ook de Peul, of Bast daar de Erreten, Boonen, enz. aan de Planten
in groejen. Men zegt ook Erreten en Boonen pellen, als was ’t Peuluwen; ook wel
doppen; dus noemt men de Erreten, die uit de Peulen, of basten gedopt worden,
gedopte Erreten.
schelkens kruid, schelkruid, Stinkende Gouwe; Gouwortel, Chelidonia, of
Chelidonium in ’t Latyn: maar dit laatste woord is aan twe kruiden gemeen, die geheel
in soort van den andere verschillen, als de Chelidonium Majus, welke deze is, en de
Chelidonium Minus, welke het Speenkruid uitmaakt.

Beschryving van het Schelkenskruid.
De Kelk der bloem bestaat uit twe bladen, die haast afvallen, de bloem heeft vier
bladen, die uitgespannen zyn in de gedaante van een kruis. Het Eijernest in de grond
der bloem wordt van verscheiden vezeltjes omringd. De bloemen vallen haast af, en
worden van verscheiden, aan tween opengaande peultjes gevolgd, waar in verscheiden
kleine ronde zaden leggen, en de gantse Plant is van een geel heet sap vol.
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De soorten, zie Hubners Kunst-Woordenboek.
Plaats. Zy wast in beschaduwde plaatsen op Muren, in de scheuren van Gebouwen;
bloeit in April.
Eigenschappen. ’t Sap van ’t Schelkruid, met Honig gemengd, en in een koper
Vaatwerk op kolen gezet, dient om ’t gezicht te verhelderen. Als men de wortel eet,
geneest zy de Tandpyn. ’t Gedestilleerde water neemt de ontsteking der Ogen weg,
zuivert de Zweren, die’er in komen. Der zelver sap, met een gelyke menigte van
Rozenwater gemengd, voert het zelfde uit. Men legt op de Oogen kleine kompressen,
in dit Mengsel nat gemaakt. Eindlyk, dit Sap is in ’t algemeen bekwaam voor allerleije
ziekten der Oogen. Men gebruiktze ook voor de Dauwurm, Verzweringen, stooten,
en blaauwe vlekken van andere deelen van ’t lighaam. De bladen gestampt, of gekookt,
en voor Pap gebruikt met Brandewyn zyn ontbindende. Zo men ’t gele sap op
versgesneden en ontwortelde vratten legt, worden ze weggenomen. Een goede
vingergreep van hare bladen, een nagt lang in een glas Wei, met een vierde loods
Cremor Tartari, koud getrokken, geneest de Gelu, en bleke kleuren. De wortel van
deze Plant is in de Waterzucht goed. Men doet’er een once van op een halfpint witte
Wyn trekken, met een half once Tinctuur van Mars. Het sap en de poejer van deze
wortel zyn in de Pest en andere besmettelyke ziekten heilzaam; men neemt het in
witte Wyn.
schemering der Oogen, is een gedurige verduistering der Oogen, zonder enige
gevoelige verandering.
schepel is een Maat van verscheiden soorten van dingen, als zyn Granen, Meel,
Erreten, Boonen, Zout, Kolen, Kalk, enz.
Men verdeelt ze deurgaans in halve, in vier Spinten: en deze weder in halven, en
die weder in Pinten; zo dat’er twe en dertig in een Schepel gaan. Doch, gelyk deze
Maat niet overal even groot is; en’er meer, of minder van in een Last gaan, zo is’er
ook ene verdeeling, die andere namen geeft, en byna naar de plaatsen verschilt. Zie
maat.
schepsel noemt men in de kunst van den Tuinbou zulke Bloemen, waar onder de
beginselen der vruchten staan, die naderhand tot Meloenen en Komkommers, enz.
groejen, na dat zy zyn gezet; Ook noemt men met dien naam de vruchten van
Komkommers, als zy nog eerst gezet zyn.
scheurbuik, Blaauschuit, is een Ziekte, die den naburen der Noordzee, en hun, die
lange Zeetochten doen, zeer menigmalen overkomt, en van verscheiden andere ziekten
oorzaak is.
Men vindt ze by de Britten, Neêrlanders, Sweden, Denen, Noorwegers, Duitsers
die aan ’t Noorden wonen, en by de Noordze volken; en inzonderheid by zulke, die
dicht aan Zee wonen; en plaatzen die van Zeewater onderloopen, en Meren. Die in
plaatzen wonen met steenen vloeren en weinig werken, raken des Winters aan die
ziekte: maar vooral luiden, die oud vlees eten, beschuit, en stinkend Water gebruiken,
of Watervogels en gedroogde, of gezouten Vis, Ossevlees, Spek dat gezouten is, of
melige kost, die niet gegist is, Boonen, Erreten, Kaas, die gezouten, scherp, en oud
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is, veel gebruiken; die aan Melancholie, dolheid, Hypochondri, Moerziekten
onderhevig zyn; en die de Kina, Kina veel gebruiken.
Die deze ziekte hebben, zyn onderhevig aan verscheiden en menigvuldige toevallen,
die met der tyd meer en meer vergroten en vermeerderen.
Ongewone luiheid, traagheid, lust om te zitten en te leggen, vermoeidheid zonder
reden, zwaarmoedigheid, pyn der Muskulen, als van ene al te grote vermoeidheid,
vool al in beenen, en leden; loofheid in ’t op en ofklimmen; ’s morgens na ’t ontwaken
zyn alle leden, als vermoeid. Zo de ziekte verzwaard, wordt de ademhaling op de
minste beweging moeilyk. ’t Vermeerderen van de dikte der beenen, die wel eens
weder over gaat; en de onbeweeglykheid uit zwaarledigheid, gele, rode, blaauwe,
bruine, vlekken, geelachtige bleekheid van aangezicht, bolle stinkende mond en bol
tandvlees dat zeer doet, brandig, jeukerig is, en op ’t minste aanraken bloedt lekt;
tanden, die naakt zyn door het omkrullen van ’t tandvlees; verschillende
verwandelende pynen op alle uit en inwendige deelen van ’t lighaam; en dus Pleuris,
Maag- Darm- Graveel-, Lever- en Mild-pynen; verscheiden bloedingen. Vervolgens
wordt het tandvlees stinkende, als verrot vlees, ontsteekt, bloedt, sterft; de tanden
worden los, geel, zwart, opgevreten; de aders onder de Tong worden knobbelig. ’t
Bloedvloejen is dikmaal doodlyk, zo dat het menigmaal de buitenhuit uitkomt, zonder
dat’er Wonden te zien zyn. Uit Lippen, Tandvlees, Mond, Neus, Long, Lever, Mild,
Maagkussen, Darmen, Lyfmoer, Nieren, lekt bloed. Zeer kwade Zweren, die
hardnekkig zyn, nergens voor wyken, ligt versterven, meest in de beenen komen,
met ene langdurige stank, schurft, korsten, droge Olyfantshuit komen hun over. ’t
Bloed dat men hun laat, is zwart, broklig, dik, en evenwel los. ’t Wei-achtige is zout,
scherp, met een groene korst bedekt. De pynen zyn knagende met scheuten, die
dikmaal deurgaan, by nacht zwaarder worden; door alle de leden, geledingen, beenen,
komen blaauwe vlekken. Eindlyk komen’er by velerlei koorsen, heete, kwaadaardige,
afgaande, veranderlyke, gedurige, die een gebrek van voeding medebrengen, braken,
afgaan, bloedloop, koude pis, flaauheid, benaaudheid, die schielyk doodlyk wordt,
waterzucht, uitdrogende ziekte, zenuwtrekking, beving, lamheid, opkrimping, zwarte
vlekken, braken, bloedloop, leverloop, mildloop, maagkussenloop, darmscheilloop,
tering, schielyke besmetting.
Uit deze veelvuldige verandering en de trappen dezer ziekte blykt, dat de genezing
en deszelfs manier zeer veelvuldig zynde, ene verstandige hand vereist. Zie Boerh.
Aphor.
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Levenswys. Om ’t bloed te verbeteren, zal men Soupe van Hoenderen gebruiken,
waar in Scheurbuikmiddelen gedaan moeten worden; als de Sterkers, Spenasie,
Pieterseliewortelen, Aspersies, Eppe, Scorsonere, Lepelblad. Men zal goede rode
Wyn drinken, Kiekens en verse Eijeren eten; men moet ook oeffening en rust hebben;
maar beide gematigd.

Remedie tegen de Scheurbuik.
De Sublimatus dulcis; men geeft ze van tien tot dertig grein.
Mars diaphoreticus. Men geeftze van tien tot twintig grein.
De openende Saffraan van Mars. Men geeftze van tien grein tot twe scrupel.
De vluchtige geest van Zout Ammoniac. Men geeftze van tien tot twintig druppen.
’t Water van Sterkkers. Men geeft het van vyftien druppen tot een dragma.
Men moet een open lyf houden met gekookte dranken verzachtende en afvegende
Klisteren, welke men neemt, als men te bed gaat.
Men gebruikt Zweetmiddelen; de ene zyn zacht, als de afziedzels van Duivekervel,
wilde Cichorei, Paardebloemen, Scolopendria, Scabiose. De andere zyn sterker voor
koude gesteldheden; als de afziedsels van Lepelblad, Peperkruid, Persikkruid, klein
Speenkruid, kleine Chelidonium, Alssem, en kleine Sedum; Beekpongen, Patientie,
Ramenas, Rakette, Waterdrieblad, Cardamindum.
Om de tanden te doen vaststaan, maakt men mondspoelingen met, met planten
tegen de Scheurbuik, gelyk de twe dragmen van de geest van Lepelblad, een scrupel
geest van Vitriool, vier oncen Rozenwater, en Weegbrewater.
scheuren is een woord van den Tuinbou, dat gebruikt wordt van Kersen, Pruimen,
Persiken, enz., welke door de vocht zo zwellen, dat de bast van een gaat en een scheur
maakt. Zie splyten. steenlossen.
schiemans garen is een Zeemans woord, waar mede een toutje van twe strengen
betekend wordt, ’t welk men gebruikt, om het touwerk te versterken.
schieten is een Tuinmans woord, waar mede te kennen wordt gegeven, dat de
gewassen groejen: want dus, zegt men in ’t voorjaar, de Boomen schieten uit; ook
zegt men ’t van de Bloem-knoppen, van de Kropsla, Spanasie, enz. dat ze
deurschieten; desgelyks van de Boomen en planten, dat ze wortelen schieten.
schieten (in ’t zaad) is een spreekwys van den Tuinbou, waar mede men wil te kennen
geven, dat de Plant reeds zo ver in zyne groei gevorderd is, dat deze zich schikt, om
bloem en zaad te maken. Zonder dit vermogen der Plant, zoude ’t gantse soort verloren
raken. ’t Is een ongelooflyke zaak, alle de veschillen, die men in de zaden vindt, zo
van kleur, grootte, gedaante en cieraadjen te mogen zien. Met het vergrootglas ziet
men daar wonderen in. De Planten maken ene stam, die na om hoog schiet, aan welks
top men gemeenlyk de zaden heeft. De Tuinier heeft dikmaal het ongenoegen van
de Planten te vroeg in ’t zaad te doen schieten; by voorbeeld, Kropsla, Cichorei, enz.
Dit gebeurt nog eer, als de grond niet goed is, of de plant, in grote hitte, gene vocht

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

genoeg krygt. Dus schieten ze in ’t zaad uit armoede. Men heeft ook ’t ongenoegen
van zekere Planten te zien, die niet in ’t zaad schieten, gelyk men gaarne had, gelyk
de Angelieren, enz. in koude en vochtige gronden, de Basilicum, de Macedonise
Pieterselie; die, of niet in ’t zaad schieten, of zo laat, dat het zaad niet ryp wordt.
schil van de vruchten, is het buitenste van de zelve. De ene heeft ze zachter, de andere
ruwer; de ene glad, en kaal, als Kersen, Pruimen, Violette Persiken, enz. Andere
hebben ze wollig gelyk de andere Persiken en de Kweperen. De ene zyn zachter in
’t aanraken, gelyk rype Persiken, de andere zyn harder, gelyk de Persiken, die nog
niet ryp zyn, enz.
schillen, is de Schil van de vruchten nemen: maar in ’t byzonder gebruiken de
Akkerluiden dit Woord van de Hennip, die ze van de stoppels afnemen. Men heeft
twederhande wys, waar op men de Hennip zyne stoppels ontneemt; ’t ene geschiedt
door het breken van de stoppels met zeker gereedschap; dit noemt men Braken, en
’t geen men dus gereedmaakt Gelling; ’t andere geschiedt door het breken van de
stoppels aan lange einden: om daar de Hennip af te nemen.
schilderen. Om met Olie op een Muur te schilderen.
De Muur zy droog; dit ondersteld zynde, zult gy’er verscheiden lagen van kokende
Olie op leggen; zo dat het’er een vette korst over heen zoude leggen; daar na om het
te doen droogen, maak’er overheen een smeersel van Kryd, of gevreven Oker, die
wat styf is, of ene andere aardachtige, of opdrogende kleur. Als deze droog is, zult
op de Muur tekenen ’t geen gy wilt, en daar na’er kleuren op leggen, waar onder
men Vernis moet doen, om niet genoodzaakt te zyn, om het daar over te leggen als
’t werk af is.
Men kan de Muur op ene andere wys gereed maken, op dat ze droog zy, en de
vocht de verwen door ’t schilderen niet doe afvallen.
Leg ’t eerste besmeersel op de Muur, met een beslagen Kalk, of Cement en Zand.
Dek dat eerste smeersel met een twede mengsel van evenveel Kalk en Hamerslag en
Cement, die wel gezift is. Men moet alles stampen en mengen met wit van Eijeren
en Lynolie.
Wanneer gy eens begonnen hebt om deze Pleister te leggen, moet men daar niet
afscheiden, voor dat het af is, en glad gepleisterd, anders zoude het Pleister scheuren,
en nwe arbeid vergeefs zyn.
Andere Pleister. Maakt dit Pleister van Kalk en Tras, en geklopte gebakken steen,
of gestootten Marmor. Maak het glad met de Troffel, en laat’er Lynolie met een
kwast over heen smeren; bestryk
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daar na de Muur met een mengsel van Pik, Mastik en grof Vernis; en om ’t uit te
smeren en beter gelyk te maken; gebruik een heetten Troffel, en voor dat gy aan ’t
schilderen gaat, maak’er een indruksel op van Kryt, of Oker gelyk boven aangetekend
is.

Om met Olie op hout te schilderen.
Leg eerst op uw hout een Lym; waar onder Kryt is gedaan; leg’er daar na een Olieverw
op. Daar na moet gy uwe Tekening’er met Kryt op maken, en dan schilderen.

Om op Doek te schilderen.
Men moet doek nemen, dat zeer effen is; en, na dat het op een Raam wel is gespannen,
moet gy’er op leggen een Lym om’er de dunne draadjes te dekken, en de gaatjes te
vullen. Daar na moet gy’er over stryken een dryfsteen om daar de knoopen mede af
te stryken. Als het droog is, moet men’er een effe kleur op leggen, die aan de andere
kleuren zachtheid byzet. Deze is bruin-rood, daar men Loodwit onder doet, om ’t te
eerder te doen droogen. Men moet deze Verw mengen met Lym en Noten-olie, die
de bekwaamste, om te schilderen zyn, en men smeert ze met een groot Mes, dat
daartoe is gemaakt, op dat het niet te dik zy. Daar na smeert men deze Verw met
Dryfsteen, om ze te gelyker te maken, en men kan nog een twede Verw’er over heen
leggen, met Lood-wit en koolzwart om ze graau te maken. Men moet deze Verw zo
dun leggen als mooglyk is, op dat het doek niet scheure, en de kleuren beter blyven,
die men’er over heen legt. Zo men’er alleen een Waterverw op lag, zouden’er de
kleuren sterker op wezen; om dat dan de Olien, die men onder de verwen doet die’er
beter indringen, en anders de kleuren veel van hunnen luister benemen. De kleuren
zouden ook nog beter blyven, zo ze over ’t naakte doek maar heen gelegd waren.
Maar men zoude dan een zeer dicht en effen doek moeten gebruiken: Voorts, gelyk
men gemeenlyk genoodzaakt is de kleuren met Olie te mengen, zo moet men’er zo
weinig, als mooglyk is, onder doen, en de kleuren styf maken, doende daar een weinig
Olie van Aspik onder, die ligt uitwaassemt en niet anders dient, dan om de Verwen
vloeibaarder en handelbaarder te maken. Een Schilder moet ook zorg dragen, dat hy
de Verwen niet te zeer onder ’t werken mengt: want als zy al te zeer onder malkander
raken, vindt men’er die de andere veranderen, en’er de luister en levendigheid aan
benemen. Hierom moet men ze zindelyk gebruiken, en de kleuren elke op hunne
plaatzen brengen, zonder ze met het Penceel te zeer te vermengen, en de kleuren
onder een te verwarren, die vyanden van malkander zyn. Deze moeten elke op zich
zelf gebruikt worden; en zo men aan een Schildery meer kracht wil byzetten, moet
men wagten tot dat zy droog is, om ze op te schilderen met krachtiger kleuren, die
de anderen konden bederven, en’er de kracht aan benemen.

De Verwen, die men tot Olieverwen kan gebruiken.
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Men kan allerleije Verwen, die om in natte Kalk te schilderen gebruikt worden, tot
Olie-verwen gebruiken, uitgenomen Kalkwit en poejer van Marmor. Men gebruikt
ook de volgende Verwen.
’t Loodwit. Is een wit, dat zeer schoon is. Hoe men ’t bereidt zult gy op ’t Woord
wit, of verw vinden.
Ceruis. Is een wit, of roest van Lood, dat gróver is, dan ’t wit.
’t Gele Mastikot en ’t witte Mastikot, dat met gekalcineerd Lood wordt gemaakt.
Looderts is een Verw die vyandig is van andere verwen. dezelve bederft, en die
men niet veel gebruikt.
Róókzwart is ook een kwade kleur, maar die gemaklyk is in ’t lóópen, men gebruikt
ze, om zwart Laken te schilderen.
Been- en Yzerzwart. Zie verw.
Spaans groen. Is een zeer fraje kleur; maar die men voor een pest van andere
Verwen mag houden. Deszelfs kwaadaardigheid wordt door de verbranding tot Kalk
verbeterd en men moet het alleen gebruiken. ’t Is zeer opdrogend, waarom men het
met zwarten gebuiken moet, die nooit alleen drogen. Men moet wel zorge dragen,
dat men gene Pencelen, gebruikt, daar men, Spaansgroen mede gelegd heeft, om dat
het andere kleuren bederven zoude. Gekalcineerde Orpiment. ’t Is gevaarlyk Orpiment
tot Kalk te verbranden. De róók is doodlyk. Men kan deze Verw zelf niet zonder
gevaar gebruiken.
De Cinnaber, of Vermillioen is een schoon rood, dat men uit de Erts van de
Kwikzilver-mynen haalt. Zy kan de lucht niet verdragen.
De Lak, is een Verw, die in de lucht niet bestendig is. Zie lak, Verw.
Blaasgroen. ’t Wordt van de Beijen van Avignon gemaakt, die men laat weeken,
en daar na koken. Om’er lyf aan te geven, doet men’er Krytwit, en As van Ryst in,
dat men door fyn Lywaat heeft gezift.
Indigo gebruikt men, om’er Luchten en Kledingen mede te maken, ’t blyft bestendig
in de lucht en behoudt zyne kleur lang. Men moet het wat donker leggen, om dat het
altyd wat oplicht; men moet’er niet veel Olie aan geven; men gebruikt het tot
Waterverw; ’t Is goed om groenen te maken.
Blaauwe en groene As gebruikt men niet anders, dan om Landschappen te maken.

De Olie, die men om te Schilderen gebruiken moet.
De beste Olien, die men om te schilderen gebruikt, zyn Lyn- en Neuten-olie; men
doet’er somwyl een weinig Spyk-olie onder, die men met
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de bloem van Lavendel maakt. Deze Olie, doet de kouleuren loopen, en haalt de
andere Olien weg; zy is goed om de krassen weg te nemen, en de Schilderyen schoon
te maken, welke ze ook gemaklyker maakt om op te halen. De Terebintyn-olie, die
ons uit het Eiland Ciprus gebragt wordt, is ook zeer goed om een Schildery uit te
halen. Men gebruikt ze gemeenlyk in Ultramaryn, en Emaljeersels; om datze ze doet
loopen, en uitsmeren, en zo dra ten minste, als de Spyk-olie droogt. Men moet weinig
andere Olie met de Teribintyn-olie mengen, om dat ze geel zoude worden. De Olie
van Hars, van Lorkenboom en van Pynboom, hebben de zelfde hoedanigheden, maar
die minder goed zyn.
De Olien, die, opdrogend zynde, dienstig zyn om anderen te eer te doen opdrogen,
doen dit op velerleije wyzen. Zie daar de gemeenste. Neem brandverwe, of blaau in
poejer, doe ze koken in Noten-lie; neem daar na de pot van ’t vuur; en laat uwen Olie
bezinken. ’t Bovenste van die Olie zal u dienen, om’er uw wit mede te mengen, en
’t helderder en levender te maken.
Anders. Doe goudglid en een geschilde Uijen in Olie van Noten koken. De Uije
dient, om de Olie de vettigheid te benemen; en ze zuiverder en vloeibaarder te doen
zyn.

Om in Fresco, (natte Kalk) te schilderen.
Een werk in Fresco staat in de open lucht. De Muur moet van gebakken steen
gemetzeld zyn, of die vry droog is. Maar, zo de Muur, daar men op schilderen wil,
op ene overdekte plaats is, kan ze van Baksteen zo wel, als andere gemene stof
gemaakt zyn; maar waar ook de Muur van mag zyn gemaakt. Men moet beginnen
met ze met Pleister, of Kalk met Zand beslagen, vol te rapen. Daar na moet gy ze
bepleisteren met een beslag van Rivierzand en Kalk, die in de lucht is oud geworden
en gezift. Dewyl men in Fresco niet kan schilderen, of de Pleister moet nog nat zyn;
moet gy zorg dragen, dat gy niet meer pleistert, dan gy in enen dag kunt afschilderen.
Eer gy ’t werk begint, moet gy de tekening op Kartons, of Papier hebben, om ’t
op de Pleister door te trekken; ontrent een halfuur, na dat het besmeerd en met de
Truffel is gelyk gemaakt.

De kleuren, welke men gebruikt om in Fresco te schilderen.
Als men in natte Kalk schildert, gebruikt men noch kleuren door kunst gemaakt,
noch verscheide Mineralen, maar alleen Aarden, die in de lucht bestaan kunnen, en
hunne kleur in weerwil van ’t verbranden der Kalk kunnen bewaren. Om hunne
levendigheid te bewaren, moet men ze schilderen, terwyl de Pleister nog vochtig is,
en zo schielyk, als mooglyk is; dragende altyd zorg, dat men ’t droog niet weder
hoeft over te halen met kleuren uit wit van Ei, Lym, of Gom gemengd: want dit
uitgehaalde zoude zwart worden, en wel haast in schilfers afvallen.
De kleuren die men gebruikt, om in Fresco te schilderen, zyn ’t wit dat van geleste
Kalk is gemaakt, die lang in de lucht gelegen heeft, gemengd met zo veel gestootten
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Marmor. Somwyl doet men’er van ’t laatste maar een vierde deel onder, om dat
meerder de kleur zoude bruin maken. Hoe men dit Mengsel moet maken, leert de
ondervinding ’t best.
De oker, of ’t bruin rood. Dit is een Natuurlyke aarde, gelyk ook de volgende
verwen.
De gele Oker wordt rood, als men ze brand.
De Oker van Ruth, of donker geel, vindt men in de Beken der Yzer-mynen. Deze
aarde tot Kalk zynde gebrand, maakt een zeer fraje kleur.
’t Geel van Napels is een schuim, of een vuiligheid, die men om de Zwavelmynen
vindt. Deze kleur is minder, dan die men met witte en gele Oker maakt.
Omberse aarde. Men maakt ze bruinder, schoonder op ’t oog; als men ze in een
yzere bus tot Kalk verbrand.
Aardzwart. Kryt, of zwart van Duitsland. ’t Is ene aarde, die uit dat Land gehaald
wordt.
’t Blaau-zwart is een ander soort van zwart, ’t geen men uit ’t zelfde Land brengt.
Gebrand zwart van Moer is naaulyks in gebruik.
Bruinrood. Men gebruikt die steen in de plaats van Lak; men brengt ze uit
Engeland.
Brandverw is een blaauwe kleur, welke men voor Landschappen gebruikt; zy is
goed en houdt stand in de lucht.
Groene aarde van Veronne. Men heeft ze van twe soorten. Het een is zeer hard
en donker, en ’t ander is lichter.
De Ultramaryn, of Lazuursteen, is een harde steen, waar van we de bereiding op
’t Woord ultramaryn geleerd hebben. Zy kan de lucht langer, dan enige andere kleur
verduren: Men vryft ze niet; men mengt ze maar met Olie op ’t Palet. In Fresco doet
de Brandverw ’t zelfde, dat de Ultramaryn uitvoert.
Keulse aarde. Dit is een ros zwart, dat aan verschieten en ros worden onderwurpen
is.
Alle deze kleuren, de Ultramaryn uitgezonderd, laten zich vryven, en met water
mengen. Zy lichten alle op, naar de maten, dat de Kalk opdroogd; uitgenomen ’t
Violet-rood, ’t bruinrood, de Oker van Ruth, en de zwarten, in ’t byzonder die, welke
door ’t vuur zyn gegaan.

Om op Taf te schilderen.
Men moet de Taf eerst met een Gom bereiden, waar van zie hier, hoe men ze maakt.
Neem een kleine Boon grootte Vislym, sny het in kleine stukjes; laat het, in een glas
met water, den tyd van twaalf uren weeken; laat het daar na smelten over ’t vuur, tot
eens opwalmens toe; laat het daar na deurzygen, en koud worden. Als men het
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gebruikt, moet het vry heet zyn, en men legt het’er met een Spons over al, gelyk op
de Taf, die wel gespannen moet zyn. Als zy droog zal zyn; zult gy’er uwe kleuren
op leggen; zy zal ze ontfangen zonder vloeijen, en zich niet verder verspreiden, als
zy moeten zyn.

Om met kleuren te schilderen, die de ongemakken van den tyd kunnen
weerstaan.
Gy moet uwe verwen met gesmolten Mastik vryven, en mengen ze met Lyn-olie.
Om dat mengsel wel te maken; kiest men de beste Mastik in tranen; men vryft ze
met Lyn-olie; daar na doet men in een verglaasde pot de zelfde Olie heet worden,
en men giet’er allenskens de gevreven Mastik in, om ze te doen smelten. Men moet
wel op ’t roeren passen, om de Mastik met de Olie wel gemengd te krygen. Daar na
zult gy ’t laten koud worden, en het ten gebruike bewaren.
Deze Olie van Mastik is zeer bekwaam voor de kleuren, die dienen om Vissen te
schilderen; zy beletten dat het water ze niet uitwist.

Vernis, om Druk-platen af te zetten.
Doe een vierendeel Terebintyn in een verglaasde pot, met zo veel Spyk-olie, en
ontrent een vingerbreed Brandewyn in een glas; meng de stof met een Penceel van
een duim dik, die zo zagt is, als gy’er een krygen kunt, tot dat de stof zo dik is, als
’t wit van een Ei; vryf de Plaat van achteren met dat Vernis, en ook van boven. Laat
het daar na drogen, houdende ze gespannen op zyn lang. Gy kunt het met wat
Brandewyn besprengen, om ze zeer schielyk te doen drogen.
Om ze af te zetten, moet men ze op de kanten vast plakken met styfzel, op een
Raam van de zelfde grootte, en ’t daar op laten drogen. Men heeft’er, die ze terstond
op een Raam plakken, en daar na’er ’t Vernis overleggen, waar van we spreken, en
’t is dus de beste manier.

Om de kleuren achter de Platen te leggen.
Men moet de verwen op een Palet leggen met een weinig Olie van Noten, en leggen
de ene na de andere, naar de verscheidenheid der kleuren, welke op ’t werk vereist
worden, om ’t natuurlyke na te bootsen. By voorbeeld, om Vleeskleur te maken, zult
gy Loodwit gebruiken met Vermillioen gemengd. Om een schoon groen te hebben,
moet gy het Spaans-groen gebruiken. Voor een helder groen, als dat van bladen,
moet gy Berggroen hebben; om ’t gans helder te hebben, moet men’er geel onder
doen. Om Bossen en stammen van Boomen kleur te geven, zult gy Omberse aarde
gebruiken; om hemels en wolken te maken, zult gy blaau van Ceruis met Loodwit
nemen, en om de dagen van den hemel te veranderen, zult gy verscheiden blauwen
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door de velerleije mengsels maken, die gy van die twe kleuren maken zult. Om
verschieten te maken, zult gy geel met Loodwit mengen.

Om een Plaat te doen toonen, als of ’t een Schildery van Olyverw waar.
Men moet de Plaat vochtig maken met helder water, en ze op een Raam, als boven,
spannen. Daar na moet gy ze met Terebintyn-olie smeren, en als die droog is, moet
gy’er kleuren met Olie gevreven, aan de verkeerde kant van de Plaat op leggen,
zonder schaduwen, om dat de arceringen van de sne schaduwe genoeg maken, en ’t
kunne uitvoeren. Als uwe Schildery af is; en als alles droog is, zult gy den drukkant
met Veneedze Vernis smeren, die men gemeenlyk witte Vernis noemt, of droge
heldere Vernis. Men moet zorg dragen, dat men op de verkeerde kant van de Plaat
de Vleeskleur legt, even als op doek, ter oorzake van de onderwerping, die men moet
uitdrukken, gelyk de Vleeskleur.

Om oude Schilderyen te wassen en uit te halen.
Neem een vierendeel graauwe gestooten Souda, doet daar een Muskaatnoot grootte
geraste, of aan kleine stukjes gesneden Genuase Zeep in, doe ’t koken in gemeen
water, den tyd van een half kwartier uurs. Haal daar na, dat Zeepsap van ’t vuur, laat
het een weinig koud worden; en als gy ziet, dat het laau is, was dan uwe Schildery
af, en ze daar na afgedroogd hebbende, doe’er Olyvenolie over; droog ze nog eens
af, en zy zal’er als nieu uitzien.
Anders. Doe een kopje met as van hout in een Lywaat, doe het een uur in een
verglaasde pot koken; doe’er by een Muskaatnoot grootte, geraspte Spaanse Zeep,
of die zeer fyn is gesneden; neem ’t Zeepsap af, Iaat het door een Lywaat loopen, en
als ’t laau is, gebruik het.
Anders. Doe zo veel Weed-as, als witte Souda, in een pint gemeen water tot op
de helft verkoken. Gebruik die Loog, als zy laau is, vryvende uwe Schildery met
Lywaat, of met een Spons, en daar na zult gy ze met gemeen water wassen, dat helder
en zuiver is.
Anders. Neem twe pinten oude Loog met een halfpintje witte Wyn, doe’er een
vierendeel geraspte Genuase Zeep by, laat het ontrent een half kwartier koken. Laat
daar na die Loog door een Lywaat loopen; en als die koud is, was’er uwe Schildery
mede met een Bostel, of een Spons. Laat ze daar na drogen, om het nog eens op de
zelfde wys te herhalen, en doe ’t zo menigmaal als gy ’t nodig oordeelt, om ze wel
fraai te doen schynen; stryk’er daar na zachtjes Olie op met een Lywaat, of Kottoen,
en ze daar na hebbende laten drogen, vryf ze af met een heettten doek.
Anders. Neem de Schildery uit derzelver Lyst, dekze met een schoon Servet, of
Handdoek, hou ze gedurig nat met helder water, den tyd van vyftien dagen lang, of
tot dat al ’t vuil van de Schildery aan ’t Lywaat blyft hangen; vryf daar na uwe
Schildery met Lyn-olie, die langen tyd in de Zon
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heeft gestaan. Men legt’er deze Olie met een Spons op, of met het eind van de vinger.
Men vindt ze, die een Reinet-appel gebruiken, die in tween wordt gesneden, maar
dewyl de vrucht vol zout is, vreet ze de kleuren op. Dit gebeurt ook, als men
Schilderyen met al te sterke Lóógen schoonmaakt. Hierom is ’t dat men zich
vergenoegen moet met laau water alleen te wassen, zo men zyne Schilderyen lang
goed wil houden, of ze nat maken op de wys, die ik in de laatste plaats aan de hand
kom te geven.

Om de Lystjes der Schilderyen kostlyk te maken.
Zo uw Lystje encastillure van gebruineerd Zilver is, zult gy’er op leggen Lymwater
met een zachten Borstel, of een groot Penceel, ’t geen gy dikmaal doen moet, zo gy
’t noodig oordeelt. Daar na zult gy’er een Vernis overheen leggen, om ’t te bewaren,
en de Lyst meer luister by te zetten. Zo gy ze nog kostlyker wilt maken, moet gy,
alvorens ’t Vernis daar op te leggen, op de Lym schilderen, of met Olie-, of Waterverw
de figuren van Vogels, of andere dieren, Bloemen of Vruchten, of Bladen, en andere
dingen, die men goed vindt. Daar na zult gy ze nog overlymen, zo deze Figuren van
Waterverwe zyn. Dit laatste moet ook aan Figuren van Olie gegeven worden.

Om Lymwater te maken.
Maak water heet, doe daar Lym in van Pergament-raspsel gemaakt. Doe’er na ’t
eerste koken ’t water weg, en doe’er ander water in; doe’t nog eens koken, tot dat
een weinig water, dat gy op een Tafelbord doet, of op iet anders, als ’t koud is, dik
wordt. Laat het daar na, als ’t zal stil gestaan hebben, deur een schoon Lywaat loopen;
laat het voor een twede reis nog eens deurzygen, dan zal ’t klaar zyn, en gy zult het
kunnen gebruiken, gelyk boven gezegd is.

Om een Lystwerkje met groene blaadjes te maken.
Gy moet uwe Lyst eerst met Biezen vryven, en daar wit op leggen, als of gy ’t van
gebruineerd goud wilde maken. Daar na zult gy ’t blad van uwe Lyst leggen met de
volgende kleur. Neem Indigo en een weinig Orpiment met water gevreven, dat het
na den bruingroenen trekke. Doe’er een weinig dojer van een ei by. Men neemt
gemeenlyk ontrent een Mosselschulp vol op een bakje verw. Om te doen houden,
doet gy’er Lym naar gelang aan. Gy zult het alleen leggen op de fries, en zult de
gesneden Lyst bewaren, om ze met gebruineerd goud te beleggen. Daar na zult gy’er
enige beelden op maken met een doorgetrokke tekening, of op ene andere wys. Gy
zult uwe Bladen, of andere Figuren trekken met Indigo met Lymwater gevreven, en
een drup dojer van een Ei, gy zult het schaduwen, daar na in ’t schaduwen zacht
maken, en daar na met groen hóógen, doende’er wel gevreven Orpiment op, met
bruin groen van de eerste laag: hogende daar na met zuivere Orpiment met Lymwater
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gevreven, en gemengd met een drup dojer van Ei. Bruineer daar na ’t werk, ’t geen
daar na veel schooner, en glimmender zal wezen, dan of ’t gevernist waar. Men doet
weinig dojers van Ei by de Verwen, om te gemaklyker te bruineren. Zo men’er veel
by deed zoude het aan schilfers gaan, als men bruineerd. Zo men de Lysten met Olie
wilde ophelderen, moet men de eerste Verw bruineren met bruin groen, daar na met
drogende Verw schilderen, waar in te vore Goudglit is gekookt.

Om op te schikken met geel.
Gy zult beginnen met een wit op uwe Lyst te leggen. Daar na zult gy geel van Berri
vryven met een kleine drup dojer van Ei, en daar na met Lym; gy zult’er die kleur
op leggen. Als dit’er op gedroogd zal zyn, zult gy uwe tekening trekken met een
weing rood kryt met water gevreven, en een weinig dojer van Ei, dragende zorg dat
gy’er een weinig Lym onder doet. Voor de Schaduwe zult gy’er wat Omberse aarde
onder doen, of wat Roedwater, en voor het hoogsel zult gy Oker en Kryt te samen
gemengd gebruiken; of wat Orpiment met Kryt, met een, of twe druppen dojer van
Ei. Gy zult een schets, maken alvorens’er uwe kleuren op te leggen, en bruineren
met een Wolvetand. Zo gy wilt vernissen, zult gy’er te voren een streek van Lym
over geven, daar gy uwe Figuren op schilderen, en vernissen kunt, zonder het Veld
te vernissen.

Om een Lyst met Wit op te schikken.
Gy zult’er eerst een grond met fraai Wit op leggen, ’t geen gy met de Biezen wel
zult polysten. Leg daar over nog een grond van fraai zwart, ’t geen gy van Zwartzel
maken zult; vryf het met enige druppen van dojer van Eijeren en wat Lym om te
houden. Men moet het beproeven eer men ’t oplegt, om te zien, of ’t wel glimt. Als
uwe grond van zwart wel droog is, moet gy ze met een Wolvetand polysten; daar na
gebruik een Liniaal om’er strepen op te halen, met een Mes daar de punt af is, of met
een klein tuigje, dat aan de punt scharp is, als een klein Mesje, en van de dikte, welke
gy wilt aan uwe strepen geven, ontdekkende ’t zwart tot op ’t wit.
Gy kunt’er ook allerlei Beelden op halen, die gy wilt door een, of meer punten.
Men moet op de Bladen de hoogsels arceren. Zo gy moeite hebt met den dag te
zoeken, zult gy een klein tuigje nemen, gelyk een Rasp, of wat meer ruw, naar
goedvinden; waar mede gy uwe Figuren zult vylen, tot dat’er geen zwart meer op is.
Dit’er af zynde gedaan, en uw werk wel wit en glad zynde, zult gy ’t met een Tand
bruineren, daar na zult gy’er streken op halen, en uwe Schaduwen arceren.
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Om uwe Lyst met zwart op te schikken.
Men moet’er eerst een goede grond van kokende Lym op leggen, daar na daar op
vyf, of zes lagen schoon zwart met water, wel gevreven, daar over heen leggen en
gelymd, gelykwe te voren van ’t Wit gezegd hebben, op dat het houwe; daar na zult
gy ’t met Biezen vryven. Als ’t werk is gevernist, zult gy’er een laag, of twe van dat
wit aan geven, gevreven met een weinig dojer van een Ei. Gy zult het laten drogen
en bruineren met een Wolvetand. Dit geschied zynde, zult gy’er ’t wit met een punt
van een Mes tot op ’t zwart afnemen, en halen’er zulke Figuren op als gy wilt. Om
te maken, dat uwe Beelden te beter na Yyoor gelyken; zult gy’er in ’t vryven een
weinig Oker, of bleke Massikot by doen.

Om een Lyst met Metalen op te schikken.
Leg’er ’t wit zeven, of acht malen op. De laatste grond droog zynde, polyst het werk
met de bies. Leg’er daar na een laag, of twe op met zwart om te zwarten, gevreven
met water, met enige druppen dojer van Ei, een weinig Saffraan, doende daar by een
weinig Lym om de kleur te houden. Men moet’er niet te veel dojer van een Ei by
doen; om dat het zwart zich niet glimmend zoude laten polysten, en aan schubben
zoude gaan zitten. Als gy ’t zwart met een Wolvetand zult hebben gepolyst; over
langs en dwers, zult gy’er zodanig werk op sponcen als gy wilt. Daar na zult gy een
weinig wit met het zelfde zwart mengen, om graau te maken, ’t geen gy gebruiken
zult, om’er met een Penceel de trekken van uw werk op te halen, en te maken dat de
Olieverw op ’t zwart niet vervloeje, daar na zult gy uwe Figuren met Olieverw van
Loodwit halen, en schaduwen met zwart en wit zo zacht en fraai, als mooglyk is. Zo
gy wilt, dat de schaduwen op ’t blaau staan, moet gy wat blaau onder uw zwart doen.
’t Zwart en wit voor schadvwen moet met drogende Olie gevreven worden, om dat
die Olie niet indringt, en Vernis volmaakt gelykt. Zo ’t werk niet genoeg schynt te
glimmen, leg’er alleen een grond van drogende Vernis op ’t werk, bedienende u
daarom van de punt van een fyn Penceel, ’t geen u ook dienen kan om’er geslagen
goud op te leggen; zo gy ’t op enige plaatzen wilt leggen. Men moet het om te
bruineren weinig gommen. Zo gy goud over ’t wit wilt leggen, moet het droog
beginnen te worden. Maar ’t moet niet te veel nog te weinig zyn, want ’t goud zoude
niet houden. ’t Is eveneens’er mede gelegen, als men ’t op Vernis legt.

Om geslagen goud op een zwarten grond te leggen.
Als ’t hout gezwart is, als boven is geleerd, zult gy’er geslagen goud, of zilver op
leggen, en hogen en schaduwen ’t even, als door ons is gezegd. Men moet ’t goud
en zilver vry dik leggen, en bruineren ’t naderhand met ene Wolvetand.

Bloemen op een veld van gebruineerd goud, om met olie te schilderen.
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Verguld uwe Lyst met gebruineerd goud, of met olie, daar na met fraje Olieverwen,
of Waterverwen, schilder de Bloemen op de Fries.

Om goud aan bladen op gebakken, en verglaasde Potten te leggen.
Leg met een Penceel op een wel verglaasde aarden Pot goudkleur, die wel gevreven
is, en vry vet. De grond wordt gelegd, gelyk we boven geleerd hebben, als we de
manier op gaven, om ’t goud met olie op ene zwarte grond te leggen. Men moet grote
zorg dragen, dat men de Figuren nahaald, schaduwt met zwart en arceert, zo vaardig
en net, als mooglyk is.

Schilderen een plaat op glas.
Doe een stuk glas heet worden, dat de grootte van uwe Plaat heeft, en na dat ge daar
aan ene kant schoone Veneedse Terebinthyn, gelykjes op zult hebben gelegd, leg’er
uwe Plaat aan den drukkant op, na dat gy ze gekookt hebt den tyd van een vierendeel
uurs in Brandewyn. Als uw glas koud zal zyn geworden, zult gy ’t eind van uwe
vinger nat maken, en vryven daar mede zachtjes van achteren op uwe gekleefde plaat,
om’er ’t papier af te nemen, zo dat’er de trekken van den druk maar op over blyven.
Daar na zult gy op een Marie-bad een deel Terebinthyn met Brandewyn, een kwartier
uur op ’t vuur doen koken; en leggen van dit mengsel een grond over dit drukzel
heen, daar de kleur op is, welke men gebruikt met Gommen.

Om op Glas te schilderen.
Gebruik zwart met Gomwater gevreven en met gemeen Zout gezouten.

Waterverw voor Glas.
Vryf op een Porfyrsteen, of in een koperen Bekke, met een stalen Molesteen zo veel
Rots, als Keisteentjes, om een fraai rood te maken; doe’er Hamerslag van rood Koper
by; voeg’er nog by Borax, gemeen Zout, Arabise Gom, en zo veel klaar water, als
nodig is, om alles met den andere wat helder te vryven. Uwe Waterverw klaar zynde,
zult gy’er glad van leggen op de Schildery, welke gy zult hebben vastgemaakt.

Om te Schaduwon op Glas.
Na ’t leggen van uwe Waterverw zult zy ’t tot des anderen daags laten droogen; daar
na zult gy Schaduwen en Hoogen even als op groen papier, gebruikende een Pen van
een Kalkoense Haan, die niet is gespleten.
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Om kleuren en Lyfkleuren op een Glas te leggen.
Na dat gy uwe Waterverw hebt geschaduwd, zult gy’er verscheiden kleuren op leggen,
welke gy zult gebruiken.
Voor Rood, zult gy Lak gebruiken, gevreven met zout Gomwater; en om te
schaduwen zult gy’er verscheiden lagen op leggen.
Voor Violet zult gy’er Lak op leggen en een weinig Indigo, gevreven met zout
Gomwater; men maakt schaduwen met’er verscheiden lagen van op te leggen.
Voor Geel gebruikt men Gom Gutte, gevreven met zout Gomwater.
Voor Groen, neem Indigo met Gomme Gutte, met malkander met zout Gomwater
gevreven.
Voor Wit moet men met de Pen de witte streken sterk te rug dryven.

Om te schilderen op Glas zonder koken.
Men moet de kleuren met water vryven, waar in gemeen zout is gesmolten en Arabise
Gom. Zo de kleuren zich niet vast genoeg op ’t Glas zetten, moet men nog meer zout
in ’t water doen, waar mede men ’t vryft.
schilders. Zo ze ’t volgende niet getrou waarnemen, wel ver van daar, dat ze hunne
goederen zullen vermeerderen, lopen ze gevaar van ’s hemels gunst te verliezen, en
kwyt te raken ’t geen ze hebben. Zie Ps. 126.

Verplichtingen der Schilderen.
1. Zy moeten hunne stukken boven de waarde niet verkoopen, en’er een prys boven
hunne bekwaamheden, en niet naar hunne waarde opzetten.
2. Zy moeten zich niet meer doen betalen dan ze verdienen, nochte een
bovengemene prys eissen, om de wereld te doen verbaasd staan, en dan tot een afslag
te doen komen, die nog de waarde van ’t werk te boven gaat.
3. Zy moeten zich van de zotheid en drift der Liefhebberen niet bedienen, noch
van hunne noodzaadlykheid, noch dienst, en daarom de Schilderyen boven de waarde
zoeken aan te smeren, die’er imand voor geven zoude, die niet zot was, of ’t niet van
doen had. De waarde van een stuk komt van den grond der Schilderkunst, de
natuurlykheid der verbeelding de fynheid en zuiverheid van ’t Penseel, de moeite
van den Schilder, de zeldzaamheid van ’t Stuk: maar niet van ’t uiterlyke, zo datze
ze moeten wedergeven ’t geen de liefhebbery, noodzaaklykheid en nutheid der
koperen hen heeft doen geven.
4. Zy moeten, om groot geld te winnen, de liefhebbers van hunne vrienden, die
den naam hebben van kenners te zyn, niet gebruiken, om de stukken boven de waarde
te schatten, en meer dan een uitnemend Schilder, zonder Eigenbelang, zoude hebben
gedaan. Zy moeten anders zo veel vergoedinge doen, als’er boven de waarde betaald
is.
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5. Zy moeten geroepen zynde, om te schatten, niet hoger, dan de prys, waarderen,
en zy’er zelve voor zouden willen geven. Zy moeten niemand ten nadééle van enen
anderen begunstigen, en hunnen naasten niet anders handelen, als wy zelve, in
dergelyk geval, zouden willen zyn gehandeld.
6. Zy moeten ’t eerste ontwerp der Schildery, waar toe men was overeen gekomen,
niet veranderen, al was ’t schoon, datze beter inval, daar ontrent, kregen, zonder
toestemminge van hen, die ’t doen maken.
7. Zy moeten uit gierigheid, zonder toestemminge van hun, waar voorze arbeiden,
geen minder werk doen, als men overeen was gekomen, om meerder voordeel te
doen.
8. Zy moeten, zonder de toestemminge van hun, die hen gebruiken, het werk niet
vermeerderen en’er meer aan maken, dan men was overeen gekomen, om meer geld
te eissen.
9. Zy moeten Kopyen voor oorspronklyk niet verkoopen; dit is een niet min
strafbaar bedrog, dan dat van hen, die valse maten en gewichten gaan verkoopen. Zy
moeten vergoeding doen van ’t geen ze boven de waarde van Kopy hebben ontfangen.
10. Zy moeten hun geschilder niet verkoopen, voor dat van beruchte Schilders.
Zo zy, uit dien hoofde, daar meer voor gemaakt hebben, dan ze anders zouden hebben
gedaan, moeten ze vergoeding doen; want zulk bedrog is zonde.
11. Zy moeten, gene oude schoongemaakte en gewassen Schilderyen verkóópen;
die men met wassen bedorven heeft, dit is zonde: want hoewel een oud stuk wel
gewassen en schoongemaakt van een andere prys als te voren zy; als ’t evenwel uit
is gewassen, is ’t ongetwyffeld meerder waard, S. Thom.
12. Zy moeten gene naaktheden, of dartele, aanstootlyke beelden schilderen; dit
is grote zonde. 1. Om dat ze daar in niet wel kunnen gelukken, zonder ’t natuurlyk
te zien. 2. Om dat ze een ergernis zyn, niet een reis, of twe: maar aan velen, en zo
lang ’t werk duurde, dat is, vele eeuwen, zo de kunst van een bekwaam man is. Zy
moeten hun werk aan een kant helpen, of zy zullen’er rekenschap van geven. Sap.
15. v. 5. Art. 19. v.8.
13. Zy moeten, om schandlyke, of aanstootlyke Schilderyen te maken, gene naakte
mans, of Vrouwen gebruiken; dit doet gevaar loopen van zondigen. Aug. lib. Conf.
Ambros. in Ps. 38. 9. Chrysost. Hom. in Matth.
Schilderyen te vergulden, zie Schilderkunst, Vergulden.
Schoonmaken, zie Schilderkunst.
Luister’er aan te geven, zie Schilderkunst.
Vernis op Schilderyen, zie Schilderkunst, Vernis.
Om te beletten, dat’er gene Vliegen op komen. Zie vlieg.
schildpad is een waterdier, dat een schulp heeft, langzaam loopt, schoon ’t vier
pooten heeft. Zy lykt vry wel na een Hagedis, is

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

954
met een schoone doorschynende Schelp van velerleije kleuren gedekt. Men heeft ze
van twederhande soort, die in ’t water en op ’t land leven. Men heeft ze veel in
Amerika, alwaar men ze vindt van vier vyf voeten lang. Zy zyn zo sterk, dat ze een
Mens dat op de schelp staat, zonder ongemak kunnen torsen.
Wyfjes Schildpadden leggen een menigte van eijeren, in de aarde, waar in zy ze
met bladen van Boomen en Zand dekken. Die Eijeren zyn zo groot; als die van
Hoenderen, maar zonder haan. De Zon doet ze uitbroejen in veertig dagen. De
Schildpadden, die uit de eijeren komen, zyn sterk genoeg, om ’t Zand deur te boren,
en in ’t water te gaan, daar ze in leven, want zy leven in Zee en Rivieren. Om ze
gemaklyker te vangen, gooit men ze mct een Vork op den rug, of met een ander
instrument.
Men gebruik de Schelpen der Schilpadden om Kammen, Tabaksdoozen, en andere
fraaiheden te maken.
Zy zyn een goed eten; men schryft ze in Borstkwalen voor, en in de Tering. ’t
Schildpaddebloed is goed voor Schurft en Melaatsheid, zo men ’t’er op legt; en ’t
gedroogde wordt goed voor de Vallende-ziekte gehouden. Men geeft het van twaalf
grein tot een dragma toe.

Gestoofde Schildpad.
Neem Zout, Peper, Uije met Nagelen bestoken, een bosje fyne kruiden, Pieterseli,
Look, een blad Laurier, wat Basilikum, een stuk Boter; doe alles in een kopere Ketel
met water, en als die enigen tyd is gekookt, sny’er ’t hoofd, póóten, staart, van uwe
Schildpad af, en doe ’t lyf met de Schelp in de ketel, laat ze zo lang koken, tot de
Schelp zich gemaklyk van ’t vlees scheidt; sny ’t vlees aan stukken, dragende zorg,
dat gy de galblaas niet breke, en gooi deze weg. Doe daar na Boter in een Kasserol
smelten; doe daar uwe Schildpad in, met de kruideryen, die men gewoon is in een
gestoofd Hoen te doen, ’t geen gemeenlyk met Champignons, Mousserons,
Aardappelen, Aartisokken, Zout en Peper geschiedt. Men moet het alles met
malkander zachtjes laten stoven, en ’t mengen met goed Visnat. Als de Schildpad
gestoofd is, zult gy de Saus binden met dojer van Ei gemengd met Verjuis, en dissen
’t heet op.
schildvink is een kleine zingende Vogel, welker grootte en uiterlyke gestalte niet
veel van een Huismus verschilt, uitgenomen, dat ze wat langer van bek is, ’t Mannetje
is veel frajer, dan ’t Wyfje, hebbende een donkerbruine kop met blaauwe veders,
welke in den voortyd, als de andere veders afvallen, gans blaau zyn, en aan den bek
maar een klein bruin vlekje behouden. Deze blaauwe kleur neemt achter aan de kop
en ’t bovenste van den hals allengskens af, en met der tyd krygt ze een aangename
halfbruine kleur tot aan de staart. De staart is zwartachtig bruin. Van de zelve hebben
de Einden twe, somtyds drie, tot vier en zes vederen toe een witte streep, gelyk aan
de Distelvinken ook te zien is. Van de keel af, tot onder de buik toe is ’t Mannetje
rood en wordt in den voortyd schoner, als in de andere tyden van ’t jaar. Aan ’t eind
van den buik komen weder witachtige veders, die aan den staart in groene worden
veranderd. Op de vleugels, welke zwart bruinachtig zyn, is een witte streep te zien,
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even gelyk de Distelvink een gele heeft over de vleugels, echter met dat onderscheid,
dat de gele streep, op de vleugels der Distelvink, aande lange veders is, maar die van
de Schildvinken aan de kleine over de lange wat overleggende. De bek van deze
Vogel is by enigen gants wit, by etlyken donkerbruin. ’t Mag dog wezen hoe ’t wil,
’t schoonste blaau ziet men by de Mannetjes, zo draze aan den zang geraken.
’t Wyfje is aan ’t gantse onderlyf donker wit, als of ’t beslykt geworden waar.
Voor ’t overige heeft het naaulyks iet, dat het in vederen merklyk van de andere doet
verschillen, die aan de Mannetjes zyn. Zy zyn gants graau, men vindt’er noch blaau,
noch schoon wit aan, maar op het gat is wat groenachtigs te zien.
Deze Vogel onderhoudt zich zo wel op ’t Veld met allerhande gezaai en Wurmpjes,
als op de Boomen met allerlei ongediert, welke zyn Vliegen en Muggen die voorby
de Boomen vliegen.
In de Vogelkooi moet men ze Sesamumzaad. en Raapzaad geven, maar geen
Kennipzaad deurgaans, schoon zy ze liever eten. Zy zyn’er niet lange jaren mede te
houden, maar wel, als men ze wat gehakte Hoendereijeren, of’er klein gesneden
Appelen onder geeft; doch met Kennipzaad houdt men ze niet lang, maar zy komen
dra om.
’t Nest dezer vogelen word op hoge Bomen gelegd, maar meest in de onderste
telgen, en van alle kanten, tussen de dunne aan tween geschoten takjes zo vast in,
dat ze door genen stormwind ligt zyn te bewegen. Van buiten wordt het van graauwe
Boom-most gemaakt, van binnen gevoerd met Wol, Veders, en allerlei Haair; en
brengt daar in vier, of vyf jongen voort. Zy houden haar verblyf midden in de diepste
en langste Bossen, die vele mylen lang zyn; maar zy broejen ook wel in de Hoven,
die vele mylen van de Bossen af leggen. Buiten den Broeityd houden ze zich meest
in de Bossen op. Zy vliegen jaarlyks in de Herfst zo wel in kleine Vluchten van
twintig, dertig, veertigen, als dikmalen in groter, by duizenden: maar meest ontrent
St. Michiel. Doch wy moeten daar by aantekenen, dat een zo grote hoop, als zy ene
Vogelkooi, of ene andere plaats aantreft, daar hy is gezind op te vallen, niet in eens
met malkander daar op nederstrykt, gelyk andere Vogels doen, die aan hoopen vliegen:
maar als een Vlugt Vinken over een Vogelkooi vliegt, en de zelve de Lokvinken in
de lucht hoort, stryken ze, maar weinige t’effens, by tienen, twintigen, vyftigen op
zyn hoogste op de Boomen neer, vliegende de overige voort, als of ze de Lokvogel
niet hoorden, en laten zig van haren togt niet ophouden.
[illustratie]
[Plaat 51. pag. 955. SCHILDVINK. pag. 1000 Col. 2 SNIP. F. de Bakker
fecit, 1741}
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Weinigen, schoon etlyke, blyven hier te lande. Deze vallen in de Winter met de
Mussen op de Mistbergen, en daar ze maar kleine koorntjes vinden, gaan de gevroren
Koe- en Paardemest bezoeken, tot dat de Sneeu weg zynde, zy weder plaats op ’t
veld vinden, of naar geschapenheid des oorts ’t uitgevallen houtzaad, hun kan dienen.
Zy worden van St. Bartholomeus tot het eind van October toe op Vinkenbanen, en
gevoegzame, buiten dien tyd, met Lymstangen en Vogelnetten: maar inzonderheid
in April, met de Naald gevangen.
’t Vlees smaakt in ’t begin wat bitter, maar ’t is zeer gezond, en als zy wat murw
gebraden worden, zyn ze Borstzieke luiden zeer gezond. Men doet ze in Pasteijen,
of eetze met Appelen, met Uijen, en gelyk andere kleine Vogels. Aecon. Lex.
Deze Vogel is ’t blindworden onderhevig; als men ziet, dat de ogen tranen, de
veders opryzen en bol worden; ziet men zap uit de bladen der Bete te krygen, men
mengt het met Water en Suiker; men geeft ze vier, of vyf dagen van dit Water te
drinken, gevende ze het om den tweden dag. Men kan ze nog een klein houtje van
een Vygeboom geven, om ’t deur te steken, en daar de Oogen mede af te vryven.
Men geeft ze daar na ook twe, of drie dagen Meloenenzaad te eten.
Vinken, Pinsonne in ’t Frans, door de Boeren genoemd. De Boeren, die in de
Winter in een gedeelte van den nacht een vermaakje op Feest- en Zondagen zoeken,
met Vogelen in gehakte Bossen te vangen; gaan met hun drien, of vieren in een
gezelschap, elk met een kaars en een sterke plak heen. Zy zoeken plaatzen, daar ’t
luw is, daar de Vogels zich onder de bladers verschuilen. Zy halen daar met hun
vermaak voordeel door ’t groot getal van Vogels, welke ze daar vangen.
Heeft men lust in die Jagt, men sla zyne oogen op het Figuur dat hier achter by is
gevoegd. A B. verbeeldt de Plak van een lang stuk houts gemaakt; welke aan den
kant A. vier vingeren breed is, en een half voet lang. Zy moet sterk en dik zyn aan
’t eind B. om ze in de hand te kunnen houden, en’er slag mede te hebben. De twede
Figuur verbeeldt, hoe men de Kaars in de linkerhand, tussen de derde en vierde
vinger, moet houden. Men gaat elk in ’t hout vyf en twintig schreden van een, om
malkander geen nadeel te doen; en hebbende de Kaars op gedagte wys in de hand,
en de Plak onder den arm, zult gy den duim van de rechterhand in de langte in ’t hol
van de hand E. leggen, ligtende vingers om hoog, om door ’t licht in ’t zien niet
verbysterd te worden, en de Vogels gemaklyker te zien, die zich op den grond der
takken, onder de bladen, verschuilen. Op deze wys zullen u de Vogels zo dra niet
gewaar worden. Zo dra gy’er een ziet, moet gy de rechte hand op de Plak hebben,
en slaan’er met al uwe magt op om ze dood te slaan. Want zo gy niet fors slaat, zal
een klein takje uwe slag ophouden, en gy zult niets dood slaan, en ze in tegendeel
bang maken, die in ’t zelfde hout zyn.
’t Is wat wonders alle die kleine beestjes daar te vinden slapende met den kop
onder de vleugels, die nog minder, als een steen waggelen, al zyt gy’er met het licht
dicht by, en schoon ze al wakker zyn en ’t ligt zien, bewegen zy zich niet, zo lang
gy ’t takje niet beweegt, daar ze op zitten te roesten.

Om een groot getal kleine Vogels in den nagt met vuur en Vogellym te
vangen.
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Zie daar nog een soort van Gevink, dat gemaklyker is, voordeeliger en min moeilyk,
als het voorgaande; men heeft geen Plak van doen, en hoeft den arm niet moede te
slaan.
Men moet ook een Kaars hebben, en ze op de bovenbeschreven wyze gebruiken:
maar neem voor de Plak een Stok F G, in de Figuur hier achter verbeeld, die een
duim dik is en vier voeten lang, wel recht en glad, hebbende een gat zo groot, als
een Naald dik is, aan ’t dunne eind F. Maak by voorraad vier, of vyf dozyn kleine
Lymstangetjes van vyf, zes duimen lang aan ’t dikke eind vast, en wind ze in een
stuk Parkement, op dat ze niet vuil worden. Als ’t wel donker en koud is, ga met uwe
ontstoken Kaars, onder de takken zien, of’er gene Vogels zyn, en als gy’er ziet, neem
een lymhoutje, maak het vast aan ’t gat F. van uwe Stok, leg het daar na zachtjes
onder den buik van de Vogel, die heen zal willen vliegen, zo dra zy voelt geraakt te
zyn; en zyne vleugels uitstrekkende, zal zy ze op het Lymhoutje slaan, ’t geen hy’er
uit zal halen en daar mede op den grond vallen; daar gy ze terstond zult dóóden, op
dat het geschreeu de andere niet verschrikke.
Op deze wys gaat men wis: maar op die andere wys, die de gemeenste is, gaat
men zo wis niet, en mist dikmaal.

Audere vinken met een Tak, of belymde Rank.
Velen gaan op ene andere wysop ’t Gevink, Pinsonne, uit, en gebruiken een Tak en
Toors van stroo, welke hier achter verbeeld worden.
De Tak kan gemaakt worden, van een Tak van een Olmboom, en geheel van een
stuk zyn, en deze hebben omhoog verscheiden klene telgjes, alle gedekt met lym; of
men kan een Stok nemen I. H. zes, of zeven voeten lang, ligt en regt, en daar aan ’t
eind I. twe, of drie kleine takken van Olmboomen vast maken, welke vele kleine
dunne rechte takjes hebben, die overal zyn belymd. Men moet zorge dragen, dat de
takjes zo vast zyn, dat de dunne takjes malkanderen niet raken, en dat ze zo weinig
verdeeld zyn, dat ze met malkander een soort van Wajer uit maken.
Tot deze Jagt is men met zyn drien van doen; de een draagt het Vuur met de Toorts
van stróó R Q P, de ander slaat het hout. De sterkste en behendigste draagt den
belymden tak; men moet in ’t Bos niet gaan, maar men moet het langs de wegen
houden, om dat de bladen zich aan ’t Lym kunnen vast zetten. Men kan langs de
grote heggen en struiken gaan wandelen. Die ’t Vuur draagt
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moet het gedurig zo hoog houden als hy kan, en die de Lymstang draagt, moet gedurig
in beweging zyn, om de Vogels te vangen, die rondom het Vuur komen vliegen:
want zo haast hy, die Stok draagt, op de heggen slaat, komen’er de Vogels ult; en
ziende het licht, meenenze dat het dag zy, en vliegen’er na toe, waarom ’t gemaklyk
is ze te vangen, als’er de Lymer maar handig mede om weet te gaan, naar mate, dat
men Vogels vangt, moet men ze vaardig omhals brengen, op dat hun geschreeu de
anderen niet vervare, om dat dan de Vogels een anderen weg heen zullen vliegen.
schoenen van groten duur en die niet bederven.
Albert leert, dat men om goede Schoenen, en met voordeel te hebben, (en wil wel
zeggen, die nooit bederven) dezelve van Ezels leer moet hebben, en dat wel van den
rug daar hy den last op draagt: want zy zullen door den tyd niet bederven, nog door
den weg verslyten die men over keijen en doornen doet. Maar zy worden na lang
gebruik zo hard, dat men ze niet langer kan gebruiken, (zo hy schryft.)
Men maakt in ’t Sticht van Gal, gemeen Koejeleer met zekere Olie bereid, dat van
langen duur is. Maar dat soort van Schoenen kan tegen water, noch slyk.
schoenmakers; hunne Plichten. Zo de Schoenmakers in hun stuk niet trou zyn, wel
ver van hunne goederen te vermeerderen, zullen ze gevaar loopen, van ze te verliezen:
zy verliezen des Heeren zegen. En zo de Heere ’t huis niet sticht, vergeefs werken
de arbeiders, die ’t bouwen. Zy dragen dan zorge.
I. Dat ze in ’t Gilde zyn gekoren en beëdigd, gelyk de Wet Art. 1. zegt.
II. Dat ze beëdigde van ’t Gilde zynde, de nodige onderzoeken doen, volgens de
Wetten. Art. 2. 3.
III. Dat ze, als beëdigden naar waarheid aanbrenginge doen van de fouten,
misslagen, en ondernemingen tegen hun handwerk, en of de beëdigden hunnen pligt
wel waarnemen. Art. 4.
IV. Dat als beëdigden van het Koninklyk onderzoek, hun die ze voor Meesters
laten deurgaan, voor hunne moeite, daggeld, verzuim, niet meer afnemen, dan een
Ryksdaalder voor elk der boven gezegde beëdigden, en zestig stuivers voor de
bezigheid der kamer en ’t Meesterstuk; alzo ’t hun verboden is meer te nemen, al
wierd het hun zelf aangeboden; op verbeurte van hun ampt. Zy zyn verplicht te
vergoeden, ’t geen te veel genoten is, of hebben doen verteren. S. Th. 22. q. 62. Art
1. in Corp. Ordon. van Francois I. die tot het Hoofdstuk der Kleermakers hooren,
Art. 20.
V. Dat de gezworen hun die zoeken Meester te worden niet meer afnemen, als de
Ordonnantie zegt; of het Meesterschap voor geld, gunst, vriendschap verkoopen aan
hun, die niet in staat zyn. Dit is zonde, en zich tot verantwoording van ’t kwaad
verplichten, dat daar van komt. Zy zyn vergoeding verschuld. Ordon. van Carel IX.
1573.
VI. Dat zy, die tot den ontfang en uitgaaf van ’t gilde en deszelfs onkosten verplicht
zyn, zich als eerlyke luiden gedragen, en daar een getrouwe rekenschap van geven.
Ordon. van Lod. XIII. 1614.
VII. Dat ze hunne, door de Ordonnantie, gestelde Leerjaren uitdienen, eer ze
Meester willen worden, en hun Proef doen, uitgenomen de Zoons der Bazen, die tot
geen Proef verplicht zyn. Art. 5. en 8.
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VIII. Dat de meesters voor ’t goed keuren der Proef, goed onderzoek na hun leven
en zeden doen aan den Meester, die ze gediend hebben. Art. 5. en 8.
IX. Dat ze trou werk maken, en geen kwade, verrotte, of verbrande waar koopen,
en ’t voor goed verkoopen, of voor meer, dan ’t waard is; dat is zonde; en het verplicht
tot vergoeding, St. Thom. 2. 2. q. 11. Art. I. in Corp.
X. Dat ze drie zolen aan de Schoenen nemen, gelyk ze verpligt zyn; ten zy men
anders belaste; of dat ze de middelste zool van gene stukken, of gebruikt leder nemen.
Dit is zonde, en verplicht tot herstelling van ’t geen ze meer genomen hebben, dan
de schoenen waard zyn, St. Thom. ube supra.
XI. Dat ze voor Schoenen, Pantoffels, Muilen, Laarsen, gene leders van Kalven
voor de eerste zolen nemen: maar voor de twede welbereide Kalfhuiden. Maar voor
de eerste zool goed gelooid Osseleer, dat sterk is, of men moest het anders willen.
Art. 26.
XII. Dat ze zich niet meer voor hunne Schoenen laten geven, dan ze waard zyn.
St. Thoma supra. q. 11. Art. 1. in Corp. Art. 3. in Corp.
XIII. Dat ze in weerwil der Wetten gene Schoenen van de Kamerheeren laten
koopen. Art. 23.
XIV. Dat ze Leerlingen, of Gezellen zynde, hunnen tyd naar behooren besteden:
anders doen zy zonden, en zyn verplicht voor verzuimden tyd vergoeding te doen,
naar gelang van de koste aan hun gedaan, en hun loon. Tit. Non Fraudantes, St.
Thom. supra, Art. 4. in Corp.
XV. Dat ze, Gezellen zynde, hun Meesters dingen niet verzuimen, om den tyd met
drinken en klinken deur te brengen: want behalven de zonde van overdaad, moeten
ze hunne Meesters ’t ongelyk vergoeden, dat ze hun doen, met hun werk te laten
staan, Art. 24.
XVI. Dat ze, Gezellen zynde zich, tegen de wetten van hun Gild aan, niet indringen
om op hunne vertrekken heimelyk werk te maken, en hunne Schoenen hier en daar
niet loopen verkoopen, en Leerlingen aannemen, alzo dit duidlyk is verboden. Art.
23.
schoensmeer is een mengsel van Vet en Was, daar de Schoenmakers somwyl wat
Salpeter onder doen, om’er de Laarsen en Schoenen mede te smeren, en te maken,
dat ze geen water trekken.
schoffel, is een woord van den Tuinbou. ’t Is een gereedschap, dat snydt, is ontrent
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een voet lang, en vier duimen breed, waar aan een steel van gemeene langte is: maar
niet heel dik. ’t Dient om te schoffelen; dat is, om de oppervlakte van de paden der
Tuin en ’t kleine onkruid los te maken, om ’t met den Ryf te kunnen weg halen.
Men heeft’er nog die ten zelven gebruike dienen, en die men Roffels noemt. Maar
deze, wyl ze zo lang niet zyn, en met het scharpe achterwaard, zo gebruikt men ze
met na zich te halen; gelyk men met de anderen van zich stoot.
schoolmeesters. De Schoolmeesters zullen hun goed bewaren, ja vermeerderen, zo
ze getrou zyn in het volgende te doen: want naar ’t zeggen van Paulus 1 Tim. IV.
vers 8. is de Godzaligheid tot alle dingen nut, hebbende belofte van dit en ’t
toekomend leven.
I. Als zy, welken ’t opzicht over de Scholen is aanvertrouwd, en welke de
onderwyzing der jeugd belangt, zulke luiden kiezen, die voor dit stuk bekwaam zyn,
van een voorbeeldig leven en goede zeden, om kinderen de beginselen van een
Christlyk leven te gelyk met die van wetenschappen in te boezemen; en de jonge
luiden van de vermaken der onkuisheid, af te keeren. Men moet ze oeffenen in den
arbeid, en ze al vroeg tot den arbeid, zo wel van geest, als lighaam gewennen, op dat
ze over grote gelegenheden niet verwonderd staan, en toonen, wat ze vermogen, of
in de bedieningen des Oorlogs, of vredes. Eindelyk, als ze hunne geesten rust willen
gunnen en hun vermaak nemen, moeten ze ongebondenheid vlieden, en om zedigheid
denken. Dit zal gemaklyk zyn, zo de oude luiden zich niet te waardig kennen, om
zich onder ’t spel der jeugd somwyl te laten vinden. Codex Theodos. lib. 13. Tit. 3.
Idem Confirmat. Codex Tustin. lib. 10. Tit. 52.
II. Zy moeten van imand geld noch gaven eissen om hen vryheid te geven, om
School te houden en kinderen te onderwyzen; wel ver van daar moeten ze luiden van
verdiensten eerlyk loon geven, om hen met die bediening te belasten. Men berooft
hen van alle Rechten en Voorrechten, die iet van hen zullen eissen, Stat. Art. 31.
III. Dat ze in een School geen twe Meesters zetten, waar van de een voor- de ander
na de-middag leert. Deze verscheidenheit van Meesters, is zeer schadelyk aan de
jeugd, alzo de verscheidenheid van geesten, manieren, aart, niet anders dan verwarring
in de Jeugd kan te weeg brengen. ’t Is even, als of men aan een kind twe mammen
gaf. Elke Melk heeft zyne verscheide hoedanigheden, elk wezen heeft zyne byzondere
trekken; zo heeft ook elke geest iet verschillende. Dit is ook verboden door de wetten.
Stat. Art. 1. Append.
IV. Zy moeten ook niet dulden, dat een Meester vele Scholen heeft. Stat. Art. 6.
V. De Meesters moeten aan ’t School niet geraken uit idelheid, gierigheit, eerzucht,
om kennis te maken, en die naderhand te gebruiken, om in Ampten te geraken, en
niet door Goddelyk beroep.
VI. Zy moeten zich in hunne Bedieningen voor luiden aanzien, die meer dan andere
Leken gebruikt worden, om zich volmaakte Voorschriften van de liefde te doen zyn,
welke men den naasten schuldig is; en om in alles voorbeelden te wezen, zynde
verplicht om Jesus Christus in die kleine zielen, door zyn bloed gekocht, en welke
hy meer dan zyn leven bemind heeft, te zien. ’t Is een schat van onnozelheid, welke
God hun opzicht toe heeft vertrouwd, en waar voor ze zo veel meer moeten waken,
als de kinderen nog geen licht hebben noch verstand, om daar de waarde van te
kennen, en de gevaren te ontgaan, welke zy hebben van ze elk ogenblik te verliezen.
Wysh. I. v. 13. Matth. XVI. 1. Aug. de Tempore, Sermon. 163.
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VII. De Meesters moeten naaukeurig wezen in hunnen plicht waar te nemen; zynde
niet alleen verplicht om te leeren lezen en schryven, enz. maar ook, om de Scholieren
van ’t nodige ter zaligheid te onderwyzen, hen te leeren hun Avond- en Morgen-gebed,
voor en na de les; ze te doen te Kerk gaan. Rred. II. 9. Wysh. 1. 4.
VIII. Worden’er vele Meesters, of Meestressen in een School gevonden, met den
andere in een gezelschap verbonden, moeten ze altyd met zekere onderwerping en
onderdanigheid aan malkander te werk gaan. Zy moeten voor malkander liefde en
behulpzaamheid hebben; en, als ’t nodig is, malkander raad te geven, dit doen met
voorzichtigheid en geest van liefde, en niet van heerszucht en nyd. Dom. 12. 13. 1
Joan. 4. Stat. Art. 1. 15. 20. 24. 31.
IX. Zy moeten op hunne eigen heiligmaking bedacht zyn; en niet de ere van mensen
in hunne bediening, noch arbeid zoeken, en zich Gode aangenaam trachten te maken,
als luiden vry van fouten, en vervuld met alle deugden. 1 Thes. II. Marc. XIII. 1
Thess. IV. Conc. Burd. 1624.
X. Zy moeten een gedurige oplettenheid op de kinderen hebben, hun aanbetrouwd,
en luiden aanstellen, die van hun doen getuigen kunnen wezen. Dit is een groot stuk
van de opvoedinge der Jeugd. Onze Oudvaders zyn daar in zo naaukeurig geweest,
dat ze zich in de geheimste handelingen niet alleen lieten; en de tucht van de
Universiteit van Parys heeft dit niet overgeslagen; dewyl ze in velerleije gevallen
de Regenten daar mede belast, en in de andere zekere luiden aanstelt, welke ze daar
toe benoemt. Surveillaus. Reg. 8. Bened. cap. 70. Cap. 8. Lib. 3. Consuetudin. Clinna.
XI. Zy moeten hunne Kostgangers alleen doen slapen, en dit gebieden ontrent die,
welke by hen wonen. In 2 parte. Act. Concil. Mediol in Memoriale Patrum Matrumque
Familias, ut de Curatione & Custodia. St. Ant. Francois, de Soles. Lib. II. Ep. I.
XII. Zy moeten zo veel, als in hun vermogen is, allen omgang der Kostgangeren
met vreemden beletten, welker leven in gedrag ergerlyk en verdacht is. Stat. Art. 9.
App.
XIII. Zy moeten van tyd tot tyd de kamers hunner Kostgangeren bezoeken, om te
zien, of ze
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gene kwade Boeken, Wapenen, enz. hebben, die een Scholier niet mag hebben. Stat.
Art. 20.
XIV. Zy moeten imand aan de deur hebben, die getrou en van goede zeden is; om
te beletten, dat de Kostgangers zonder verlof niet uitgaan; en allen omgang met luiden
van buiten, die van een ergerlyk en ongebonde leven zyn. Stat. Art. 11.
XV. Zy moeten de deur van ’t School ter gestelder ure doen sluiten, en zich ’s
avonds de Sleutels doen brengen. Stat. Art. 12. Append.
XVI. Zy moeten geen Vrouwen in de Kollegies doen dienen. Stat. Art. 7. Append.
XVII. Zy moeten gene Scholen zonder verlof van hun houden, die daar toe gesteld
zyn. Concil. Burdigal. 1628. Art. 6. Stat.
XVIII. Zy moeten de Ouders bewegen om hunne kinderen eerlyk, zedig, en netjes
te kleden, en zorg dragen, dat ze niet werelds, noch verwyfd gaan. Prov. 1. v. 8. en
5. v. 12.
XIX. Zy moeten op plaatzen, daar ’t gemaklyk geschieden kan, en daar men
Jongens en Meisjes in de Scholen heeft, de ene van de andere scheiden, en de Meisjes
aan de Meesstres, en de Jongens aan den Meester vertrouwen, en beletten, dat Jongens
met Meisjes niet spelen.
XX. Zy moeten alle nodige zorge dragen, om de Scholieren de Kerk in achting te
doen houden, en daar met malkander te praten, geraas maken en wandelen. Om ze
te noodzaken daar met zedigheid in te blyven, wilde St. Benedictus, die zo veel
verstand in de opvoeding der Jeugd toonde, dan men de minste fout niet over ’t hoofd
zag, welke ze in de Kerk begingen: want gelyk de Schrift zegt, God is hoog en ziet
laag: Hy is in den Hemel en wy op aarde. Pred. V. v. 11. Wysh. XV. 3. Reg. St.
Bened. Cap. 48. Conc. Burd. 1583.
XXI. Zy moeten hen gevoelens van achting, onderwerping en gehoorzaamheid
indrukken, welke de onderdanen aan de Oppermagten en Overigheden schuldig zyn,
moetende niets boven de Koningen kennen, wat het tydlyk belangt, en boven de
andere magt, dan die van God. Dit zyn ze nog meer verplicht in te prenten aan luiden
van Staat, dan aan anderen. Exod. V. 28. Spreuk. VIII. vss. 15, 16. En XXIV. 21.
XXII. Zy moeten hun leerzaamheid, eerzucht en de eerbied leeren, die ze hunne
Meesters schuldig zyn: en als zyze kastyden, of bekyven over een fout, moeten ze
by zich zelven gaan, en zich vernederen; niet antwoorden met stoutheid, morren, of
hen dreigen, die hen bekyven. Pred. XII. v. 7. Stat. Art. 8.
XXIII. Zy moeten, gedurende den Maaltyd, de plaatzen daar die pryslyke gewoonte
is ingesteld, zorge dragen, dat men den Kostgangeren nuttige zaken voorleze, en
maken, dat men in ’t komen en gaan ’t Gebed doe Spreuk. XIII. v. 25. Stat. Art. 12.
XXIV. Zy moeten ze kastyden, als zy ze hooren vloeken, en den naam des Duivels
in den mond hebben; als zy geschil hebben, of malkanderen slaan; en zy moeten in
zulke fouten niet te toegeeflyk zyn, om ze te behouden, en niet te maken, datze na
andere Scholen gaan.
XXV. Zy moeten in ’t kastyden de maat houden; ’t niet doen uit haastigheid, toorn,
en met bittere woorden: zorg dragen, dat de kinderen in gene fouten vervallen; of ze
daar over kastyden. Dit is een van de eerste plichten van de Meesters, zelf volgens
de Heidenen, Pred. VII. v. 10. Aug. de Verb. Dom. Serm. 18.
XXVI. Zy moeten in hunne Scholen geen groter getal van Scholieren nemen, dan
ze kunnen onderwyzen, of zy zondigen, en zyn verantwoording voor ’t verlies van
tyd schuldig ’t geen ze doen.
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XXVII. Zy moeten de Scholieren doen by een zitten, en vragen naar hunne
bekwaamheden, en ze na de andere Scholen en Boeken zenden, zonder iet anders in
overweging te nemen, dan hunne vermogens. Stat. Art. 13. 14. 15.
XXVIII. Zy moeten oppassen van op gestelden tyd in ’t School te wezen, en ze
voor haar tyd niet laten uitgaan, en wel zorge dragen, dat de Scholieren hunnen tyd,
gedurende het School, wel besteden, oplettend zyn, en niet dulden, dat ze spelen, of
praten, of geraas maken. Pred. VI. 18. St. Aug. 1. Conf. 9. St. Thom. 1. 2. q. 67. Art.
2. in Corp.
XXX. Zy moeten niet dulden dat ze zelf buiten ’t School hunnen tyd nutteloos
spillen, en dat ze deze in spelen, aangaan, en vermaken, buiten de dagen van verlof
en uitspanning, deurbrengen. St. Aug. 1. Confess. 9. Stat. Art. 18.
XXXI. Zy moeten ze, zo veel mooglyk, dwingen, om gedurig Latyn, of de taal te
spreken, welke ze moeten leeren, om ze hun gemaklyk en gemeen te maken. 1
Confess. 1. q. cap. 19. Stat. Art. 6. 17. Art. 10. Append.
XXXII. Zy moeten in de Scholen, zorg dragen, dat’er gene verderflyke Boeken
worden gelezen. En heeft men in Schryvers, welke men gemeenlyk in de Scholen
leest, enig blad, dat kuisse ooren kan kwetzen, moeten ze’er dat uithouden, en doen
overslaan. Conc. Trid. Sess. 15. de und-Libr. C. Turon. 1681. cap. 3. Burd. 1583.
XXXIII. Zo ze, om jonge luiden te oeffenen enige Redenvoering, of iet dergelyks
doen opzeggen, moeten ze zorg dragen, dat’er niets aanstootlyk, of onkuis in zy, of
tegen de goede zeden en opentlyke eerlykheid; niets dat het hart van die jonge spruiten
kan bederven, ’t geen men gedurig moet bewaren en met hemelswater besproejen,
om ’t te doen groejen en sterk te worden tegen alles, dat in den loop des levens
schaden kan. St. Aug 1. Conf. 17. Stat. Art. 35.
XXXIV. Zy moeten ze trachten hulp in hunnen arbeid toe te brengen, en hunne
Studie aangenaam te maken; alzo ’t zeker is, dat men niet genoeg de moeite begrypt,
welke de kinderen hebben in dat soort van zaken te doen, en dat men hen gemeenlyk
doet haten, ’t geen hen aangenaam zoude worden, zo men hen maar wel wist te
besturen. Wysh. VI. 15.
[illustratie]
[Plaat 52. pag. 959. Voet maat van 11 Duimen. F. de Bakker del. et fec.
1742. SCHOORSTEEN.]
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XXXV. Zy moeten voor gemeenzaamheid zorge dragen, die aanstoot en ergernisse
zoude kunnen geven, en voor de onbetamelyke vriendschappen, die de een den
anderen zouden kunnen doen, en in ’t byzonder de groten aan de kleinen. St. Hier.
in vite S. Hilancon.
XXXVI. Zy moeten geen meer genegenheid voor den enen, als den anderen toonen,
en hunne zorg zo wel over den enen als anderen laten gaan. Jac. 11. St. Th 22. q. 63.
Art. 7 in Corp.
XXXVII. Als zy kastyden, moeten ze ’t uit een geest van liefde doen, als ze op
God zien, en enigen tyd lang verdragen, geen drift tóónen, noch schielykheid, noch
bitterheid, noch afkeer; en wel zorge dragen, dat men ze niet aan verdriet helpt, noch
afkeer doet krygen. Eph. VI. 1. Colos. III. 21.
XXXVIII. Zy moeten met de Scholieren gene te groten gemeenzaamheid hebben,
ze niet omarmen, kussen, of onbehoorlyk vriendschap bewyzen, die onstichtlyk
waren; Of’er niet te streng mede handelen; en’er afkeer van hebben. S. Amb. cap.
18t Lib. 1. Offic.
schoonmaken. Om Pek, of Wagensmeer van de handen, of andere deelen van ’t
lighaam te krygen; moet men’er een drup of 20. Olyven-olie op doen, en daar wel
mede vryven, herhalende dat zo menigmalen, als nodig is. Daar na moet men ze
vryven met Zeep, of met droge Zemelen, en daar na spoelt men ze verscheiden reizen
met helder water af. Zie Wagesmeer.
Schoonmaken van Schilderyen, zie Schilderyen.
Schoonmaken van Zilverwerk, zie Zilverwerk.
schoorsteen. De Heer Gauger heeft een Verhandeling van de Schoorsteenen gegeven,
welke van een zeer groot gemak zyn. Hy doet ons zien, dat men door zyn nieu maakzel
van Schoorsteenen, schielyk vuur kan maken; ’t gedurig doen branden, wat voor
hout men’er ook stoke; een grote Kamer met weinig vuur warm maken, zo ook een
twede, zich van alle kanten warm maken, hoe koud het ook zoude mogen wezen,
zonder zich te branden; gedurig nieuwe lucht ademen, en zo warm, als men wil; nooit
rook in ’t Vertrek gewaar worden, noch ooit vocht hebben, en allen den brand blussen,
die in de Pyp der Schoorsteen mogt komen.
Alle deze voordeelen komen van de schikking van den haart, vleugels, en van de
Pyp, en een yzere, of kopere Plaat, op ene wyze gezet, dat ze van achteren een open
plaats laat, waar door de buitenlucht die in de Kamer moet komen onder ’t warmen
heen gaat; van een Valdeur die tot een Blaasbalk dient, van een Wip, die men in de
pyp der Schoorsteen doet, en van een zonderling maaksel is; welke men aan ’t
boveneind van de Pyp van enige Schoorsteenen geven moet.

Model van den Haart en de Wangen, om de hitte te vermeerderen.
Men onderstelt, dat de grootte, tussen de einden der Wangen genomen, van vier
voeten zy, en de diepte der Schoorsteen van 20 duimen. Deze grootte geeft men
deurgaans aan de Schoorsteenen. Zo men groter, of kleiner vindt, zal men
vermeerderen, of verminderen naar gelang der linien welke we gaan bepalen.
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Neem een Plank, A B. b. a. van vier voeten lang en 20 duimen breed, waar van
de kanten met een Winkelhaak naar malkander zyn geschreven, of den vierkanten
streep van ’t midde M. aan de kant B. b. maken. Teken de langte M. C. van elf
duimen, en van C. teken aan de zelfde kant de langte C. G. van vier, of vyf duimen.
Haal dan de streep G. A, waar op ge zult nemen G H. ook van vier, of vyf duimen
van ’t punt H. Haal in den haak H. P. op de linie G. H. A. Van ’t punt G. haal nog
C. P. in den haak op de linie B. M. van ’t punt P., waar op die twe linien in den haard
gehaald met de Winkelhaak by een komen, als op een middelpunt, en van de wydte
P H., of P C. moet gy een boog trekken H C. Gy zult het zelfde aan de andere kant
M. b. doen, om de linie c. h. a. te beschryven.
Ene duim van de kant der Plank C. c. zult gy een rechthoekige figuur trekken,
waar van de langte is een voet, de breedte acht duimen. Drie duimen van deze
rechthoekige Figuur, zult gy ene andere Z. trekken, die lang is drie duimen, en breed
twe duimen en een halve.
Deze twe rechthoekige Figuren, moeten op ’t midde M. van C c. komen; gy zult
de Plank af zagen volgens de schreef A H C M. c. h. a. Dit zal uw Model zyn om de
rondte te geven aan de Schoorsteen tot de hoogte van de Plaat.
De grote rechthoek X. zal dienen voor Model aan ’t As-gat, ’t geen men in den
Haart tot een bekwame diepte maken zal, zo men ’t wil maken.
’t Kleine langwerpig vierkant Z. zal ’t Model van ’t Wind-gat van ene nieuwe
uitvinding maken. Men zal op deze plaats den Haart openen. Deze opening zal
deurtocht voor de lucht geven, die komen zal van de straat, of door een andere Pyp;
die onder uwe Kamer verborgen legt. Deze zal men met een Raam van lywaat, of
koper voorzien, doen daar met een klein luik, dat wel sluit, een hengsel aan, dat na
den kant van ’t vuur open gaat. Men zal de kanten van de Raam en van het Luik, met
een opgaande schuinte in een afgaande schuinte maken, als die van een Spiegel. Aan
de andere kant van ’t hengsel zal men een kleine knop geven, om dit kleine Luikje
op te lichten met de Tang. Men kan’er van onderen een grendel aan doen, die aan
die knop vast is. Aan beide de kanten van ’t Luik, zal’er van onderen een kleine steel
van een rond zyn, waar van ’t midden ’t hengsel zal raken, op dat de lucht’er niet
kan uitgaan dan van voren en na het vuur, als men ’t Luik zal oplichten: en op dat
men het open houde, zo hoog als ons goeddunkt; om meer of min lucht te geven, zal
men’er van ondere twe kleine Veren aan vast maken, die elke rusten zullen op een
van de deelen van ’t rond, en die genoeg zullen drukken om ’t Luik op te houden.
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Toestel van de Schoorsteen-mantel, en ’t begin van de Schoorsteen-pyp.
Maak, dat het onderste van de Schoorsteen-mantel en zyne wydte evenwydig met
den Horizont zy, of waterpas, even al wilde men ze (want zy kan worden overwulft)
in de winkelhaak op den grond der Schoorsteen zetten, waar van ze niet boven tien,
of twaalf duimen zal af zyn, op dat de Pyp der Schoorsteen op die plaats niet hebbe,
dan die wydte.
Zo de Pyp kwalyk is gelegd, zult gy aan de kanten maken tongetjes naar gelang
van het rond, van het opperste der posten tot aan de planke vloer.

Hoe men den bodem der Schoorsteen maakt, om de warme lucht in de Kamer
te laten komen.
Men kan ene enkele koperen, of yzeren Plaat, van verscheide bladen aan een nemen,
die ontrent vier voeten lang , en ontrent drie voeten en een half hoog is. Zy zal
voorzien zyn van verscheiden Banden, of Messingen van yzer, die ontrent vyf duimen
breed zyn, en ontrent tien duimen minder hoogte hebben, dan de langte van de Plaat.
Zy zullen op deze wyze aan de Plaat worden vast gemaakt, dat de ene komt van
boven van de Plaat, en eindigt tot ontrent tien duimen van omlaag, de twede laat die
ruimte om hoog; de derde zy gezet, als de eerste; de vierde als de twede; de vyfde
als de eerste, gelyk men in een afbeelding achter ziet.
’t Zoude goed wezen, zo men ’t doen konde, de Muur zo hol te maken, als nodig
is, op dat de Plaat niet te veel voor uit schiete. Hoe ’t zy, men moet de Muur een
duim diep uithollen, zo dat het met de Messingen overeenkomt, vullen de zelve met
beslagen Kalk, en daar de Messingen doen inkomen, die zich zeer wel verzegeld
zullen bevinden, en tussen de Muur en de Plaat ene ruimte van vier duimen diep
zullen laten. ’t Zoude mooglyk gemaklyker zyn, een yzere Kas van geslagen yzer
naar de gegeven maat te laten maken, om ze in den bodem der Haart in te laten Men
kan zo vele zulke huisjes maken, als men wil: maar men kan’er gene maken, die
minder als tien, of twaalf duimen wyd zyn tussen de Messingen. Ook zoud het dan
nodig zyn, dat de twede holte groter dan de eerste zy, en de derde groter dan de
twede, en dus met de anderen.
Deze Kas moet noch mag hebben buiten twe openingen, de ene om laag in D. en
ene andere aan de tegenovergestelde zyde om hoog in R. Als men de Schoorsteen
maakt zal men een Pyp leggen, waar van de opening op de straat, of een Plaats zal
komen, en hebben zal ene voet vierkant. Deze Pyp zal de koude lucht tot in D.
brengen, waar van daan ze, eer ze in de Kas komt, door een byzondere Pyp in Z. zal
geleid worden, dat de Luchtpyp is, waar van te voren de beschryving is gegeven.
Van D. zal ze komen in de Kas, daar zy Slangswys alle de Kassen zal deur loopen,
die door die Messingen gemaakt worden. Zy zal daar in warm geworden door de
opening R.’er uit komen, die gemaakt zal worden aan een hoek van de
Schoorsteen-mantel. Zo dat men de hitte van de Kamer vermeerderen, of verminderen
zal, naar de mate dat men dit gat openen, of sluiten zal, dat niet, dan twe duimen
wydte zal hebben.
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Zo men ene byzondere plaats van de Kamer wilde warm maken, gelyk een zieken
op het bed, kan men’er ene Pyp van blank yzer aan vast maken, die zelf de verwarmde
lucht in een andere Kamer konde brengen. Men zoude mogelyk wel een ledere, of
bordpapiere Pyp kunnen maken.
Eindlyk zo de warmte niet groot is, kan men de holen van die Kas onder den haart
deur, en onder de Schoorsteenmantel laten gaan. Als men eenmaal het maaksel
begrepen heeft, dat wy hebben beschreven, is ’t niet meer moeilyk, het in alle plaatsen
van den haart te doen dienen, daar men zal gelooven, dat zy veel moet toebrengen,
om de hitte te vermeerderen. Zo ’t zelf niet mooglyk zal zyn, om holten op den bodem
der Schoorsteen te maken, zoude men te vrede zyn, ze in de Posten te maken, onder
den Haart en de Schoorsteenmantel.

Hoe men ’t bovengedeelte van de Schoorsteen maakt, om den Rook te
beletten.
Wy moeten eerst aanmerken, dat de Schoorsteen niet tussen hooger gebouwen in
staat. Men moet de Schoorsteenen ook naast malkander zetten, gelyk men tans in de
gewoonte heeft. Ik onderstel hier, dat de langte der Pyp van binnen zy van dertig
duimen, en de breedte tien, maak rondom en van binnen een rond van twe duimen,
welke gy van onderen zult schuin doen na boven gaan. De opening zal niet meer dan
zeven en twintig duimen lengte hebben, en zes breedte hebben. Verdeel die langte
in drien, door twe onderscheidingen van vier duimen elk, waar van ’t onderste in de
hoek neer komen, in de Pyp. De drie openingen zullen yder zes duimen vierkant
hebben.
Gy zult maken drie afgezaagde vierkante holle Piramiden. De voet van elke zal
van binnen van elf of twaalf duimen vierkant zyn. De hoogte van twaalf, of vyftien
duimen, en de opening van boven van vyf, of zes duimen vierkant. Gy zult deze
bovenste opening door een kleine tong van twe, of drie duimen hoog verdeelen,
welke gy allerwegen heen zult zetten. Gy zult die drie Piramiden zetten en vast maken
de ene by de andere, beneden de drie openingen, welke gy omhoog aan de Pyp van
de Schoorsteen zult hebben toegesteld.
Zo de opening der Schoorsteen kleiner is, als men ondersteld heeft, zal men de
openingen der Piramiden verminderen, en zo zy groter is, zal men ze vermeerderen,
of wel in de plaats, van drie zal men’er vier in maken.
Men kan die Piramiden van blank yzer, of van
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pleister, of van potaarde maken, gelyk andere potten.
Op die Piramiden kan men Capiteelen maken, die ze bedekken zullen, en die
gemaakt zullen worden op zo een wys, dat ze hoger staan, ’t zoude goed zyn, dat
men kon een driehoekige Figuur doen hangende staan boven de openingen, der
Piramiden, waar van ene der hoeken na de opper-opening der Piramide zoude staan.
Dan zoude de Rook op de zyden uitkomen. ’t Zoude veel gemaklyker wezen alle
deze stukken van blank yzer, of blik te maken.

Van de Klap.
Deze is een yzere plaat, die men op ene plaats van de Schoorsteen-pyp zet. Zy moet
net de langte en breedte van die plaats hebben daar men ze in de Schoonsteen zetten
wil, om ze net te sluiten. Men moet in ’t midden van deze Klep twe Spillen hebben,
die men in de Muur moet inlaten, door middel van deze doet men de Klap staan zo
men wil, als men maar aan een Yzerdraad trekt, dat een een van de einden is vast
gemaakt, terwyl men dat van de andere zyde ongemoeid laat.
Deze Klep gesloten zynde bewaart de warmte in de Kamer, als het vuur gedekt
en’er geen rook aan is. Zy belet nog dat de rook der naburige Schoorsteen’er niet in
kan vallen, gelyk menigmaal gebeurt, als’er geen vuur aan den haard is. Zy is daar
by dienstig om den brand te blussen, die in de Schoorsteen was gekomen. Men had
niet anders te doen dan ’t Brandhout weg te nemen, en de Klap te sluiten.

Van ’t Brandhout.
’t Hout, dat oud is, heeft minder warmte, dan ’t nieuwe. De Takkebossen verteren
eer dan ander hout. ’t Groene hout brand moeilyker dan ’t droge, ten minste zo ’t
niet wel gevat is. ’t Wordt zwart in ’t vuur, maakt veel rook, en gaat moeilyk aan
brand. ’t Witte hout, als Populier, Berkeboom en Lindeboom, is ’t slechste hout om
te branden.
Men moet onderscheid maken in ’t Eikenhout. ’t Jonge brand en warmt wel. ’t
Oude wordt zwart in ’t vuur. ’t Maakt een doove kool die aan schilfers gaat en gene
warmte geeft, en dan uitgaat. Dus moet men, als men Eikenhout neemt, kiezen
ongekloofd hout van drie, of vier duimen in ’t kruis, en het grote gekloofde hout niet
nemen.
’t Afgeschilde hout, ’t geen Eikenhout is, daar men de Schors van heeft genomen,
om te Tanen, brandt zeer wel, maar geeft weinig hitte.
Het Ahornhout brand zeer wel, maakt een goed vuur en veel doove kolen, die lang
duren.
’t Beste hout van allen is dat der nieuwe Beukenhout dit geeft goede en heldere
vlam en weinig rook als ’t wel gelegd wordt, geeft veel warmte en veel doove kolen.
schorheid is ene moeilykheid van spreken, die door zwellingen van de deelen der
keel veroorzaakt wordt.
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Remedie voor de Schorheid.
Neem Polei, doe ze in water koken, en, des avonds voor ’t na bed gaan, neem een
lepel van dat water een weinig heet met wat Suiker. Gy zult deze remedie geen drie
vier reizen gebruikt hebben, of gy zult uwe stem zo helder, als te voren, hebben.
Anders. Geef drie dagen aan een, een vierendeel-loods Kreeftsoogen.
Anders. Ook is’er de Balsem van Zwavel goed voor.
Anders. Het afziedzel van Ereuthetanon, of Meêkrap met Rasynen is ’t beste van
alle remedien.
Anders. Neem een groot glas water met twe lepels Verjuis, en een halve lepel
Suiker.
scorsonere. Beschryving. Zy heeft een bloem, die uit een vergadering van menige
halfbladige bloemtjes bestaat, die elke op zyn vruchtje rusten, die vervat worden in
ene gemene kelk. Die vruchtjes worden naderhand lange zaden, die met een dons
voorzien zyn.
Zie de soorten in Hubners Kunstwoordenboek.
Krachten. Zie Hubners Kunstwoordenboek.

Behandeling.
Deze Planten kunnen door zaad in ’t voorjaar voortgeteeld worden op een plek lichte
verse aarde. De beste manier van ze te zajen is gruppen te trekken langs een lyn
ontrent enen voet van den andere, waar in gy de zaden zult strojen, dekkende ze
lichtjes een halven duim met de zelfde lichte aarde. En als de Planten zyn opgekomen,
kunnen ze gedund worden daar ze te dicht staan op de Ryen, latende ze op zyn minste
zes duimen van een; en ter zelver tyd zylt gy’er al ’t onkruid uithalen. Dit wordt zo
menigmalen herhaald, als ’t nodig is. Want zo het onkruid onder de Planten mag
groeijen, zal zy klein blyven en den groei beletten.
Menig zaait dit zaad in ’t wilde op een bed, en verplant het naderhand zo als hy
wil, dat ze groejen: maar dit is zo goed niet, als de voorgaande manier. Om dat de
wortels gemeenlyk recht na omlaag schieten, welke in ’t verplanten dikmaal gebroken
raken, en zo fraaije wortels niet maken; als wanneer ze gelaten worden ter plaatze
daar ze blyven moeten.
Deze wortels kan men opnemen, als de bladen beginnen te verwelken, dan hebben
ze gedaan met groejen; schoon men ze daar ook in laten kan tot de lente, en zy
opgenomen kunnen worden, als men ze gebruiken wil. Maar die na Maart in de grond
blyven, schieten in den bloem, wanneer ze zo goed niet zyn, maar stokkig en sterk.
Wilt gy zaden van deze Planten hebben, moet gy een deel van de beste laten blyven
op de plaatzen, daar ze zyn gezaaid, en als de stengels de
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hoogte hebben, moet men’er een stokje by zetten, om te maken, dat ze niet breken.
In Juni bloejen ze en in ’t begin van Augustus zyn de zaden ryp wanneer ze geoogst,
en tot het voorjaar bewaard kunnen worden.
Bereiding. Zie salsifie.
schouder van een Schaap. Zie schaap.
schouw is een soort van klein vaartuig, dat plat van bodem en van voren zeer ondiep
is. Men heeft ze van drie Planken, die men drieplanks Schouwen noemt; en die meer
dan eens zo wyd zyn, en welke men brede Schouwen noemt: maar men noemt ook
allerlei Vaartuig, ’t zy lang, of kort van die gedaante, Schouwen.
schrift. Zie letter.
schrikkeljaar. Zie Hubners Kunstwoordenboek op Julianus annus Bissextilis.
schryven. Om ras te leeren Schryven.

Manier der Paters Jesuïten ontrent hunne aankomelingen.
I. Als zy in ’t Novitiaat komen, geven ze hun een handvol gesneden Voorschriften,
die boven een stuiver, of vyf niet kosten; men heeft’er twintig, die van vyf zyn genoeg.
Men heeft een quartier uur op een dag voor ’t schryven.
II. In die Voorschriften heeft men Rond, Italiaans, elk neemt zyn schrift, daar hy
behagen in heeft, of daar hy bekwaam toe is. Men raadt zich aan ’t Italiaans te houden,
als tans ’t meest geachtte.
III. Men laat op enen dag niet meer dan vyf, of zes regels schryven, om dat alles,
wat men op zyn gemak, en zonder gehaast te worden, doet, met vermaak geschiedt;
en al wat men met vermaak doet, leert men gemaklyk, en onthoudt men langer.
Getuigen daar van zyn de kinderen die Zingen leeren door Knechts, of Meiden te
hooren zingen, zonder dat men ’t hun leert, schoon men ze ’t Vader-ons kwalyk met
slaan leert.
IV. De nieuwelingen dan der Paters Jesuïten beginnen met de Vocalen van ’t A
B, met grote letters, en daar na met kleine, om dat’er meer vocalen in ’t maken van
de woorden komen, dan alle andere letters, en dat buiten dien de meeste letters
gelykheid hebben naar de Vocalen.
V. By voorbeeld een a in rond schrift, gelykt na een d, of b na een c; de e is de
helft van een a, die niet gesloten is; na een o, want met hoeft niet als een streek by
de o te halen om’er een a van te hebben, daar en boven is ’t het hoofd van de g, de
p, enz. met de andere vocalen.
VI. Na dat men heel wel geleerd heeft vocalen te maken met grote en kleine letters,
leert men de andere letters van ’t A B. inzonderheid de letters m. n. die als de vocalen
byna in ’t maken van alle woorden komen.
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VII. Men moet aanmerken, dat men gedurig met grote letters moet schryven, tot
dat men ’t wel kan, om dat men dat gemaklyker leert, beter zyne hand zet, en dat
men zyn schrift gedurig verkleint, als men naderhand ras leert schryven.
VIII. Als die goede nieuwelingen hare grote letters wel weten te maken, maken
ze vier, of vyf regels op een dag, en men verbiedt ze meer te schryven; en de rede
daar van is, om dat het met Schryven even, als met Schilderen, gelegen is. ’t Geen
men op zyn gemak doet, gelyk gezegd is, geschiedt met vermaak; ’t geen men met
vermaak doet, komt in de verbeelding door ene aangename poort, vestigt zig in de
verbeelding, en blyft’er lang in. Getuigen zyn daar van de vrienden en reizen van de
jeugd, en ’t geen in dien tyd zonder dwang geleerd heeft: maar dingen die men met
geweld, door vrees en Plak leert, vergeet men dra.
IX. Eindlyk, de ondervinding moet overtuigen. Alle de nieulingen van die Vaders,
die uit het Novitiaat komen, schryven meesterlyk, en, als zy’er in komen, krabbelen
ze, gelyk de meeste scholieren.
X. Montagne, een Edelman en zeer vermaard Schryver der laatst voorleden eeu,
bood een Dame van zyne maagschap aan, gelyk men in zyne Werken ziet, hare
kinderen op te voeden. Hy gaf haar een ontwerp, en zeide haar onder anderen, wegens
’t schryven, dat hy leerde, hoe klein een waar, al schryvende lezen; dat men hem een
dun hoorntje op zyn Exempel bond; dat hy daar zyne letters op maakte; dat die van
’t Voorschrift daar door heen kwamen, als deur een glas, en dat dat hoorntje daar na
weder afgewist wierd. Dit blad duurde altyd, ’t geen veel voor arme kinderen spaarde.

Geheim om wit en onzichtbaar op levendig vlees te schryven, en ’t Schrift
weder voor den dag te doen komen.
Neem een nieuwe pen, schryf met Pis het geen u behaagt op uwe hand, of elders.
Wilt gy ’t doen voor den dag komen, doe’er de as van gebrand Papier op, en vryf
een weinig. In de plaats van Pis kan men gebruiken, het smeer uit de ooren, en
schryven met een klein stukje hout, of de kop van een speld, en vryven ’t met as van
den haard. Of deze doet men boven op de hand voor den dag komen, ’t geen men
met inkt in de hand heeft geschreven.
schuur is een plaats daar men ’t Koorn in bergt en dorst. Men verdeelt de Schuur in
de Deel en de twe ruimten tussen de Balken. De Deel is in ’t midden, en de twe
ruimten tussen de Balken zyn aan weerskante van de Deel. In de ruimten tussen de
Balken stapelt men de Gerven, en men dorst op de Deel. De Schuur moet op een
verheven plaats worden geboud, en ’t zoude niet kwaad zyn, dat de Poort in ’t Ooste
stond.
schup is een gereedschap van een Tuin en Akkerbouw; dat plat zynde ene steel heeft,
die van onderen met yzer beslagen zynde, van boven een Hilt heeft, en meest gebruikt
wordt om
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Zand en andere losse stof op te gooijen, en op te scheppen.
schurft is een besmetting, of uitwerpsel van de huit, door scherpe stoffen veroorzaakt.
Men heeft ze van velerhande gedaante. De ene en de andere komen in jonge luiden,
men krygt het veel van anderen, die’er van besmet zyn, of van inwendige oorzaken,
dat is van de hoedanigheid der vochten.

Geneesmiddelen tegen Schurft.
I. Neem wat bloem van Zwavel, genoegzame menigte verse Boter, of Olyven-olie,
meng het tot een zalfje, doe’er het lighaam mede smeren, als men ’s avonds na bed
gaat.
II. Neem zoveel Aardveil, als gy wilt, doe ’t koken om’er een afziedsel van te
hebben; waar mede men zich moet wassen. Dit middel is goet voor de grote Schurften
der Paarden.
III. Neem de wortel van Zuring, of wilde Patick die met rode vlekken is, of met
de Veld-kool die men in de Velden vind. Stoot ’t ene dezer Wortelen in een Mortier
met Boter, of oud Vet, om’er een Smeersel van te maken. Men moet’er zich alle
avonden mede smeren als men na bed gaat. Die met de wortels der Kool is gemaakt,
is de beste. Men kan ze gebruiken voor de kinderen, hoe jong ze ook mogen wezen.
IV. Neem ’t dojer van een hard Ei, en zo veel verse Boter, als uw Ei zwaar is,
stamp ’t met den andere; doe’er twe, of driemaal, of meer van op de Schurft. Dit
droogt zo sterk dat het afvalt. Dit voert even zo veel uit, op de Kinderpokken, en
belet dat men’er van worde geschonden.
V. Neem een pond levendig Kalkwater, en anderhalf ons gestooten Zwavel, laat
het een tyd lang trekken; doe het aftreksel ligtjes koken, en smeer daar de leden mede.
Zo de Schurft kwaadaardig is, en te scherp, moet men in ’t water twe, of drie
dragmen Mercurius dulcis doen.
Levenswys. Die met Schurft zyn gekweld moeten hunne Wyn met water mengen,
en gebruiken geen Zout, noch Speceryen. Men moet Aderlaten, Purgeren, Baden, zo
’t jaargety het toelaat.

Remedie voor de Schurft van Oude luiden.
’t Aderlaten is nodig en daar na zal men Buikzuiveren met een aftreksel van Zenne,
Veelvoet, Syroop van bleke Rozen, of Persikken, of met de Tabletjes van
Diacarthamus, of de Citro purgativus. Men zal baden, of vryven met de wortel van
wilde Patich, Seldery, en Bete gekookt in water, en gestampt met zo veel verse, of
Kudde-boter; of men zal ze negen dagen aan een doen deurzwelgen, een dragme
bloem van Zwavel, een half dragme voor kinderen, in een Ei, of met een gekookten
Appel, of Jelei van Aalbessen, of men zal de beenen en de dyen vryven met bloem
van Zwavel, met Vet, of Olyven-olie gemengd. Men raadt geen Kwik, om de toevallen
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die’er van zouden kunnen komen, ook geen aftreksel van Tabak, ’t geen zoude kunnen
doen braken, dat’er een ader borst.
Die dicht by Zee zyn, kunnen daar in baden, zo zy willen, of gebruiken deze
Pomade zonder gevaar.

Pomade voor de Schurft.
Neem Olie van Wynsteen twe oncen, Bittere Amandelen drie oncen, sap van de
bladen van Patick zes oncen. Doe het tot vertering der vocht verkoken. Doe’er daar
na een half once levende Zwavel, een dragma Aluin, zo veel Tutia, Ceruis en Kwik
by. Smeer daar uw gantse lighaam mede, des avonds als gy na bed gaat, vyf of zes
dagen aan een, of van binnen in de hand, den tyd van een kwartier uur.

Schurft van Paarden.
Men heeft’er twederhande soort van; ’t ene doet het haair gemaklyk afvallen, zonder
uitwendig iet anders te laten zien, dan een Meel; men noemt het een levendige Schurft,
zy is niet gemaklyk te genezen. ’t Andere is een zweerachtige Schurft. Dit is zo
ongemaklyk niet te genezen, als het eerste, als ’t maar in de Manen noch Staart is.
Men weet dat de Paarden Schurft hebben, als ze ’t eene deel meer vryven, dan ’t
ander, en als men ’t vel aangeraakt voelt het dikker als anders.

Remedie voor de Schurft der Paarden.
Men moet ze eerst doen laten, ter plaatse die naast is aan die, welke met de Schurft
besmet is. Des anderendaags moet men Buikzuiveren, met anderhalf once Aloë van
Socotora, anderhalf once oude Theriak, met de wortel van Jalap, en met de Sublimatus
dulcis, van elks evenveel. Men moet tot poejer maken ’t geen men kan, en men moet
als men ’t in wil geven, Jalappe met Wyn mengen; doen’er eerst de Theriak, en daar
na de Aloë in. Men moet dit Buikzuiverend middel zo menigmalen herhalen als het
nodig is.

Ander Middel.
Doe Bruinelle koken met sterke Wynazyn. Was de Paarden met dat afziedsel, en
vooral het Schurfte deel.
schurft. Droog Krausel, is een huitziekte, waar op men kleine drooge puisjes ziet.
Die de Zemelachtige Schurft hebben, gevoelen ze veel gejeuk.

Remedie tegen de Schurft en ander jeukzel.
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I. Neem Smitswater, doe’er een hand vol Zout in smelten, en was met dat water de
plaatsen die Schurft zyn, als ’t droog is, zult gy ’t stoven met Room van Koejen melk.
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II. Neem twe deelen Veneedse Terebintyn, ’t gene gy vyf, of zesmalen zult wassen
in vers gemeen water, of in Rozenwater, als ’t wel gewassen is, stryk’er dan wat
gezouten Boter over, een dojer van een Ei, en ’t sap van een zure Oranje; maak’er
een Smeersel van; waar mede gy ’t Schurfte deel zult besmeren, terwyl gy’t voor ’t
vuur houdt.
schurftkruid. In ’t Latyn Scabiosa. De soorten; zie Hubners Kunstwoordenboek.
Beschryving. ’t Is ene Plant, waar van de bladen lang, breed, gekerfd en met haair
gedekt zyn; uit het midden van de bladen komt ene stengel, die tot de hoogte van
twe, of drie voeten gegroeid, rond is en van vezels en bladen voorzien die kleinder,
dan omlaag zyn. De bloemen wassen op den top aan ronde bollen, uit ongelyke bladen
bestaande, die purperachtig, of bleek blaau zyn. De zaden zyn langwerpig, en van
een kroon omringd. Men vindt’er groene knoppen aan, die uit huisjes bestaan, waar
van elk zaden in zich vervat.
Plaats. Deze Plant groeit op ’t veld in de Weijen, het Koorn, en onbeboude plaatzen.
Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. Zy verwarmt verdroogt, zuivertt, ontlast de Borst van fluimen, ’t
zy dat men dit kruid droog, of gestooten in Wyn, of Vleesnat neemt, of dat men’er
het sap van neemt met Honig. Zo men ’t afziedsel van zyn kruid neemt, voert het ’t
zelfde uit, en geneest de Schurft. Men gebruikt het voor de zwakheden van de Maag,
en de kwalen van de Borst. Men legt ze als Pleister op een Pestkool, op de Bloedzweer
en dergelyke ongemakken; ’t is iet zekers, dat ze in drie uren tyds geneest. ’t Sap is
uitnemend, wanneer men daar het gewicht van vier oncen van geeft aan de Zieken,
met een dragma Theriak. Den eersten dag doet het overvloedig zweten, men moet
met die zelfde menigte verscheiden dagen aan een aanhouden. Dit Middel is
uitnemend voor hun, die van Slangen en andere venynige dieren zyn gestoken; en ’t
kruid gekneusd op de beten gelegd, geneest. ’t Sap der Scabiosa met de Bernasie en
de Kamfer, neemt de rode vlekken van ’t aangezicht weg. ’t Afziedzel van de wortel
is goed voor de knobbels der Napelse ziekte, waar voor men het moet drinken tot
dat het is vertrokken. Men maakt’er Poejer van, waar van men een vietendeelloods
in Geiten-wei geeft. Dit is uitnemend voor Schurftachtige Dauwurmachtigen en
Pokkigen. De Scabiose is ook zeer goed voor den Hoest, en de ziekte der Borst. Men
haalt’er ten dien einde sap uit; men stoot ze tot poejer. Van de Bloem maakt men
ook Konserf. De bladen, of deszelfs wortel op de Schurft, of Dauwurm gelegd, of
met Olie tot een Smeersel gemaakt, doen’er veel goed aan. Voor al ’t afziedsel van
Schurftkruid, den tyd van veertig dagen lang gedronken, geneest de Schurft geheel,
gelyk ik menigmalen heb ondervonden. Eindlyk die Plant is zweetachtig en Venyn
uitdryvend. Men gebruikt ze voornamelyk in Zweren, in Zydwee, in Worggezwel,
Hoest, Pypgezwellen der Borsten, en van de Billen, en in de Pest. Zy zuivert ook de
Long. Zy wordt Schurftkruid genaamd om dat ze de Schurft geneest, de Jeukte, de
Wolf-dauwurm.

Hoe men ze teelt.
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Zy wil veel zons hebben, een Warmoesland; men besproeit ze als ’t nodig is. De
bloem duurt drie jaren, dan moet men zajen om ze te hebben.
Alhoewel ’t Schurftkruid gants van de zelfde gedaante zy en van den zelfden aart;
men vindt echter, dat’er menige soort van een en ’t zelfde zaad voortkomt. De
helderste bloem, die na den rode trekt is de beste. Men moet zich met die niet
ophouden, die in de Zomer bloeijen, om dat, hoewelze in ’t voorjaar uitspruiten,
echter ’t geen ze zo laat uitwerpen zo dienstig niet kan wezen, als ’t geen voor den
Herfst is verplant, en voor den Winter niet heeft gedragen, om dat ze de bloem wel
haast in groter overvloet en schoonder geeft. Dit zaad komt aan knoppen van de
grootte van een lid van een vinger voort, ’t geen men zal vergaderen, als men ziet,
dat het den top der knop begint te verlaten, die men moet van een scheuren, als men
zajen wil.
Men zaait ze heel wel op ’t midden van Bedden daar men een, of twe ryen Uijen
in bloem rondom heeft gezet; om dat als deze over zyn, zy ’t gantze bed bezetten,
en niet eens verhinderen dat men’er de Uijen uithaalt, en in tegendeel ontfangt zy
dienst van dat roeren.
schutting, Heining, Hegge, Espalier in ’t Frans, is een Kunstwoord van den Tuinbou;
waar mede men iet wil betekenen waar tegen men aan Lattcn, Vruchtboomen
vastbindt. Men zet hier tegen en bindt’er de Vrugtboomen aan, en weetze door den
kunstigen snoei te dwingen, om daar plat langs heen te groejen. Schoon hun deze
gedaante niet natuurlyk is. Men geeft de Boomen daar aan gemeenlyk de gedaante
van een Wajer; of Paauwe staart. De Espaljeres zyn een fraai cieraat, in een Tuin
dat wel geeft; zo ze een goeden Snoejer hebben. Maar steenvruchten krygen in koele
landen daar aan de beste rypheid.
De Boomen die men aan Schuttingen zet, en maar enigen groei hebben; moeten
ten minste twaalf voet wyd van een staan, en om ze in ’t geheel boven en onder vol
te krygen, moet men lage en hele en halve stamme zetten, en de laatste boven de
laagstammen met hunne takken heen leiden, om de gantse Muur, of Schutting zuinig
te beleggen.
Als men Boomen plant moet men zorge dragen, dat men de takken wel spreidt,
en’er de aarde wel tussen in schudt, op dat’er geen ledig zy. Daar na moet men de
aarde wel met de voet toetreden, en men zal wel doen, dat men om de stam, een
weinig’er af, mest legt, op dat de regen, de vettigheid daar van ontbindende, aan de
onderste aarde de zelve mededeele tot den groei. Men plant best in October,
November, en December aan Heiningen.
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Heiningboomtjes, welker takken met te groten kracht groejen, en dus het voedsel
der anderen zouden benemen, worden eenmaal de top uitgenepen, om ze in hare
sterke groei te stuiten, en ze te dwingen wat meer op zyde uit te slaan, om ’t onderste
van de Schutting te beter te bekleeden. Doch als de Heiningboomen eenparig krachtig
gewas maken, en genoegzame zyde-takken uitwerpen, snoeit men ze niet anders, als
dat men de takjes der Pereboomen, die recht voor de hoofd, of middeltakken
uitgroejen, en niet glad kunnen worden aangebonden, inkort, latende alle andere
takken in vryheid groejen, mits men ze t’elkens aanbinde, om aldus de Boomen aan
’t dragen, en tot een goede gestalte, te krygen. Zo de middeltak genoegzame zytakken
uitwerpt, en evenwel sterk opwaard groet, maakt men ze boven de Schutting tot een
kroontje, tot dat het hout vruchtbaar is; wanneer men ’t wegneemt, en den Boom,
als anderen snoeit. Aanm: op Lusthov.
schyf is een woord, dat verscheiden dingen betekent, onder anderen een stuk
Kalfsvlees van den bil dat plat word gesneden; en tevens betekent het de stukjes
Appelen, Peren, Knollen, Wortelen, enz. die van die vrugten gesneden worden als
men ze dwers snydt.
scordium. Zie de soorten in Hubners Kunstwoordenboek.
Beschryving. Zy behoort tot de Planten die vier zaden dragen. De bloem gelykt
na die van de lage Eike, die uit de vleugels der bladen voortkomen, de kelk is
pypachtig, en de gantse Plant geriekt na Look.
Plaats. Zy groeit op broekachtige plaatzen. Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. De Scordium is heet; Pisdryvend. Dit kruid ter zwaarte van twe
dragmen met Meê ingenomen, is goed voor ’t knagen van de Maag en de Rode loop,
en hun die niet dan moeilyk kunnen wateren. Zy doet fluimen, en alle grove stoffen
henen gaan, die de Borst bezwaren; getrokken met water, of Wynazyn is zy goet
voor die ’t Voeteuvel hebben. Het sap van ’t kruid, tot drank gebruikt, is tot al ’t
voorgaande goed: maar voor al wederstaat het in het Koud-vuur de verrotting.
scorpioen is een klein aardbeestje met een lange knobbelachtige staart, aan welks
einde een angel is, waar in een klein gaatje is, waar door ’t zyn venyn uitschiet.
Men heeft’er acht soorten van; men moet de grootste, dat is die zes, of zeven
knoopen aan de staart hebben, levendig, kragtig zyn, verkiezen en men moet ze
nemen in de Maand Augustus; want dan hebben ze gene overvloedige vruchten, die
ze anders in hunne bedekte verblyfplaatzen krygen. Men moet de Askleurigen, of
Witten voor de beste houden.
Men maakt’er ene uitnemende Olie van, waar van men uitwendig gebruik maakt,
om’er de Steen der Blaas door te ontbinden en af te zetten. Zy dryft de Stonden, zo
wel als de As der Scorpioenen, geneest hen, die van Slangen gebeten zyn. De
Scorpioenen gestampt en op de Wond gelegd, genezen volmaakt.

Geheim en Remedien tegen Scorpionen Padden, Ratten van den Tuin, Wezels
en andere beesten, die kruiden en vruchten bederven.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Diofanes zegt in zyne Boeken van den Landbou, dat, zo men een Ramenas op een
Scorpioen legt, de zelve daar van sterft; en dat hy, die de handen met het sap van
Ramenas gevreven heeft, Scorpioenen en andere venynige dieren, zonder gevaar kan
handelen. Hy voegt’er by, dat de Sandarak met Boter, of Geitevet gemengd, als
Perfuim gebruikt, dezelve wegjaagt. Brandt men’er ene, men dryft alle andere weg.
Ik zal niet overslaan, ’t geen Talentien, een Grieks Schryver zegt, dat hy die het kruid
Sidirites, of Scorpiotes in zyne handen heeft, ze handelen kan zonder gevaar. Pulcrade
zegt na Zoroaster, dat zo men aan de pooten der Rustbedden bindt Hazenoot, de
Scorpioen’er niet tegen op kunnen klauteren. Wat het Geneesmiddel van hen belangt,
die van een Scorpioen gebeten zyn; ik zal hier zeggen, zo iemant de Scorpioen, waar
van hy gebeten is, in Olie doet koken, of een andere, en de plaats daar mede besmeert;
zal hy daar by veel verlichting vinden. ’t Zelfde zal hem gebeuren zo hy de Scorpioen
doodt, en over de plaats vryft daar hy steekt; maar de steek zal zeer gevaarlyk wezen,
als hy dien dag Basilikum heeft gegeten.
Florentin zegt, dat het sap van een Vygeboom, vers op de steek gelegd, goed is.
Plinius verzekert, dat de as van Scorpioen met Wyn gedronken, en de poejer van
gebrade Wurmen goed is voor Mensen, Dieren en Vogelen, die van dolle honden
zyn gebeten. ’t Gebrande haair van den zelfden hond, met drank ingenomen, voert
het zelfde uit; zo dat, gelyk men zegt, ’t vergif een tegengif by zich heeft.
Voor de koude, welke de Scorpioenen-steek veroorzaakt, moet men, zo dra het
mooglyk is, Theriak in Wyn laten smelten, en ze den Zieken laten drinken.

Om te beletten, dat de Scorpioenen niet in huis komen.
Men geeft voor, dat een Neut aan de zolder van een kamer gehangen, ’t inkomen der
Scorpioenen belet. ’t Is niet bezwaard van de kracht daar van zich door de
ondervinding te verzekeren.
Enige Natuurkenners geven voor, dat men de Scorpioenen kan de vlucht doen
nemen, zo men ze omringt met de takken van Heliotropum, of Tournesol. Dat ze van
deszelfs bladen bedekt daar van sterven. Zo imand Scorpioenkruid by zig draagt, zal
hy daar van niet gebeten worden. Maar de ondervinding is in deze zo wel de beste
Leermeester, als in anderen, die van de Schryvers worden geleerd.
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sebesten. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
secreten. Geheimen. Verscheiden.

Geheim om zich door natuurlyke middelen kuis te maken.
Niet is’er méér in staat, om onze gematigheid te veranderen, dan wanneer men zyne
Levenswys in eens verandert, als ook van lucht eten, drinken en andere dingen, die
de Geneesmeesters niet natuurlyk noemen. Deze hebben groot vermogen op ons; en
zyn voornamelyk de oorzaken, waar aan we al ’t geluk, of ongeluk van onze
gezondheid, naar de manier waar op we ze gebruiken, schuldig zyn. ’t Is een
onwrikbare regel in de Geneeskunst, door Hippokraat eerst aangetekend, dat de
schielyke veranderingen ongemakken veroorzaken, zo we niet sterk genoeg zyn, om
ze te wederstaan. Zo men by voorbeeld een al te heette en droge gematigheid van
een man, die te driftig is, wil veranderen, moet men daar in met zo veel langzaamheid
en voorzichtigheid te werk gaan, dat men zelve de werking van ’t middel niet gewaar
wordt, anders zoude men in ene tegenstrydige gesteltenis geraken, die hem ziek
zoude maken.
Mans die in de bloei van hunne jaren zyn, genieten ene volmaakte gezondheid, en
zyn van een hete en vochtige gesteltenis, hebben meer zaad en kracht om ’t voort te
brengen, dan zy die heet en droog van aart zyn: maar deze zyn midlerwyl driftiger.
Zo de laatste zo veel kracht niet hebben, zyn zy te minste werkzamer, kittelender
en voller van geesten. Dit verhit hen en maakt hen driftiger, daar de eerste bolder
zyn.
Waar een drigtig man ook leven mag, hy is gedurig met zynen aart gekweld. De
deugd en Godsdienst hebben werks genoeg, om de opwellingen der driften te
wederhouden, en den aart te overwinnen, die hen altyd van voorwerpen voorziet,
waar mede de inbeelding verhit is.
In ’t verdriet, dat hy heeft, zoekt hy overal middelen om zyne driften te temmen.
Die, welke de natuur aanbiedt, om zyn vuur te dooven, zouden hem zonder andere
bedenkingen ’t beste behagen. Ondertussen zyn alle andere middelen, zo uitwendige,
als inwendige hem enigermate onnut, of gevaarlyk. Hunne koude dooft byna ons
natuurlyk vuur. ’t Een en ’t ander vernielt ons geheugen by na, en brengt nadeel toe
aan ons oordeel. Dat heeft verscheiden Geneesmeesters doen zeggen, dat men met
alle geweld zich niet moet tegen dat vuur zetten. Dit deed de Godspraak van den
Delfisen Apol zeggen, als Diogenes hem voor zyne Zoon raad vroeg, Dat men zich
wel wachten moest van de hevigheid van die drift te wederhouden, zo men ’t leven
der mensen wilde bewaren. En waarlyk zo men hardnekkig onze drift te keer gaat,
bederft men ter zelver tyd onze gematigdheid; en men maakt daar door ziekten, welke
we zelden genezen.
Zo midlerwyl onze drift zo sterk is, dat ze ons enige moeilykheid maakt, en dat
zy ons zelf andere doet vrezen, die niet minder zyn, kunnen wy middelen gebruiken,
welke de Geneesheeren ons over dat stuk voorstellen, maar met zo veel gematigdheid,
dat we niet doen, daar we naderhand berou van zouden kunnen hebben.
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De ondervinding leert ons, dat een koele lucht, spys, die weinig bloed en geest
maakt, vasten, water drinken, werken, waken, middelen zyn, om driften te temmen,
en zich in vriendschap met imant te verbinden, naaktheid in Schilderyen en Beelden
te myden, nooit Boeken te leezen, die van die drift spreken, nooit na beesten te zien,
die malkander liefde betoonen; ook vermogende middelen, om deze drift te
beteugelen, want het groot geheim om hier te overwinnen, en de overwinning te
behalen, is alle gelegenheden te ontgaan, en de ogen voor alle voorwerpen te sluiten,
die in staat zyn om op onzen geest den minsten indruk te maken, naar ’t voorbeeld
van Job, die met zyne ogen een verbond had gemaakt, om gene kwade gedachten te
hebben.
Maar dit is alles somwyl niet genoeg voor een driftig man, en die anders van zo
een aart is, dat hy gedreven wordt tot het geen hy niet wil. Men heeft een ander
middel van nooden, die meer indruk op hem maakt, en die deze drift, daar zyne
verbeelding van gekwetst is, door geweld uittrekt.
Ik zal my hier niet ophouden, met alle de middelen in ’t brede uit te halen, die
Geneesmeesters gebruiken, om deze drift te bestryden. Ik zal die alleen voorstellen,
die de meeste kracht hebben om de zelve te veranderen. Maar eer ik ze voorstel,
schynt het my toe, dat men weten moet, dat alle mensen van geen ene gematigheid
zyn; en dat’er middelen zyn, die ’t bloed, de geesten en kracht van voortbrengen, in
den enen verminderen, en in den anderen vermeerderen.
’t Gezeide zoude ik niet wel kunnen gelooven, zo de ondervinding, waar door we
’t weten, ons daar van gene zekerheid gaf. De Sla by voorbeeld en de Cichorei, stellen
zich in alle mensen byna tegen de kracht van voorteelen. Maar ik weet zeker, dat in
enigen, voor al zo wy ze ’s avonds eten, ze zo overvloedig voortbrengt, dat hun ’s
nachts, ’t geen niet goed is, overkomt. De zelfde ondervinding leert ons nog, dat de
Peper en Gember die kracht verminderen, door ’t verteren van de geesten. Midlerwyl
zyn’er anderen, die veel meer lust daar door krygen, als zy ze gebruikt hebben.
De reden van zo verschillende uitwerkingen hangen niet af, dan van de verschillen
van de gematigdheden. De Salade, die ons gemeenlyk koud maakt in de drift, volgens
’t zeggen van de gantse oudheid, maakt enigen veel driftiger, door ’t matigen van
hunne hette, en uitnemende droogte, door deszelfs koelte en vocht.
De Peper in tegendeel de overvloedige vochten verterende, verhit en verdroogt
hen die natuur-
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lyker wyze koel en vochtig maakt, en hen dus een gelyke gematigheid veroorzakende,
vermeerdert ze hunne drift.
Door de zelfde ondervinding leeren we ook, dat’er zyn heete en koele
Geneesmiddelen, dat de ene en de anderen ons vuur verspillen, of dooven, en zich
tegen onze begeerlykheid aankanten; wy nemenze ook door de mond, en wendenze
uiterlyk aan, om die drift van alle kanten te dooven.
Ik zal hier niets zeggen, van de verkoelende Riemen, van de Lappen Lood in de
lenden gelegd, van de witte Rozen, daar men zyn Bed mede bezaait, van de
Mandragora, de rode Aalbeszen, van de zure Citroen, en van alle de andere
Geneesmiddelen, die ons verkoelen, en veel verdrogen. Ik zal alleen iet van hun
zeggen, die meer kragt hebben, om ons vuur te blussen.
Schoon we de Scheerling van Athenen niet hebben, die donker groen is en
onverdraaglyk stinkt, de onze geeft ook door deszelfs koude veel ongemak, als wy’er
van eten; getuige daar van is Frans Trapellinus, Leermeester van Pomponacius, die
daar van in een Nat gegeten hebbende, daar van terstond ontroering had; getuige
daar van zy de Ridder Nasarinus Bassanus, die’er ook van voor Pieterseli gegeten
hebbende’er van buiten zinnen raakte.
Wy weten echter op ’t verhaal van Scaliger en Enguilar, dat de Piemontezen het
hart daar van snyden, als zy in ’t voorjaar eerst begint te schieten, en dat zy ze onder
de Sla doen, dat enige armen van Italie ze nog gebruiken met Brood, als Aspersies.
Julius Scaliger zegt zelf, dat hy’er van gegeten heeft als de Suikerywortel, zonder
daar van enig ongemak gewaar te worden. En H. Jeronimus verzekert ons, dat de
Priesters van Athenen, door ’t gebruik dat ze van de Scheerling maakten, ophielden
de bewegingen gewaar te worden.
Volgens de gedachten dezer Schryveren, zoude men noit aan Vrouwen geraden
hebben, daar ’t afziedzel van te drinken, om haar te beletten in die drift te vervallen,
zo men niet was overtuigd geworden, dat het geen kwaad zoude doen.
Uit dit alles kan men afnemen, of dat’er verscheiden soorten van Scheerling zyn,
of dat de krachten der luiden, die ze gebruiken meer, of min de kracht van die Plant
wederstaan, of dat eindlyk, ’t geen ik liefst gelooven zoude, de een’er weinig, de
ander’er veel van neemt. Want Galeen zegt ons, dat ze met matigheid gebruikt, ons
in deze drift zeer koel maakt; in tegendeel, zo men’er wat veel van neemt, maakt ze
ons dof, en eindlyk brengt zy imand om hals, zo men’er wat veel van eet.
Men moet gevolglyk zo bang voor ’t gebruik der Scheerling niet wezen, als enige
hedendaagse Geneeskundigen wel zyn; die zelf niet willen, dat men ze uitwendig in
kleine menigte gebruikt. De Historie van Sokrates, die sturf, na dat hy een mengsel
van Scheerling had gebruikt, moet ons niet doen vrezen, ’t onze met mate te gebruiken,
voor al uitwendig. Van alle de heette middlen, die de kracht der voortteling
vernietigen, zyn’er gene, die men oordeelt krachtiger te wezen dan de Kamfer,
Kuisboom en de Wynruit. Die middelen maken Mans en Vrouwen kuis, en verdryven
alle de verbeeldingen welke die drift aan hunne geest kan vertoonen.
De raauwe Kamfer, die men uit Persie, China, of ’t Eiland Borneo brengt, is een
soort van Gom, die enige Geneesmeesters gelooven koud en droog te wezen, om dat
ze, met een koud middel gemengd zynde, met veel meer kracht verkouwen zal. Maar
anderen houden ’t tegendeel staande, en gelooven dat de Kamfer heet is, en droog
in den tweden graad; om datze Tong en Maag verhit, een deurdringende reuk heeft,
en zelf in ’t water brand. Ik heb in der daat geen beter Middel gevonden in de
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uitputtingen, welke de Studie veroorzaakt, dan in den mond een stukje Kamfer te
nemen, zo groot als de knop van een speld. Zo dra ze in vocht van den mond begint
te smelten, zend ze deur ’t gantsche lichaam geesten, die ons verheugen, en eindlyk
in onze Maag vallen. Zy verhit ons, en ontstelt ons zelf door hare warmte, zo men’er
veel van neemt.
Enige Geneesmeesters gelooven, dat de mannen die ze dikmaal gebruiken ten
meerendeele onvruchtbaar zyn, om dat hun geleerd is, dat ze de magt heeft, om onze
warmte te vernietigen. In der daad, de droogte is al te groot om onze vochten niet te
verdrogen, zyne stof al te fyn, om de geestige deelen van onze drift niet te doen
uitwaassemen. Maar deze gedagte, hoe schoon van schyn ze mogt wezen, en de proef
die’er Scaliger van in een Jagthond nam, belet ons niet by onze gedachten te blyven,
te weten, dat we niet gelooven, dat zy ’t vuur kan uitblussen, en nooit de kracht van
’t voorbrengsel beletten.
Want gelyk het strydige gevoelen niet wel door de ondervinding is gestaafd, en
de Historie van Julius Scaliger de enigste, zo hebbenwe reden om te gelooven, dat
ze geen vyand van de voorttelinge van mensen zy. Dit zoude ik door Tachenius
kunnen bewyzen, die ons verzekert, dat zy die te Amsterdam en Venetien de Kamfer
zuiveren, zeer vruchtbaar en Vrouwachtig zyn.

Geheimen om Appelen, Peren, Pruimen, Kersen en andere vruchten, loslyvig
makende te doen zyn, zonder dat ze walgen.
Gaat eerst na een Apotheker, neem daar Buikzuiverende middelen, die goed en fris
zyn. Stoot ze grofjes, weekt ze een gantsen dag in water en andere vocht die goed
is. Zie daar de enkelden, welke de Ouden om Buik te zuiveren gebruikten, en de
vruchten Medicinaal te maken. De Elleborus, de Kolokwint, Scammonie, en alle
Wolfsmelken; zy ontlossen slym. De wilde Komkommer zet slym en taje vochten
af. De Turbith ontlast slym en water; dus doet ook de grote Kataputia, of Palma
Christi. De Thimilea zet wa-
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ter, slym en gal af. Zie daar de Drogen die de Ouden gebruikten om Boomen en
Wyngaarden afgang te doen maken. Zo men zich met de hedendaage niet wil bedienen
van de Polypodium, Kartamus, bastard Saffraan, Senne, Hermodaktylen, Lorkenzwam,
Rabarber, Mansoor, Mirobalanen en andere, die zo sterk niet zyn.
Zie daar dan hoe gy te werk moet gaan, als gy Vruchten wilt hebben, die
Buikzuiveren, of welke enige andere kracht hebben, welke we noemen zullen. Men
moet een boom kiezen van een soort, die men wil; maar hy drage goede en aangename
Vruchten, die klein en niet zeer hoog boven de aarde staat; Hy hebbe niet boven de
twe of drie jaren, sta in goede en vruchtbare grond, die noch Mensen, noch Beesten
benadeelen kan. In ’t begin van de Lente, als alle de Bomen beginnen te knoppen,
en te groejen, of wat vroeger, zo ’t de tyd van ’t jaar en de natuur ’t toelaat, moet gy
dien Boom openen en klooven om laag aan de stam, wat boven de Wortel: maar men
moet zorg dragen, dat men den bast niet beledige, noch ontschille, maar de zelve
zachtjes handele, daar na kleine brokjes Been, of Hout in de scheur gedaan hebbende,
zult gy ze in de langte doen openen anderhalve palm, wat meer of minder, naar dat
de Boom groot is, en men moet ’t hart terstond wegnemen uit de opening, welke gy
gemaakt hebt, zo’er hart in de stam is. Maar zo de Boom het splyten niet velen wil,
moet men’er met een Boor een gat in boren, wat verder dan te hart is, en met een
gereedschap, bekwaam om’er ’t hard uit te halen. Joan Mesue vernoegt zich met
twe, of drie gaten in den Boom te maken, die een palm van een hand de ene van de
andere zyn; zonder ’t hart’er uit te nemen, gelyk wy wel haast zeggen zullen. Zo een
Boom ook met geen Boor kan deurboord worden; zal men op ene wyze te werk gaan,
welke we nog zeggen zullen. Als gy de scheur, of ’t gat wel zuiver zult hebben
gemaakt. Zult gy ’t met gestoten zwart Helleborus vullen, of met Scammonie, of sap
van Koloquint, of Elaterium, of wat anders naar de vocht, welke gy gezind zyt te
ontlasten: maar gy moet de drogery eerst stampen, of ze trekken, en wel onthouden,
dat men alles met maten doe. Want ’t moet noch al te styf, noch al te los’er in wezen;
op dat’er de Boom zyn voedzel uithale, de deurwaasseming vry zyn, en de kracht
van ’t geneesmiddel kan gebragt worden na om hoog met het voedzel, door den weg
van ’t hart van den Boom, en verdeel worde, als de Vrucht zich zet en groeit.
Dit gedaan en wel volkomen zynde, moet men de hoeken van de scheur weder zo
na by den andere zoeken te brengen als mooglyk is, op dat’er gene opening blyve,
en niets vervliege, ’t zal ook goed zyn, dat men op de wond legge de pleister van
Kato, die uit Klei, Kryd en Zand bestaat, en uit verse Koedrek, die zo na is gedroogd,
dat ze kan gesmeerd worden. Enigen vergenoegen zich met Kolumella, met de opening
te dekken, met Klei, of vette Aarde heel wel met stoppelen gemengd; en aan de
bovenkant van de Wonde doen zy’er Mos, Was, of Pek in, met de tedere schors
gedekt, op dat’er de regen niet in kome, of de Boom van de Kou, Sneeu, Hagel, of
andersins geen kwaad lyde. Eindlyk, men moet alles met een tou by een binden, uit
vreze van de Stof te verliezen, op dat’er de Beesten niet uit halen. Men moet de zelfde
oplettenheden hebben, als men de gaten stopt, die geboord zyn, uitgenomen, dat men
in ’t gat moet doen een Pen, zo groot als ’t geboorde gat is, zo dat het gat wel gesloten
is.
Dit alles naaukeurig in ’t werk gesteld zynde, moet men den Boom aan de natuur
over geven, om zyne vruchten wel voort te brengen en te voeden. Deze hunne rypte
hebbende gekregen, moeten op hunnen tyd worden afgeplukt; en dan zult ge by
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ondervinding weten, dat ze de zelfde kracht zullen hebben, als de Geneesmiddelen,
die gy in den Boom hebt gedaan.
Joan Mesue, uitnemend Geneesheer, in de Geneeskunde der Arabieren bedreven;
leert, hoe men Pruimen maakt die ’t lyf zuiveren. Zie daar, wat hy zegt. Men deurboort
den Pruimenboom op twe, of drie plaatzen; maar de gaatjes moeten klein en ’t ene
van ’t andere zyn een hand breed; en hebbende de Scammone in ’t gat gedaan, stopt
men het met klei; en door dit middel worden de Pruimen buikzuiverend gemaakt.
Men geeft ze in hun sap, of afziedsel met Suiker, ter gewigte van een once. Voor ’t
overige zal men zorge dragen, dat die Boomen door de Rypen, of andere dieren niet
gegeten worden, ’t geen men echter zelden ziet, uit hoofde van de geneeskragt van
die Boomen, die zich tot in die bladen toe verspreidt. Men heeft ook aangemerkt,
dat ze tot verscheiden dingen goed zyn, en men ziet gene vruchten van Wurmen
bedorven.

Vyf andere Middelen om de Boomen een kracht by te zetten, dat ze zachtjes
den Buik zuiveren.
I. Als gy de Boomen zult uitgekozen hebben, waar van we te voren hebben gesproken;
en ze hunne knoppen vol van sap beginnen te openen, en de knoppen uitspreiden,
moet men ze naarstig gruppen, gelyk men de gruppen der Wyngaarden maakt tot
aan de kleine wortels. Als ze ontdekt zyn en gezuiverd, moet men daar rondom boven
en onder enige handen vol van de Geneesmiddelen gojen, waar van we hebben
gesproken. Men moet ze met malkander met de wortelen dekken, en’er de aarde met
goede Mest overheen gojen. Zo het droog weer is, zal het goed zyn, ze van tyd tot
tyd ’s morgens en ’s avonds te besproejen, om ze te houden in hunne natuurlyke
kracht, tot den tyd van derzelver vrucht.
II. Anderen hakken op ’t eind van de maand maart ene grote tak van de wortel des
Booms, en aan dien afgehouwen tronk leggen, na den kant van den Boom toe, een
Pot van aarde vol van Medicinale afgangmakende Drogeryen; en sluiten ze
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wel van alle kanten, zo, dat’er niets uit kan loopen. Daar na doen ze’er de aarde over
heen, en laten den Boom zo, tot dat de pluktyd van de vruchten is gekomen. Als de
Lente is gekomen, moet men ’t zelfde herhalen. Zo men in plaats van die Drogeryen
neemt enig Reukwerk, of iet dergelyke, als gezegd is, zullen bladen en schors de
reuk hebben.
III. Gy kunt het zelfde op ene andere gemaklyker wyze doen. Eer dat het sap des
Booms, dien gy Medicynse krachten wilt geven, in den Boom opklimt, moet men
de wortels rondom omgraven, maar zorg dragen voor kwetzen. Daar na moet men
ze allengskens met water, waar in de drogeryen, of geneeskrachtige kruiden, die goed
en bekwaam zyn tot het einde, dat gy zoekt, geweekt zyn. Dit moet men enige dagen
aau een herhalen, of ten minste eenmaal ’s weeks, tot dat de bloem is afgevallen, en
de vrugt gezet is.
Zo de Noordewind waait, en ’t vriest, moet men den Boom voor de koude bewaren.
Dit kunt gy doen, met Stróó om de wortel te leggen, en daar na daar over heen een
wel vette Mesthoop: maar de Mest moet den Boom niet raken, op dat deszelfs hitte
den Boom niet doe sterven. Zo de Zomer heet en droog is, moet men den Boom ’s
morgens met den dag, met het zelfde aftrekzel; maar wat gematigder, besproejen;
en ’s avonds als de Zon onder gaat.
Dit is gemaklyk te doen: want elk kan die Planten hebben, welke loslyvigmakende
zyn, hebbende wat van die drogeryen gestampt, ze laten weeken in een goede menigte
van water enen gantsen dag lang, om’er mede te werk te gaan, gelyk gezegd is.
IV. Gy kunt uit dien Boom een schone groeizame tak kiezen, welke men deurboren
moet, tot in ’t hart en niet verder, en maken een opening die groot genoeg is naar de
langte van den Boom. Dit gedaan zynde moet men’er de bereide drogeryen in doen;
daar na ze sluiten, toebinden, en laten tot dat de vruchten ryp zyn, die zeer
afgangmakende zullende zyn, zonder dat de vruchten der andere takken enigzins die
kracht zullen hebben.
Dit Middel is zeer zeker, en wel beproefd. Ik kan zeggen, dat zo een Appelboom
dus van een oplettend Werkman, die handig doet ’t geen we een reis, of twe geleerd
hebben; zal men aan enen Boom vier takken hebben, die alle vier byzondere kracht
van Buikzuiveren hebben, naar de verscheidenheid der drogeryen, die men’er in
gedaan heeft; en vier andere takken, waar van de Appelen van byzondere geur en
smaak zyn; ’t geen niet geschied zoude zyn, om dat het geënt is, noch door enige
andere soorten van verbloeming, welke ik genoemd heb. Men zoude nog iet anders
op dien Boom hebben, ’t geen wonderbaarlyk zoude wezen, namelyk, dat noch
bloemen, noch vruchten van loslyvigmakende takken van de Rupsen worden gegeten,
en alle andere takken van den Boom wel.
V. Enigen verplanten op zyn tyd de kleine Boomen, die ze medicynkrachtig maken
willen, en doen in de kuil een grote menigte van die kruiden in de plaats van mest,
leggende ze rond om de wortels. Dit gedaan zynde, gojenze’er de aarde over heen,
met vette Mest gemengd. Zo de Zomer heet is en droog, als in de hondsdagen,
besproejenze de Boomen op den rechten tyd met het aftrekzel van de zelfde kruiden,
die ze in de kuil hebben gedaan.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Ander geheim om de Boomen, die fraai en beziens waard zyn, gneeskracht
te geven.
Zo gy begeert van de Boomen uit uwen Tuin andere Geneesmiddelen dan de
voorgaande te halen, die niet bekwaam zyn, dan om vochten te lozen, die de drogeryen
zelve zouden hebben afgezet, zult gy kunnen maken, dat de Boomen hunne vruchten
met ene hoedanigheid naar uw believen voortbrengen. Wilt gy vruchten hebben tegen
de Pest en Venyn, gebruik zulke Geneesmiddelen voor die afgang makende, te weten
Theriak, Mithridaat, of wortels, die imand daar voor bewaren; en alle zulke dingen
die de Pest en Venyn wederstaan, als gy die Boomen, op gedachte wyze, besproeit.
Zo gy vruchten wilt, die doen slapen, moet gy niets doen, als de wortels en zaden
klaar maken, die de kracht van slapen op ene manier hebben, die gy zoekt.
Enigen, den raad van Dioskorides volgende, zajen velerhande zaad van
afgangmakende planten aan den voet des Booms, dien ze Geneeskrachtig willen
maken, of zy planten daar de planten zelve, en zetten hunne wortels zo diep tussen
derzelver wortels, als mooglyk is. Of om ’t droogen daar van te beletten, besproejen
zy ze dikmaal ter bekwamer tyd, en maken door dat middel, dat de afgangmakende
kracht der planten, als na de wortel des Booms geleid wordt, om ze tot een voedsel
te doen dienen, dat daar na door de kracht, welke de wortels hebben om te trekken
en te zuigen, om den Boom en deszelfs deelen te voeden, allengskens in den Boom,
tot de vrucht toe opklimt: maar men moet die planten zodanig toestellen, dat ze den
stam des Booms gelyk een kroon omringen: want de Boom zal iet krygen van de
deurwaasseming der plant. Dit moeten we niet boven gemeen, noch tegen de reden
achten; want wy zien verscheiden vruchten, die reuk en geur van planten hebben,
welke by die Boomen groejen.
Zie daar wat de oorzaak zy, dat we Wynen zien, bekwamer om Pis af te dryven,
dan anderen, schoon ze in den zelfden grond groejen. Dit moeten we gelooven, dat
aan enige planten, of wortelen toe te schryven zy, die by de Stam staan, en de kragt
van watermaken hebben.
Men heeft’er ook, die de gaten dier Boomen, welke ze om te Medicineren schikken,
op de wyzen vullen, die we ontrent de afgangmakende beschreven hebben.
Men heeft’er, die met geweld een tak van een Boom breken, die ze gekoren hebben,
zo dat die
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tak iet van den Boom medeneemt, en met zeer goede vruchten in overvloed beladen
wordt. Daar na steken ze dien tak in een Pot die wel gemest is; en steken vry diep in
dezelve Pot planten, die buikzuiverend zyn, en als ’t heel heet is besproejenze. dien
tak met ’t aftreksel der zelfde planten des avonds en ’smorgens; herhalende dat
somtyds tot dat de vruchten tot rypheid zyn gekomen. ’t Is een Celestyner Munnik,
die my verzekerde, dat hy nooit andere planten gebruikte om ’t te doen, dan die in
den Tuin van ’t Klooster opkwamen; te weten, de Spurge, Palma Christi, Wolfsmelk,
Violetten van Mars, Malva en dergelyke. Door middel van dezen, en op gezegde
wyze had hy Kersen, Pruimen, Afrikozen, die zagtlyk den buik ontlastten. Hy zeide
zelf, dat hy de gunst van verscheiden grooten had verworven, welke hy die
Geneesmiddelen had gegeven. Als ik van Appelen spreek, versta ik ’t met de Latynen
van alle Vruchten, die een zachte losse bast hebben. Als dan de Boomen, welke ze
dragen, die heel klein zyn, de bloemen zyn afgevallen, en de vrucht nog niet is
gemaakt, begin ik, zeide de Munnik, de vruchten, die nog teder zyn, heel zachtjes te
besproejen, als of ik ze met enige vochten zoogen wilde, daar purgeermiddelen, die
ik tot myn oogmerk gekoren, en geweekt heb, en vervolg daar enige dagen mede. Ik
kies altyd die ’t beste groejen, en gehouden zyn; en hebben ze dorst in de hitte, ik
besproeize met de zelfde vocht, op bekwame tyden, tot dat de aarde vochtig is.

Hoe men de Vruchten moet oogsten, weg sluiten, bewaren en gebruiken, die
gemaakt zyn, om te Medicineren, en andere dingen, die men in die kunst
moet waarnemen.
Ik wil hen, die oplettend in die kunst zyn, waarschuwen, dat, hoe de vruchten der
Boomen, die men kracht van Geneesmiddelen wil geven, kleinder zyn, en tederder,
hoe men minder stof van noden heeft, om ze te besproejen, en dit minder doen moet,
en’er minder werk van maken, en in tegendeel, zo zy grof en hard zyn. Onder den
eersten rang stelt men Kersen, Moerbeijen, Pruimen, Persikken, Avant-persikken,
Afrikozen, Olyven, Druiven; in den tweden rang Appelen, Peren, Kween, Amandelen,
Noten, en dergelyke Boomen: maar de ene en de anderen van die vruchten, zullen
hunne kracht niet doen zien, voor dat ze ryp zyn geworden. Als zy dan ryp geworden
zyn, moet men ze plukken by fraai weder, ontrent de Nieuwe Maan; maar men moet
hebben een frajen dag, als de Zon vry hoog is; en ze zachtjes handelen, zo dat men
ze kwetst noch kneust, op wat wys ’t ook zyn mag. Daar na moet men ze op een
bekwame plaats sluiten, om ze tot nooddruft te gebruiken, gelyk in ’t geheim der
Tuinen is geleerd. Zo men daar geen acht op slaat, en ’t saisoen aan Zuidewinden en
regen ondenworpen is, zo dat ze in staat zyn om te bederven, of men ze geplukt heeft
in regen, of vochtig weder, dat de oorzaak der verrottinge is, moet men ze zonder iet
te wagten, in de Zon leggen, of op horden by ’t vuur. Zo ze klein en teder zyn, moet
men ze’er geheel op leggen; zo ze groot en hard zyn, moet men ze spouwen, en
zuiveren van hare kornen van binnen, en zelf’er den bast af nemen, en ze allengskens
doen drogen, daar na ze in Potten sluiten; of zo gy ’t goed vindt, ze op de gewone
wyze konfyten. De manier om ze te gebruiken, en ze geheel te eten, is op de gewone
wys; of wel ze te koken, gelyk men de Pruimen op den tyd doet, dat men Vis eet en
vastedag houdt. De tyd van ze te eten is ’s morgens, of een weinig voor ’t middagmaal,
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en zelf een weinig voor dat men gaat slapen. Wegens de menigte; men zal maat
houden naar de krachten der mensen, gevende acht op ouderdom, kunne, gematigheid;
en of iemand licht tot afgang te brengen is; en naar de kracht der Drogery, waar mede
de Boom besproeid is, groot, of klein is. Hier toe moet men met een verstandig
Geneesmeester raad plegen. Men moet ook de kernen en Neuten der Medicinerende
vruchten zo veel meer bewaren, als zy een zonderlinge kracht hebben tegen de
Wurmen van den buik, en om de verstoppingen der Mild te openen. Zo men’er van
plant, zullen de Boomen die’er van komen, ook enige kracht hebben, ’t geen zeer
bezwaard in den opslag, of de takken te vinden zal zyn, die men van den Boom
neemt, om ze elders te planten, zelfs niet, zo men elders den genees-krachtigen Boom
plaats geeft; want zyn natuurlyk voedzel kwyt zynde, en ’t sap, waar uit hy zyne
kracht haalde, is hy wat veranderd, maar zo gy wilt, dat hy zyne kracht weder krygt,
moet gy ze voeden en besproejen met geneeskrachtige kruiden, gelyk we gezegd
hebben; en men moet dat niet alleen aan Boomen doen, die men weder plant; maar
in die noch van lucht noch plaats veranderd zyn; en echter moet men alle jaren, of
op zyn minst alle twe jaren de Geneesmiddelen herhalen, ’t zy ze enkeld, of
gemengden zy, bewarende, of anderen, en ze plaatsende, gelyk we de eerste reis
gezegd hebben.
Zo gy wilt maken, dat alle uwe vruchten kracht van Medicynen hebben, moet gy
eerst met een Apotheker afspreken, om enige enkelde Geneesmiddelen te hebben,
die Buik zuiveren, van ’t getal van zulke, die niet geweldig zyn, als de Rabarber,
Lorkenzwam, Senne, Veelvoet, Epithimus, ’t zaad van Karthamus, Mirobalanen,
Tamarinden en dergelyke. Nat dat gy ene, of twe van die enkelden hebt gekozen, die
u tot uw oogmerk dienstig zyn, moet gy op den raad van een verstandig
Geneesmeester, de geheelste stukken daar van nemen, en stampenze grofjes. Daar
na moet gy ze enigen tyd weken met wat Kaneel en zaad van Anys, in Wei, of
Oxymel, of in Gerstendrank, of in Wyn en Water, of in enige aangename vocht, naar
de gematigheid en den tyd. Dit gedaan zynde, zal men’er de vocht afgieten en zachtjes
uitpersen, en ze in een Vat gedaan heb-
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bende, ze met de vruchten op de as-een weinig warm laten maken, en ze enigen
weinigen tyd laten drinken, gelyk’er Kolumella van spreekt. Maar men moet op vele
plaatsen zetten Pruimen, Persikken, Peren, Vygen, Kween en Kersen, als die vruchten
maar in de Zon gedroogd zyn, of in den Oven, om ze te beter te bewaren. Als de
vruchten wel doorweekt zullen zyn met dat Treksel, en men ze vol zal zien, zult gy
een geneeskrachtige spys hebben, die zonder pyn afgang zal maken; gy zult even
eens met de Razynen van Damas kunnen doen. Maar men moet de kornen, die’er in
zyn, uit nemen; zo ’t gebeurt, dat die Vruchten, dus bereid, enige kwade geur hebben.
Gy zult ze met Suiker dekken, of met gemalen Zoethout, of Kaneel, of met gekonfytte
Anys, naar de smaak, op dat de kwade geur door ’t tegendeel genezen worde.
Men heeft een gemaklyke en gezonde manier, om Kween en andere grote vruchten
in den Oven te koken, en ze onder ’t koken tot Buikzuiveren bekwaam te maken, en
de ingewanden te versterken. Neem Water, of Wyn, waar in Kammoni is getrokken,
de schors van Wolfsmelk, Turbith, of andere Geneesmiddelen, waar in gy daar na
droge Pruimen van Damas zult doen, Vygen, Razynen, en gy zult ze’er in laten
weeken tot dat ze’er bol van zyn. Deze vruchten, dus gereed gemaakt, zullen zachtlyk
den Buik ontlasten, want zy nemen de substantie niet, maar wel de kracht der
Geneesmiddelen mede.
Men heeft’er, die de vruchten nemen, waar van we gesproken hebben, ’t zy ze
droog, of nat zyn, en ze niet doen weeken; maar zy verkiezen, op den raad van den
Geneesmeester, de drogeryen, die hun nodig en dienstig zyn, en zy kneuzen ze niet,
maar doen ze in een schoon doekje, en laten ze met de vruchten in ene Pot koken,
in Water, of Wyn, doen’er daar na wat Suiker by, en doen ze dus de lekkerbekken
eten, of nemen ’t sap alleen; en wat de Vruchten belangt, welke ze hebben doen
koken, zy laten ze door een zeef kleinzen, en zetten ze in een Pot ten gebruike weg.
Men heeft’er, die, na langen tyd de vruchten op gezegde wys te hebben geweekt,
ze ook doen drogen; en als zy daar na droog zyn, sluiten zy ze in in een Doos weg,
om’er van te nemen, als zy ze van doen hebben; en eer zy ze eten, schrappen zy ze;
en doen’er Suiker by; en zo de hltte groot is, doen zy ze in Rozewater weeken: maar
in de Winter in Wyn, doen’er Suiker op, en ’t den Zieken innemen. ’t Beste is den
naam van een verstandig Geneesmeester in te nemen, ik versta dit van al wat ik te
voren tot hier toe heb geschreven; want hy zal de goede Droogeryen uitkippen, die
den Zieken dienstig zyn, en voor de gezondheid. Hy zal de menigte en de hoeveelheid
weten, en ’t bestier daar van op zich nemen, naar dat hy ’t meent te behooren.

Om te maken dat Sla, Bernasie, Postelein, Komkommers, Kawoerde,
Pompoenen, Rammenas, Frambozen, Aardbeijen, Aalbessen, en dergelyke
vruchten, kracht van loslyvig maken hebben.
Zo gy de zaden drie, of vier dagen voor het zajen in een Treksel van de enkelde die
Buikzuiverende zyn, doet weeken. Als gy ze hebt doen drogen, nog verscheiden
malen besprengt, en in een wel gemeste en bearbeide aarde zaait; zal alles wat’er
voor den dag komt de kragt en hoedanigheid der Geneesmiddelen hebben, in welker
Aftreksel gy de zaden geweekt hebt. ’t Zelfde zal geschieden zo gy de Planten met
het water besprengt, daar die Drogeryen in hebben geweekt; alzo de Planten nog
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jong zyn, en teder en niet doen dan groejen. Zo men ze dan zachtlyk besprengt; doet
men, gelyk een Min zoude doen, die haar kind zoogt op zynen bekwamen tyd, en dit
alle dagen herhaalt. Door dit middel zullen die Planten gemaklyk de kracht krygen
van zacht en loslyvig te maken, en ’t lighaam te zuiveren. Zo de hitten groot zyn,
zult gy somwyl en op bekwame tyd de Planten besproejen met het afziedsel, gelyk
we te voren hebben gezegd.
Enigen ontgraven de planten, als ze nog klein zyn, ontdekkenze tot aan de kleinste
wortels toe, dragende wel zorg, dat men ze niet te hard handele, of uit den grond
hale. Dit gedaan zynde, neemt men de loslyvigmakende middelen, die men zoekt,
en ze, zo het nodig is, wat gestoten hebbende, strooit men ze deur de wortels heen,
die ontdekt zyn, gelyk we te voren van de Boomen gezegd hebben. Hebbende daar
na de wortels weder met aarden gedekt, Iaat men ze groejen, en de kracht van de
Geneesmiddelen opslurpen; ’t geen ik voor zeker weet beproefd te zyn geweest.
Anderen vergenoegen zich met in ’t putje, ’t geen men in ’t verplanten maakt, de
gezochte Drogeryen te gojen. Hebbende daar na de aarde wel gemest en besproeid,
zo ’t nodig is zetten ze hunne Planten in de aarde en latenze daar.

Geheim om natuurlyke Waters en Fonteinen, die voor Mensen en Beesten
zeer dienstig zyn te hebben op plaatsen, daar gene Wellen, Beken, noch
Regenbakken zyn.
Om Fonteinen te maken, die heerlyk, van beter Water, dan natuurlyke Wellen zyn,
welke menigmaal van Berg-, of andere stoffen bezet zyn, die ze in hunnen weg
bejegenen, gelyk men in de Steden ziet, daar enige vunsheden dicht by zyn; heeft
men niets anders te doen, dan de natuur na te volgen, en te overwegen, hoe het
Landhuis staat, daar men een Fontein, Wel, of Regenbak wil hebben: want het is
zeker, dat de natuurlyke Bronnen van ’t Regenwater voortkomen, dat in zekere
plaatzen by een komt, dat het bejegent. Zie daar hoe ge een Fonte kunt maken, die
nooit zal uitdrogen. Zo uw Huis aan den voet eens Bergs is, en gy zorge draagt, dat
het water, ’t geen valt, door de ene, of de andere scheur niet weg rake, zultge ene
grote menigte van water by een
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kunnen krygen, en het aan den voet van uw huis doen zakken. Draag wel zorge,
dat’er geen gat zy waar door gy uw Water kunt verliezen; en zo’er een is, stop het
met steen en aarde, en maak het daar na zo, dat’er gene opening zy, waar door ge ’t
aan de linker noch rechterzyde kunt verliezen; op dat het ter plaatze kome, geschikt,
om ’t Regenwater te ontfangen; en een Grup in den gantsen omtrek hebbende
gegraven, doe de steenen van de eerste Regenbak zonder Tras metzelen, op dat de
waters uit den eersten, in den tweden zouden kunnen lekken, of doe een koper
Roostertje maken, of een Plaat met gaatjes, op dat’er niets dan water deur ga. Wanneer
het dus door ’t Zand zal zyn gegaan, en door den eersten Regenbak, zal het fyn genoeg
zyn, als het in den tweden komt; de ruimte van die Bak zal groot en open zyn als een
Vyver. Men moet een derde Bak maken, die lager is dan de andere twe, waar uit het
water zal komen tot gebruik van ’t huis geschikt. Zo gy den rand der Regenbak wilt
opschikken ter plaatse, daar men’er het water uithaalt, kunt gy daar een fraaiheid
naar uw believen op maken, of in orde, of Rotswys, of andersins; en’er aan de rechter,
of linkerzyde Boomen op planten; die gy kunt boogswys, of als een Hutje buigen,
om aan uwe Fontein fraaiheid te geven.
Zyn’er Graften rondom uw huis, kunt gy’er dit water met Pypen inleiden, gelyk
men te Lion, Parys en andere plaatsen doet, daar men ze onder de Graften deur doet
loopen, door middel van zekere houtten Buizen, daar toe voorbedachtlyk gemaakt.
Deze zyn van boven gedekt, en men zet een Pyp van Lood op de plaatsen, daar ’t
Fontein-water deur gaat.
Zeg niet, dat het een Regenbak zy: want men moet het met goed recht een Fontein
noemen, om dat het water, ’t geen ze geeft, de Schatkamer der andere Fonteinen is.
Men kan zelf zeggen, dat het het beste van alle waters zy: want daar is gene natuurlyke
Fontein, die waters kan geven, van welker deugd men zo wel verzekerd is, als van
’t geen waar van we spreken. De reden daar van is, om dat de gantse aarde vol is van
verscheiden Bergstoffen, waar van het water, loopende door de Buisjes der Rotsen
en aarde, altyd wat zouts van Bergstof, of venyn mede sleept, en ’t is kwalyk mooglyk,
dat het anders zoude wezen; ’t geen echter in onze Fontein niet wordt gevonden.
Men weet daar by, dat het een algemene regel zy, dat de lichtste waters de beste
zyn; en heeft men Waters, die lichter dan de Regenwaters zyn? zy zyn te voren
opwaard gevlogen, en dat geschiedde door de kracht ener heete uitdamping. Maar
de waters die na boven toe gaan, kunnen niet dan weinig aarddeelen met zich voeren,
en nog mindere Mynstoffen, en ’t water, dat zo licht is, klimt dampwys op, en valt
weder op de aarde daar gene Mynstoffen waren, noch iet, dat de waters kan bederven.
En om beter te doen weten, dat de Regenwaters lichter en gevolglyk beter zyn.
Vraag uwe Verwers en Suiker-rafineerders; zy zullen zeggen, dat de Regenwaters
voor hunne zaken beter zyn, gelyk voor verscheiden andere dingen. Zo gy u aan alle
die bewyzen niet overgeeft, zend ik u na Vitruvius toe, die ’t verstandigste van alle
Waters heeft gesproken.
Ik vergeet u te zeggen, dat, als het buitengemeen met een stortvlaag regent, de
waters, die van boven de Bergen met groot geweld komen storten, ene menigte van
aarde, zand en andere stoffen kunnen mede slepen. Om die grote overstromingen
tegen te gaan, moet men groote steenen dwers over de plaatsen leggen, daar ze af
komen vlieten; en door die middelen zal de kragt van ’t water gebroken zyn; en ’t
zal zich zachtlyk na zyne plaats begeven.
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Zo uw Landhuis een halfkwartier van een myl van een Berg af is, op zy van een
huis, kan men daar een Fontein doen komen; als de waters die daar van komen vlieten
in de velden vry ver van ’t huis door middel van Gruppen, of Riolen, die beginnen
aan den voet van den Berg, en door de zelve ze doen komen aan den kant van uw
Erfgoed; en als gy ’t in een vlakte aan den kant van uw huis geleid hebt, moet gy ’t
overschot na den kant toe, door lode Buizen; of die van aarde, of hout zyn, leiden.
Wil men een Fontein in een vlak Land maken, is ’t een geheim daar een Fontein
te krygen. Dan moet men door Mensen handen ene schuinte maken, ’t geen grote
onkosten baart, alzo de grond aan de ene kant gehoogd, en aan de andere kant
afgenomen moet worden, en noodwendig bestraat.
Ik wilde voor eerst een Veld dicht by ’t Huis kiezen, en naar de grootte des
huisgezins; daar wilde ik een Waterperk maken, en hebbende de Lyn getrokken,
moet men met een menigte van Mensen de aarde wegnemen, van ’t naaste eind van
het huis, daar men den Regenbak wilde maken, en ze doen brengen aan de andere
kant van de vlakre, en door dit middel, zal men aan de ene kant ’t deel naast aan ’t
huis geen twe voeten afgenomen hebben, of ’t andere gedeelte zal vier voeten hoger
zyn, ’t geen een genoegzame hoogte is, om al ’t water dat in ’t Waterperk valt, te
leiden. De onkosten zyn zo groot niet, dat men daar geschil over behoort te hebben:
maar wat de kosten van het straten belangt, die kunnen groter en kleinder zyn, na
dat men’er de dingen vindt, die men’er toe nodig heeft.
Ik heb u te voren gezegd, dat, zo de aarde zandig was, de Regenwaters daar zo dra
zouden deur loopen, als zy gevallen waren, en dat, zo alle gronden zodanig waren,
men nooit Fonteinen kon hebben, en dat de Fonteinen niet komen, dan daar van daan,
dat de aarden met steenen, of Mineraal bezet zyn. Daarom, als gy de aarde van den
enen kant van de vlakte na den anderen hebt gebragt, en ze gants gereed is om de
Regens te ontfangen, zoude u dit van geen nut altoos zyn, om dat’er niets zoude
wezen, dat in staat was om
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’t water te houden. Zie daar, waarom ik zeg, dat het nodig zy, dat het Waterperk
gestraat worde, om water te kunnen houden. ’t Hoeft juist niet van gehouwen steen
te wezen, noch van harde steen, als de straten in de Steden, noch enkel met zand
gestraat, zo men ’t op de plaats niet vind. Men moet de steen met enkelde aarde
leggen. Zie daar hoe ik ’t versta om de koste zo groot niet te maken. Zo men platte
steenen neemt, gelyk men in verscheiden landen vindt, moet men ze op zyn plat
leggen, op dat ze meer plaats beslaan, als zy maar beletten, dat de aarde geen water
opslurpe; ’t is dan evenveel hoe ze zy gelegd.
Zo men zo een Waterperk op een plaats maakt, daar gene steenen zyn, maakt ze
daar van gebakken steen, of klei. Een Werkman kan een stuk grond, dicht by huis
verkiezen, en ’t aan de ene kant hebbende gehoogd, gelyk ik te voren gezegd heb,
moet de Werkman een zeker soort van houten Hamer hebben, en de aarde gelyk
slaan. Als zy wel toegeslagen is, en gereed gemaakt, zal hy twe Waterbakken maken,
gelyk ik boven heb gezegd. Hy zal zoeken na een plaats van Wei, of Bos, daar de
grond wel dicht is van gras, om daar den grond van zyn Waterperk mede te beleggen,
en op dat de wortels van ’t kruid van de ene in de andere Zode mogen reiken; moet
hy alle de samenvoegsels daar van met fyne aarde vullen, door dit middel zullen de
wortels van de ene in de andere Zode overgaan; en als het een weg van Weigrond
is, die het water na de Waterplaats door zyn hellen geleidt, en die aarde geenwater
na zich haalt, zoude ze de vryheid geven, van zich na de Waterplaats te begeven;
want men ziet op duizend plaatsen van aarde, die geen drie voeten afhelling hebben,
dat daar altyd ’t water op ’t laagste van de Weiden zich begeeft, en daar een tyd lang
blyft staan, eer het de aarde heeft na zich gezogen: want de menigte van de Kruiden
en Wortels maken, dat de grond het water zo dra niet na zich haalt, als de omgeploegde
grond. Ik wil niet zeggen dat de scheuren, die des Zomers in de aarde komen, ter
oorzake van de droogte, niet kunnen maken dat de grond een deel waters na zich
halen kan: maar de afhelling van ’t Waterperk is oorzaak, dat het water zich terstond
tussen ’t zand begeeft, dat onder de eerste Waterplaats is. Zo de Werkman maakt,
dat’er Boomen rondom zyn Waterperk staan, zal hy daar door schaduwe geven, en
beletten dat de Zoden zo veel deur de droogte niet scheuren. Ik wilde ook dat hy ’t
gras van de zoden zonder majen liet; en dat het Regenwater, dat van boven na beneden
kwam, ’t gras deed omleggen, alzo het zelve dienen kan voor ’t scheuren van de
aarde; en als het gras verrotte, zal het zout deszelfs zich in ’t water begeven, en maken
dus ’t water beter.
Zo ’t Veld daar men ’t Waterperk maakt, voor ’t gantse jaar niet genoeg is, en ’t
begint op te droogen, moet men’er nog een stuk Lands by nemen, en even eens te
werk gaan; gelyk we gezegd hebben. Men doe een Kraan aan de Waterplaats voor
’t Huis en ’t Vee maken; en men make een Waterbak op zy om water te halen om ’t
Vee te drenken. Men steke een Kraan op den hoek van de Fontein, en als men ’t Vee
moet drenken, moet men de Kraan open drajen, en ’t in een Bak laten loopen, waar
uit het Vee drinkt, en dan zullen de Beesten zuiver en rein water drinken.

Geheim, of Middel om water te vinden, en Putten te maken.
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Doe ontrent vyf voeten diep in den grond graven, zet, na het ondergaan der Zonne,
in ’t gat een aarden Pot, en die met Olie gevreven hebbende, neem Wol ontrent een
hand breed, na dat gy ze te voren wel gewassen en gedroogd hebt; maak daar op zo
een wys een steen aan vast, dat ze niet vallen kan, lym die Wol dus bereid aan de
Pot vast, welke geschikt is, om te ontdekken of’er water op de plaats zy. Neem dat
Vat, en keer het in ’t gat zo om, dat de Wol juist in ’t midden zy, en de aarde niet
rake. Dek die Pot, ontrent een voet en een half van de hoogte, met aarde, en laat de
Pot dus den gantsen nacht staan. Een weinig voor ’t opgaan der Zonne zult gy’er al
de aarde doen afnemen, die men op de Pot gelegd heeft, en ze doen omkeeren, en
zetten boven ’t geen den gantzen nacht onder geweest is. Vindt gy uwe Wol van
water nat, en kan men ’t’er met de handen uitwringen, zal ’t een gewis teken wezen,
dat’er water zy, en dat men om ’t te vinden, niet veel hoeft te graven. Zo de Wol met
de Pot die tekenen niet geven, reken dan niet, dat gy ’t daar ter plaatze vinden zult.

Ander geheim, om ’t water onder de aarde te vinden.
De aarde, welke de Pottebakkers gebruiken om hun werk te doen, is een goed teken,
dat men het daar ter plaatse zal vinden.
Houd u op om ’t te vinden ter plaatze, daar de aarde zwart, of steenig, schynt; en
de steenen zwart, of rood schynen.
Doe een gat van drie voeten diep maken, en anderhalve voeten wyd, ontrent den
middag, steek daar een spongie in ontrent den middag, dek ze met hout dat eerst is
gehakt. Laat deze Spongie in dat gat; en kom’er na drie uren weder, en vindt gy ze
vochtig, is ’t een bewys, dat men’er water zal vinden, en doe daar een Put graven.
Als men water in een lichte aarde doet vinden, vergenoeg u: want zo gy na de Wel
zoekt looptge gevaar van ’t alles te verliezen
Zo de aarde zandig, of zwart is, of dat zy van Leem, Klei, of kleine keitjes zy, met
zand, zal’er ’t water zeer goed van zyn; zo zy van dary, of modder, of datze van slyk
zy, is ’t niet te denken, dat men ’t’er vinden zal.

Geheim om goud des Levens te maken.
Vryf in een marmoren Mortier, dat vry heet is; twaalf onzen gezuiverde Kwik, met
twe dagmen
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vylsel van Goud. Giet’er koud water op, en laat het daar op staan. Was ’t twemaal.
Laat het smelten in de geest van Vitriool, daar gy ’t den tyd van acht uren in zult
laten trekken; destilleer het daar na vyfmaal, en de laatste reis tot dat het droog is.
Bewaar het in een Bottel.
Men geeft het van zes grein aan jonge luiden, tot tien voor de sterke in de ene, of
de andere vocht.
Eigenschappen. Dat goud van Wyn geneest de Pest, de Pokken, de Melaatsheid,
Waterzucht, en de schrikkelykste ziektens. Zo men ’t met een Smeersel mengt,
geneest het de Chankers en de Verzweringen gans dra.

Geheim om den Balsem van Goud te maken.
Doe twe dragmen Stofgoud in zes onzen Mastik-olie den tyd van twe maanden lang
in warme Paardemest trekken, giet’er de Olie af, en laat het Stofgoud nog twaalf
dagen op geest van Wyn trekken; destileer zachtjes, en de Balsem zal op den bodem
van uwe Kolf blyven zitten.
Gebruik. Zo gy een Chanker, of verzwering met gedachte Balsem smeert, is ’t een
goed middel voor de stuiptrekkingen, zwakheid van leden en beroerte.

Geheim om Goud boven van verguld Zilver, Hout, enz. te halen.
Neem twe oncen geest van Tuthia en een once geest van Bergzout, meng het met
malkander in een verlooide aarden pot. Zet het in zodanig een Vat, als u behaagt, ’t
zy van Gedreven, of Graveerwerk, laat het daar den tyd van vier uren in koude. Uw
water zal de kleur van Goud krygen, en uw Vaatwerk zal zwart worden. Om ’t te
herstellen moet gy ’t zetten op de fornuis van de Goudsmeden. Neem ’t vergulde
houd, doe het in een Ketel met deszelfs Kapiteel en Ontfangglas, over al wel dicht
met een Varkensblaas toegemaakt, die in Eiwit is gedoopt. Destilleer het tot de dikte
ener Gomme, en gy zult uw goud hebben.

Geheim om allerlei bloeden te stelpen.
Neem een once en een half fyne Suiker, zo veel Olie van zoete Amandelen, zonder
vuur gemaakt; doe daar zo veel Bolus in, als nodig is, om een kleurtje aan gezegd
Smeersel te geven.
Gebruik. Dit middel zal de Zieken nuchteren innemen, na dat hy den dag te voren
een Klisteer heeft genomen. Men moet deze Remedie drie dagen aan een herhalen.

Geheim om een goede Hippokras te maken.
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Neem drie oncen Nagelen, Muskaten, lange Peper, Kardemom, of Grana paradisi,
van elks evenveel, stamp het alles in een Vyzel, en doe het in een Fiool, en giet daar
over wat minder als een mutsje overgehaalde Brandewyn, sluit de Fiool dichtjes toe,
met Spaans was; en een Pergament daar over heen. Men moet die Fiool wel heet in
den hoek van den haart zetten, om’er zich van te bedienen. Doe op een pint Wyn,
een half pond Poejersuiker, en van de ene tot de andere kan, zult gy daar zo veel op
gieten, dat de Suiker wel gesmolten zy. Daar na zult gy op die Wyn vier, of vyf
druppen van die Essentie doen, en gieten drie, of viermaal zo veel Wyn als een kan
in de andere; daar na zult gy proeven, of’er essentie genoeg zy. ’t Is niet nodig, zich
van een Lekzak te bedienen; als de Suiker wel gesmolten is, is de Wyn zo klaar, als
of men daar niets had in gedaan.

Geheim om Kruidnagelen te maken.
Men moet de Gomme Adragant eerst laten weeken, daar na de Suiker wel stooten,
en ze door een fyne Temes laten ziften. Daar na ook de Nagelen stooten, en nemen’er
op een pond Suiker, sestig, of seventig, als men ze sterk wil hebben. Om den deeg
te maken, moet men de Nagelen met de Suiker mengen, nemen een weinig Gom die
wel geweekt is, en smelten ze met Suiker en Nagelen, met den andere wel gemengd.
Als de Deeg zo stevig begint te zyn, dat men ze kan handelen; moet men ze met de
hand kneden, tot datze stevig genoeg staat, om ze te kunnen rollen, en daar Nagelen
van maken. Dit geschiedt met de vingeren tot de grootte en langte van een Nagel, of
meer, zo men wil. Men maakt op ’t eind een kruis, met een mes. Men moet zorge
dragen, dat men de ene op de andere niet legt, doende ze drogen.
De Deeg van Kaneel kan even eens gemaakt worden, als die van de Nagel; en om
ze te maken, moet men den Deeg zo dun en klein, als men kan op papier rollen. Daar
na zet men ze op een klein houtje, om na een Kaneelstok te doen gelyken, en men
doet ze even, als de Nagelen drogen. Men heeft een once Kaneel van doen voor een
pond Suiker, en bewegen ze een weinig op ’t papier om ’t’er aan vast te doen kleven.

Geheim om Elixir van Paracels te maken.
Neem de geest van Wynsteen, Vitriool, Nitrum, Rotsaluin, van elks even veel.
Ontbonden in de geesten van gezuiverde Merkurius. Destilleer alles tot een olie; gy
zult alles destilleren blyven, en overhalen, tot dat uwe stof in een witte stof veranderd
zy, die van aangename reuk is. Zy is zonder byten. Zy overtreft de Olie van alle
Metalen.
Eigenschappen. De Elixir geneest de Melaatsheid, Chankers, Kropgezwellen, en
Hoofdzeer, zo door smeren, als opleggen.
secretaris. geheimschrijver. schrijver. Dewyl dees gedurig zit de Maag, Lever,
Milt
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gedrukt worden in hun doen; maakt dit, datze voor de zwakheden van de Maag bloot
staan, en voor de verstoppingen van Lever en Milt. Voorts maakt de enerleije
beweging van de hand ene styfheid en trekking in de muskulen van de hand, waar
uit een doofheid in die deelen ontstaat, die allengskens hunne krachten verliezen.
Eindlyk geeft de gedurige oplettenheid met het gezicht, en het vooroverleggen van
’t hoofd gedurig voedsel aan pyn in ’t hoofd, en zinkingen op de Ogen, en andere
ziekten, die door de oplettenheid worden vermeerderd, welke de Geheimschryvers
genoodzaakt zyn te hebben, om de gedachten van hun te volgen die hun voorzegt.
Om alle die ongemakken voor te komen, zullen de Schryvers de ene, of andere
gematigde oefning doen, Vryvingen en voorzichtigheid gebruiken, met matigheid;
hunnen toevlucht tot Buikontlastende middelen hebben, voor al, zo men tekenen van
verstopping in de Ingewanden gewaar wordt. Zy zullen de doofheid van den arm, en
de hand voorkomen, door ze te vryven, met een weinig zoete Amandelolie, daar
enige weinige druppen Brandewyn onder kunnen worden gedaan. Voor de pyn in ’t
hoofd zullen ze van de vluchtige hoofdzouten
gebruik maken, als ’t Ammoniakzout; waar van de geur bekwaam is, om doofheid
weg te nemen. Zy zullen nuttig de Geneesmiddelen gebruiken, die bekwaam zyn om
’t hoofd te ontlasten; gelyk de Pillen zyn van Jan Kraton, de Kaau- en Nies-middelen.
Zy zullen myden Spyzen, die verstoppen, en bezorgen de losheid van den Buik door
zachte Klisteren, als ’t nodig is.
sedum.
seep is een Mengsel dat men met Olyven-olie, Kalk, en de As van ’t kruid Kali, of
Souda maakt. De Seep dient voornamelyk om Vet af te wassen, en Lywaat wit te
maken. Men gebruiktze ook in de Medicynen, om de hardigheid van de Lyfmoeder
te verzachten, de Haarworm en andere Gezwellen. Men haalt’er ene Olie uit, door
de Seep met Asse te doen destilleren. Die Olie is zeer ontbindende.
Men maakt twederhande Seep, welke men door hare kleur van den andere
onderscheidt. ’t Ene is een witte, ’t andere ene zwarte Seep.

Hoe men witte Seep maakt.
Neem twehonderd pond zwarte Souda, wel fyn gestooten, met honderd pond levende
Steenkalk; Les de Kalk half met water. Laat het daar by, tot dat het niet meer rookt,
en dat zy aan stof is. Meng daar na de Soude wel met Kalk, en roer ze met een grote
houtten spatel; doe daar na alles in een Ton, die van boven niet toe is, en zet’er een
Bak onder, welke men noemt een Emmer om water te putten, en’er een papier in, op
dat Soude zich door den Emmer niet menge. Dit gedaan zynde zult gy op de stoffen
water gieten, dat ze’er twe, of drie Emmeren boven op staat. Daar na zult ge de Ton
wel sluiten, op dat het geen’er in is, niet vervliege; gy zult het laten rusten, en vier
goede uren laten weeken. Daar na zult gy’er uw water uithalen, ’t geen ’t eerste is,
en tekenen dit wel, om te maken, dat het ene met het andere niet worde verward. Als
’t alles is uitgehaald, zult gy ’t wel sluiten, en doen’er water op, en laten ’t daar op
vyf uren staan. Gy zult het’er nog eens afhalen, en tot drie en vier reizen toe opdoen:
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maar evenwel zo veel niet als gy gewoon zyt; en gy zult als boven doen. Gy zult al
uw water tekenen, en toestoppen. Daar na zult gy nemen twe hondert ponden goed
Schapen, of Koejevet; en als gy uwe Seep wilt maken, zult gy uw Vet in een Ketel
doen, welke gy over ’t vuur zult hebben, en ’t laten smelten. Zo dra als het gesmolten
is, zult gy’er een emmer, of twe van ’t twede water op gieten, tot dat het een Deeg
is. Als ’t een Deeg is, zult gy’er van tyd tot tyd van uwe eerste water ingieten, met
een emmer te gelyk, en latende den tyd van een kwartier uur tussen beide verloopen.
Als gy’er ’t eerste en twede water onder hebt gegoten, zult gy’er allengskens, van
half uur tot half uur, een emmer van het derde en vierde water op gieten,tot dat gy
ziet, dat het na het ophalen op de kant van de Ketel styf blyft, en grote draden spint,
dan zult gy ’t in Kassen, of Laden doen, die te voren met Olyven-olie zyn gestreken.
Gy zult ze ontrent drie dagen laten koud worden, en zult bevinden duizend pond
Seep. Men moet niet vergeten wanneer gy veel kookt,’er groot vuur onder te maken:
maar als men weinig wil maken, hoeft men geen vier waters te hebben, men moet’er
niet meer dan drie hebben, en letten te doen, als boven.

Seep van Olyven Olie.
Neem twehonderd ponden van de beste graauwe Souda; meng ze met honderd ponden
levende Kalk, doe ze in een Ton. Men moet de Kalk half lessen, tot stof maken, en
met Souda mengen. Gy zult hier by doen, gelyk in witte Seep, gemeen water, ’t welke
gy drie, of vier uren zult laten trekken. Daar na zult gy’er uwe water af laten loopen.
Als van ’t eerste water acht emmeren, van het twede ook zo veel, van het derde ook
zo veel. Doe’er daar na twehonderd pond Olie van Olyven by, te weten, in uwe Ketel
gesmolten, en doe’er uw vuur onder om ’t te doen smelten. Daar na zult gy’er een
emmer van uw twede water bydoen, en enen emmer van uw erste water, dan zal uwe
Olie een Deeg worden; en als gy ziet dat ze aan uwe Ketels Seep maakt, zult gy
voortgaan, met’er gedurig van ’t eerste en twede water onder te gieten. Gy zult twe
emmers van ’t eerste water bewaren, om ’t op ’t laatste te gebruiken, als ’t byna
gekookt is, om ’t’er van beetje tot beetje met een Bak in te gieten, om ze te doen dik
worden. Als ’t eerste en twede water is uitgegoten, zult gy nemen tien ponden Styfzel,
en mengen ze in ’t derde water; als ’t gemengd is, zult gy ’t in de twe emmers doen
van ’t eerste water, ’t welke gy bewaard
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zult hebben, gy zult ’t wel mengen. Daar na zult gy’er dit water allengskens in doen,
tot dat de Seep genoeg is gekookt, en een kwartier uur daar na zult gy ze in uwe
Kassen opscheppen, doen’er mede gelyk de eerste reis, en hebben vyf honderd ponden
Zeep.

Gemarmerde Zeep.
Neem zwarte Souda vyf en seventig ponden, en vyftig ponden levendige Kalk, meng
’t wel ondereen; doe het daar na in een Ton, gelyk men met de witte Seep te werk
gaat: gy laat het ook zo lang weeken, daar na schept gy’er uw water af; te weten ’t
eerste, twede, tot uw vierde water toe, gy zult’er van elks zes emmers vol aftappen.
Gy zult ze wel tekenen en dekken; neem daar na honderd ponden Vet, of wild gy’er
geen Smeer onder doen, neem honderd ponden gesmolten Olyf-olie, welke gy in een
Ketel zult doen, en doen daar goed vuur onder. Na dat dat is gesmolten, moet men
daar van het twede, derde en vierde water onder doen. Laat het daar na koken, tot
dat het dik wordt tegen de Ketel. Daar na zult gy ’t allengskens, van half uur tot half
uur, met een geheel water wellen, naar dat het vuur is, ’t geen gy’er onder maken
zult. Gy moet’er yder half uur wat onder doen, tot dat het zyn water laat loopen. Daar
na zult ge uwe Seep in uwe Kassen doen, om’er water uit te halen, dat gy’er uit
zuiveren zult. Als ’t’er uit gezuiverd is, zult gy de Seep in de zelfde Ketel doen, en
doen ze als te voren koken; daar na zult gy een emmer van ’t witste water nemen,
en daar uwe Marmering in gojen.
Om uwe Marmering te maken, moet men nemen, twe emmers van ’t eerste water,
en zes ponden Koperrood, gelyk men het in de Kruideniers winkels haalt; met een
pond Oprement, en doen alles in een Ketel koken, tot dat het wat dik worde, gelyk
Olyven-olie. Gy zult het dan wel met den andere laten koken, tot dat ge ziet dat het
zich scheidt, en dat het witte en blaauwe aders heeft. Dit gedaan zynde, zult gy ze
doen in uwe Kassen, en laten koud worden.
Let wel, dat gy onder ’t koken van uwe Seep in de Ketel gedurig met een houten
Spatel moet roeren, op dat ze niet aanbrande en beter verenige. En voor de witte Seep
die de eerste is, moet men een emmer van het eerste water bewaren, om ze’er op ’t
laatste in te gojen: want dan zal ze beter dik worden, en een half uur eer men ze op
schept, of maar een kwartier uur, zal men twe oncen Rotsaluin op twaalf ponden
Smeer doen, en ’t te voren wel in een Pot doen smelten met een weinig derde, of
twede water. Daar na zult gy ’t in uwe Ketel gojen. Draag wel zorg, dat gy de
hoeveelheid van ’t geen gy’er in doet, in acht neme met uwe Seep te verminderen,
als of gy daar van niet meer dan honderd ponden, twehonderd ponden, of vyftig wilde
maken. Maak dan uwe Waters naar gelang, en doe’er van dat water, met een Bak,
van tyd tot tyd toe in. Dit is de fraaiste zaak, die gy zien kunt, als zy wel gemaakt is.

Hoe men Seep maakt die goed is om vlekken uit Laken te krygen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Neem een pond Rotsaluin, brandt ze; zes oncen poejer van Iris, stoot het onder een,
neem daar na twe ponden en een half witte zeer fyn geraspte Seep; neem daar na een
halve Osse gal, en een wit van een Ei, of twe; meng alles met den andere tot een
lighaam, doende daar een weinig gestootten zout onder; doe’er daar na zo veel Seep
onder als nodig is, om’er lyf aan te geven, om’er Ballen in goeden Deeg van te maken,
die hard zyn, en doe ze drogen in de schaduwe; om dat’er de Zon niet goed voor is;
en wilt gy ze verkoopen, maak ze in Maten, of Gewichten.
Als ge uwe Vlekken wilt wegnemen, bezeept eerst uw Laken van alle kanten, met
vers water, vryvende uw ene Laken tegen ’t ander, was het daar na met schoon en
vers water, tot dat het water helder blyf; en dunkt u, dat de vlek’er niet wel is
uitgegaan, laat het laken drogen, en herdoe ’t nog eens als te voren, en alle vlekken
zullen’er uit zyn.
Men geeft aan de Seepen verscheiden namen naar de plaatsen, daar ze van daan
komen; men onderscheidt ze ook naar hunne hoedanigheden; men geeft voor, dat de
Alikantse de beste zy, men laat daar op de Karthageense volgen, de oprechte
Marseillise volgt daar aan, daar na die van Toulon, die men verkeerd, Seep van Genua
noemt; als de minst geachte van de genoemde: maar nog minder is die van Parys en
de andere plaatsen van Vrankryk.
De witte Seep, waar van we het Mengzel opgeven, is hard en vast, de zwaarste is
zacht, ja byna dun; men heeft’er twederhande soort van, het een is zwart, of bruin,
het ander groen.
De zwarte, of bruine wordt te Amiens en in andere plaatzen gemaakt, met den
droessem van Lamp-olie, Potloot en Kalkwater.
De groene Zeep maakt men ook in Holland van Hennip-olie. Deze twe soorten
van Seepen zyn goed, zy worden vooral van de Mutzemakers gezocht, die ze
gebruiken om Wolle te zuiveren van zyn vet, en van Lywaatwassers.
seepbal. Savonet. Is een kleine bal van Seep, bereid om baard te scheren, en ’t
aangezicht en handen te wassen.

Hoe men gemene Seepballen maakt.
Neem vyf ponden Seep, rasptze en stampze een tyd lang in een Vyzel, kneedze daar
na wel om’er de kleine stukjes nog uit te halen, die niet mogten deurstampt zyn. Doe
daar na uwe Seep weder in de Vyzel met twe ponden Styfzel, een once Olie van
Oranje, of Citroen, en ontrent een halfpintje Mahaleb, zo bereid als we hier achter
zullen zeggen. Meng daar na alles met een stamper; stamp ze daar na tot dat de Deeg
gemaakt is. Gy zult dezen Deeg zo rollen als gy wilt, om’er Seepballen van te maken;
zo ze te week zyn, zult gy ze van zichzelve laten opstyven.
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Water van Mahaleb.
Stoot vier oncen Mahaleb in een Vyzel, en laat het enen dag gemengd staan met een
halfpint water, of tot ’s anderen daags. Laat daar na ’t water deur een doek loopen,
en wring de Mahaleb wel droog uit. Laat daar na in ’t zelfde water twe oncen gegooten
wit van Ceruis, doe’er daar na een handvol Zout by.

Boulonse Savonetten.
Neem een pond Genuase Seep, snyze in kleine stukjes, en vier oncen levende Kalk,
die gy wel zult stampen, met twe glazen Brandewyn, waar in zy alles den tyd van
twemaal vier en twintig uren zult laten weken; neem daar na een blad Papier, en stryk
ze daar over uit om ze te laten drogen; als ze droog is, zult gy ze wel stampen in een
Mortier, met een half once Mahaleb, een half once Citrien Sandelhout, een half once
Iris, zo veel Kalamus, vier oncen Gom dragant, alles gestooten; kneed het alles met
malkander met een wit van een Ei; de Gom dragant zal in ’t Rozenwater geweekt
zyn; maak daar na uwe Savonetten.
Neem een pond Iris, vier oncen Storax, twé oncen Citrien Sandelhout, een half
once Kruidnagelen, zo veel Kaneel, een weinig schors van Citroen, een once Mahaleb,
een Muskaatnoot, alles gestampt, en vier oncen Gom dragant, en gy zult het met wit
van een Ei kneden. De Gom dragant zal in Rozenwater gesmolten worden. Maak
daar na uwe Savonetten.
Neem een pond Iris, vier oncen Storax, twe oncen Citrien Sandelhout, een half
once Kruidnagelen, een stuiver Kaneel, een weinig Citroenschel, een once Mahaleb,
een Neutmuskaat; stoot alles. Neem daar na ontrent twe ponden witte Seep, rasp
deze, en doe ze op drie pintjes water; kneed ze daar na sterk met ontrent een pint
Oranje, of ander ruikend water. Neem daar na Styfzel naar believen gestampt en
gezift, mengze met de bovengezegde Drogeryen en de Seep, om’er een Deeg van te
maken. Neem daar na een weinig Gom dragant in water gesmolten, dat ruikt, en vyf,
of zes witten van een Ei, en maak daar uwe Savonetten zo groot van, als gy wilt.

Om de Seepballen wel te doen ruiken.
Neem Muskus zo veel u behaagt, doe die smelten in Angelikawater, neem daar na
van ’t voorgaande Mengsel zo groot als een Seepbal. Doe alles onder een in een
Vyzel, met uwen Deeg, als Zuurdeeg, en maak daar uwe Savonetten.
sellery. Dit is het Apium Palustre, of Broekeppe, een bysoort van Pieterseli, ’t geen
ook Juffroumerk, of Waterhanevoet genoemd wordt, waar van wy op zyn plaats
gesproken hebben, alleenlyk met dit onderscheid, dat het anders geplant en behandeld
wordt, gelyk hier zal volgen.
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Behandeling en Aankweking van de Sellery.
Men zaait ze met het begin van April; maar alzo deze dikwils pleeg in ’t zaad te
schieten, zo is men gewoon, haar voor de twedemaal op het einde van Meimaant te
zajen, of in het begin van Junius. De laatste is beter en malser, en men eet ze
doorgaans als Salade in den herfst, en gedurende den gehelen Winter.
Om ze behoorlyk te zajen, nademaal het zaad zeer klein is, moet dat altoos heel
dun en netjes geschieden; want hoe zorgvuldig men daar ontrent is, echter bevindt
men naderhand, dat de Sellery, als ze opschiet, nog al te dik en dicht is, en dan loopt
ze gevaar van verstikken, zo men geen zorg draagt om ze te dunnen, op dat ze sterk
genoeg worde om haar te kunnen verplanten. Die de Hovenier-kunst verstaan, maken,
eer ze de Sellery op hare plaats zetten, daar een Kweelschool toe, dat hier in bestaat.
Men plant ze in zuivere aarde, drie vingers van elkanderen, in gaten, die men maar
met een vinger graaft; en zo dra ze daar sterk genoeg is gewoden, verplant men ze,
ter plaatze, daar zy moeten blyven.
Daar is twederlei wyze om de Sellery te verplanten. Voor eerst, in voren, die zo
diep zyn als ’t yzer van een Spade, en vier voeten breed, in welke men vier reijen
Sellery zet, t’elkens enen voet van den anderen, zo in de lengte als in de breette. Deze
manier om de Sellery te planten is goed in een ligte aarde: maar in vochtige landen
doet men dus. Men zet ze op bedden, zonder voren daar in te maken, die ook vier
voeten breed zyn, en in rechte reijen, zo ver van elkanderen, als voren. De Sellery
dus geplant zynde, heeft men niet anders te doen, dan om haar tot volmaaktheid te
brengen.
Om te maken, dat de Sellery naar ons genoegen uitvalle, zyn’er twe zaken ten
hoogsten nootzakelyk, namelyk, dat ze mals en blank zy. Om het eerste te verkrygen,
moet men maar zorg dragen, dat ze den helen Zomer door wel begoten worde: de
ervarenheid betoogd dagelyks de waarheid van ’t geen ik zegge. Dit Middel is
daarenboven heel makkelyk in ’t werk te stellen, en moet daarom niet vergeten
worden. Om ze blank te krygen, moet men ze met twe bandjes binden, wanneer men
gist, dat ze sterk genoeg is om zulks te verdragen.
Daar op bedekt men den voet met aarde, die men uit de gegrave voren, of uit de
paden, of elders van daan, neemt. Sommige bedekken haar heel en al met grove droge
mist. Beide deze wyzen zyn even goed. De Sellery dus gedekt, bereikt beide de
trappen van volmaaktheid, die men binnen drie, of vier weken verlangt. Maar alzo
ze het rotten onderworpen is, wanneer men haar, na dat ze reets blank is, te lang in
den grond laat staan, zo vereist de voorzigtigheid, dat wy’er teffens niet meer in dien
staat stellen, dan wy tot ons gebruik van node hebben, ten ware daar imand handel
mee dreef.
Zie daar alles, wat men ontrent de Sellery moet waarnemen, tot dat de Winter aan
komt, wanneer men ze met groven Mest meer dan een voet hoog
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dekt, om haar voor de koude te bewaren, die haar zekerlyk kwaad zouden doen.
Ik heb by ondervinding geleerd, dat deze wyze van ze gedurende den Winter te
dekken, treffelyk goed is in droge en zandachtige gronden; maar niet deugt in vochtige
aarde, daar de Sellery, zelf, eer ze geel wordt, lichtelyk verrot, en alle moeite, die
men’er aan besteed, te leur steld; zo dat ik best oordeele, dat men haar in zulk een
aardryk alleenlyk met Mest bedekke, veertien dagen voor de vorst, en ze na den tyd
met een klomp aarde opnemen, en ze in een Kelder, of Kachel zette, op dat ze daar
volkomen goed, dat is, blank worde. In zodanige plaats kan ze zich lang goed houden,
als’er maar de dag wordt uitgehouden.
Het zaad van de Sellery wint men van de oude Stalplanten, die men na den Winter
verplant, ’t geen in de maanden van Junius en Julius goed wordt om te vergaren.

Om met der haast goede Sellery te bekomen.
Hoewel het zaad van de Sellery geen van de traagste is om uit te schieten, echter
gaat’er somwylen een maand mee heen, eer het uitkomt. Om dat nu te bevorderen,
handeld men dus. Men neemt zaad van dat jaar, laat het een, of twee dagen in Azyn
weeken, op een matige warme plaats. Dan laat men ’t weer opdrogen, en zaait het
in goede aarde, gemengd met de asse van gebrande Boonpeulen en Bonestroo. Hier
op begiet men de aarde met laau water, en dektze wel toe met stroo, op dat’er de
warmte zo gaau niet uitwaseme. In weinig dagen zal men met verwondering zien,
hoe het zaad overal uit den grond opschiet. Gaat dan voort met begieten, en in korten
zult gy de stelen zig zien vertoonen en lang worden. Om’er wel in te slagen, wordt
goede kennis vereist.
sement. Men heeft op Guadaloupe en Martenique, twe Franse Eilanden, van de
Vooreilanden, een soort van Sement, of Savelaarde, die in ’t water Keihart wordt.
Zie Labat, Franse Eilanden van America.
Men maakt een Sement van verscheiden samengestelde dingen, welke men gebruik
om Boustoffen te sterker by een te houden; maar inzonderheid Regenbakken, Kelders,
Buizen, enz. te maken, en alles wat water wederstaan moet. Men neemt daar Bolus
toe, Hamerslag, Glas en Beken Zavel, van ’t ene zo veel als van ’t ander, stof van
Tegelen, zo veel als alles met een; stamp het, zift het, en meng alles onder een. Als
men deze Sement tot Waterbakken, enz. gebruiken wil, maakt men ze met Wyn, of
by gebrek daar van, met Edik. Men roert’er ongeleste fyne Kalk onder; en wil men
ze nog sterker hebben, wat wit van Ei, maar niet voor dat men de Sement gebruiken
wil. Als zy zo dik als gemene Sement is, dat ze aan de muur, gelyk beslagen Kalk,
kleven wil, is zy goed. Om de steenen van Leem-aarde by een te lymen, neemt men
twemaal zo veel van gezegde poejer met den anderen gemengt, in een yzere lepel
over kolen gesmolten, doet’er een weinig Neuten-olie by, zo men ze kan krygen,
anders Lyn-olie, en wat smeer, of vet, van wat voor een Dier ’t ook mag wezen ook
wat Pek. Als dit met de Pek staat te koken, moet men’er van tyd tot tyd de poejer
onder mengen, tot dat men ziet, dat zy van ’t roerhoutje draadswyze, als een
Terebintyn afloopt, en ten proef in water geworpen, terstond hard wordt. Daar na
wordt het in een aarden verglaasde pot gegoten, op welker bodem water staat gegoten,
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en als het hard is geworden ten gebruike afgenomen. Als men deze Sement gebruiken
wil, moet men ze eerst met een groten hamer aan stuk slaan; ze over een kool vuur
laten smelten, en dus warm verarbeiden, waarom ze tot onderscheiding ene warme
Sement genoemd wordt.
De koude Sement bereidt men ook met de bovenverhaalde stoffe, en maakt ze dun
met Noten, of Lynolie, en doet’er een weinig gesneden Grof-werk onder, en wat
Bokken, of Varkens haair. Hier onder wordt nog ongeleste deurgezifte Kalk gemengd,
tot dat de Sement niet langer, noch aan het roerhout, noch aan de pot wil vast houden;
noch aan de handen kleve, dat men’er als met Was mede kan omgaan, en ze
verarbeiden.
Ene andere Cement, die uit verscheiden stoffen bestaande, aan hout, in allerlei
weder wil blyven houden, wordt op deze wyze bereid. Men neemt een braaf stuk
ongeleste Kalk, men giet in een pot een deel waters, dat het worde gelest, zo dat het
van een gaat, en tot fyn stof worde; ’t welke men bewaren, en op de volgende wyze
gebruiken moet. Men menge dan 4 loot schoon wit Roggenmeel, onder 3 lood van
gedachte Kalk-meel; giet daar vierlood Lyn-olie onder; roert het wakker deur een,
en maakt het tot een deeg, doet daar van tyd tot tyd, nog 3 lood Kalk-meel by. Als
het nu wel deurkneed is, zo neem’er 3 vierendeel-loods zuivere Boomwol onder,
doch op de wyze van Vlas met enen stok daar onder gekneed. Deze Deeg word met
een stok geslagen, en daar by nog zes lood droog Kalk-meel daar deurgestrooid, tot
dat ze eindlyk zo sterk wordt, dat ze aan de stok, en nog minder aan de vingers hangen
blyft. Men kan daar van niet veel te gelyk maken, dewyl zy dra hard wordt: maar
men laat ze enige dagen in een Kelker bewaren, als men de zelve maar inmiddels
met ene Lynolie bevogtigt, en somwylen eens deurkneedt.
In de Smeltkunst gebruikt men velerleije Sement, om de Vaatwerken te samen te
voegen, en toe te stoppen, dat’er niets deur ga, ook om gebroken Vaten heel te maken.
Onder deze en dergelyke is ook alles te tellen, waar op de Goudsmeden hunne
gedreven werk maken; maar zy is van de tot nog toe verhandelden, en by de
Boukundigen gebruikte, gants onderscheiden.
senebladeren, in ’t Latyn folia Sennae.
Beschrijving. ’t Is een Plant, welker bladeren na die van Zoethout gelyken. De
stam is een elleboog hoog. De takjes zyn dun, en buigzaam. De bloem is geel, als
die van Kool. De aartjes zyn
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krom en niet zeer dik. ’t Zaat gelykt wel naar een Druiven-korn.
Plaats. Deze Plant groeit in Toskanen: maar men krygt de beste uit Egypte. Pietro
della Valle verzekert in zyne reizen, dat hy in Persie Boomen hebbe gezien, die
Sennebladen dragen. Zy bloeit in ’t midden van de Zomer.
Eigenschappen. De Senne opent, maakt loslyvig en dunt. Zy zet Gal en Slym af,
is de zachtste van alle Geneesmiddelen, reinigt de hersenen, Lever, Mild, Long;
versterkt de Maag en alle de zinnen: men kan ze in allerlei ouderdom geven met
veiligheid, en byna in allerhande kwalen. Om ze meer kracht by te zetten voegt
men’er by Rabarber, Kassia, waar in men een aftrekzel van een half once doet, by
twe glazen Wei van Schapen. Men moet het smorgens geven een uur na malkander,
en herhalen dat in lange ziekten, die van verstoppingen afhangen, welke de vogten
geven. Men gebruikt de bladen.
Men geeft ze niet alleen getrokken, maar in zelfstandigheid: want zy zuivert zeer
wel den buik, zo gy’er een dragma van gebruikt; met een half dragma Cremortartari,
en een weinig Citroen-schors; om daar van een poejer te maken, en ze in eens in te
nemen, of zo de dragma met een wei-Siroop is gemengd, om ze in gedaante van
Pillen te geven.
Zo gy een gemaklyker Middel zoekt, dat ook voor Armen licht om doen is; neem
in de Wynoogst, vier pinten zoete witte Wyn, Parysse maat, eer ze gegest heeft; doe
ze in een Bottel met drie oncen goede Sennebladen, en twe dragmen schors van
Citroen, bewaarze ten gebruike, stoppende de Bottel toe, na dat de Wyn gewerkt
heeft. Dit Geneesmiddel gedurig in gereedheid gehouden, ontlast den buik; zo gy ’t
geeft, ’s morgens, van een half tot een heel glas toe; ’t is dienslig, zo gy ’t herhaalt,
om een lange ziekte te genezen. Men moet erkennen, dat we ons van de Senne in de
Medicynen niet onthouden kunnen; dat het Heestertje, dat men in Vrankryk heeft,
en’er geheten wordt Senna Coluthea, na deze Plant in eigenschap niet gelykt. Door
de Godlyke voorzienignigheid is dit Middel, verspreid door de gantse wereld, voor
weinig kosten te krygen, en aan de Armen te geven.
senyboom, of Lombaarse Linzen, in ’t Latyn Colutea, is een redelyke grote Boom,
dragende ene Peulvrucht, die naar Linzen gelykt. De blaren zien’er als Grieks Venkel
uit. De eerste drie jaren heeft hy niet dan ene enkele stam, maar in ’t vierde krygt hy
takken, en wordt een Boom. Zyn zaad rypt in de maand Augustus.
Hy wast in grote menigte in de Valei van Anania, en op de Bergen van Gualdo,
gelyk Durante verhaalt, en bloeit in Mei. Men zaait hem in vette aarde, na dat men
het zaad eerst in water heeft laten weeken, om aanstonts uit te spruiten.
Het zaad gedronken zynde, veroorzaakt brakingen, maakt de vochten gaande, en
pynigt het lighaam. Het heeft de zelfde uitwerking niet in de Beesten, die’er
wonderbaarlyk vet van worden.
Daar is nog een soort van Lombaarse Linzen, die de Fransen Arbre du Raisin
noemen. Hy is klein, en heeft blaren als Surkel. Zyn hout is zeer broos: de blaren wit
en als trossen aan elkanderen, zo als de vrucht die in kleine roodachtige Peulen komt,
zeer gelykende naar de platte Erweten, of Kickers, dog groter. Van binnen is een
groenachtig pit, zoet om te eten, en wilde Pimpernoot geheten, maar het doet iemant
braken. Deze Boomplant wast in de Bossen. De bloemen komen in Mei, en de Neutjes
zyn in September ryp. De vrucht heeft schier dezelve kracht, als de Pimpernoot.
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september is de negende maand van ’t jaar dat met January begint. De Zon komt in
’t teken van den evenaar, den 22 der maand. Dan begint de Herfst.

Bezigheid eens Landmans in die maand.
Zo in die maand de grond nog ’t zyne niet heeft gekregen, moet men ze ’t nog geven.
Men begint in ’t begin van deze maand de rog te zajen; en ingeval, de Wynoogst
daar in vallen mogt, moet men zorg dragen, dat Pers en Kuipen gereed zyn.

Voordeel in de maand van September te behalen.
Tot den achtsten van deze maand zal men nog Boter inzouten en te Markt zenden.
Wat de Kaas belangt, die zal gedurig wel drogen.
Alle de Eijeren die men van de Hoenders tot onze Lieve Vrouwe van September
zal krygen, zullen voor de Winter worden bewaard. ’t Vette vee moet te Markt zyn
gezonden, en alle de Kalven verkocht zyn. Men heeft nog in die maand jonge Duiven
te verkoopen, zo wel, als Was en Honig.
De vruchten van dit Jaargety beginnen min gemeen en zeldzamer te worden, dan
die van den Zomer, en zyn gevolglyk aangenamer; ’t Is daarom goed ze te verkoopen.
Men geeft nog Peren en Pruimen, die men in die maand in den Oven droogt. Dit raad
ik te doen, kunnende men daar van niet genoeg hebben, als het Vaste wordt, zo om
te verkoopen, als eten. Om te verkoopen, vooral als men zorg heeft gedragen, dat
men zo droogt, gelyk ik te zyner plaatze gezegt heb. Dit kost niets, en geeft veel
voordeel.
Op ’t eind van de maand zal de Vader des Huisgezins zyne Schapen zoeken te
verkoopen, die hy in de Mei heeft gekocht, en ’t jonge vee, dat hy sederd dien tyd
gemest heeft.
De Speenvarkjes worden op dien dag verkogt; en zo de Moeder des Huisgezins
ze heeft, kan zy ze te Markt zenden.

Wat werk men in die maand in de Moestuin moet doen.
Zo de Planten groot, en ’t Land sterk gemest is, kan men nog Andivie tot den 20.
verplanten,
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dan wordt ze gemeenlyk nog Krul-andivie.
Men zaait op krachtig land, in ’t begin van deze maand, nog Herfst-spenasie,
Kervel Radys; en Winterspenasie, ontrent de helft der maand, met Kervel, Wortelen,
Bloem- en Gelling-kool, Weeu-kroppen en Radys, dog op de twe laatste is een goed
najaar van doen.
De hooge heelstamde Ypen, die maar eens ’s jaars geschoren worden, scheert men
in deze maand. Men zoude daar mede kunnen wagten, als met de Lindeboomen tot
in October, indien de jeugdigste scheuten dan zo wel te snyden waren. Maar ’t hout
is harder, en de Schaar kan ze zo glad niet snyden: waarom men ’t vervroegd.
Men scheert ook in ’t begin der maand Ypen en Elzen scheringen die van onderen
getakt zyn, voor de twedemaal.
Trornarcissen, Ranunkelen, Anemonen en Hyacinthen worden ook gelegd, om ze
des Winters met glazen te dekken.
De Graskanten worden voor de derde en laatste maal gemaaid.
De Tuberozen, die op Mest hebben gebroeid, worden in ’t laatst dezer maand uit
de aarde genomen. Men snydt haar lot af, spoeltze schoon af, en legt ze digt voor de
glazen in warme Stookkassen, of op andere warme plaatzen te drogen op planken.
Men heeft in ’t begin dezer maand nog Aalbessen, Pruimen, Persiken, Vygen,
Franse Madam en Kaneelperen, Saffraanperen, Gezegende Peren, Bergamotten,
Rousselet, Robine, Kassolet, Zomer Bon Chretien Muske, de gemene Bon Chretien;
de Salveats, Pendar peer, Verte Longue, de Beurre Dojenne, Waterzoete Druiven,
Berberissen, Okker- en Hazenoten, Appelen van vele soorten, de Koninklyke Pipping,
Dantzikker Kantappel, Bloemzoet, Bloemzuur, zoete Naantje van Beverning,
Brandzoet, Heer-appel, zoete Banket-appel, zoete Vriend-appel, Kalville,
Rozyn-appel, gele en rode Franse zoet, zomer Permain, Zeeuse Griet, Zomerpresent,
rode Pipping, Braamboos-appel, Waterzoet, witte Henegou, Lantarenzoet, Jeroenzoet,
Graauwezoet.
Men heeft nu nog de meeste Aardvruchten van de maanden Juny, Juli en Augustus.
De Meloenen verliezen de geur door de koude, en men wil ze niet meer; de Roomse
Boonen zyn ook schraal, niet smaaklyk en weinig. Dog jonge Spanasie, Kervel,
Radys en Cikory-wortels zyn veelvuldig.
Men heeft in de open lucht Tuberozen, ook Anjelieren en Violetten. Aanm. op
Lusth.
serpentina, Targon in ’t Frans. Men heeft’er twe soorten van.

Beschryving van ’t eerste soort.
Zy geeft een rechte stam, twe ellebogen hoog, zo dik als een stok, glad en gevlekt,
als het vel van een Slang. Schoon de meeste vlakken rood zyn, de bladen zyn de ene
van de andere gedekt, als in de Scheeden. Desselfs vrucht komt op den top troswys;
in ’t begin is zy groen, daar na wordt ze geel en rood. De wortel is groot, rond, wit,
gevlochten, en gedekt met een los vel.
Plaats. Deze Plant groeit in schaduwe by heggen. Zy bloeit in Juli. De Vrucht is
in Augustus ryp.
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Eigenschappen. Zy is bitter, scherp, heet, trekkend, en van kracht als de Kalfsvoet.
De reuk van ’t kruid, of wortel is goed voor kwade ogen. De Wortel met Wyn
genomen, is goet om venyn van ’t hart te dryven. Zy zuivert de inwanden, maakt
grove vochten fyn en geeft ze deurtocht, al maakt ze niet loslyvig.
serratula, Zie. Eike (Lage.)
seseli. Dees naam wordt aan drie planten gegeven. De een wordt Marseillise Seseli
geheten, de andere Ethiopise, en de derde Moreesse. Wy zullen ze alle drie
beschryven.

Beschryving van de Seseli van Marseilje.
Deze is een Plant, die na Venkel gelykt, maar is wat dikker en korter, met drie vier
takken van boven, daar een tros van bloemen en lange zaden aan komt, gelyk aan de
Dillen.
Plaats. De ware Marseilise Seseli groeit overal in overvloed, voor al tussen Maseilje
en Aix, en ontrent Montpelier. Zy bloeit twemalen, in ’t voorjaar, en de herfst.
Eigenschappen. ’t Zaad en de Wortel hebben de kracht van warm te maken; als
men ze in drank gebruikt; zy zyn goed in ’t moeilyk water maken; en als men niet
kan adem halen zonder ’t hoofd op te rechten. ’t Zaad tot drank met Wyn genomen
bevordert de koking.

Beschryving van de Moorse Seseli.
Deze is een Plant, die bladeren heeft als de Klyf, of ze moesten kleinder wezen, wat
langer en byna rond, met sneedjes rondom Zaagswys; ’t grootste gedeelte is van twe
tot twe, of drie vast. De Plant is hoog, hebbende de stam twe ellebogen hoog, voorzien
van takken met bollen gelyk de Dille. ’t Zaad is zwart en dik als ’t Koorn.
Plaats. Zy groeit in Provence en Languedok. Zy bloeit in de herfst.
Eigenschappen. ’t Zaad van de Ethiopise Seseli is zeer goed voor de
Vallende-ziekte. Aan alle viervoetige dieren te drinken gegeven, helpt hen in
voortbrengen der Jongen; de bladen hebben de zelfde kracht.
Beschryving van de Moreesse Seseli. ’t Is ene Plant, die van bladen, als de
Scheerling, voorzien is; behalven, dat ze wat breeder en dikker zyn. De stengel is
groter, dan die van de Merseillise Seseli; zy draagt de bloem Zonnescherms wyze
met brede zaden beladen, die ruiken en vleessig zyn.
Plaats. Die Plant groeit in woeste en vochtige plaatsen, aan de kanten en op den
Berg Ida. Zy bloeit in de herfst.
Eigenschappen. ’t Zaad zo wel, als van Marseille

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

981
gedronken met Wyn, versterkt en verhit de Maag, doet ze koken; het belet de
snydingen en pynen in de buik, doet wateren; is zeer goed voor de Druppel en
Koude-pis. Zy doet de Stonden voortkomen; zet de dode vrucht af; is goed voor de
Vallende-ziekte, geneest de koude der koors; is goed om de ademhaling te bevorderen,
en de verouderde lucht. Zy is voor alle inwendige kwalen goed. Zo men ze viervoetige
dieren doet drinken, brengen ze de jongen gemaklyker voort.
sjalotten, Echalote in ’t Frans, en in ’t Latyn Ascalonia, of Cepa Ascalonia.
Beschryving. ’t Is een Plant, of liever een soort van Uijen, waar van de wortel een
langwerpige bol is. De stengels zyn hol en gebuld. De bladen zyn recht,
langwerpig-pypig. De bloemen bestaan uit zes bladen Lelysgewys geschikt, en maken
een ronde bol. Op de bloemen volgen de vruchten, die byna ronde zaden inhouden.
Men heeft den naam Sjalotte voornamelyk aan die Plant gegeven, die de smaak
van Uijen heeft, schoon ze zo sterk niet zy.
Plaats. De Sjalotte groeit in de Warmoestuinen; zy groeit in menigte in ’t land
van Askalon in Iudeën. Daar van daan wordt ze Askalonie genoemd.
Eigenschappen. De Sjalotten worden in vele ordonnantien der Geneeskunde
gebruikt. Men gebruikt altoos met vrucht het sap in Worg-gezwellen, waar mede
men ze vryft. Zy dryven de Stonden, al waren ze verstopt; zy zyn goed voor ’t hoofd,
en doen goed als men ze deur de neus ophaalt. Gemengd met Wyn-azyn, Wynruit,
Honig, is zy goed voor de beten van dolle Honden. Zo men’er Zout in laat smelten,
vermindert het de Littekens door de Pokken gelaten, en de vlekken van ’t gezicht.
Men zegt, dat het beter zy, dan ’t Alcyonium, om ’t haair, door de haairziekte
uitgevallen, te doen wassen. Men maakt’er een Smeersel van, ’t geen goed is om het
scheuren der Schoenen voor te komen. Eindlyk de Sjalotten zyn openende, goed
voor de Steen en ’t verstopte water. De gantse wereld weet, dat zy eetlust maken, en
de kwade lucht verdryven.

Hoe men de Sjalotten teelt.
Zy komen van ’t voortplanten der aangewasse bolletjes op een bed aan ryen vier
duimen van den andere staande en de een van de ander. Men plantze in ’t eind van
February, en op ’t eind van Juny topt men de deurschieters. Den twintigsten Juli
neemt men ze op, laat ze in de wind drogen, en men sluit ze op een droge plaats weg.
sikomore, of Egyptise Vygboom; in ’t Latyn Sicomorus.
Beschryving. ’t Is een Boom, die dikke bladen heeft, welke na een Moerbei gelyken.
Zy brengt een reis drie vier malen in een jaar, langs de stam vruchten voort. Zy
gelyken na wilde vygen, al zyn ze zoeter en zonder kornen van binnen; men moet
den Boom afschrappen, om ze te doen rypen; terstond komen’er weder anderen in
plaats voort. Schoon de Boom zeer veel melk heeft, zy ziet’er echter zwart uit. De
tak welke men snydt, is altyd groen.
Plaats. Die Boom groeit in Egypte, Rhodus, Syrie.
Eigenschappen. Men zegt, dat de vrucht van de Sikomorus goed zy, om den buik
te openen, maar datze niet voedt en kwaad aan de Maag doet; en dat de vrucht
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enigermate na een Moerbei gelykt, maar dat ze wat vochtiger en kouders is. In ’t
begin der lente haalt men uit de schors van dien Boom een sap, ’t geen men met de
Wol by een haalt, of met een Sponsie; men doet ze drogen; daar na maakt men’er
een soort van koekjes van, die men in een aardet pot bewaard: maar zy ruikt wel
haast beschimmelt.
’t Sap heeft een verachtende kracht, geneest wonden, maakt ze ryp. Men maakt’er
een Betting van, en somtyds uitwendig tegen Slangebeten, en de hardheid der Milt,
en de pyn der Maag uit koude.
’t Sap der Sikomore is niet alleen zoet en aangenaam om te drinken: maar is zelf
goed voor de gezondheid; men kan heerlyk Bier met het sap maken. Zie daar, met
een schepel Gerst en een kleine maat van dit zoete sap, zal men zo sterk een Bier
maken, als of men vier schepel Gerst, met ’t water alleen had; en zelf zal dat Bier
beter zyn dan ’t Maartze, hoe zeer ’t geacht zy. Om ’t sap wel te bewaren, ’t geen
men in een maand tyds vergaderd heeft om Bier te maken; moet men ’t in de Zon
zetten in glazen Bottels, en ’t daar niet uit halen, of men moet al ’t sap hebben, ’t
geen men hebben kan. Als gy saps genoeg hebt, moet gy’er een stuk Brood in doen,
dat dun en wel gebakken is, zonder te zyn gebrand; en als ge ziet, dat uw sap gist en
ryst, neem’er dan uw stuk broods uit; doe dit sap in de glazen Bottels; welke gy met
Boter en Was zult toedoen. Zo ge enige Kruidnagelen in elke Bottel doet, zult gy uw
sap een jaar lang goed houden; en hebben een aangename gezonde drank. Die op ’t
Land leven kunnen aangenaam, en zelfs met voordeel in deze Huishoudlyke bezigheid
kunnen tyd besteden.
sinking.

Tegen de Sinkingen op de schouders en arm en andere deelen des lighaams,
die zonder zwelling zyn.
Neem de bloemen van de Bremkapper, zo veel als gy wilt, Olyven-olie naar gelang;
doet de Bremkapper, als die bloeit, in een Bottel, sluit ze wel toe, en laat ze daar in
den tyd van zeven, of acht dagen in de Zon staan. Deze tyd verstreken zynde, maakze
vol Olyven-olie; stop ze wel, en begraafze in een hoop Paardemest, en laat ze daar
een jaar in blyven. Gaat’er alle maand na zien, en begraaf ze in ene andere; doende
daar telkens nieuwe olie by, zo de oude verminderd is. Na een jaar zult gy ze uit de
Mesthoop halen, en bewaren ten gebruike, smerende daar heet de aangedane deelen
me. Zy is wonderbaarlyk.
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Koude Zinkingen, Kneuzingen, Verstuikingen, Ontledingen, Zwellingen.
Neem Sneeuwater en vryf daar de deelen mede, en is’er een ontleding, maak een
Pap van Meel, en wit van Eijeren, en leg ’t’er op.
Neem rode Slakken, stampze, en leg ze’er op. Zy hebben de zelfde kracht voor
dat soort van ongemak.

Koude Zinkingen.
Neem Lelijen-olie, Olie van Vossen, van Kostus, Kastoreum, van elks een once; geel
Was twe oncen; Razynen vier oncen, overgehaalde Brandewyn, twe lepels vol. Doe
alles in een bekwame pot, doe ze koken over klein vuur, tot een Smeersel, bewaar
het, om daar van tot het nodige te gebruiken; daar na, zult gy zorge dragen, dat gy’er
ene Pleister van maakt op de Zinking, en dikmaal daar van veranderen.
siring, Lilak, of Lilas in ’t Frans, en Lilac en Liliastrum in ’t Nederduits. ’t Is een
Heestergewas, waar van men twederhande soorten heeft; de gemene en de Persise:
welke echter niet verschillen, dan daar in dat de laatste kleinst en fraaist is.

Beschryving der gemene Lilas.
Zy groeit tot een bekwame hoogte. De schors is grys-groen. De bladen breed, puntig,
staan tegen malkander over. De bloemen zyn vry klein, aan trossen, blaauachtig, of
wit, ’t zaat is klein, plat, in een platte vrucht, als een yzer van een Piek in tween
gescheiden.
Plaats. Men teelt den Boom in tuinen.
Eigenschappen. ’t Zaad van Lilas is samentrekkend, en men neemt het in poejer,
of afziedsel.

Kweking der gemene Siring.
Men heeft reets te kennen gegeven, dat’er zyn witte en blaauwe. De eerste is zeldzaam,
maar de andere zo gemeen, en teelt zo voort, dat men’er, om ze fraai te hebben, moet
uittrekken, en’er uithalen, ’t geen’er aan den voet uitspruit; ’t welk ook goed is van
voort te planten. ’t Is een heester, die zeer wel in de Tuinen toont in de maand van
Mei; en wanneer de Persiken- en Kersenboomen, en andere Boomen in hunnen bloei
zyn. Zy mengen onder de anderen hunne kleur, ’t geen een mengsel van verscheiden
schoone kleuren maakt, die ’t gezicht uitnemend vermaken.
De Siring wordt met Stek en Aflegzel voortgekweekt; schoon ze niet meer in
gebruik zy; men kan’er ondertussen Wandeldreven en Tuinhuizen van maken; en ze
zo schikken aan bosjes, dat men de bloemen te gelyk kan zien, en ruiken onder ’t
wandelen.
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Kweking van de Persize Siring.
Zy wordt niet dan van aflegzels voortgeteeld. Men gebruikte ze voorheen in Parterren
en Kreupelbossen; men kan ze in Potten, of Kassen doen komen.
siroop is een mengsel waar aan men een weinig lyfs geeft, en met waters gemaakt
wordt, uit sappen, of aftrekzels van bloemen. Men heeft ze van velerleije soorten,
enigen dienen niet, dan om de smaak, de anderen worden gebruikt om de gezondheid
te bewaren, of om ze te herstellen.

Siropen goed om te drinken en bewaren.
Siroop van de rode Aalbessen.
Men moet rode Aalbessen nemen, ze op een Temes in een aarden pot kneuzen naar
gelang van de menigte, die gy maken wilt; daar na zult gy de pot in de Kelder brengen,
en ze op een Ton, of Plank zetten, zo, dat ze geen aarde raakt. Dus zult gy ze drie,
of vier dagen laten staan, waar na gy ze zachtjes in een andere aarde pot, op een
Temes zult afgieten. Daar na zult gy ’t in een Lekzak laten afloopen, tot dat het helder
is; daar na nemen vier ponden Suiker, welke gy in een koperen Konfituurpan zult
doen, en doen’er water in om ze te laten smelten; en latenze koken tot draadspinnen
toe, dat is tot een sterke koking, dragende wel zorg, dat ze niet brande; en als zy in
die staat is, zult gy’er twe pinten helder Aalbessen-nat in doen, houde’er de
Schuimspaan onder, om te maken dat de Suiker zich niet aanzette. Gy zult ze een
weinig laten rusten. Dit gedaan zynde, zult gy het op een goed vuur zetten, en brengen
’t aan de kook. Draag zorg, dat gy ’t niet te lang doe koken, en ’t wel schuime, tot
dat het kookt. Om te weten of het genoeg gekookt is, moet men wat op een lepel
nemen, en drie, of vier druppen na malkander in water laten vallen. Als deze op den
grond van ’t glas, door ’t water heen gaan zinken, zonder veel te smelten, zult gy’er
uwe Stroop uit halen, latenze koud worden; daar na zult gy ze in Bottels doen, en ze
dus zo lang, als gy wilt bewaren.

Siroop van Kersen.
De Siroop van Kersen wordt even eens gemaakt, uitgenomen, dat men ze niet laat
staan werken.

Siroop van Afrikozen.
Men moet wel rype Afrikozen nemen tot zes ponden, en ze aan stukken snyden, daar
na moet men’er drie, of vier pinten water in doen, ’t met den andere wel doen koken,
tot dat ze byna gaar zyn; ze half laten koud worden en deur een Temee doen. Dit
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gedaan zynde zult gy’er ’t water van nemen, ’t geen gy door een Lekzak zult laten
loopen, en ’t in een Confytuurpan doen, met vier pond Suiker, gesmolten in dat water,
’t geen gy zult laten koken tot dat het Stroop is toe; en een drup op den bodem van
een glas valt. Onder ’t koken moet men met schuimen wel oppassen; en als het gedaan
is en koud geworden, moet men ’t doen in Bottels, om ’t by nooddruft te gebruiken.
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Siroop van Citroensap.
Om die Stroop te maken, neem drie ponden zuure Citroensap, die helder, zuiver,
eerst geperst is, en zes ponden fyne Suiker; maak’er een Siroop van, naar de
onderrechting, die hier achter komen zal.
De Ouden geloofden, dat de menigte van zuren der vruchten in de Siropen groter
dan die van Suiker moet zyn, en dat de zelfde sappen, een lang koken vereisten; zo
om een gedeelte hunner vocht te verteren, welke ze geloofden overvloedig te wezen,
als om de nodige dikte aan de Siropen te geven, die daar uit gemaakt waren. Deze
gedachte heeft hen genoodzaakt om de sappen lang te laten koken. Ik twyffel niet,
of de zure sappen, ten deele in een glas uitgedampt in een Mariebad verliezen hunne
waterigheid, en ’t geen overblyft is nog zuurder; dan te voren ’t onuitgedampte sap
waar: maar behalven dat het gedurig niet nodig is die grote zuurte te zoeken, verliezen
de sappen hunne schoonheid door ’t koken, en worden min verkoelende; voorts is ’t
waterige deel niet onnut in ’t mengsel van die sappen, om dat het zeer verkoelend
is, en dat door ’t samenvoegen der zelve, ’t zuur gemaklyker in de vergelegen deelen
gebragt wordt, zonder dat deszelfs scherpte aan die kwaad doet, waar door ’t gaan
moet.
En dewyl de Siropen, die alleen uit zure sappen en Suikers bestaan, gene dikte
velen, als die van andere Siropen, moet men ze uit vrees voor veranderen niet lang
over ’t vuur houden. De beschryving van die Stroop kan dienen ten preuve voor alle
de Siropen, die niet dan van zure sappen van vruchten en Suiker bestaan.
Making. Men kan de Stroop op twederhande wyzen gereed maken, de ene is met
zes ponden vaste Kassonade Suiker te nemen, die wel droog en wit is, klarende ze
met wit van Ei en zes ponden Welwater, en ze kokende op een gematigd vuur, ter
dikte van een styf welgekookt Electuarie. Doe’er daar na buiten ’t vuur onder drie
ponden wel gezuiverd Citroensap by; en roer de Stroop met een houtten spatel, tot
dat zy koud is.
De andere wordt gemaakt met drie ponden zuiver Citroennat, in een verglaasde
aarden pot te doen; doende daar in smelten zes ponden fyne Poejersuiker, roerende
’t alles met de houtten spatel, tot dat de Suiker wel gesmolten zy, en met het sap
gemengd. Men moet het roeren buiten ’t vuur, als in de eerste Stroop blyven
aanhouden. Midlerwyl moet men zorg dragen voor de bereiding van die Stroop, en
voor zulke die uit zure sappen bestaan, dat’er geen Vat dan van glas, of verglaasde
aarde, worde gebruikt.

Eigenschappen van de Citroen Siroop.
De Siroop der Citroenen verkoelt, bevochtigt, en lest den dorst, den brand der
Galkoorsen, versterkt de Maag en Ingewanden, verzwakt de heete gematigdheid der
vochten, en wederstaat de verrotting en kwade lucht. Zy is goed tegen Wurmen,
venynen, besmettelyke ziekten. Men geeftze gemeenlyk van een half once, tot een
once, in een glas Gerstewater, of andere vocht. Zy dient tot den grond van enige
dranken, en in velerleije middelen.
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Men kan de Stroop van Granaatappelen, Aalbessen, Doorbessen, Verjuis en
dergelyke, gereed maken.

Siroop van Kweperen.
Om deze Stroop te maken, neem sap van Kween wel helder, tot twe ponden, en zo
veel fyne Suiker; doe alles in een verglaasde pot op een klein helder vuur, en laat
het tot Siroop koken. Dit gedaan zynde neem uwe pot van ’t vuur, en ze hebbende
half koud laten worden, doe’er by, zo ’t u goed dunkt, Kaneel- en Nagel-olie, van
elk twe druppen, wel gemengd met Suiker in poejer. Dus zal uwe Kwestroop gekookt
zyn, welke wegens zyne deugden zeer geacht is.
Zo men een Siroop wilde maken, daar zo veel Kwesap niet in komt, en gevolglyk,
die minder trekachtig waar, konde men die even, als de Limoenstroop, gereed maken,
en’er niets in doen dan een pond Kwesap op twe ponden Suiker: maar om dat men
trekachtigheid in die Stroop voornamelyk zoekt, is ’t dienstig zo veel Suiker als Sap
te nemen, op dat ’t Sap zynde verdikt, en van zyne overvloedige vogt beroofd door
deszelfs koking, die haar nodig was, om de dikte van de Stroop te krygen, ’t
samentrekkender en bekwamer tot de einden worde, waar toe ’t bereid is. Men zal
dan zo veel wel fyne Suiker, als zuiver sap van Kweperen nemen. Men zalze in een
verglaasde aarden pot doen, laten ze koken over kolen tot de dikte van Stroop. Daarna
zal men de pot van ’t vuur nemen, en als de Siroop byna koud is, kan men’er twe
druppen Olie van Kaneel gedestilleerd bydoen, en zo veel Olie van Nagelen, met
ontrent een once fyne Suiker in poejer.

Eigenschappen van de Siroop van Kween.
De Siroop van Kween, herstelt de zwakheden van de Maag, doet het braken ophouden,
helpt de koking der vochten, geeft eetlust, verteert de kwade vochten, en stelt ze in
staat om te worden uitgedreven. Zy sterkt de ingewanden, wordt gelukkig in buikloop,
in persing, en allerlei afgang gebruikt, die van scherpe vochten voortkomt, of door
de zwakheid der deelen. Men geeft ze tot een once. Men kan ze alleen in een lepel
nemen, of ze met dranken, of Gerstendranken, voor gedurigen drank, mengen.

Siroop van Venushaair dat uitnemend is.
Neem een halfpond, of meer bladen van Vrouwenhaair, dat van zyne takken wel
gezuiverd is; een pond Kassonade, of fyne Suiker; stamp alles in een Mortier van
Marmor, een kwartieruur.
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Doe die Conserf in een aarden pot, om’er u op de volgende wyze van te bedienen.
Neem een Mutsje en een half gemeen water om te drinken, vier oncen van die Conserf,
anderhalfpond Kassonade, of fyne Suiker, een wit van een Ei, sla het samen, doe het
zachtjes tot een Stroop koken, welke gy zult laten deurzygen, en bewaren tot dat gy
ze nodig hebt.

Siroop voor hen die in doods-nood zyn.
Neem zo veel Rozenwater, als Eau de la Reine en Suiker Kandi, die gy allengskens
over ’t vuur zult laten smelten. Hier wordt een Stroop van gemaakt, die, met
Kaneelwater gemengd, aan hun wonderen doet, die in doodsnood leggen.

Siroop van Cichorei gemaakt met Rabarber.
Gy moet om die Syroop te maken, nemen gehele Gerst, wortel van Eppe, Venkel,
Aspersies, raauwe witte Wynsteen, van elks twe oncen; bladen van Cichorei,
Paardebloemen, Endivie, of Haze Latou van ’t twede soort, gemene en witte Sla,
kiezende die, welke stekels even als doornen hebben, Leverkruid, Duivekervel,
Hoppe, van elk een hand vol. Vrouwehaair van Montpellier, Polytricum, gemeen
Vrouwehaair, Ceterach, gemalen Zoethout, Beijen van Krieken over Zéé, zaad van
Kuskute, van elks anderhalf lood. Doe alle deze Drogeryen koken, naar de regels
van de kunst in vier ponden Welwater, tot op een derde verminderings; pers daar na
’t afziedsel uit, en maak het zuiver, met het wit van Ei onder zes ponder Suiker te
koken, gevende het middelmatig kooksel tussen ’t zagte en dikke Electuarum, en in
dien tyd moet gy ’t trekken op heete as, den tyd van vier en twintig uren in een
verglaasde pot, zes oncen goede Rhabarber, en zes dragma gesneden Spica Nardi,
met een once witte Wynsteen van Mompellier, gestóóten en in drie ponden
gedestilleerd Cichoreiwater; laat het daar na een weinig koken en deurzygen, ’t
afziedsel uitpersen, klaren met wit van Ei, onder vier oncen fyne Broodsuiker, om
ze te mengen met de Siroop welke gy maakt, en alles met een te koken tot een goede
zelfstandigheid. Dus zal de Stroop van Cichorei gemaakt met Rhabarber, gedaan
wezen, welke gy zorgvuldig zult bewaren, om dat ze van goed gebruik in de
Medicynen is.
Daar is geen Siroop die overal meer gebruikt wordt, dan de samengestelde Siroop
van Cichorei. Men vindtze ook beschreven in alle Apotheken, maar op verscheiden
wyze, door dien de Schryvers daar over verschil hebben. Wat my belangt, ik voeg’er
de Wynsteen zo wel by, als by enige Siropen, om in de enkelden te beter in te dringen,
en de krachten daar van beter aan ’t water te geven, om hunne vluchtige deelen op
te houden, en ’t vervliegen daar van te beletten.

Hoe men ze maakt.
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Men zal ’t afzieden met de heele Gerst beginnen, die goed moet wezen, en die men
met de gestootten Wynsteen zal laten koken in tien pinten water, den tyd van anderhalf
uur. Doet’er daar na de wortels van Eppe, Venkel en Aspersies, gereinigd van hun
hart en schors, wel geschrapt en gesneden, by. Laat ze een half uur koken, doe’er
daar na de Beijen der Krieken over Zee gekneusd by, en’er de kruiden gesneden in,
laat ze met het overige een goed kwartier uurs koken. Doe daar na in het geschrapte
Zoethout, de Kuskuté, het Vrouwenhaair, dat men overgehouden heeft, en dit maar
enige reizen hebbende laten opwalmen, zal men ’t afziedsel uitpersen. Hebbende
daar na deze vocht klaar gemaakt met wit van een Ei, onder zes ponden goede Suiker;
zal men ze laten koken over een matig vuur, tot de dikte van een Siroop, welke zyn
zal ’t geen men noemt gemengde Siroop van Cichorei zonder Rabarber. Men moet
het koken daar van laten aanhouden tot de dikte van, tussen een styf electuarium en
een dun.
Men moet midlerwyl den tyd van vierentwintig uren op heete as in een pot, van
binnen verglaasd, eng van hals en wel gedekt, zes oncen van de beste Rhabarber
doen, en zes dragmen Spica Nardi gesneden, met een once welgestooten Wynsteen,
in drie ponden gedestilleerd Cichoreiwater; en na het enige walmen te hebben laten
opkoken, en deurlaten zygen, en alles uitgeperst, en die vocht te hebben geklaard
met wit van een Ei onder vier oncen fyne Suiker, zal men deze vogt geklaard doen
by de gekookte Siroop gelyk gezegd is, terwyl ze nog heet is, en zo ze nog niet dik
genoeg is, zal men met koken aanhouden tot dat de Siroop een goede dikte heeft,
welke men zal wegsluiten, als ze wel gekookt is. Men heeft’er die een gedeelte van
hun afziedsel bewaren, om daar in de Rabarber en de Spica Nardi te trekken; maar
zo men bedenkt, dat een vocht reeds met de kracht van verscheiden enkelden beladen,
naaulyks in staat is, om op nieu, die van de Rabarber te ontfangen, en van de Spica
Nardi; en dat men nog met geweld een goed gedeelte daar van in de vuilnis moet
laten, zal men wel oordeelen kunnen, dat het Cichorei water, dat hier geordineerd is,
veel bekwamer by deze gelegenheid moet zyn; om dat het zich niet vervuld vindt
met enige vreemde kracht, en niets bezit, dan dat het eigen, en natuurlyk is.

Kracht van de samengestelde Siroop van Cichorei met Rhabarber.
Enigen hebbenze den Balsem van de Lever en Milt genoemt, om dat ze’r met kracht
de verstoppingen zo wel van opent, als die van ’t Al vlees, en ’t scheil; zy is goed
voor de geluw, voor kwade gesteldheid, en om de dikte en hardheid van den buik
zacht te maken en te verdryven, ’t welk de kleine kinderen dikmaal door
verstoppingen, of
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Wurmen overkomt. Men gebruikt ze met voordeel in afziedsels, welke men maakt
om kwade vochten tot de Buikzuivering te bereiden, inzonderheid de gallige, en om
de buizen noodzaaklyk tot hare ontlasting, te openen. Zy maakt afgang, inzonderheid,
als’er de Rhabarber by is. Dit maakt dat men ze somwyl aan de kleine kinderen alleen
geeft, en ze mengt onder de afgangmakende aftreksels, voor al in Buik-loopen,
Spys-loopen, Rode-loopen, en andere gallige ziekten der darmen. Deze Siroop heeft
deze deugd, datze, terwylze de kwade vogten ontlast, de deelen van den onderbuik
versterkt. Men geeft ze gemeenlyk van een once tot twe.
Zy die Siroop van Enkelde Cichorei willen hebben, zullenze met zo veel fyne
Suiker, als sap van Cichorei maken, die door bezinken schoon is geworden, en door
wit van een Ei geklaard en gekookt is tot de dikte van een Siroop.

Siroop van Jujuben.
Om die Siroop te maken, neem 60 Jujuben, van zuivere Gerst, Zoethout, Vrouwenhaair
van Monpellier, van elks een once, een handvol nieuwe Violen, zaad van Malue,
witte Slaapbollen, Kween, Meloen, Latu, van elks drie dragmen.
Doe alles naar de regels der bereiding koken in zes ponden gemeen water; laat
daar na ’t afziedsel deurzygen; en klaar het met wit van een Ei onder drie ponden
Suiker, gevende daar na daar aan een opziedsel, en de dikte van gemene Siropen; en
dus zal de Siroop van Jujuben gemaakt zyn, welke gy ten gebruike zult bewaren.
Zo men een afziedsel van Geneesmiddelen maakte, die tot Siroop zyn geschikt,
zonder op de lymige stoffe der zaden acht te geven, en zonder de orde wel te volgen,
die in een afziedsel moet gehouden worden, zoude men ze zo lymig kunnen maken,
dat de Siroop die men daar van zoude maken, niet in staat zoude zyn om ze langen
tyd te bewaren. Zy zoude zich nog minder kunnen bewaren, en derzelver lyvigheid
zoude nog minder welgeschikt zyn, zo volgens de gewoonte der Ouden, men daar
de Gom Dragant byvoegde, om dat drie dragmen van die Gom in staat zoude zyn,
om aan die Siroop ene lyvigheid te geven van Looch, en dezelve maken zoude, dat
de Syroop ene lyvigheigheid van Looch zoude bezitten. Maar zo men op myne wys
te werk gaat, zal’er de kracht van Geneesmiddelen niet missen, zich in die Siroop te
laten vinden, die zelf ene zeer prysbare lyvigheid heeft.

Hoe men ze maakt.
Men zal op klein vuur de gepelde Gerst doen koken, in zes ponden water, een goed
half uur lang in een verglaasde pot; daar na zal men’er gesneden Jujuben bydoen, en
men zal ze een goed kwartieruurs doen koken. Daar na zal men’er geschrapt en
gemalen Zoethout by doen, ’t Vrouwenhaair snyden, ’t zaad kneuzen, en ’t enige
walmen hebbende laten opkoken, zal men’er bydoen, nieuwe Violen, welke men in
’t afziedzel zal doen, nemende te dier tyd de pot van ’t vuur; en als het afziedsel een
weinig zal verkoeld zyn, zal men ’t deurzygen; en ’t hebbende met wit van een Ei
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geklaard onder drie pond goede Suiker, zal men ’t op klein vuur koken, tot de dikte
van Siroop.
Krachten. Deze Siroop doet dienst aan luiden die een drogen hoest hebben, aan
Zinkingen van de Long onderhevig zyn; want het bedaart de slym, verzacht de
scherpte daar van, en bevordert het rogchelen; men neemt ze gemeenlyk alleen in
een lepel van een half tot een heel once. Men kan ze ook smelten in afziedzels voor
de borst, in de Jujuben en Afziedsels, en ze mengen in de Loochs.

Siroop voor Aamborstigen.
Om die Siroop te maken, neem twe oncen gepelde gerst, de Pest-wortels, Alantwortel,
Zeldery, Venkel, Zoethout, Razynen van Damas zonder kornen, van elks een once,
en een half, een dozyn Dadels van de schillen gezuiverd, Jujuben, en Sebesten, van
elks dertig, Hoefbladen, Longekruid, toppen van de Hysoop de witte Malrove,
Vrouwehaair van Montpellier, van elks een handvol, de zaden van Anys, Kottoen,
van elks een half once, bloemen van Hoefbladen, en Gnafalium van elks een halve
handvol. Kook alle deze drogeryen in negen ponden Fonteinwater, pers het uit, en
laat het deurzygen op de gewone wys; klaar het daar na met wit van een Ei onder
vyf ponden Suiker, en doe het koken tot de lyvigheid van een Siroop, welke gy zult
kruidig maken door ’t bydoen van zes druppen Olie van Anys, en twe druppen Olie
van Kaneel gedestilleerd en gemengd met Suiker in Poejer. Dus zal uwe Siroop
gemengd zyn.

Hoe men ze maakt.
Men zal de Peldegerst een half uur in negen ponden Regenwater koken; hebbende’er
daar na de Pestwortel, de Alant, Seldery en Venkel, gezuiverd en gesneden, by
gedaan, en ’t nog een half uur laten koken, zal men daar de Dadels zonder de schellen;
en gesneden met de Jujuben, en de Razynen van Damas van hare kornen gezuiverd
bydoen; na dat men ze onder malkander, ontrent een kwartieruurs gekookt heeft, zal
men’er de Kruiden gesneden in doen, en nog een kwartieruurs laten koken; wanneer
men’er ’t Zoethout en de gekneusde zaden zal by doen, het Vrouwenhaair en de
Bloemen; en na het enige walmen te hebben laten opkoken, zal men ’t afziedsel van
’t vuur nemen, en ’t op de helft verkookt zynde, laten deurzygen. Hebbende het daar
na met wit van een Ei en vyf ponden Suiker geklaard en koud laten worden, zal men’t
kruidig maken met gedestilleerde Olie van Anys, en twe druppen Olie van Kaneel,
gemengd met ontrent anderhalf once Poejersuiker.
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Krachten der Siroop voor Aamborstigen.
De Siroop is zeer goed om te verdunnen, ’t geen slymerig en taai op de borst zit, en
voor alles wat tot de ademhaling dient. Zy is dienstig voor Aamborstigen, en hun,
die verouderde hoesten hebben: want zy opent de buizen, en doet de slym voor den
dag komen, die ze bezet hielden. Zy is een ware Balsem voor de borst van oude
luiden; men neemt gemeenlyk een lepel om ’t uur, nacht en dag, wat lang voor en
na ’t eten, en blyft daar mede aanhouden, of men herhaalt het gebruik daar van naar
dat men ’t nodig heeft.
Let wel; die die Siroop hebben, en die van de Jujuben, en Hoefbladen, in hunne
Winkel, kunnen die van de Malroven, Hysoopen, Zoethout, wel missen, waar van
ik hier in de Beschryving niets gezegd heb, zo min als van de Siropen der bloemen
van Gnaphalium, Rossolis, om dat men ze even als die van de bloemen der Hoefbladen
kan bereiden.

Siroop van Plompen Nenuphar.
Men zal de witte deelen der bloemen van Plompen alleen uitkippen; men zal’er twe
ponden van wegen; en ze in een verglaasde aarden kan gedaan hebbende, die naau
van hals is; moet men’er negen ponden kokend water op gieten, en de bloemen wel
onder water houden. De Kan daar na wel gedekt zynde, zal men ze den tyd van vier
en twintig uren op heete as houden. Hebbende daar na enige walmen dit trekzel laten
opkoken, zal men ’t deurgieten, en heet op een nieuw op zo grote menigte van
Plompebloemen in de zelfde pot gedaan, en ze gedekt hebbende, zal men ’t trekzel
weder dekken, en koken ’t op, en zygen ’t weder deur. Daar na zal men de vocht met
wit van een Ei onder vier ponden fraje Suiker gedaan, helder maken, en laten ze
koken tot de dikte van een Siroop, doende daar op ’t laatste by, gezuiverd sap van
Grenade. Deze Siroop moet een weinig meer zyn gekookt, dan vele anderen, om te
beletten, dat de lymigheid van ’t trekzel ze niet bederve.

Eigenschappen van de Siroop der Plompen.
Deze Siroop verkoelt en bevochtigt, hierom is zy, zo in gedurige als afgaande
koortsen, in gebruik. Zy atigt de Gal, pyn in ’t hoofd, daar uit oorspronklyk, den
dorst, de hitte der Nieren. Zy geeft een zachte slaap; verdikt de vochten, en verstompt
de scherpe deeltjes. Men kan ze alleen geven van een half tot anderhalf once, maar
men doet ze deur gedestilleerd water, in Melken, of Afziedzels, op de wys van een
Julep.

Ongemengde Siroop van Appelen.
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Neem twe ponden gezuiverd sap van geurige Appelen, en vier ponden fyne
Poejersuiker, doe ze in een aarden pot over klein vuur, houdende ze daar zo lang op,
tot dat het gesmolten is, en de dikte ener Siroop hebbe. De bereiding van die Siroop
is gelyk aan de Siroop van Citroensap. Zy kan ook dienen tot een voorschrift voor
vele enkelde Siropen, die tot een grond het sap van enige vruchten hebben, als die
van Kersen, Doornbessen, Aalbessen, Frambozen, Granaden, Verjuis, en andere, die
ik niet gemeend heb te moeten beschryven.’t Is licht tot zyn oogmerk te komen,
dewyl het genoeg is ’t in de Zon te zetten om het zuiver te krygen, af te gieten en
deur te lekken, en ’t daar na in een verglaasde aarden pot te doen op een weinig vuur,
met een dubbel gewigt van Suiker in Poejer, het te houden tot dat het met den andere
wel is vereend, en ’t de dikte van Siroop heeft gekregen. De Renetappel moet daar
in boven die alle geprezen wezen, die men heeft.

Andere Siroop van Appelen.
Men kan ook licht een Siroop van Appelen zonder vuur maken, als men Appelen
schilt, en in dunne schyfjes snydt, doende daar klokhuls en kern uit, en ’t door een
nieuwe haairen Temis doet, in een holle bak van Zilver, of Postelein. Men belegd de
Temis met de sneedjes Appelen, en daar na strooit men daar de Suiker zo dik op als
de schyfjes zyn. Zo men op de Poejersuiker, nieuwe schyfjes doet, en dus laag om
laag voortgaat, eindigende met de Suiker, tot dat men Appels-schyven genoeg heeft.
Want de Temis met een andere Schuttel dekkende, zal men op den grond van de Bak
een fraaje Siroop vinden, die zeer aangenaam en van behoorlyke dikte is. Deze
Sirroop, zonder vuur zynde gemaakt, heeft gene verandering geleden; en heeft alle
de goede eigenschappen, die men’er van wagten kan.

Krachten van de Appel-siroop.
De Appel-siroop is zeer hartsterkend, en van een goed gebruik tegen de
hartkloppingen, als zy van dampen is oorspronklyk, van de Mild voortkomende. Zy
verkwikt alle de edele deelen, vermindert den dorst, matigt de hitte van grillige
koorsen. Men kan’er by tussenpoosen ene lepel vol van gebruiken, of ze met afziedsel,
of bekwame vochten, ingeven.

Siroop van Duinbeziën.
Aanmerking. Neem een goede menigte van Duinbeziën, als ze deurryp zyn, laatze
in een verglaasde aarden pot, over heette as, wel trekken, roerende ze van tyd tot tyd
met een houtten Spatel, op dat ze overal even heet worden. Hebbende ze daar na
uitgeperst, zal men zes pond sap, vier ponden fraje Suiker nemen, koken ze te samen
over klein vuur in de zelfde pot, ter dikte van Siroop, die men van ’t vuur gehaald,
wel geschuimd hebbende, en laten koud worden, zal men’er geur aan geven met vier
druppen Olie van Kan-
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neel, en zo veel van Nagelen ondereen gemengd, met een once en een half fyne
Poejerzuiker, daar na zal men de Siroop in een aarden, of Delfze Porcelleine pot ten
gebruike weg zetten.
Deze Siroop zet het water van ’t lighaam af, men gebruiktze in ongedaantheid en
ziekten der geledingen, maar inzonderheid in de Waterzucht en Jicht. Men geeft ze
van een half once tot een once, men neemt ze alleen by lepels, of men mengt ze met
de afziedsels, of andere goede vochten.

Magistrale Siroop.
Neem een once wortel van blaauwe Lisch, een half once middelschors van de wilde
Fleer, een once spruiten van Hoppe, welke gy zult laten in drie halfpintjes water
koken, op een half pintje; en ze hebbende deurgezegen, laat een pond Honig schuimen
en koken, doende daar op ’t laatste by twe oncen sap van blaauwe Lisch, en twe
dragmen Kaneel, of wortel van Suiker in poejer, om een Magistrale Siroop te maken,
die ten gebruike zal worden bewaard.

Eigenschap van de Siroop.
Zy zet de vochten sterk af, en geneest de Watersucht. Men geeft ze tot drie oncen in
eens, twe, of driemaal in ene week, met een glas witte Wyn, of een afziedsel van de
wortels van Paardebloemen, waar in gy somwyl zult hebben laten trekken twe
dragmen Senne.

Siroop van Kruis en Munt.
Neem verse Kruis en Munt, stamp ze, bevochtig ze met wat Kaneelwater, of
Brandewyn; pers’er daar na ’t sap uit, en laat het bezinken in een Mariebad; kook ze
tot de dikte van een Siroop, waar by gy de Geest van Kruis en Munt zult voegen,
door geen gisten voortgebragt.

Eigenschappen van de Siroop van Kruis en Munt.
Die Siroop geneest alle Verstoppingen en verkoudheden van de maag, vermeerdert
de natuurlyke warmte, zuivert ’t Bloed, zet de Lever kragt by en geneest alle derzelver
kwalen. Deze gedurig te gebruiken, doet den ouderdom vertragen, vernieuwt het
lighaam, verbetert de gebreken van de eerste, twede en derde koking. Men geeft ze
van een, of twe dragmen, nuchteren in een afziedzel in. Men moet zich van eten den
tyd van negen uren onthouden.
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Braak-siroop.
Men maakt deze Siroop met het aftrekzel van Glas van Spiesglas, in Kweperen-, of
Citroensap met Suiker en een weinig Cyperwortel. Zo men gebruikt de Wyn in de
plaats van sure sap pen, zal de Siroop wat braakachtiger wezen.

Hoe men ze maakt.
Om ze te maken neemt men voor zes ponden Kweperen-sap, drie oncen Glas van
Spiesglas. Men laat alles trekken den tyd van vier en twintig uren op een plaats van
heete as matig warm. Daar na wordt de deurgelekte vogt gekookt tot een Siroop in
de zelfde Kolf op heette as, met twe ponden Suiker, daar na maakt men ’t kruiderig
met twe druppen Kaneel-olie, door een half once fyne Poejersuiker gevreven, en
men bewaartze in een weltoegesloten glaze Bottel.

Kracht der Braak-siroop.
Zy doet braken, en de Maag van kwade vochten reinigen. Na het braken doet ze enige
reizen afgaan; ’t gebeurt ondertussen sommigen, dat ze niet braken, en’er maar enige
reizen van afgaan. Zy geneest de derdendaagse koorts, als men ze in een aftreksel
van Senne met een bekwaam afziedsel, vyf uren voor de komst der koortse ingeeft;
gelyk ook als men ze tussen de koortsen van anderendaagse, alledaagse en langdurige
koortsen ingeeft, die niet wyken voor gewone geneesmiddelen. Zy doet kinderen
Wurmen lozen, en geneest door dat middel de pynen in Stuiptrekkingen, die daar
van afhangen; of van enig ander vuil. Zy heeft menigmaal de grote Wurm, Tinea
geheten, weggenomen.
Let wel, Wy hebben niets, dat van de Antimonie gemaakt wordt, ’t geen zo zagt
werkt, als deze Siroop: want men kan ze aan beide de kunnen in allerlei ouderdom,
zelf aan zoogende kinderen en aan oude luiden in hunne ziekten ingeven, die uit
volheid voortkomen, inzonderheid uit ene vergaring van kwade vochten der mage.
Men geeft ze van twe dragmen tot een once, of op zyn meeste tot anderhalf voor
zeer sterke luiden. Men geeft ze alleen in een lepel, of gemengd onder witte Wyn,
of in een Vleesnat, of de ene, of de andere vocht.

Buikzuiverende Siroop.
Neem Courtpendu Appel, sny ze in vierdeparten, neem’er de kornen uit, stampze
om’er een pint sap uit te halen; stamp de Koetong en Bernasie van elks evenveel, zo
veel van ’t ene als ’t andere, om’er een halfpintje sap van te krygen, welke gy met
die van Appelen mengen kunt. Doe alles drie, of viermaal opwalmen, en neem’er de
schuim van. Doe daar na op elk halfpintje een once uitgezochte Senne, en laatze den
tyd van vier en twintig uren op die sap trekken. Neem daar na een halfpond Suiker,
en het sap van twe grote Citroenen, doe alles ondereen koken.
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Uitnemende Siroop om de gesondheid te bewaren, en herstellen.
Neem acht ponden Bingelkruid, vier ponden Bernasie, Ossetong, dit maakt twaalf
ponden. Gy
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zult ze eens opkoken met twaalf ponden Narbonsen Olie; gy zult alles deurlekken,
om ’t helder te maken; en naderhand den tyd van vier en twintig uren laten trekken,
een vierendeel Gentiane, en een halfpond wortel van Lisch; ’t een en ’t ander aan
schyven gesneden, in drie halve pinten goede witte Wyn, roerende ze menigmalen.
Gy zult ze daar na door een Lywaat zygen, en het deurgezygde met de sappen en de
gezuiverde Honing mengen, welke gy zult tot een Siroop doen koken, en ten laatste
schuimen.

Krachten van die Siroop.
Die een kleine lepel vol alle dagen nuchteren van die Siroop neemt, zal kunnen
zeggen en zich verzekeren, dat hy, zo lang hem God op aarde laat leven, gene
Geneesmiddelen zal van nooden hebben, noch Apotheker. Zy heeft zo veel kracht,
dat ze geen bederf in ’t lighaam veelt. Zy ontlast van ondere alle onreinheden en
kwade vochten.
Zie ook op ’t Art. aamborstigheid.
sint jans-broodboom; is een Boom met een graauwe schors, de bladen zyn
bruinachtig. De vrucht is in lange Aauwen, die breed en plat zyn. Die Boom wordt
vry hoog, de takken groejen meer in de wydte, dan in de hoogte.
sint jans kruid. Zie St. janskruid.
sjelei. Jelei, Gelatina, is een Kunstwoord der Konfituriers. ’t Is een sap van vruchten,
die ene dikte door middel van vuur heeft gekregen. Men maakt een Sjelei van
velerleije soorten van vruchten, als van Aalbessen, Verjuis-appelen, en andere.

Uitnemende Jelei van Aalbessen.
Men moet nemen vier ponden afgeplukte Aalbessen, daar na moet men vier ponden
Suiker nemen, die niet geklaard is. Deze zult gy in water laten smelten, daar na zult
gy ze laten koken tot dat ze sterk pluist. Dan zult gy de vier ponden wel afgeriste
Aalbessen in de Suiker doen, die gepluist is, en gy zult ze dan nog eens laten opkoken;
Gy zult’er uw Schuimspaan boven op leggen, en als zy een reis, of achtmaal hebben
opgewalmd, zult gy ze van ’t vuur nemen, en gieten ze op een Temis, en duwen’er
uwe Schuimspaan zachtjes boven op, dat’er geen sap meer op sta, zo men kan. Daar
na zult gy dat sap in de Pan doen, en het op het vuur zetten, en met een Lepel op een
Tafelbord zien of ’t Jelei zy.
En gelyk men gemeenlyk in de Huishoudingen veel meer overvloed dan fraaiheid
zoekt, kunt gy op vier ponden Suiker, zes ponden afgeriste Aalbessen nemen, en
eveneens te werk gaan als boven gezegd is: maar men moet ze een weinig meer doen
koken; want de reden wil het, en gy zult maken een fraje Jelei van Aalbessen. Van
die Sjelei van Aalbessen kunt gy de dikte ener Ryksdaalder op uwe rode dunne
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Confituren doen, dat zal ze bewaren en fris houden, en maken dat ze schimmelen
noch candalizeren. Gy kunt den droessem van uwe Aalbessen en dag twe, of drie
eten, om dat ze gesuikerd is.

Sjelei van Verjuis.
Men moet ryp Druivesap nemen, doen ’t in een Confituurpan met een glas, of twe
water: als het eens is opgekookt, zult gy ’t op een Temis om uit te druipen gieten;
daar na zult gy’er Suiker in doen, en koken ’t tot dat het Sjelei is; en doen het in
potten.

Sjelei van Appelen.
Neem Appelen, sny ze aan stukken, zet ze in een Pan met water te vuur: laat ze koken
tot Marmelade, vring ze daar na deur een doek. Dit gedaan zynde, neem drievierendeel
Suiker voor elk pint afziedsel, doe alles over klein vuur koken tot dat gy ziet, dat die
vocht genoegzame dikte hebben, om te stollen, en wilt gy ze rood hebben, moet gy
uwe Jelei maar met een toedeksel koken, en’er rode Wyn by gieten. Dit zal u doen
gelukken.
slaan van ’t Hart. Zie hartklopping.
slaap is een ophouding van zinnen zo wel inwendige als uitwendige, en gegeven om
te rusten ter versterking van de krachten.
slaapbollen. In ’t Latyn Papaver. ’t Is een zeer gemene plant, waar van’er verscheiden
soorten zyn. Zie Hubners Kunstwoordenboek op Papaver.
Maar men zal van Tamme en wilde hier spreken.
De Tamme Manekop wordt nog in twe andere soorten onderscheiden, te weten in
Wit en Zwart.
Beschryving van de Witte Slaapbollen. Deszelfs stengel die recht is, groeit tot de
hoogte van drie, of vier voeten. De bladen zyn gekarteld, gesneden en witachtig. De
bloemen zyn Roosachtig, wit, of trekkende na den purperen, en groejen op ’t eind
der stengels. Na de bloem volgt een langwerpige bol, met een Kapiteel gekroond;
Zy is groenachtig in ’t begin; naar gelang dat ze ryp wordt, of droog wordt, zy is
witachtig. Men vindt in deze Bol verscheiden kleine graantjes, die als een Nier in
gedaante zyn, schoon ze rond schynen. De kleur van die zaden is wit.
Plaats. Men heeft ze in de Hoven. Zy bloeit in Juli en Augustus.
Krachten. Men gebruikt in de Geneeskunde niets dan de Bollen, waar van men de
grootste en nieuste zoeken moet. Men neemt ze gezoden, getrokken, en in Siroop.
Ze zyn goed voor den Buikloop, om pyn te stillen, den Hoest te verzachten, en dampen
te benemen. Zy zyn pyn verdovend, slaapverwekkend. Wy moeten niet vergeten, dat
men ze in afziedzels doet koken, en in Klisteren om Buikpynen te verzachten.
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’t Wit zaad doet men in Brood en Spys. Men geeft voor, dat het doet slapen als men
eet, en goed zy voor duizelingen. ’t Sap heeft meer vermogen; maar ’t is gevaarlyker.
’t Opium ’t geen ’t Sap is, dat men uit de Manekoppen haalt, ter grootte van een grein
genomen, bedaart pynen, die van ’t hoofd, baart slaap, belet de Hoest, en Buikloop.
De witte Manekop die men somtyts in Potasie gebruikt, de gepelde Gerst, de
Wynsteen, Confituren, zyn goed voor den dorst, om te doen slapen, en de grote hitte
der koortsen te matigen. Zy komt nooit van oude wortels voort, maar moet alle jaren
in September gezaaid zyn, op heete en droge plaatzen, en op andere plaatzen van
Januari tot Maart, en men zaaitze gemeenlyk met de Kool. Zy komt beter voor den
dag, als zy gezaaid is, daar men Stróó gebrand heeft.
Ik heb te Vendeuvre, een klein Dorp van Bourgogne, de kleine kinderen en andere
luiden het zaad zien voor snoepery gebruiken, zonder daar van te slapen: waar uit ik
besluit dat men voor dat zaad zo veel vrees niet hebben moet.
Beschryving van de zwarte Slaapbollen. De zwarte Slaapbol verschilt van de
voorgaande niet, dan daar in dat bloemen rood, de bollen rond, en de zaden zwart
zyn. Zy heeft de zelfde krachten.
De wilde Slaapbol is die, welke men onder de Klaprozen kent. Deze is in de
Medicynen in gebruik. Zie klaproos.
slapen. Hoe men zich tot slapen moet zetten.
Om gezond te blyven, moet men in zyne eerste slaap op zyne rechter zyde leggen,
op dat de Spys te beter op den grond der Mage legge. Dit bevorderd de koking en ’t
kwytworden uit de Maag. Zo men enige uren daar na wakker wierd, kon men zich
op de andere zyde keeren, en vervolgens dan op de ene, dan op de andere.
Men wil, dat voor-over te leggen slapen het gezicht verzwakt, en den buik traag
maakt. Op den rug, en de Nieren, maakt de Steen, Vallende-ziekte, Apoplexie,
Zinkingen. De beste en eerlykste, en gezondste legging is op de zyde. ’t Is waar, dat
zy, die aan ’t Kolyk onderhevig zyn, de Spys naaulyks verteren kunnen, beter op
hunne buik kunnen leggen.
Zo dra men gaat leggen, moet men op zyne rechte zyde leggen, hebbende de beenen
een weinig ingetrokken, ’t hoofd moet te hoog nog laag leggen; want te hoog leggende,
is men aan hersensiekte en benaaude borst onderhevig; en men legt zo gemaklyk
niet. En legt men te laag, heeft men moeilyke droomen, en men slaapt ongerust. Men
moet mond, noch oogen open hebben, ’t Gezicht wordt’er kort en zwak van; en de
mond droog, en om dat ze met de gezondheid strydt. Wat de Armen aangaat, die
moet men kruisling houden, of half gekromd.

Om slaap te verwekken.
Neem gemene Rozen met een wit van Ei geslagen, meng het wel, en maak’er een
Band van voor ’t hoofd.
Gy kunt ook een Band van het zaad van Slaapbollen maken.
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Balsem om te doen slapen.
Neem Olie van Neutmuskaat, door persen gemaakt, Popeljoen zalf, van elks een
once; Hartevet, Rosen-olie, en Plompen-olie, van elks een vierendeel loods. Olie uit
Bilzenkruid, en witte Slaapbollen-zaad geperst. Extract van Opium en Saffraan, van
elks twe dragmen. Amber, Muskus, Civet, en Olie van Rozenhout gedestilleerd, van
elks acht grein.
Om dien Balsem naar de kunst te maken, zal men de aftreksels van Opium smelten,
en Saffraan met een weinig Brandewyn laten trekken; daar na zal men ze allengskens
over klein vuur mengen, met de Olie van Neutmuskaat, Hartenvet, Popeljoen zalf.
Daar na zal men’er Olie by doen, en eindlyk Muskus en Amber in Poejer, gelyk we
voor de Balsem van Beroerte zegt, gemengd met de Civet.
Deze Balsem is uitgevonden om een zachte slaap den Zieken te verwekken, en de
pyn aan ’t hoofd te benemen, welke veeltyds met gedurige, en somwyl afgaande
koortsen verzeld gaan. Men doet ten dien einde een weinig in de Neus en Ooren;
men bestrykt’er de slagen van ’t hoofd, en de Pols der handen, mitsgaders de bal van
de voeten mede. Men kan ze ook onder Geneesmiddelen doen die droog zyn, en die
men voor ’t hoofd bind. Men smeert daar van buiten, het Lywaat mede, ’t geen men
voor ’t hoofd bindt, en daar de kruiden in zyn.
Zy die onder ’t slapen snorken, hebben ook veel ongemak. Dit komt om dat ze
gaan slapen, zo dra als zy gegeten hebben, of om dat ze te veel vermoeid zyn, of te
lang gewaakt hebben.
Zo men in gedurige koortsen al ronkende , of blazende slaapt, is ’t een goed teken.
In ene beroerte te snorken is doodlyk; om dit ongemak voor te komen, moet men
een kwartieruur voor ’t slapen den mond met edik spoelen; de sterkste is de beste,
of men moet een half once Conserf van Pas de Ane, of Hoefblad nemen, of men moet
onder ’t hoofd een handvol, of twe, Dillen leggen, of een Tand van een dood Paard.
slaaploosheid is ene gesteltenis des lighaams, die geen slapen toelaat.
De Slaaploosheid kan ontstaan, of uit te scherpe vochten en de bewegingen, die
daar uit in de vaten voorkomt; en de koortzen die daar uit volgen.
Door ongeregeld te leven, ’t gebruik van kost die kwalyk verteerd wordt, en belette
de deurwaasseming die daar uit volgt.
Door hoop op goed, en vrees voor kwaad, door droefheid en hartzeer; of de ene,
of andere drift; komt’er stuiptrekking, of raaskallen, by Slaaploosheid, is zy doodlyk.
Hoest voorzegt iet kwaads, en in oude luiden is zy niet goed.
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Middelen voor slaaploosheid.
Om de eerste soort van Slaaploosheid te helpen, moet men van tyd tot tyd bloed
laten, kleine afgang makende afziedsels innemen, die met Senne, Tamarinden, of
Cassie, en Siroop van Persikbloemen gemaakt worden, of de algemene Siroop;
somtyds eens baden, of wassingen van allerhande soorten van kruiden gebruiken,
die bevochtigen, verzagten, en in een goede gematigheid de ingewanden brengen.
Men kan ook in ’t gebruik van die middelen nemen Postelein, Salade, of Nachtschaje;
doende daar twe, of drie greinen Saffraan, de Siroop van Slaabbollen, of Plompen
by; of de Melken van de koude zaden gemaakt, of Amandelmelk; of men kan deze
Koekjes gebruiken.

Koekjes voor slaaploosheid.
Neem ’t zaad van de Heyoseyamus, Salade, Slaapbollen, zo veel van ’t een als ander;
stamp ze wel ondereen met een weinig sap van Salade en maak’er Koekjes van; waar
van men zal nemen een dragma, als men na bed gaat.
Zo men gene Koekjes kan gebruiken, zal men’er een glas Wyn voor drinken, waar
in men zal hebben, twe dagen aan een, Boom-most doen trekken. Men kan onder ’t
Hoofdpeulen van ’t Bed Alssem doen; of de slagen van ’t hoofd met Brandewyn
smeren, waar in vier, of vyf greinen Kamfer zyn gedaan.
De twede soort van Slaaploosheid moet op de zelfde wys gehandeld worden,
nemende, dat meer is, een manier, van met de andere strydig, aan.
Wat de derde belangt, men zal de derde best door redenkavelen verliezen.
Men heeft Slaaploosheid, die door de gemeenschap ontstaat, welke de Maag met
de Hersenen heeft. Men heeft niet dan een Braakmiddel nodig; door Buikloop,
wanneer middelen, daar toe dienstig, de slaap moeten bevorderen. Door ’t al te veel
spillen der krachten van jong getrouden, wanneer men zich een tyd lang van byslapen
moet speenen, en zich door vochtige, veel eer dan droge, spyzen voeden.
Zekere luiden hebben zo een ongeruste slaap van schrikken en opspringen, dat ze
niet weten waar ze zyn, of wat ze doen. Hier doet de levenswyze veel toe, ’t al te
graag eten en drinken, gelyk ook ’t gebruik van Kool, Knollen, Uijen, Peulvruchten
en dergelyke; desgelyks droefheid, hartzeer, al te veel studeren.
Men zal ze genezen door poejer van Melisse, voor en na den eten te nemen tot een
half dragma, met wat Confituren, of een slok zuivere Wyn; of men moet Melisse-water
gebruiken tot vier oncen, met een half dragme Latu-zaad, dat wel gekneusd is, of
men zal smeren, op ’t dekkleed van ’t Bed, eerstgeplukte Pastelingen.
Men heeft’er die al slapende opstaan, die uit het Venster, of in Putten springen;
of in de Rivieren baden, of op de daken werken, of klimmen. Dit zyn grote
ongemakken, zo wel voor hen, die daar aan onderhevig zyn, als voor luiden die by
hen zyn.
Men moet ten dien einde ’t laten op den Arm en de Voet gebruiken, en dat zo
menigmalen herhalen, als men ’t nodig oordeelt. Menigmalen lichte en zachte
Purgeermiddelen gebruiken, als zyn Tamarinden, Kassie, Siroop van Appelen
gemengd, die van Rosen, of Persikbloemen, Katholicum duplex, Cremor Tartari, Sal
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Polychrest, Kristal Minerale. Men moet zorge dragen, dat men den Buik ruim houd,
en gene Peulvruchten gebruikt, noch spys die kwalyk wil verteren; zich matigen van
Wyn, en voor al de oefening. Men kan daar by onder het Hoofdpeulen leggen een
hand vol Dillen.

Middel tegen slaaploosheid.
’t Aderlaten moet men ten eerste doen, maar het moet niet overvloedig wezen, of
daar moesten tekenen van al te veel bloed zyn.
’t Baden in laau water is ook goed, of in deszelfs plaats een afziedsel van
Wyngaardbladen, Salade, Nachtschaje, Plompenbloemen, in een ketel, om daar ’s
morgens en ’s avonds met de voeten in te zitten.
Elken avond zult gy een glas afziedsel van de Slabladen, en van ’t zaad van witte
Slaapbollen, en van de bloemen van Plompen nemen, doende daar een once wit
Papaverzaad by.
Gy zult de Rozen-olie met het Rozenwater mengen, om ’t op ’t voorhoofd te
leggen, zonder Wynazyn, of gy zult de Nachtschaje, de Salade, en de bloemen van
Nenufar te samen stampen, om ze om ’t zelve deel te leggen.
Gy kunt ook een Smeersel op de slagen van ’t hoofd maken, met vier greinen
Laudanum; welke gy met een weinig Violen olie zult mengen, op ze op den tyd van
slapen aan ’t hoofd te smeren.
De ontsteking van de herzenen en deszelfs vliezen, ’t geen Phrenesie genaamd
wordt, en aan gedurig raaskallen bekend is, aan waken en hevige koorts, ’t geen gy
niet genezen kunt, dan door ’t Laten op den Arm, de Voet en het Voorhoofd, die
gedaan zullen worden, volgens de aanwyzingen.
Gy zult menigmalen geven Darmspoelingen met zuivere Melk en verkoelende
kruiden; gy zult ze ook van Water en Azyn geven.
Gy zult den Zieken dwingen menigmalen te drinken, die in dit raaskallen ene zaak,
zo nodig, vergeet.
Gy zult een Voorhoofd band met acht witte Slaapbollen en ’t zaad op ’t hoofd
leggen, ’t geen gy stooten zult, met drie vingergrepen van de Plompenbloemen, en
een weinig Rozen-, of Latuwater; of gy zult op ’t voorhoofd de Olie van witte
Slaapbollen smeren, of van Mandragora; is de Slapeloosheid zo ongemeen, dat’er
de krachten van den Zieken door henen ging, kunt gy uwen toevlucht nemen tot de
Landanum, waar
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van gy weinig zult gebruiken en trapswys, van drie tot zes greinen, uit vreze, dat,
door een gift, niet naar gelang, de zieke niet in een doodslaap valle. Gy kunt niet
denken op ’t Buikzuiveren, terwyl de vochten in beweging zyn, of ’t moest wezen
door ’t raaskallen, dat men een Parafrenesie noemt, en geschiedt door de overeenkomst
van de onderdeelen met het hoofd, of door een Gal heersende in de Maag. Want in
zo een geval doet gy wel met buikzuiveren, door middelen, die de Gal in den eersten
graad afzetten, alzo de ondervinding leert, dat een afgang daar op volgende, het
raaskallen geneest. Zie Slapen.
slaapmiddelen zyn zulke die bekwaam zyn, om slaap te verwekken. Neem Rozenen Popeljoen-zalf, van elks een once, dunne extract van Opium, een dragma Olie
van zaad uit de Hyoscyamus door perssen gehaald, twe dragmen; schud en sla het
onder malkander, tot dat het wel gebonden is, en bewaar het Smeersel, om ’t op ’t
voorhoofd en de slagen van ’t hoofd te leggen. ’t Bedaart de te grote drift der geesten,
maakt slaap, en bezadigt grote pynen.

Ander geheim om te slapen.
Sla in een kommetje een stuiver Rozen-olie, met een weinig goede Wyn-azyn; doop
daar na in dit mengsel een klein wit Lywaat, en maakt’er een Windsel voor ’t hoofd
van.

Ander, dat deurgaans niet feilt.
Stamp met malkander drie bloemen van Plompen, twe kleine Slaapbollen, een
vingergreep Provincie-rozen, een weinig Sla; doe’er een scheutje Wyn-azyn by, doe
’t tussen twe wat dikke doeken, om ’t voor ’t hoofd te binden.
slaapziekte. Men heeft deze van velerlei soort; men noemt ze by de Geneeskundigen
Coma, Carus, Lethargus, en men onderscheidt de Coma weder in een wakende Coma,
en een deurslapende. In deze en nog enige is ene schielyke, maar kleine kennisse en
bevatting, welke men in ene Apoplexie niet heeft.
De Slaapziekte valt voor in ’t komen van gedurige koortsen, en somtyds na
vallende-ziekte, of een slag aan ’t hoofd, of door een gebrek aan de Maag, Lyfmoer,
Long, of enig ongemak van de ingewanden.
Oude luiden en kleine kinderen komt ze meest over, en meer in de Winter en de
Lente, dan in anderen tyden van ’t jaar.
’t Geen aan deze zieklykheid veel toebrengt, is veel dronken te zyn, en meer dan
vereist wordt te eten, te onmatig te drinken, de natuur door waken en onmatig werken
af te slooven; zy wordt ook door te veel baden veroorzaakt, of door iet te naauw om
den hals te hebben, of door een Slaapmiddel.
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Zo ’t slapen door te grote ledigheid veroorzaakt wordt, dat is, door honger, is het
doodlyk; zo het na een gedurige koors blyft aanhouden, die van den honger komt, is
zy doodlyk; zo ’t blyft aanhouden na een gedurige koorts, is ’t niet zonder gevaar.
Al het slapen, dat lang duurt, dreigt een Apoplexie, en Slaapziekte, of Lamheid.
Men zal weten, of het uit de Maag voortkomt; zo braken, of walgen daar is
voorgegaan, of dat het uit de Moer voortkomt, zo men enige pyn ontrent het heilig
been, en schamele deelen is gewaar geworden. Door die van de Longen, zo met ene
moeilykheid van kugchen, en ademhalen, men stekingen geleden heeft in de borst.
In zulke gevallen moeten de Zieken door Geneesmiddelen geholpen zyn, voor die
deelen goed.
In een Slaapziekte moet men voorschryven, als in een Apoplexie; behoudens dat
men zelden, of nooit daar in Laten moet. Men moet veeleer Koppen zetten, en met
enige vocht wat poejer van Wierook, of Myrre innemen. Men vindt’er die raden het
hoofd van een Vledermuis op den arm, in een zwart Lywaat gewonden, te houden;
of aan de zolder van de Kamer, met een rood draadje, de rechtervleugel van een
Marel op te hangen; of onder het hoofdpeulen van ’t Bed te leggen de ogen van
Hoppe, of een Nachtegaal met derzelver hart, en gal, of ’t gantse hoofd met de gal
ener Kraauvogel te vryven.
De Slaapziekte, die uit he Lyfmoer voortkomt, zal door ’t baden en aderlaten op
den voet genezen worden.
Daar is nog een slapen, of liever ene slaperigheid, die tussen een Carus en Lethargie
in is, die imand in allerlei lighaamsgestalte overvalt, zo dat men onbeweeglyk blyft,
en als in verrukking.
Deze wordt door veelheid van bloed veroorzaakt; ook door zwartgallige vocht.
Zo ’t van ’t bloed komt, is ’t aangezicht rood en ontstoken; komt het van
zwartgallige vocht, wordt het blaau en loodachtig.
Die van overvloed van bloed komt, wordt genezen door aderlaten in de Cephalica,
zo menigmalen nodig is. Men moet verscheidenmalen Darmspoelingen van Kamille,
Melilote bloemen, Glaskruid, Bingelkruid, Lynzaad, fyne Griek gekookt, waar in
een vierendeel gemene Honig is gesmolten, met een vingergreep Zout. Men zal daar
na den buik met Senne, Rabarber, en Gemene Siroop zuiveren, die met wat Vleesnat,
of wat Gerstenwaters, of oude Wyn verdund is.
Wat de anderen aangaat, een bloedlaten, of twe zal genoeg zyn met het zelfde
afziedzel van de voorgaande darmspoelingen, doende daar Alssem by met Rosmaryn,
Salie, Moederkruid, Thym, en by elk zal men doen wat Kastoreum, of Kamfer.
Men zal daar na den buik met Tabletjes de Citro, of de Diacarthamo, of de Succo
Rosarum zuiveren, of met Aloës, of Agaricus pillen; zo niet, zal men een aftrekzel
van twe, of drie drachmen Senne, een dragma Rhabarbar met de Siroop van Rozen
met Agaricus geven.
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Men zal dit zo menigmalen herhalen, als nodig is, en vermeerderen de gift naar
ouderdom en krachten.

Aanmerking.
Slaperigheid in hevige ziekten, en in andere koortsen voorzegt niet veel goeds.
slachtmaand, November. Is de negende maand van ’t jaar, heeft dertig dagen, en de
Zon gaat in het teken van Sagittarius, of den Boogschutter, op den 22.
In deze maand begint men de Lente te vervroegen, door middel van bedden, waar
op men kleine Salade zaait, dat is Latu, Kervel en Kers.
’t Is eigentlyk de maand van groten arbeid, om schaarsheid te ontgaan, die de
medegezellin van den dooden tyd is, voor hun, die geen vooruitzicht hebben: want
de koude laat eindlyk niet na grote verwoestingen in de Tuinen van luijaarts te maken:
en dus mag men in ’t begin van deze maand, hoe goed zy schynen mag, wel grote
droge Mistbergen by de Cichoreijen, Artisokken, Beete, Sellery, Uijen, Wortelen,
laten brengen, om ze gemaklyk in weinig tyds over al het nodigste heen te spreiden,
om verwoesting voor te komen, en desgelyks, zo dra zich de koude begint te verklaren,
moet men voor goede den Vygeboom dekken.
Gedurende dezen tyd zet men grote en kleine Boomen in de Mandjes, die men op
ene byzondere plaats zet, en voor al aan ’t Noorde; men zet’er stam-boomen zo wel,
als laagstamde, en men houdt’er een goede Lyst van, om de soorten in orde te
schikken. Deze Mandjes moeten een half voet van den andere staan, en zo wel in
den grond staan, dat’er niet van te zien is als de rand om hoog. Men legt in die
Mandjes de Boomen, die voor Heiningen zyn geschikt, even eens, als of men ze daar
in met der daad plantte en men plantze recht en in ’t midden van de Bakken, die
geschikt zyn, om ze in een ruime plaats te zetten.
Zo dra men de Vorst gewaar wordt, begint men grote Mistbergen te gebruiken,
die men op hare plaatsen had laten brengen. By voorbeeld, is ’t om de Artisokken,
men kan ze aan ’t Noorden wat hooger houden, om ze tot beschutting te dienen,
wachtende ze geheel te dekken, of wel, als men anders met werken zeer gedrongen
wordt, dekt men ze ten eerste, wel te verstaan, dat men, voor ’t dekken zyn gantse
Lof afsnydt.
Een weinig van de Mistberg is in ’t begin genoeg voor de eerste aanvallen; en men
verdubbelt, naar maten van ’t toenemen der koude. Die zulke droge Mistbergen niet
hebben, kunnen bladen van Boomen nemen.
Men moet de Artisokken dus gedekt laten leggen, tot dat de maand van Maart
voorby is. Zy is deurgaans gevaarlyk, en vele Tuinlieden zyn oorzaak van ’t verlies
der Artisokken; wanneer zy, zich latende bedriegen van enige fraaije dagen van
Maart, ze in ’t geheel ontdekken en bearbeiden. Ten minste, zo men ze ontdekt, moet
het niet, dan een weinig zyn, en men moet den Mistberg gans naby laten, om ze’er
op te gojen, zo de Vorst weder komt.
Van ’t begin der maan af, en eer de Vorst gekomen is, bindt men de Andivien, die
sterk genoeg zyn, en men bedekt ze met het geen men kan; men dekt ook op de zelfde
wyze de andere Cichoryen, die men niet heeft kunnen binden, zy worden dus beide
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geel. ’t Is zeer goed een warme plaats te hebben, om ze daar aan kluiten in te poten,
’t geen ’t sterkste is, gelyk achter zal gezegd worden.
Men snydt het deurschot van de Aspersies af, als ’t zaad ryp is; men draagt zorg,
dat men ’t wegsluit, zo men in ’t voorjaar wil zajen; ’t zoude niet goed zyn de
Aspersies eerder af te snyden, zo wegens ’t zaad, dat weg zoude wezen, als voor de
wortel, die spruiten zoude kunnen schieten, die sturven.
Die by het Bos zyn, doen wel, dat ze bladen byeen zamelen, niet alleen, om ze tot
dekking te gebruiken, gelyk gezegd is, maar ook, om ze te laten in een gat rotten; zy
geven goede Mest, en dienen voor al voor een Mest-aarde.
Men graaft den voet der Boomen om, die schynen te kwynen, om’er de oude aarde
af te nemen, en’er weder goede en verse in plaats te brengen.
Die zeer veel Boomen te snoejen hebben, moeten met de minst sterken beginnen.
Men gebruikt grote droge Mesthoopen, waarvan men’er in den Zomer zeer veel
moet hebben opgedaan, om de Vygeboomen te dekken, zo wel die aan latwerken,
als aan boomtjes staan. De laatsten bindt men zo naau mooglyk by een, om ze te
gemaklyker te dekken. Wat zulke belangt, die aan latwerken staan, men tracht aan
de kanten zo veel men kan de hoge takken te laten, en verscheiden aan stokken by
een te binden, welke ze moeten ondersteunen. Op deze wys dekt men ze ook veel
gemaklyker en met minder onkosten. Men laat’er dit bekleedzel tot de volle maan
van Maart om, op welken tyd men’er alleen een gedeelte van wegneemt, verwagtende
dat de volle maan van April voor by zy. De vorst van deze twe laaste Maanden is
gevaarlyk voor deze jonge vrucht, die dan begint voor den dag te komen; en de grote
vorst van den Winter is gevaarlyk voor hout, dat veel pit heeft.
Die ongediert in hunne pereboomen hebben, doen wel, dat zy’er de bladen
afplukken, die daarvan zyn aangetast, om ze terstond te verbranden; en zelf de takken
met den rug van een Mes, af te schrappen, om van Venyn van dat Dier, dat daar den
gansen Winter aan blyven zoude, te zuiveren.
Gelyk de dagen dan kort zyn, zo werken wakkere Tuinluiden tot het avondmaal
by de kaars, of om Stroomatten te maken, of om de Boomen gereed te maken, die
men planten moet, zo dra de koude ’t toelaat, of om te tekenen.
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Men zet op rijen de Boomen in de aarde, welke men niet heeft kunnen planten, en
dekt de voeten met veel oplettenheid, even als of men ze op de plaatzen zette, zonder
een ledige plaats om de wortels te laten, anders zouden grote Vorsten ze bederven.
Men bewaart op zyne plaats, of liever verplant aan kluiten op een zekere plaats
de Kool, daar men zaad van wil winnen; en zo men in de maand van April ziet, dat
ze naaulyks uitschieten willen, moet men’er van boven een kruissnede vry diep in
geven, door dit middel zat ’t hart beter deurschieten; Men doet het zelve in Mei, ten
aanzien van zekere Kropsladen, die ten naauwer nood kunnen deurboren.
Zo dra de vorst begint hard te worden, moet men de Wintersaladen dekken, die in
een luw hoekje staan; en dit moet met geen droge Mest zyn, gelyk de andere planten,
uit vreze, dat’er in ’t hart van zulke, die kroppen, gene vuiligheid mag komen. Maar
met zuiver lang Stroo, dat men op poten legt om ’t op te houden, en te maken, dat
het niet verwaje.

Winsten in de Slachtmaand.
Men zend dan Pluimgedierte te markt: maar zelden Kalkoenen, en Ganzen.
De rechte tyd om Speenvarkens te verkoopen is de maand November. Men kan
Kalven verkoopen, die dan goed zyn om na de Hal te zenden.
Men ontdoet zich ook van vet Vee. Dit is dan gewild.
Boter, Kaas Eijeren, die men dan heeft moet men na de Markt zenden. Komen’er
dan, die Wyn willen koopen, laat de gelegenheid niet voorby slippen. ’t Geld, dat
daar van komt, zal meer dienst doen in den koophandel, dan de Wyn, bewaard op
hoop van ze naderhand duurder te verkoopen; want men bedriegt zich veel al.
Men verkoopt dan ook de volgende Vruchten zeer wel, de Virgouleuze, Ambrette,
Marquise, Caillot Rosat, en de poire de Epine, de Louise-bonne, de Martin Sec,
Citron Musque, Bon Chretien de Espagne; Bezy-Queffoy, Rousseline,
Bergamote-Cressane, zijn alle fyne Peren, waar van een Tuin voorzien moet zyn.
Zo de gemeste Duiven jongen hebben voortgebragt, moet men ze verkoopen.

Bezigheid des Landbouwers in de Slachtmaand.
Als de maand van November komt, moet een Huisvader, of Landbouwer zorg dragen
van de Eikels te vergaderen, om ze tot voedsel der Varkens te doen dienen.
Heeft men Rapen in de aarde, zal hy ze uithalen, om ze op hare bekwame plaats
te brengen, daar ze voor de Vorst bewaard zullen zyn.
De maand van November is de rechte, waar in men de Neuten moet kraken, om’er
de Olie van te halen.

Wat werk men aan de Bloemtuinen doen moet.
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Met moet de dekzels klaar maken voor bloemen, die de Vorst niet kunnen verdragen,
om ze te dekken, als men ziet, dat het wil gaan vriezen.
Men plant Rozen-, Althea-boomen, Lilac, Syring, Gelderse Roos, Citisus, en alle
Boomtjes en Heesters, die hunne bladen laten vallen, en de Vorst verdragen kunnen,
als ook de Peonies en andere sterke planten.
Men kan ook planten en zajen, vezel achtige planten, en de zaden in September
getekend.
Zie ook ’t geen in Januari, of in loumaand gezegd is; en moet worden gedaan.
Deze maand is de beste, om Tulpbollen te zetten, vooral in de kleine Tuinen met
hoge heiningen omringt, en die naaulyks de Zon hebben.
In het begin van deze maand worden ook Kaswyngaarden gesnoeit, en de andere
als de bladen zyn afgevallen.
Men zet de Bakken ook over ’t Wintergezaai en vroege bloemen, en doet’er ook
de glazen op, zo het rypt: de Schuifgordynen moeten ook voor de Stook-kassen zyn.
Zo ’t zich zo ver tot vriezen begint te stellen, dat de Aard- en Warmoes-vruchten
daar van beschadigd worden, snydt men de roode Bloem-kool, en andere af; men
rooit ook de grote Sellery en de Winterwortelen, maar niet Pastinaken.
Bloemkool, Endivie, Seldery, worden best op zich zelve opgehangen bewaard;
roode Kool en Winterwortelen moeten buiten’s huis gekuild worden: maar die
binnen’s huis die, waar van men daaglyks eet.
De rode Kool ongedekt op hoopen. De Wortelen en Rapen in droog zand. Men
hoeft evenwel zo haestig niet te zyn, want Kool, Krulseldery en Adivie kunnen nog
wel een vorstje verdragen; En de Seldery die tot boven toe aangeaard is, kan men in
matige vorst nog lang bewaren.
Bloembedden worden gedekt met oude Run een halve vinger dik, en als ’t harder
vriest met Peulrys daar op.
Zo lang de Vygeboomen nog zo veel gevaar niet loopen, dat men ze uit den grond
niet zoude kunnen krygen, kunnen ze geen kwaad: maar men moet ze inhalen eer de
vorsl den grond zo hard heeft gemaakt.
Men heeft in die maand Gisambert, Doyenne, St. Germain, Aagten. Goudpippingen
beginnen goed voor de Tafel te worden.
Ook heeft men Druiven.
En voor de Keuken, Foppen-peer, Kempar-Lantjes-peer, Gelderse Kruis.
Men heeft nog in ’t begin Peulen, Erreten, jonge Turkse Boonen, Kropsala: maar
de geheele maand Spenasie, Kervel, Beet, Zuring, Andivie, Wortelen, Seldery, Kool.
Men begint nu onder glazen, Anemonen, Cyklamens, Trosnarcissen te krygen, die
in de aarde zyn gebleven. Men heeft ook gele en witte Katalonise Jasmyn, en by
geval Oranjebloem; en in de
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open lucht somtyds Anjelieren in bloem: maar die door zyn geschoten.
slagader, anders Hartader, of Arterie. Het bloed uit het hart komende verspreidt
zich door alle deelen van ’t lighaam, door middel van vele vaten, of buizen, die men
slag- of hartaders noemt. De Long-slagader brengt het bloed uit de rechter holligheid
des harten naar de Long. De grote Slagader, Aorta genaamt, verdeeld het bloet in
verscheiden andere takken, om het in alle de andere deelen, zo na boven als omlaag
te brengen. Zo dra de grote Slagader uit de rechter holligheid van ’t hart komt,
formeert ze een kromte van een half ront. Boven aan deze kromte beginnen de rechteren slinker-slagader, die onder ’t Sleutelbeen leggen, nevens de slinker Slaap- of
Krop-slagader, welke dienen om het bloet in de borst, armen en het hooft te brengen.
Ider van deze Slagaderen verspreid zig weder in verscheide takken. Daar de grote
Slagader na beneden beneden loopt, om daar het bloet te brengen, verdeelt ze zig
insgelyks in meer andere, die ook mindere takken hebben. De voornaamste zyn (1.)
de Buik-slagader, die drie takken voortschiet, ene na de Milt, de andere na de Maag,
en de derde na de Lever. (2.) De bovenste Scheel-slagader, die de slinker Nier- en
de twe uitmelkende Slagaderen voortbrengt. (3.) De onderste Scheel-slagader, die
beide de Lendenaderen voortbrengt na de slinker- en rechterhand. (4.) Nog verdeeld
zich de grote Slagader in twe takken, de Heul-, of Echenis-slagaderen genaamt, van
welke de inwendige takken schiet na de Blaas en den Aars; Men noemt de laatste de
uitwendige Speenader. De uitwendige Heup-slagader brengt voort de uitwendige
Schamelheitsader, en loopt langs de dye, daar ze den naam krygt van Beenader;
Eindelyk verschaft ze bloet door verscheide takken aan het hele been en den voet.
Als een Slagader gekwetst, of doorstoken is, moet men terstont een bekwamen
Heelmeester halen. Heeft men’er gene gelegenheit toe, kan men zig van dit middel,
dat enigzins naar bygelovigheid zweemt, bedienen. Laat een Boon roosten, en legt
ze op de Kwetsuur: het bloeden zal zonder fout ophouden. Ook kan een gebrande
Boon dikwils dienen om ’t bloed te stelpen.
slagader-breuk, Aneurisma, is een woord der Heelkunde. Zie Hubners
Kunstwoordenboek.
slager wordt een genaamd die Rund-vee, Kalven en Schapen doodt, en aan stuk hakt
om te verkoopen.
Om hun goed te behouden moeten ze onderzoeken wat hunne plicht zy.

Plicht des Slagers.
Zo ze niet getrou zyn in ’t volgende, zullen ze niet ryker worden; en gevaar loopen
van te verliezen. Bouwt God het huis niet, vergeefs werken de Bouwlieden, zegt
David. Ps. 126.
Ze nemen dan acht.
I. Dat ze geen gestolen vee koopen; Dit is zonde, en men moet vergoeding doen,
aan die ’t toebehoort.
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II. Dat ze hun vee op Kerkhoven, noch verboden plaatsen hebbe geweidt. Zy
moeten de schade betalen, want zy moeten voor hunne Hoeders verantwoorden.
III. Dat ze hun vlees niet te hoog verkocht hebben, nog zwaar gemaakt; alzo ze
gezondigd hebben, en verplicht zyn vergoeding van ’t verkogte te doen.
IV. Datze geen ziek vlees, of dood vlees verkoopen, dit is zonde, en zy zyn niet
alleen verantwoordlyk voor ’t kwaad, dat het gedaan heeft: maar ook genoodzaakt,
om weder te geven ’t geen ze te veel ontfangen hebben, alzo ongans, of dood vlees
zo veel niet, als gezond waard is.
slang, in ’t Latyn, Serpens. Dit is een kruipend dier, zonder pooten. ’t Is gemeenlyk
een arm lang, rond, twe vingeren dik; men heeft’er nog groter en kleiner. De kop is
wat plat gedrukt, de bek met scherpe tanden voorzien, de tong lang, fyn, dun aan ’t
eind gespleten, zwartagtig. Zy schiet met zo groot een geweld weg, dat ze schynt als
een gloeijend hout. ’t Vel is gemarmerd van velerleije kleur.

Geheim en Middelen, om de Slangen en andere kruipende Dieren, buiten
Hoven en andere plaatsen te houden.
Volgens ’t verhaal van Florentyn, moet men Alsem en Byvoet rondom planten, ten
minste op verscheiden plaatsen, en zo zy gewoon zyn daar in te komen, zal men ze
daar door den rook van Wortel, Lely, of Hartshoren uitdryven.
Florentyn zegt, dat de Slangen nooit by de plaats komen, daar Hartenvet by gelegd
is, of de wortel van Santori, en dat alle kruipende Dieren zullen vlieden, zo men
Bertram, Galbanum, Hartshoren, Ysoop, Zwavel, Ezeldrek de horen en voet van een
Bok met den andere gestampt, met sterke Wynazyn besproeit; van dit gantse mengsel
kleine balletjes maakt: want de reuk van dit alles door de lucht zich verspreidende,
zullen ze vlieden, of sterven.
Enigen hebben geschreven, dat een tak van een Granaatboom niet alleen Slangen,
maar venynige dieren heeft verdreven. Men zal wel doen ze onder de bedden te
leggen. De zelfde Florentyn doet de Slangen op ene plaats by een komen, door in
een Tuin, enz. een oud Vat te begraven, daar men lang in gezouten heeft. Want alle
die Dieren zullen’er terstond na toe komen, en vallen’er van zelf in; als het Vat met
de oppervlakte van den grond gelyk staat.
’t Is een zeer gewisse zaak, dat Slangen voor den reuk van oud Leer en oude
schoenen vlieden.
Ik zal niet vergeten hier te zeggen, dat de Slangen ’t vuur zeer haten, om dat hun
de ogen daar voor schemeren. Zy haten ook alles wat sterk
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ruikt, als Look, Uijen. Zy houden veel van Zevenboom, Venkel, gelyk de Padden
van Salie, en de Adders van Rakette. Zy vlieden de Haver-Essen, zo, dat ze deszelfs
schaduwe ’s morgens en’s avonds ontwyken. Ik had byna vergeten, dat de Slangen
niet komen onder de bladen der Varen. Dit maakt dat op verscheiden plaatsen de
Slangen voortgaan, daar men dit goed zaait. Ik moet ook niet vergeten, dat de Slangen,
de bloemen der Fleerboomen en andere haten. Zo men de bladen der Varen brand,
zullen de Slangen voor den reuk loopen, en na andere plaatzen gaan.

Ander geheim voor hun, die van Slangen zyn gebeten; dit middel helpt
vaardig en is licht om doen.
Is imand van een Slang gebeten, hy drinke het sap van de bladen van Esschen, met
witte Wyn. Heeft hy de koorts, hy neme alleen ’t sap, en dekke de gebete plaats met
de bladen der Esschen. Velen hebben dit wonder gelukkig beproefd, en hebben daar
over verbaasd gestaan: maar zonder rede, alzo de Esschenboom ene strydige
eigenschap met de Slang heeft.

Andere geheimen door geachte Schryvers beroemd.
Dioscorides wil de beet uitgezogen hebben van imand, die niet nuchteren is, en de
mond met Wyn gespoeld heeft. Maar de Heelmeesters zetten’er tans eeen Kop op,
en beletten daar door ’t gevaar van den zuiger. Hy wil ook dat het goed zy, de wonde
met een Spons te stoven, en dan te kerven; maar dit moet diep geschieden. Doch die
’t gantse beledigde vlees wegsneed, zoud om twe reden beter doen. Voor eerst,
trekt’er het venyn beter uit. Ten twede het venyn, dat in ’t lighaam is gekomen, gaat
met den overvloed van ’t uitgeloopen bloed uit de gemaakte wonde.
Zo ’t beledigde deel op een uiterste van ’t lighaam is, is ’t best ’t af te zetten. ’t
Zelfde moet men doen in gevaarlyke Slangen. Als Adders (Aspics) Gerasten, enz.
Cornelius Celsus pryst een levend Hoen midden deurgesneden, en warm op de
wonde gelegd, zeer aan. Men kan ’t ook met Kalfs, Schapen, Lammervlees doen,
daar, na dat het gedood is, nog warm op gelegd. ’t Is ook goed terstond na den beet
een drank te nemen van zuiver Wyn en Peper gemaakt, of iet dergelyks om de warmte
te versterken, en te beletten dat het venyn zich van binnen niet ophoude. Want de
meeste venynen dooden door koude.

Andere geheimen en middelen tegen Slange beten.
Zo de Landman, of imand van zyn volk van ene Slang is gebeten, moet hy terstont
een teug, of vier van Essenboomen-sap met witte Wyn drinken; en op de Wonde de
bladen, daar ’t sap uitgedrukt is, papswys, leggen: of wel hy moet drie, of vier druppen
Vygemelk in de Wonde druppen, of enige greinen Mostert in Wyn-edik gestooten.
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Hy kan ook nemen de bladen van Wollekruid, Nagelwortel, rode Aalbessen, van
elks een hand vol. Doe alles in Azyn en Pis, vans elks evenveel, tot op de helft, koken;
drink drie, of vier mondvollen van dat afziedsel, en stoof de beet met de bladen.

Slangen die in ’t lyf zyn geraakt.
Zo ’t ene Landman is gebeurd, dat hem slapende door den mond in ’t Veld een Slang
is in ’t lyf gekropen, is’er niets krachtiger, om hem te doen heen gaan, dan door
middel van een Trechter in den mond, te ontfangen den rook oude Schoenen, want
de Slangen zyn vyand en van die reuk; en men moet het afziedsel van Yzerkruid, in
witte Wyn gemaakt, drinken. Dit is bevonden.
sleepnet is een groot Net, dat men over ’t Veld sleept, om klein gevogelt te vangen,
als Patrys, Kwartels, enz.

Hoe men een Sleepnet maakt.
Een Sleepnet kan van vierkante mazen gemaakt worden, hoewel men ze gemeenlyk
van overhoekse maakt. Zo gy ze van vierkante wilt maken, kunt gy ’t Artikel net 21
nazien; en zo gy ze wilt van overhoekse hebben, Nommer 11.
Als gy ’t zult hebben gemaakt, zo boordt het van de ene kant met een koord, die
vry sterk is, welke gy zult vyf, of zes voeten aan elke kant langer laten, dan ’t Net
is, om ’t te gebruiken tot het slepen van ’t Net, ’t geen gy zult maken van mazen, die
een duim wyd zyn; zo gy ’t schikt voor Kwartels: maar van twe duimen voor Patryzen.
Zy gy een Sleepnet voor Kwartels maakt met overhoekze mazen, moet gy het op
zyn minst van twehonderd mazen, van een duim elk, opzetten; men kan ze wel van
vierhonderd maken: maar niet langer, om dat het te zwaar te trekken zoude zyn. De
verbeelding hier achter zal ten voorbeelde dienen, in ’t Artikel net.
Men neemt de langte van het Net van I. tot K. Deze is de kant waar aan ’t moet
opgezet worden, en niet aan de andere; men moet’er een staart aan geven van achtien
voeten, van K. tot L. Als ’t Net af is, moet men door de mazen van de laatste ry een
tou steken H.I.K.Q. men moet nog vyf, of zes toutjes daar aan vast maken, die wel
gelyken na de toutjes in I. en K. van een voet, of vyf lang, volgens de wydte welke
’t gantse Sleepnet heeft. ’t Overige der mazen moet de vryheid hebben, van glyjen
langs het tou heen, van I. tot K. Men moet aan weerskanten van ’t Net laten hangen
vyf, of zes voeten van het tou, gelyk in de Figuur aan I. H. en K. Q. te zien is, welke
dienen om ’t Sleepnet te houwen, als men het over ’t wild wil heen slepen; en om ’t
nog wyder te maken als men wil, moet men die soorten van Netten van goed draad
maken, dat grof en sterk genoeg is, rond gedraaid en van drie strengen. Men
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kan het bruin verwen zo men wil, gelyk in ’t Artikel net geleerd is. Zie kwartel.
Een Sleepnet voor Patrys moet van tou gemaakt worden, dat fyn en van twe
strengen is. Men moet het niet langer hebben dan zes Roeden, noch minder dan drie,
de hoogte, of breedte moet niet minder dan vyftien voeten zyn, noch meer dan 18.
’t Zy de mazen overhoeks, of vierkant zyn, zullen zy 2 duimen wyd zyn. Als ’t
gantse Net af is, zult gy ’t rondom van een tou voorzien, zo dik als een schacht van
een Pen, latende aan elke hoek A. B. C. D. van ’t Figuur in ’t Artikel patrys een rond
tou; men zal van rwe tot twe voeten nog anderen langs ’t Net vast maken, gelyk in
de zelfde Figuur te zien is. Die Touwen dienen om ’t Net aan twe staken vast te
maken, die door twe luiden moeten gedragen worden.
Gy moet wel opmaken, dat hoe ’t Net wyder en langer is, hoe de mazen groter en
’t tou fynder moet wezen, om ’t ligter te maken; zie Art. 21. van ’t Woord net dat
van overhoekse mazen gemaakt is.

Om een Sleepnet te maken, dat een mens kan dragen.
Sla uw oog op de gedaante daar van, door een mens gedragen.
Om ze te maken, moet men beginnen gelyk men doen zoude met een Net met
overhoekse ruiten. Men begint ze gelyk in ’t Artikel net, Nommer 10 te zien is. Men
zet ze, of van acht, of tien mazen, van twe duimen wyd op. Men zal’er meer, of
minder van opzetten, naar de grootte van den man, die ’t gebruiken zal. ’t Opzetten
zynde gedaan, zult gy ’t vervolgen gelyk een Net van vierkante mazen; dat is; dat
men moet meerderen aan ’t eind van elke ry mazen, tot ontrent de langte van twaalf,
of vyftien voeren, en dan van braaihoutje veranderen, en nemen een de helft, of twe
derde kleinder, en maken de laatste ry onder, en voorzien daar na ’t net rondom van
een sterk tou, latende aan weerkanten aan elken hoek hangen twe einden, die een
voet lang zyn, om ’t Net aan den stok vast te binden. Wat de twe andere hoeken
belangt; ’t tou moet niet geknoopt worden om te blyven, maar om ’t te kunnen
verwyden, of ’t Net uit te rekken naar de grootte van den man, die ’t gebruiken zal;
men zal aan de kanten van ’t tou, van twe voeten tot twe voeten toutjes vast maken,
om ’t Net langs de staak vast te maken.
sleutel. Zie Hubners Kunst-woordenboek. ’t Is een woord der Boukunde, waar door
men verstaat zekere Balk, die op ’t eind van een Balk die te kort is, of vergaan, in
een Muur gebragt wordt.
’t Betekent ook ’t yzeren, of koperen werktuig waar mede men een slot open doet.
sleutelbloem. Zie Hubners Kunst-woordenboek op PRIMULA VERIS.

Gebruik.
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De bladen en bloemen trekt men als The, men neemt een goede vingergreep. Men
kookt ze ook in Kalfsnat, en geeft ze tot een halve hand vol. Zyn gedestilieert water
geeft men in van twe tot vier oncen.
Deze Plant is in de Jigt goed, in Zinkingen, in ziekten der geledingen, in Lamheid,
als zy niet groot is. Zy is goed voor die der Tong. Zy doet slapen, belet opvliegingen,
geneest schele hoofdzweren, en de drajingen des hoofds, van Dochters die de Stonden
niet wel hebben. Zy komt in het Martiate Smeer. Stovingen van Koornbrandewyn,
daar de Primula Veris in gekookt is, zyn uitnemend voor Lammigheid.
slikbrok, zie Opiaat, is een Geneesmiddel dat men inneemt, en uit verscheiden
drogeryen bestaat; uit vochten, poejers, pappen, Honig, Suiker tot een zacht mengsel
gemaakt. Men geeft ook dien naam aan tegengiften, Electuaries, onfy ten.

Slikbrok, wonderbaar om de Lever te verkoelen, en bloed te zuiveren.
Neem wortels van Cichorei, twe dragmen, wortel van Patich, Veelvoet, Rasynen van
Damas, Zoethout, Paardebloemen, van elks een dragma, de vier Haairwortels,
Bernasie, Scarlei, Endivie, Beteune, Agrimoni, Hoppe, Pimpernel, Schurftkruid, van
elks een handvol; de vier koude zaden, Marjolein, Venkel, Anys, van elks twe oncen.
Maak daar een afziedsel van. Neem daar na een once zuivere Senne, doe ze koken.
Neem twe oncen witte Lorkenzwam, twe dragmen Kaneel, en een vingergreep
hartversterkende Bloemen, welke gy daar in zult laten trekken. Kook het met een
pond Suiker, doe’er daar na Cassia tot vier oncen by, Conserf van Bernasie, Ossetong
en Violetten, van elks twe oncen. Maak van alle deze Drogeryen een Slikbrok. Men
geeft het in tot anderhalve dragma, twe uren voor den eten, eens op een week, of
twemaal in een maand.

Slikbrok om de Tanden te zuiveren.
Men moet vier oncen Porcelein nemen, een halfpond gebakken steen, een half once
Kaneel, alles met malkander stampen, en ’t ziften door een Zift, die wel fyn is.

Ander Opiaat voor de Tanden.
Stamp en zift wel fyn twe dragmen uitgebrande Aluin, twe dragmen Kaneel, een half
once gebrande korst van Brood, een halfpond gebakken steen, een once Koraal, vier
oncen Porcelein; daar gy by zult voegen een once Conserf van Rosen.

Slikbrok voor de Opstoppinge der Vrouwen.
Men zal Cremor Tartari nemen, Crystal Mineraal, van elks twe dragmen; bereide
vylzel van Staal, een half once; Senne een half once; Turbit, Zout van Zevenboom,
van elks twe dragmen;
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Koekjes van Alsem en Kappers, van elks een dragma. Men moet alle de poejers laten
ziften deur een fyne Temis, ze mengen met Siroop van Vrouwenhaair, om ze tot een
zachte deeg te maken. Men geeft van dit Slikbrokje twe ryksdaalders zwaarte, en
men zal’er terstond een afziedzel, of een glas heldere Wei op geven. Eer men dezen
Slikbrok geeft, moet men den buik genoeg hebben gezuiverd; men moet’er vyftien
dagen mede aanhouden. Zo ’t geen werking na dien tyd doet, moet men nog
buikzuiveren, en den tyd van vyftien dagen laten voorby gaan; werkt het dan nog
niet, moet men ’t nog vyftien dagen innemen; voor en na dien tyd moet men
buikzuiveren.
slokdarm. Wat het zy, zie Hubners Kunstwoordenboek.
Zy heeft verscheiden vliezen, die elke naar haren aart den naam dragen, of van
vliezig, of van spierachtig, of van vaatachtig, of van zenuachtig, of van fluweelachtig.
Zy is van slag- en andere aders, en van zenuwen van ’t achtste paar voorzien. De
Slagaders komen van de Aorta en de Celiaca, terwyl de ader zonder wederga, en de
Kroonaders, van de Maag derzelver bloed ontfangen.
De Slokdarm heeft minder van zich zelven, als van andere deelen te lyden; gelyk
in de ontstoken hersenen, slaapziekte, zweringen van de mond, trekking der kaken,
keelontstekingen, moervlagen. Zy is ook aan zinkingen, en toevallen van een
verzwering onderworpen; aan een dikke slym van een koude lucht, en kwaad voedzel
ontstaan; en lydt van iet hards, of scherps, dat niet deurzwelgt, en van een wonde en
slag.
Als zy beledigd is in hare bediening, vindt men pyn langs de rug en keel, en men
heeft veel moeite om de spys neer te krygen. Zo zy door hitte lydt, doet zy zich om
den hals gevoelen, en om de keel, en men vindt zich door kouden drank verlicht.
Door koude wordtze gedurig door een gezwel, of belediging gekweld, die wat
ontstokens, of Roosachtigs in zich heeft. Zy maakt ongesteldheid, pyn, koors, en
veel moeilykheid in ’t zwelgen.
Zo door een Verzwering, van een gebroken vat ontstaat, of van een kwade vocht,
zal men nyping en steken hebben; zo dat men noch zout, noch zuur, noch scherp kan
velen. Als het door een dik slym is, zal men liever vaste en droge spys, als zoete en
vette deurzwelgen.
In alle de toevallen van de Keel, kan men veilig zachte en vloeibare middelen
geven. Zo men grote ontsteking met hitte der ingewanden had, zal men met klisteren
en aderlaten beginnen zo veel de krachten en ouderdom kunnen velen; en zo men
nodig heeft afgang te maken, zal men niet dan Kassia, met de Violen-stroop nemen,
of de Manne in een Vleesnat zonder zout; daar na zal men den hals met Rosen- Lelyen Kamillen-olie smeren. Men zal voor drank Gerstewater met Razynen en Vygen
gebruiken, en van tyd tot tyd, enige Melk met de vier koude zaden. Men zal gorgelen
met een afziedsel van de wortels van Heumst, Pastelein; Latu, en doen daar
Violenstroop onder. Zo men had Verzwering, zoude men een Pap met het afziedsel
van Hysoop kunnen maken, waar in men meel van fyne Griek gedaan had en poejer
van Alsem, Meliloten en Kamillen. Op ’t laatste, als alles tot een afziedsel gemaakt
is, zult gy’er Boter, of vet van een Kuiken by doen. Men zal een Gorgeldrank
gebruiken, die men allengskens kan deurzwelgen, en bestaat uit Gerst, bladen van
Seldery, Ysoop met rode, of witte Suiker zoet gemaakt. Voor de dikke slym die zich
aan den Slokdarm vast zet, heeft men niet anders dan Prei te eten in Wynazyn gekookt,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

of Mostert met Vlees; en te maken dat men braakt met een veder met Oxymel
Scyltiticum, of sap van Radys, en daar wat Honig by te doen.
slym is een lymige vocht, die spint, wanneer men ze uitgiet en bekwaam is, om weder
zacht te worden.’t Is ook een Lym, of soort van Vislym, die ten zelven einde kan
dienen.

Gemene Mucilago, of slym, bekwaam om hardigheden te verzachten en
pynen te bedaren.
Sny en kneus vier oncen Heumstwortel; doe ze in een verglaasde aarden pot, met
een once Lynzaat, en zo veel fyne Griek: giet’er twe pinten heet water overheen, en
zet de pot gedekt op heete as, of op een vuur, dat zeer zacht is, daar ’t alleen warm
op blyft den tyd van tien, of twaalf uren. Het aftrekken gedaan zynde, doe de vocht
op de helft verkoken, of tot dat ze een Lym is, en zyg ze dan deur.

Slym om ’t bloeden te beletten.
Doe in een verglaasde aarden pot een half once Kwekornen, en zo veel Vlookruid,
giet’er een halfpint Weegbre-water op, en zo veel Rosenwater. Dek de pot toe, en
laat het den tyd van tien, of twaalf uren als boven, weeken. Doe daar na ’t aftreksel
op de helft verkoken, of tot dat het Lym is geworden. Men moet het roeren met een
houtten spatel. Daar na zal men ’t door Stemyn doen zygen, en styf uitpersen. Men
gebruik die Lym met zo veel Siroop van kween, of droge Rozen: men geeft’er een
lepel vol van.

Slym voor de Borst, bekwaam om groten hoest te bedaren, en de Long te
verkoelen.
Neem een half once van de beste Gom Dragant, die gy kunt vinden, stamptze, en
doe ze in een Porceleine, of verglaasde aarden pot. Doe’er zes oncen gemeen water
by, of op zyn beste drie oncen gedestilleerd Weegbreewater, met zo veel Rozenwater.
De pot gedekt hebbende, plaast ze op een warm Marie-bad, laat ze trekken den tyd
van twe, of drie uren, of tot dat de Gom gants is gesmolten. Laat dan dat slym door
een Temis loo-
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pen, en bewaartze ten gebruike; men mengtze met Borst-syropen, en geeftze tot een
lepel. ’t Is een goed middel voor klooven van handen, lippen en borsten, als men ze
op ’t zieke deel legt.

Verzachtende slym.
Doe in een verglaasde aarden pot, een once Vislym in kleine stukjes gesneden. Giet’er
een halfpintje warm water op, en zet de pot op heette as trekken, latende ze van tyd
tot tyd roeren met een houtten, of yvoren spatel, tot dat de Lym in ’t water gants is
gesmolten. Zy komt onder verscheiden pleisters; Zy doen niets, als goed.

Slym van een Rammen vel, om te verzachten en versterken.
Neem een Rammevel, dat vers is, sny het aan stukjes met zyne wol, laat het in een
genoegzame menigte water koken, tot dat het gesmolten is. Laat dan dit Smeltzel
deurzygen, en pers de wol wel uit, die’er overblyft. Om deze Slym nog dikker te
maken, als zy niet dik genoeg is, moet men een deel van de fyne vocht uitwaassemen.
Deze Slym wordt onder de pleister van verscheurdheid gedaan.
slym van Vlookruid. Zie vlookruid.
slym is een van die taje vochten, die door enige vaatjes natuurlyk, of door ziekte
wordt gegeven, en die in ’t bloed somtyds de overhand hebbende genomen, ziekte
maakt. Men houdtze voor een koude vocht. Zie wyn van Senne.
smakboom, is een Boom waar van men twederhande soort heeft, de ene in ’t Latyn
Cotinus, of wilde Olyfboom geheten, en de andere Sumach, of Smakboom.

Beschryving van’t eerste soort.
’t Is een Boomtje, dat verscheiden dunne, rode takjes heeft, die na die van
Therebinthyn gelyken; uitgenomen, dat ze zyn ronder en breder, sterk van geur, en
gelykende na de Galnoot. Zy groeit tot de hoogte van drie, of vier elbogen. De stam
is byna een arm dik, en het hout zo geel, dat men’er geel Laken mede kan verwen.
’t Geeft aan de toppen der takken, ene vergadering van pluisjes als Franjen van
gedaante, die, wit van kleur zynde, wat na den roden trekken, waar in men langachtige
Aauwen ziet, daar men zaad in vindt.
Plaats. Dit Heestertje wast op den Apennyn en op andere plaatsen, als in Hongaryen
en Provence.
Eigenspappen. Deze Smakboom is samentrekkende; ’t afziedsel van de bladen is
zonderling goed in zweren van de Tong, van Huig en Zinkingen van de keel, zo
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men’er zich de mond mede spoelt; gelyk ook in Verzweringen van de Teeldeelen,
zo men ze’er dikmaal mede wast.

Beschryving van ’t twede soort van Sumach.
Dit is een Heester, die ontrent twe elbogen hoog groeit. Zy heeft lange rosachtige
bladen, die rondom gekarteld zyn. De Vrucht ziet’er als een Druif uit, waar van de
kornen zeer grof zyn. De bladen dienen om ’t Leder te bereiden.
Plaats. Men vindtze in Italie, en de beste in Egypte. Zy bloeijen in Juli.
Krachten. De bladen van deze Smakboom hebben de zelfde kracht, als die van de
Sleepruim. ’t Afziedzel daar van maakt het haair zwart. Men doet ze in Klisteren
voor den afgang, en in Dranken daar tegen gebruikt. De Gom van deze Boom in
holle kiezen gestoken, belet de pyn.
smeer. Zie unguentum.
smeersel. unguentum, en unguentum van Jupiter.

Smeersel om ’s Winters geoculeerde, geënte, gekwetste Boomen te smeren.
Neem beste Harpuis vier ponden,
Raap-olie een half pond;
Smelt het door een en meng.
Maar wil men in de Lente smeren.
Neem Harpuis vier ponden;
Raap-olie drie-achtste pond.
Dit Mengsel is zo gereed niet om door hitte der Zonne te druipen: maar draag zorg,
dat het niet worde over vlammend vuur gekookt; dewyl ’t ligt opbruist, overloopt,
en brand zoude veroorzaken; men dient’er derhalven ’t oog op te houden.
Men doet van deze Smeersels wat in een potje, of pannetje, laat het smelten, en
als ’t niet al te heet is om te kunnen schroejen, doet men ’t’er met een kwastje op.
Zie Aanm. op Lusth.
smeerwortel, Waalwortel Consolida Major, of Symphytum.
Zie de Beschryving, Plaats en Krachten in Hubners Kunstwoordenboek.
Krachten. De Wortel, als zy nog groen is, en eerst uit den grond gehaald, geraspt,
op een Zeem. of Lywaat gesmeerd, en als een Pap op de Voeteuvel gelegd wordt,
geneest de pyn. Men heeft by ondervinding dat de wortel gedroogd en gestampt in
den drank van kinderen gedaan, welken de darm uitgaat, goed is; dat het den Buikloop
bedaart. Een Pap der wortel wat iet Boonenmeel op de plaats gelegd, daar de darm
uitgaat, is een uitnemend geneesmiddel.
smeren de gereedschappen. Men moet noodzaaklyk alle grote werktuigen smeren,
als Raden van Molens, en Rytuigen. Als men dit niet deed, zoude door ’t schuren en
vylen, de Assen en Pennen te veel slyten, inzonderheid in regen, wanneer ’t hout
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zwellende, alles te naau zoude sluiten, en geen plaats zoude blyven, om te gaan; Hier
door zou ’t alles zwaar en ongelyk loopen, en het zoude zeer dra verslyten.
Schoon de Olie geen dienst aan klein Tuigwerk schynt te doen, als aan Zakorlogies,
om dat ze de beweging langzamer maakt; men moet ze echter niet schoonmaken,
zonder’er een weinig Olie
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aan te doen, om dat de beweging, zonder dat, zo geregeld niet zoude wezen, en de
gaten te groot zouden worden. Dit zoude de Raderen ongelyk maken, en de beweging
van de Slinger. De klene Werktigen, die men niet hoeft te smeren, zyn die welke
weinig beweging hebben, of niet veel gebruikt worden.
smit. is een Kunstenaar, die in Yzer werkt, waar van men verscheiden werken heeft,
en in ’t byzonder Sloten.

Plichten der Smits.
De Smits zullen hunne goederen behouden, of vermeerderen, zo zy zich van hunnen
plicht kwytende, getrou ’t volgende waarnemen. Want de H.Paulus zegt, in zynen
eersten brief aan Timothius, Cap. IV. 8. De godzaligheid is tot alle dingen nut,
hebbende de belofte van dit, en van ’t toekomend leven.
I. Zo ze geen kwaad voor goed Yzer geven; daar men meer voor doet betalen, als
waard is; want dan moeten ze vergoedinge doen. S. Thom.
II. Zo ze geen Sleutels namaken, noch Keizers, noch Loopers, of gereedschap om
Sloten aftebreken, voor luiden welke ze weten, dat daar een kwaad gebruik van zullen
maken. S. Thom.
III. Zo ze, by ’t pond het Yzer bedongen zynde, de stukken niet dik: lomp en te
lang maken; Men moet het zo groot en klein leveren, als men bedongen heeft; en zy
kunnen zich daar voor niet meer doen betalen, dan bedongen is, S. Thom.
IV. Zo ze, ten aanzien van Deuren, Kruis- en andere Sloten, de zelve niet lichter
en minder voorzien hebben gemaakt, dan behoorde. Dan moeten ze de schade
herstellen. Ald.
V. Zo ze op hunnen rekening geen meer Yzer zetten, als zy geleverd hebben; want
dit gedaan hebbende moeten ze vergoeding doen. Ald.
smyrnium. In ’t Frans Maceron. Is ene plant, die takken schiet van drie voeten hoog,
is zeer takachtig, hol, geribd, en zeer gelyk aan de Piterselie, of Eppe, doch met meer
takken voorzien breder bladeren, dikker, vaster, en na de aarde overhangende,
menigvuldig gesneden, en rondom gekarteld heeft: gemeenlyk hangen drie bladeren
aan een steeltje, zyn geurig als specery, hebben een fraje top van ene bleek geele
kleur; zy draagt op de kruin van de spruiten ene kroon, ten naasten by als die van de
Anys, het Zaad is gelyk die van Kool, en van buiten bruin, van binnen wit, doch wat
zwaarder en een weinig langwerpiger, scherp van smaak en van reuk, zwemende
naar Mirrhe; de Wortel is mede heel geurig, scherp, zappig en weekachtig, van buiten
zwart, van binnen groen.
Plaats. Ze groeit in lage en schaduwachtige plaatzen, en bloeit in Oogstmaaand.
Eigenschap en werking. Het Kruid, Wortel en Zaad zyn verwarmende, volgens
Dioscorides. De Wortel in Vleesnat genomen, is goed voor Slangebeten, stilt de
hoest en verlicht de kortademigheid; Is mede dienstig voor de stremming in ’t
watermaken.
Het Zaad wordt gehouden voor dienstig tegens de ziekten van de Milt, Nieren en
Blaas.
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snaphaan is een lang schiet-geweer, dat door een vuurslag door ’t dekzel der pan
en de haan uitgemaakt, ontstoken wordt, en daar van daan zyn naam draagt; alzo de
haan, snappende op de pan, stoot en vuur slaat. Zie jagt.
sneden. Middelen voor snyden. Neem ’t blad van Tabak, vryf het en druk ’t sap op
de snede; en leg de Tabak zelve daar op; of neem de droge bladen; en week ze in
warme Wyn, als gy ze gebruiken wilt; en leg ze op de wonde.
Neem Brunelle, of Netel, en doe daar eveneens mede.
Neem Poejersuiker, doe ze op de Wond, en daar een doekje over heen. Olie van
Salie in de snede gedropen, of met een wiekje opgelegd, doet wonderen, gelyk ook
Terebintyn.
Was de snede met warme Wyn, en doe’er wat gebrade Spek op, dat met bladen
van Salie is gehakt.
snerken is een Woord van de Keuken. Men gebruikt het, wanneer men iet in Boter,
Vet, of Olie doet in een Pan braden. Men gebruikt’er ook Spek toe. Men snerkt Vis,
Peulvruchten en Vlees. Om lekker te snerken, moet Boter en Olie heet zyn, anders
is ’t te week en zonder rodigheid.
snip, of snep is een der voortreizende, of heen- en weer-trekkende Vogelen, hebbende
een zeer lange sneb, of bek, en zynde gespikkelt met graauvêren. De Snippen komen
doorgaans in deze landen tegens ’t midden van October, en vertrekken in Maart. Zy
houden zig doorgaans niet langer dan 8, of 10. dagen op een en dezelve plaats, ten
ware als ze gekwetst zyn: zy vliegen nooit by dag, of ze moeten door enig Dier, of
Mens opgejaagt worden, en verschuilen zig in dikke Bosschadien, daar open en lichte
plaatsen aan weerskanten zyn, en daar zy den gantsen dag over blyven, en de Pieren,
of Aardwormen eten, die ze onder de afgevalle bladeren van de Boomen, of van een
Kreupel-bos vinden. Tegen den nacht gaan zy’er uit, om de Wateren en natte Weiden,
of Moerassen te zoeken, om te drinken en haren bek te wassen, die heel vol aarde
is, alzo zy’er hem heel diep in steken, om de Wormen te krygen. Dus brengen ze
daar den gantsen nacht over, tot dat ze met het aanbreken van den dag weder na ’t
hout vliegen; onder ’t vliegen zoeken ze beschaduwde plaatsen, en wyken van ver
ter zyde af, om langs een hoog Bos heen te vliegen, om zig te verbergen, en tegen
den wind gedekt te zyn. Als ze in een groot Wout willen gaan, of’er op genen kant
over zyn; zullen ze het altoos omlaag doorvliegen, tot dat zy een lichte opene plaats
vinden, daar ze boven overheen vliegen, dewyl ze niet garen hoog vliegen, en ’t
tussen de Boomen niet durven doen; dewyl ze niet voor zig heen zien, zo min als de
Hazen. Hierom is ’t, dat men ze ligtelyk vangt in Netten, langs de Boomen gespannen,
of in die
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open plaatzen, die men ontrent de Bossen vindt. De Netten om haar en andere Vogels
te vangen, daar we in ’t vervolg van zullen spreken, staan beschreven op het Woord
net, nevens de manier om ze te maken.
In de Landen daar veel Bossen zyn, is het Snippenet van veel gebruik en nuttigheid,
alzo men’er daaglyks wel een dozyn in kan vangen; zo gy veel kreupelhout hebt,
dicht by een Bos, of enkel by hoge Boomen, dan vergeet’er niet een Snippenet te
maken, zo als gy in de Figuur ziet afgetekent. Onderstel eens, dat uw Bos, of hoge
Boomen driehondert schreden min, of meer lang zyn; ontrent het midden hou enige
Boomen omver, op dat’er een open plaats zy van 3., of 4. roeden tussen de twe Bomen
A en B, welke plaats geheel moet wezen, zonder Boomen, struiken, hout, of steenen,
ontrent drie roeden in ’t vierkant; hier na moet gy de Boomen A en B. van hunne
takken ontbloten, ter zyde daar ’t Net zal hangen, dat anders omlaag mocht vastraken.
Verder moet men twe grote staken hebben, waar van ider aan enen Boom omhoog
vast wordt gemaakt, invoege dat het dikste eind gespleten zynde, als in C. en D. te
zien is, op enen tak steekt, en het middelste E. en F. op een anderen, daar men het
aan vast bind met een tou, of teen, zo dat het ander eind G. en H, daar een armtje, of
vork aan is, over het open heen hange, om het Net een weinig van de Boomen af te
houden. Men moet altoos een goede menigte Katrollen, of Ringen van yzer (of glas)
hebben, ter dikte van een vinger, op de wyze van Fig. 2. Maak’er een vast aan het
eind van ider staak G. en H, na ze alvorens met een tou van een pink dikte voorzien
te hebben, dat gy om de twe ronde einden van den ring, geteikent door ’t getal 3.
bind, en’er dicht by een knoop maakt; vier vingers verder by 4. maak’er nog enen,
en laat de enden van ’t tou by 5. en 6. ider een voet lang blyven, om het Katrol, of
Ring aan de Staken vast te maken, als te zien is op I. en L, dicht by de Vorken, of
Armen G. en H. Deze Armen dienen om te beletten, dat de Ringen niet verder om
laag loopen, dan men wil hebben, door welke, als zy’er vast zyn gebonden, men een
bindgaren rygt, wiens twe einden aan den voet van den Boom moeten leggen, om in
zyn plaats, als men ’t Net wil spannen, andere sterker touwen door te rygen, om de
moeite niet te doen, van t’elkens na omhoog te klimmen, als men ’t Net wil spannen.
Gy kunt’er van den beginne af wel dikker tou in hangen, in de plaats van het
bindgaren, zo gy niet bang zyt, dat het u by nacht zou ontstolen worden, waar voor
het garen zo veel nood niet heeft. Wyders schiet’er niet over, dan een schuilplaats
te maken voor hem, die de Snippen afwagt. ’t Is evenveel, aan wat kant men die
make, mits dat ze recht over ’t Net sta, ontrent 3., of 4. roeden daar af; by voorbeeld
op de plaats R; bestaande enkel uit 5, of 6. takken van gehakt Kreupelhout, in elkander
gevlochten, ter hoogte van een man, en heel open na den kant van ’t Net, om’er het
gezicht op te hebben. De Zitplaats moet van wat Stroo, of Varen wezen, en drie, of
vier voeten daar van daan, na het Net heen een houten haakje, met geweld in den
grond gedreven, ter plaatse van letter Q. om’er het eind van de touwen door te rygen,
dan zal alles klaar zyn om het Net te spannen.
Als’er een Snip in raakt, moet men ’t Net ten eerste neerlaten, want onder het
talmen zou ze weer heen vliegen; daar op breekt men haar een vleugel, en kneust
haar ’t hooft. Terstont haalt men het Net weer omhoog, om geen Snip te missen,
die’er anders mocht voorby vliegen.
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Hoe de Boeren de Snippen vangen in het geboomte, door strikken.
De Boeren, die zig bemoejen, om de Snippen in Strikken te vangen, verspillen hunnen
tyd niet, alzo zy ze eens gespannen hebbende, verder geen moeite hebben, dan om’er
’s avonds ten vier uren naar te zien; zo iemant heeft enige dozynen strikken gereed,
naar de gelegenheid van ’t Bos, daar zig de Snippen onthouden. Deze strikken zyn
uit zes lange Paardshaairen gemaakt, aan een gebonden, en met een lopenden, of
lossen knoop aan ’t ene ent; Daar op neemt men een houtje, ter dikte van enen vinger,
en enen voet lang, en spits van onderen om in de aarde te steken. Men splyt het boven
een weinig met een mes, en steekt’er den strik door, daar men aan ’t ander eind een
dikke knoop in maakt, om te beletten, dat zy door ’t stokje niet heen glippe. Alle
deze strikken doet men in een zak, en gaat’er mê in’t bladerrykste Kreupelbos, om
te ontdekken, of’er Snippen zyn, dat men ziet aan de blaren op den grond, die door
de Snippen omgekeert zyn, om’er de Wormen onder te zoeken; ook ziet men ’t aan
haren mist, die by gryze hoopjes byeen ligt, ter dikte van een vuist. Ziet men, dat’er
Snippen ontrent zyn, zo maakt men een groten Heining rontom, ontrent veertig, of
vyftig schreden breed, als uit de onderstaande Figuur kennelyk is.
’t Is anders niet dan een kleine hegge, een halve voet hoog, die hy maakt tussen
de voeten van ’t Kreupelbos; by voorbeeld onderstel, dat A. B. C. D. E. zo vele
stammen zyn, zo maakt men van de ene tot de andere de kleine Hegge met Ryzeren,
of Heesters; en laat in ’t midden geen groter ruimte dan daar ene Snip door kan, gelyk
in F. G. H. I., zo dat zy in ’t Bos loopende om aas te zoeken, en deze kleine Hegge
vindende, haar vervolgt, tot dat ze een opening ziet; want ze vliegt nooit weg; Dies
steekt men’er ene strik, die rond en open is, en plat op den grond ligt, boven enige
blaren, zo dat de Snip daar door gaande, den strik met hare pooten mêneemt, en’er
zig in vangt. De wyze van dien gespannen strik, is te zien in de letteren H. en I. Indien
gy somwylen in de Bossen kuijerende, zulke strikken ziet, laat’er dan op passen van
’s middaags tot ’s avonds; dan zult gy’er de Strikkezetters achterhalen, en zo
[illustratie]
[Plaat 53. pag. 1000 Col. 1. Fig. 1. pag. 1001. SNIP. F. de Bakker fecit;
1741.]
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gy onder die strikken sommige vind, die 5., of 6. duim hoog van de aarde af leggen,
als in de letters F. en G., is ’t een teken, dat de Patrysen zich op die plaats onthouden,
en dat’er de Boeren op passen. Andere maken binnen hunne Heining verscheide
Dwarsheggen, en enige van buiten, op dat de Vogels te lichter worden gekregen.
Men heeft dikwils Patrysen en Snippen op die wyze zien vangen.

Hoe de Boeren langs den waterkant de Snippen vangen.
Wy hebben al in den beginne gezegt, dat de Snippen ’s nachts na ’t Water loopen.
Een Boer, die haar zoekt te vangen, vergeet niet ’s morgens langs de Beken, Rivieren,
Grachten en Broeken te gaan, die in de Bossen voor den wind gedekt zyn, om te
zien, of’er den vorigen nacht gene Snippen zyn geweest; want het mist niet, of zy
komen weêr, daar ze eens geweest zyn: daarom spannen ze daar Strikken, met Latten
die weder opspringen. Hoe men ze spant is in deze verbeelding hier achter te zien.
Onderstel, dat het lang vierkant, met de letter H. getekend, een Sloot zy, die vol
water is, daar de Snippen in komen, en dat derzelver aankomst zy van de kant, door
de cyffers 2. 3. 4. getekend.
Dan sluit de Boer alle andere plaatzen toe daar de Snippen kunnen aan ’t water
komen, van 2. X. tot Z. toe met Brem, of andere rys, en maakt aan de beste kant een
klein Heggetje 2. y. P. 3. M. N. van vyf, of zes duimen hoog, en van ’t water ontrent
een halve voet; latende in dit Haagje tussenwydten, of deurpaadjes, ontrent een voet,
of zes, wat min, of meer van malkanderen, naar dat de plaats groot is. Deze passen
zyn met de Letters P. 3. M. N. getekend, waar in men Strikken legt, en zet op deze
wys. Men steekt op de kant van de pas, een stok A. ontrent vyf duimen hoog, en wat
dunder als een ping; aan de andere kant van die pas, een half voet daar van daan, zet
men een kleine boog S. die ontrent drie, of vier duimen boven de grond staat, en als
een ronde poort is, en recht tegen de stok, of paal over staat. Daar na heeft men een
klein Springhoutje, ’t geen een haakje is van een plat houtje, dat ontrent zeven, of
acht duimen lang is, en kort op ’t eind R. een kerf heeft. Dit haakje zet men vast aan
’t houtje A., en ’t ander eind komt onder den boog deur. Men neemt ook een wilge
lat, of van een ander hout, dat, gebogen zynde, weder te rug springt. Deze Lat is een
vinger dik, en ontrent drie voeten lang; en men steekt ze in de heg een voet, of twe
van de pas af. Men maakt aan ’t dunne eind een toutje vast, dat een half voet lang
is; aan ’t eind van dat toutje is een Strop, of Strik van Paardehaair vast, met een klein
houtje dat aan weerkanten is gesneden als een wigge. De Lat word gebogen, en de
Strik p. onder den boog t. deur gestoken, stekende ook het eind van ’t kleine houtje
daar deur, zet men dit vast onder de kant S. van de Boog; en ’t Springhoutje
oplichtende, tot b. zet men ’t andere eind in de keep R, die door dit middel het
gereedschap doet staan. Daar na zet hy de Strik, of Strop p. rond boven op ’t
Springhoutje, dat zo weinig houden moet, dat een Snip daar deur willende, en hare
poot op ’t springhoutje zettende , het latje doet losspringen, en de Strik de poot van
de Vogel vatte.
Anderen maken op ’t Springhoutje een klein hoepeltje vast, op dat de Snip meer
plaats hebbe om hare poot zetten, en de Lat doe spelen; want het kan gebeuren, dat
zy’er niet op stappen om’er deur te gaan. Dit twede soort van sprong met een hoepje,
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op het springkokje wordt u door K. verbeeld. Anderen gebruiken stroppen, die ze
vast maken, gelyk in ’t voorgaande Artikel getoond is, en die getekend staan in de
Figuur door de Letters M. N. Men kan Latten en Stroppen en Strikken op de zelfde
plaatsen gebruiken, daar men ze by ’t water zetten.

Hoe men de Snippen gereed maakt.
Eerst moet menze plukken, en hen de bek door ’t lyf van syde steken, zonder’er den
drek uit te halen. Daar na deurspekt men ze netjes om ze aan ’t Spit te steken. Als
zy aan ’t Spit zyn, legt men onder de zelve in Drooppan gebraden brood, om te
ontfangen ’t geen’er uitdruipt. Na dat ze gebraden zyn, doet men’er een Saus over
van Oranjesap, Zout, witte Peper en Look.

Snippen gestoofd, of en Ragout.
Om een goed Snippegestoofd te maken, gebruikt men ze half gaar, snydt ze aan
stukken, om ze in een Kasserol met Wyn, Kappers en Champignons te doen, en
smaaklyk gemaakt met Zout en Peper, laat men ze stoven, tot dat ze gaar zyn, en
bekwaam om opgedist te worden, na dat men’er Oranjesap heeft overheen gedaan.

Snippen en Salmi.
Men doet ze niet dan half gaar braden; dan snydt men ze aan grote stukken, en doet
ze in een Kasserol met Wyn, men doet’er Aardappelen, Champignons gehakt, een
goede Sap, Artichokken, met Kappers by. Als alles wel gestoofd is, bindt men de
Saus met Ossen-, of Kalfs-nat: maar eer men ’t opdist neemt men’er ’t vet af, en
drukt’er Oranjeappelen over.
Men kan Snippen voor een Surtout gelyk duiven apdissen. Zie daar de manier van
in ’t Artikel duive. Men maakt’er ook Pasteijen van. Zie aldaar Pastei.
snoejen, is een Tuinmans woord, waar door men wil te kennen geven het verstandig
wegnemen, zo met een Snoeimes, Hakmes, Beitel als Zaag; en ’t verstandig korten
van de takken der boomen, die men laat, om ze fraai langdurend, vruchtbaar te maken,
en fraje en goede vruchten te doen geven.
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Om daar toe te komen, neemt men de nutteloze en schadelyke weg.
Men bewaart de goede en nuttige.
Men kort ze die te lang zyn.
Door takken, die niet deugen, versta ik de Waterloten, de verouderde en
uitgedragene, de tedere takken, die op een verkeerde plaats staan, en niet goed voor
vruchten zyn.
Door schaadlyke takken versta ik, die den Boom zyne fraaiheid doen verliezen;
of de vruchtbaarheid, of schoonheid der vrucht beletten. Die den Boom in verwarring
helpen, de vrucht bedekken, een deel van het sap des Boom wegnemen, als hy te
zeer met hout is beladen, ten aanzien van zyne kracht.
Door nuttige takken versta ik die, welke goede hoedanigheden heben, bekwaam
zyn om een Boom een goede gedaante, en onfeilbaar vrucht, te geven.
Door de lange takken versta ik die, welke meer langte dan een duim, of tien hebben,
en die daarom moeten ingekort worden; Zodanige zyn dikke loten die men
houtscheuten noemt, en dunne welke men vruchttakjes hiet.
Eindlyk door takken, die niet te veel langte hebben, versta ik zekere kleine takken,
die van een middelmatige dikte zynde, knoppen aan ’t einde hebben, in staat zyn
om’er ’t volgende jaar te geven, en die evenwel krachtig genoeg zyn om’er ’t volgende
jaar te geven, en die evenwel kragtig genoeg zyn om vruchten te dragen, zonder te
breken.
Deze Snoei geschiedt
Voor eerst. Op dat men schielyk vele en goede vruchten hebbe.
Ten twede. Op dat men ten allen tyde de Boomen met vermaak zoude mogen zien,
en overvloed van goede vruchten zoude voortbrengen, zo veel als het verstand van
den Tuinman daar iet toe doen kan.
’t Snoejen van de Boomen hangt voor eerst van de kennisse af, die men heeft van
elke soort van takken, en ranken, goede en kwade.
’t Hangt ten twede af van het verstandig onderscheiden der takken, door ze gans
weg te nemen, die kwaad, of onnut zyn, en de goede te bewaren, ’t zy ’t hout, of
vruchttakken zyn; met die omzichtigheid, dat zo, onder de laatste enigen zyn, die
niet te lang zyn, men die laat, gelyk ze zyn: maar wat aangaat de meeste anderen,
die te lang zyn; deze zal men meer, of minder kort snoejen, naar de menigte en de
gedaante van den Boom.
Deze overvloed hangt, ten derde, van den tyd af, die men nemen moet om te
Snoejen; want alle tyd is daar toe niet bekwaam.
De tyd van Snoejen is gedurende de maanden November, December, January en
February, waar na gemeenlyk de Lente komt, en de lucht begint te verzachten en
zwoel te worden. Dan beginnen de Planten, die, gedurende de vier Wintermaanden,
niets deden, en sliepen, wakker te worden en te werken. Deze eerste beweging begint
eerder aan de kroon der wortels; doch welverstaande, dat de koude groot genoeg zy,
om daar de bedieninge van te steuren; deze vernieuwing van uiterlyke beweginge is
een verzekerd teken, dat het tyd zy van snyden.
Men heeft drie soorten van Boomen te snoejen, te zwakke, te sterken, en die in
een gewenste staat zyn. Ik oordeel dat het verstandig en nuttig is alle Boomen op
den zelfden tyd niet te snoejen, en dat het goed zy de ene vroeger, de andere later te
snoejen. By voorbeeld; ik ben zeer wel verzekerd, dat hoe een Boom zwakker, en
kwynender is, hoe men ze eer moet snoejen, om ze te goeder tyd de zelfde takken te
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ontnemen, die als schaadlyk, of onnut op enen anderen tyd de zelve ontnomen worden;
dat is te zeggen, op ’t eind der Winter. Zie boom.
Men heefi een twederhande Snoejing, een Winter- en Zomersnoejing: wanneer de
eerste begint en eindigt, is boven gezegd: maar wanneer de Zomersnoejing moet
begonnen en geeindigd worden, is niet te bepalen: want dit niet alleen van ’t Saisoen
afhangt, maar ook naar dat de Boomen krachtig groejen en hout maken.
Men moet in ’t snoejen, niet alleen de byzondere eigenschappen der Boomen in
hare soorten in acht nemen, als daar zyn Appelen, Peren, Kersen, Persiken,
Wyngaarden; maar ook de verscheidenheid van vrucht in elks soort; zo getakte als
hoog-, of laagstamde; in ruime lucht, of aan Muren en Schuttingen; gelyk ook de
kracht, gematigdheid, of slapheid; en aan de laatste moet geen Zomersnoei worden
gebruikt, ook geen Wintersnoei, voor dat de sappen beginnen te ryzen, of half January,
om dat deze meer hout dan vruchten dienen te maken. Over de Snoeiwyze zie ’t
Woord vruchtboomen.
Men snoeit eerst de wortels der Boomen die men planten moet, dat is, men zuivert
ze van gekwetste en onbekwame wortels; dat is zulke, die in ’t uitgraven beledigd
worden, malkander verdringen, met knobbels onderuit groejen; en men moet altyd
toezien, dat de snede, die in ’t snoejen der wortelen gemaakt wordt, na onderen komt.
Dit gedaan zynde snoeit men de kroon. Laagstamde snoeit men dicht by den grond;
Hoogstamde op vyf, of vyf en een halve voet. Zonder opperhout te planten, is zeer
noodig aan vruchtboomen; want laat men ze ’t behouden, zullen derzelver sappen,
terwyl de wortels zich in den grond vestigen, daar toe in genoegzame menigte niet
komen. Dit maakt dat de buisjes zich samentrekken, en de Boomen altyd kwarlen.
De afgesneden Boomen geven krachtige bovenscheuten, en werpen ze ook uit den
stam uit. Maar men besnoeit deze in ’t eerste jaar niet, op dat de veelheid van sap,
dat na boven stygt, gene stikking veroorzaakt.
Nieugeplantte Boomen moet men niet te schielyk laten opgroejen, maar ’t eerste
en twede jaar wat besnoejen, op dat die takken eerst wat zwellen, en de Boom wat
uitkroone.
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Heining-boomen, welker takken te sterk groejen, en aan andere het voedsel benemen,
wordt de top uitgenepen, op dat ze op zyde uitslaande, ook daar en onder den Heining
zouden bekleeden. Doch zo ze eenparig groejen, moeten ze niet besnoeid worden,
uitgenomen, dat men de takjes van de Pereboomen, die recht voor de middeltak
uitgroejen, en die niet glad kunnen worden aangebonden, inkort, en de anderen vry
laat groejen, mits dat men ze telkens aanbindt. Men laat ook wel eens, zo de middeltak
krachtig blyft groejen, niet tegenstaande ze overvloedige zydtakken geeft, de zelve
tot een kroon groejen.
Als de Boomen, haar grootte hebbende, zich zonder veel snoejen tot vruchtbaarheid
gesteld hebben, en daar by kragtig groejende takken, of waterloten maken, zal men
die met oordeel besnoejen, enige uitsnyden, anderen inkorten, en vele ongekort laten
blyven: en dus moet men ook met nieugeplantte Boomen, met oordeel te werk gaan.
Men moet een Boom naar deszelfs kracht, jaarlyks min, of meer, verversen.
Verouderde takken, moet men gans uitsnyden, jonge in de plaats binden, om den
Boom gedurig jeugdig te houden. Takken met te veel bloemknoppen beladen, moeten
meer als anderen besnoeid worden.
Pitgewassen die te sterk groejen, zal men door Zomersnoei vruchtbaar maken, en
door Wintersnoei temperen.
Zo een Boom kale armen maakt, en ’t bladbot veeltyds vooraan heeft, mag hy in
de wintersnoei niet ingekort worden, op dat zulks de groei niet beneme, dewyl de
sappen als dan genen doorgang vindende, de vruchten niet afvallen, of klein en
onsmaaklyk zyn, en andere bloemknoppen niet verstikken, of de gezette vruchten
afruijen.
’t Beste hout is rond, kort geknopt, dik; dit moet men houden. ’t Dunne, magere,
verschrompelde wegsnyden: hier van komen nooit goede en smaaklyke vruchten, of
goed hout, en vooral moet dit aan Wyngaarden, Vygen en Moerbeijen besnoejd
worden.
Als men Heining-, Muur-, Schutting- en Laagstamde-boomen snoeit, moet men
altyd acht geven, dat het boven een dubbelbladige, of kruisbladige knop geschiede,
om dat de kracht der groei daar op breekt. Men snydt ze nooit weg, om dat daar uit
nooit dikke takken voortkomen. En, om de jeugdige en krachtige scheuten van
Laagstamde Heiningboomen tot vruchtbaarheid te brengen, moet men ze met een
lang snede kort aan de knop snoejen, zo dat die byna geraakt wordt, op dat al ’t sap
niet in de knop kome.
Men moet nooit takken in een Boom binnenwaarts laten groejen, om aan de andere
zyde van den Boom de kroon te helpen maken; voor al niet van de Noordzyde na de
Zuidzyde. Beter was het te lyden van de Zuid na de Noordzyde, om een ledige plaats
te vullen. Dewyl ze aan ’t Noorden zo wel niet groejen, als aan ’t Zuiden. Zo min
als men aan Stamboomen een tak binnenwaards mag laten groejen: zo min mag ’t
aan een Heiningboom geschieden, welker cierlykheid bestaat in ’t geregeld leiden
uit de hoofdtakken recht waterpas gebonden.
Men moet de Boomen van binnen luchtig snoejen, op dat de kroontakken zich
wyd en zyd uitbreiden. Dus zullen ze nooit in verwarring groejen; en gelyk de trakken
nooit vryven mogen, zo moet een der twe die kruissen, of ingekort, of weg genomen
worden.
Wat de Zomersnoei aangaat; deze kan aan alle Boomen niet worden in ’t werk
gesteld. De meeste Steenvruchten worden daar door minder vruchtbaar, ook slechter
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en onsmaaklyker van vruchten. Aan Persikken moet men derhalven gene andere
Zomersnoejing doen, dan de al te sterke en overvloedige waterloten in de nazomer,
tot op ’t laatste bladbot toe afsnyden, omze’er in de Winter geheel uit te nemen. De
Zomersnoei is in ’t algemeen nadeelig aan Boomen, die den groei niet hervatten,
maar gestadig doorgroejen. Niets is’er des Zomers nodiger gesnoeid, dan de
Wyngaard. Zie wyngaard.
Men moet in ’t snoejen altyd in acht nemen, dat het geschiedde met een schuinse
platte snede niet ver van ’t bot, en’er maar zo ver van, dat het bot niet verdrooge, en
de snede behoorlyk overgroeje. Dit geschiedt niet, zo men met stompjes snoeit; dit
maakt, dat het verdroge en niet omzoome. Het geeft ook rottinge, kankering en
gomming. Daarom hout men alle dikke takken des Winters kort aan de stam weg;
en zyn de kwetzuren groot, moet men ze met een bekwaam Smeersel bestryken; hoe
dit Smeersel moet wezen. Zie smeersel.
Men moet ook in acht nemen, dat men dunne en dikke takken glad en schuin
snoeije, en zo dat de snede minst van de Zon worde beschenen. Men moet nooit een
krom mes gebruiken, om dat dit meer haakt en sluit, als een kort en recht mes, welker
middelsnede best uitwaard staat. Een Schaar is zeer onbekwaam tot snoejen; zo, om
dat men daar geen schuine snede mede maken kan, als om de kneuzing, welke ze
geeft. Zie Aanw. op Lusthoven.
Men maakt de Snoei om verscheiden redenen, en tot verscheiden einden, en alle
op byzondere wyzen.
Men snoeit somwyl een tak weg, met oogmerk, om’er daar geen meer te krygen,
en dan snydt men ze zo kort aan de Moertak weg, als mooglyk is.
Men snydt ook wel een tak weg, om daar een in plaats te krygen die fyner is; en
dan snyt men ze zo kort niet weg, maar laat den ring blyven, of in ’t geheel wanneer
men ’t op zoom snoeijen noemt, of half, wanneer men zegt op halve zoom snoejen.
Men snoeit ook wel, om op een plaats een tak te krygen, daar’er geen is, en dan
snydt men dicht by een bot af na dien kant gekeerd.
Men topt ook wel, om te maken, dat een tak spore schiete, of van achter uitgeve,
daar zy kaal is.
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snoeimes. Is een gereedschap der Hovenieren, waar mede men Boomen, Wyngaarden,
enz. snoeit. Men heeft ze die krom staan en recht; die Knipmessen zyn, en die in
scheeden steken. De eerste zyn in de zak gemaklykst; de laatste in ’t gebruik: beide
moeten ze kort wezen. Maar men vindt ze die meenen, dat de kromme Snoeimessen
zo gelyk niet snyen, en beelden zich in, dat een Mes dat een uitbultende snede heeft,
best was: maar dit is’er van, dat het lichter afsnapt, en dus men meer gevaar loopt
van takken te kwetzen, of af te snyden, die men niet meende.
snoek is een Riviervis, die Modder bemindt, en in Meren en Rivieren gevonden
wordt. Zy is zo verslindachtig, dat ze niet alleen Vis van allerlei soort, maar van zyn
eigen soort, deurslokt. Ja zelf Kikvorsen en Waterrotten, en ook jonge Kuikens van
Eendvogels aantast. Zy berooft Vyvers en andere Waters van Vis. Men noemtze in
’t Latyn de Lupus Aquaticus, Water Wolf.
Men vist’er niet alleen na, om de schaadlykheid aan de andere vis; maar om dat
het een goed eten is; en ze dan goed is, als andere Riviervis op zyn slegst is. Zy is
blank, vast en voedzaam van vis. De beentjes, of kleine steentjes, in ’t hoofd
gevonden, zyn goed voor Graveel en Steen der Blaas, voor vallende ziekte, om de
Baring voort te zetten en ’t bloed te zuiveren. Men geeft het van een halve scrupel
tot een half dragma.
’t Hart wordt voor afgaande koortsen goed gehouden. De zelfde kragt schryft men
aan de Gal toe. Men geeft ze tot zes druppen. ’t Vet gebruikt men voor Zinkingen,
Jicht. ’t Ontbindt, verzacht. De Kuit doet walgen en maakt afgang. Men vangtze op
velerleije wyzen.

Hoe men de Snoek vangt met een Looplyn.
Het vissen van Snoek met een Looplyn is aangenaam, om dat men niet gedurig hoeft
te staan suffen op ene plaats, gelyk men tot de Karpervangst moet. In tegendeel zy
wil, dat men wandelt, en gedurig in beweging is. Om u van deze vangst te
onderrichten; zie ’t Figuur hier achter verbeeld.
Gy moet een Angelroe hebben, H G P O. die lang en ligt is, van een, of twe stukken,
zo ’t u voor ’t gemak behaagt, in een gestoken op G. zo dat hy twaalf, of vyftien
voeten langte hebbe. Maak daar uw toutje ontrent de helft P. vast, en slaat het
slangswys om uwe Angelroe, tot aan ’t dunne eind H. Daar gy ’t vast zult maken,
en’er ontrent negen voet langte van laten hangen, doende aan ’t eind van die Lyn K.
een haak van de zelfde grootte en dikte, als die van volgende Figuur 1. met een Visje,
op zyn langste van twe vingerbreed lang. Maar men slaat dit Visje anders aan dan
aan de Fleuren; men moet om die aan te slaan, ’t eind k. van ’t kettinkje onder de
kaak N, van ’t Visje deur steken, en ’t door den bek M. doen uitkomen, tot dat de
punt van de weerhaak een weinig in ’t lyf gaat, onder de schubben. Daar na zult gy
’t toutje aan ’t eind K. knoopen, en doen een stukje lood I. zo groot, als een Neut,
een halve, of hele voet van dit aas. Dit gedaan zynde neem uwe Angelroe, met twe
handen aan ’t dikke eind, en ga langs de Rivierkant wandelen, gojende uwe Lyn vry
ver, zo, dat de haak en aas na de grond gaan, en doe uw Visje gedurig bewegen en
springen in ’t water, als of ’t levend waar, en zynen vyand wilde ontvluchten. Zo een
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Snoek naby de plaats is, daar gy uw aas gooit, zal hy aanstonds op uw Visje aanvallen;
haal uwe Lyn niet op, zo dra het byt: maar laat hem de tyd van opslokken: slaat dan,
en haald hem op. Deze Vissery is zo voordeelig, als vermaaklyk.
Hebt gy geen Visje om te azen, gebruik een Kikvors; daar byt de Vis zo wel aan,
als aan een Visje. Op deze wys kan men den gantsen dag deur vissen, schoon ’t beter
zy twe uren voor Zons ondergang, en ’s morgens twe uren na Zon.
Maar eer men verder gaat, moet hier gezegd worden, dat men de Kikvors
aanslaande, de zelve ’t kettinkje door den bek steekt en door den aars uit, dat men
den bek van de Kikvors tegen de kromte van de haak doet stuiten, en dat men de
achterste pooten recht uit aan ’t kettinkje, of haak bindt.
Ook moet ik zeggen, dat men ’t Visje wel in den rug aanslaat met den haak na de
kop toe.
En eindlyk, dat men de Lyn wel op een klosje wint, en de Snoek vast zynde, men
de klos laat afloopen om haar te vermoejen en gemaklyk op te halen: en dat men,
dan de Lyn boven aan de Angelroe op een mikje legt.
Men vangt nog de Snoek met Puiten. Zie puit.
En schiet ze met een stale Boog, met een Pyl met een drietand met weerhaken;
terwyl ze zich in de zon legt te bakeren.
Men strykt ze ook met een koperdraatje tot een strik aan een Hengel vast gemaakt,
dat men ze in helder water, terwyl ze in de zon stil leggen, over ’t hoofd strykt.
snoekfleuren.

Hoe men grote Snoeken vangt met Fleuren in Rivieren en Meren gelegd.
Men legt de Fleuren in de Rivieren en Binnewaters op verscheiden wyzen, gelyk we
zeggen zullen, als we de verscheiden soorten van Haken hebben overwogen, welke
in gebruik zyn.
Fig. 1. Verbeeldt een haak van een stuk draad, zo dik als een Nasteling, waar van
de weerhaak met D. getekend is en genoeg open, om te maken, dat als de Vis daar
aan eens vast is, zy zich daar van niet ontdoen kan. De grootte, en dikte, en gedaante
van de Haak, is in de Figuur achter zo wel verbeeld, dat men ze daar wel na nemen
mag: aan ’t eind C. moet een oog C. wezen, om daar een koperdraadje deur te steken,
dat zo dik is, als een gemene Naald. Dit buigt men in drien,
[illustratie]
[Plaat 54. pag. 1004 Col. 1. pag. 1004. - 5. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.
Fig. 5. SNOEK. F. de Bakker fecit, 1741.]
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en draait men om’er een kettinkje C B. van te maken, dat een vinger lang is, daar
moet men dan nog weder een koperdraad deursteken, en op de zelfde wys breijen;
en eindlyk een derde aan de letter A.
De twede soort van Haak in Fig. 3. hier achter verbeeld, is van een yzerdraad
gemaakt, dat zo dik, als ’t voorgaande is. Deze maakt men aan de twe einden N O.
als een gemene haak. Daar na buigt men ze in ’t midde M; en maakt daar een soort
van oog, en doet die twe haken van achter by een buigen, als of ze van een stuk
waren. Daar na doet men’er twe, of drie kettinkjes M. B. P. aan, even als aan de
voorgaande. Dezen haak kan geen ene Snoek ontkomen, want altyt haakt de ene, of
de andere, en somtyds beide.
De soort van Haak der Figuur 3. hier achter, is buiten gemeen. Maar ’t kan
gebeuren, dat men grote Paling vindt ter plaatze, daar men na Snoek vist, en men
daar de twe andere soorten van haken niet kan gebruiken. In dit geval zult gy deze
kleine nemen, welke de Kramers gemeenlyk verkoopen, en welke gemaakt zyn gelyk
ge ziet door de letters A B C D. afgebeeld, hebbende elk een oog, om ze toe te maken
gelyk behoort om grote Vissen te vangen. Neem aan tween A B C D, en bindt ze
samen, zo, dat het oog A. op ’t oog B. zy gelegd, als of ’t maar een oog was, en dat
de twe achtersten C D. te samen worden gevoegd: waar na men ze met een zyden
draad by een moet woelen. Dit gedaan zynde, vertoonen zy zich gelyk ze met de
letters E F. verbeeld worden, waar na men’er twe, of drie kettinkjes aan moet doen
G. H. I. gelyk aan de voorgaande haken.
Als men deze haken wil gebruiken, moet men kleine levendige visjes hebben, die
twe vingerbreed groot zyn; men ziet’er een achter Fig. 4. waar na gy de anderen moet
schikken om ze aan de haken te doen.
Gebruikt gy de twede haak, neem daar van de eerste Ketting en steekt het eind P.
daar van in de mond V. van de Vis, dat het van binnen deur, achter de kaken uit
komt, en haal het door, tot dat de twe weerhaken, tot aan de mond V, van de Vis
komen; maak daar na met een draadje de staart van de Vis aan de zyde van den haak
vast, gelyk men in de Fig. 5. ziet aan de letter G. Daar na zal men ’t eind van de Lyn,
aan ’t laatste oog van de Ketting K. doen. Deze Lyn moet vry goed wezen, en van
een toutje van Nastelings dikte, en naar gelang van de plaats daar ze moet gezet zyn.
Wilt gy de haken zetten van de Fig. 1. zo heeft men twe manieren, om’er de vin
aan te slaan. De ene even als gezegd is; De andere met de Ketting A Z. te nemen, en
het eind Z. door den mond der Vis V. in te steken, en ze te doen door de buik heen
gaan, om ze aan de Navel Y. te doen uitkomen.
Wat de Haak van Fig. 3. belangt; Zy kan op deze twe wyzen worden aangeslagen.
Men moet alleen aanmerken, dat een Vis, daar men de haak door ’t lyf steekt, niet
langer dan 4, of 5. uren leeft. Maar dat een Vis, daar men de haak deur de kaak steekt,
twaalf uren leven kan. Dit is in de Zomer een geheim, om dat een Snoek veel eer na
een levendige Vis, als een dode byt; voeg hier nog eens by, dat een Vis die in de
Somer dood is, eer bedorven is. ’t Is in de Winter niet eveneens gesteld, want een
Vis kan dan vier en twintig uren lang, zonder bederven, in ’t water wezen.
De ondervinding zal u ’t voordeel leeren, dat’er is in ’t bewaren van uwe Vis in
’t water, zonder bederf, om dat, vangt men ’s avondsniet, men ’s morgens iet kan
vangen. Ik moet u nog zeggen, dat ter plaatze daar de Snoek genoeg te eten vindt,
zy zich aan geen Vis vergaapt, daar zy geen leven in ziet: maar in andere plaatsen,
daar zy verhongerd is, slokt ze alles binnen, als ’t maar niet stinkt.
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Hoe men de Fleuren zet.
Als men de Fleuren zet, moet men ze nooit ter plaatze zetten, daar men sterk ruigt
in ’t water heeft, of Boomen, of takken, of wortels; om dat de Vis zich gevangen
voelende, in de takken; of ruigt loopt, zo dat men ze niet krygen kan, en men
genoodzaakt is alles te breken, inzonderheid als ’t een Paling is, die zyne prooi altyd
op zulke plaatzen zoekt.
Men moet een Kaartje hebben, om’er de kleine Visjes levendig in te houden, die
men voor aas wil doen dienen, dat men aanslaat. De Voren is de beste van alle, en
de Blei de minste. Als gy Baarsjes, of Posjes wilt gebruiken, moet gy’er de
stekelvinnen afsnyden, die zy op den rug hebben. Dit zoude maken, dat de Snoek
niet beet. Als gy de plaats hebt uitgezien, daar gy uwe Fleur wilt zetten, maak dan
uwe Vis aan den haak op de beschreven wyze vast. Neem daar na een stuk Kurk-hout,
dat door het midden is geboord, en maak het aan uwe Lyn op drie, of vier voeten na
aan het aas, wat meer, of minder vast, naar dat het water diep is, en houdende met
de rechte hand, ’t gantse toutje opgewonden, zult gy’er ’t Visje ophalen, om ’t te
gelyk in de zelfde hand te hebben, en ’t eind in de linkerhand te houden. Men moet
het tou, en de Kurk, en de Vis met alle zyne kracht weg goojen, op dat het op de
plaats zy, daar men ’t hebben wilt. Dit gedaan zynde maak ’t vast, aan iet, dat gy op
de kant van ’t water vindt. Men kan in de plaats van Kurk, een stuk ander hout nemen,
dat men moet enige reizen dik vouwen, en ’t aan de Lyn in ’t midden vast maken;
dit is nog beter als Kurk, om dat de Vis daar niet vervaard voor wordt, zynde dat
gewoon te zien.
De rechte tyd om Fleuren te zetten, is drie, of vier uren na de middag als ’t Zomer
is, en des Winters ten drie vier uren. Men haalt ze ’s morgens om acht, of negen uren
op: want de Snoek byt ’s avonds zo wel als ’s morgens.
Daar is groot onderscheid tussen ’t zetten van Fleuren in stil en loopend water; in
’t eerste is dit dien-
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stig. Maar zo men ze in loopende Rivieren wilde leggen, zou de Lyn en Aas weg
dryven, en met der haast aan de kant zyn. Hierom neemt men daar een steen zo groot
als een hoender-ei, dit maakt men vast aan de Kurk: zo dat de steen, als een anker
zy, waar voor de Kurk legt.
Om de Fleuren in een Rivier te leggen, of in een wyd water, heeft men een Schuitje
van doen; want zonder dit, is ’t kwalyk mooglyk ze te leggen, daar men ze gaarne
had.
Zo een Rivier, of Water aan de kanten diep genoeg is, daar gy uwe Fleuren zetten
wilt, op plaatsen kort by de ruigt, kunt gy u van een soort van Lyn bedienen, welke
gy hier achter zult vinden afgebeeld.
Gy kunt zo veel kleine vorkjes van hout hebben, als gy Fleuren hebt te zetten. Ene
van die vorkjes is afzonderlyk verdeeld door de Figuur A B. C D. Zy moeten vier,
of vyf duimen in ’t geheel van A. tot C. lang zyn, te weten van ’t eind A. tot de plaats
B. daar de vorkjes, of takjes van een duim en een half, of twe uitgroejen, en van B.
tot het eind der takjes van twe duim en een half, of drie duim; ’t eind van die takjes
is gespleten, om daar ’t toutje in te doen, gelyk gezegd zal worden. Om ze te
gebruiken, zo geeft een kerf aan ’t eind A. om daar een klein toutje van een voet aan
vast te maken, dit zal dienen om de Fleur daar mede op de plaats vast te maken, daar
gy ze leggen wilt. Bind het eind van de lyn, op de plaatse der Vork B. Wind het
overige op de twe takjes, latende het toutje nu eens in ’t winden over ’t ene takje en
dan onder ’t andere takje beurtswys heen gaan, tot op acht, of tien voeten van ’t aas,
doende de Kurk E. op drie, of vier voeten van de haak, en een steen, gelyk men heeft
gezegd, zo ’t nodig is, naar dat u de ondervinding zal doen zien, en als gy touws
genoeg op uw vorkje gedaan hebt, zo doe ’t toutje tussen de spleten van ’t eind C,
of D, dit zal ze vast houden. Maak daar na met het toutje de Fleur aan een stok, of
paaltje vast, of aan een handvol hout, of ruigts, en gooi ’t aas heel zachtjes in ’t water
op de plaats, die u goet dunkt; zo dat de Snoek, door ’t water zwemmende, ’t Aas H.
vindt, ’t geen zy in zal slokken; en willende van plaats veranderen, gelyk zy
gemeenlyk doet, als zy hare prooi weg heeft, zal zy zich gevangen vinden, en veel
geweld willen maken om zich los te krygen, en terwyl zy loopt en geweld maakt, zal
zy ’t toutje uit het spleetje C, of D. halen; en zal voortloopen meenende los te zyn,
en door dit middel zal zy ’t gevaar ontloopen van zich in de ruigt te versmoren.
Hierom moet men de Lyn zo lang nemen, dragende zorg vooral, dat ze aan de Vork
vast zy, en de Vork aan den Tak, aan de Staak, of aan de Stok, anders zult gy gevaar
loopen van niets te vangen, en uwe Lyn kwyt te raken.

Hoe men een Snoek gereed maakt.
De gemeenste wys in Holland om een Snoek gereed te maken, is ze te koken in water
met zout; en ze, of gelyk Baars, met Pieterseli uit water met een stuk Boter en Brood
te eten, of met ene zure Saus van Boter, Azyn, Eijeren, Foely, of Muskaat-noot.
Maar enigen hangen ze te gelyk met het water over, en doen’er op ’t laatst van ’t
koken Zout by; om dat ze meenen dat ze dan malst is; terwyl anderen ’t water eerst
zouten, en de Vis’er dan kokend in gojen.
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Snoek met kort nat.
De gemeenste wys is ook de Snoek te stoven met witte Wyn, Verjuis, Edik, Zout,
Speceryen, Uijen, Oranjeschil en fyne kruiden; en daar na, als zy gestooft is, ze
droog, of met een witte Saus van ’t nat, Boter en Muskaatnoot, op te dissen.
Men eet ook gevulde Snoek, die men als Karper gereed maakt. Zie karper.

Snoek met een Ansjovis Saus.
Als de Snoek ’t ingewand is uitgenomen, kerfse wat, en laat ze staan in Wynazyn,
Peper, Zout, Laurier, en Prei. Als ’t’er genoeg in geweekt is, moet men ze wel
bestrojen met Meel, en doen roodjes braden. Doe daar na de Ansjovis in rode Boter
smelten, en laatze door een Stamyn loopen, na dat’er Oranjesap is by gedaan, Kappers,
witte Peper. Doe de Snoek in de Saus, en ze hebbende met gebrade Pieterseli
opgeschikt, disze op.

Snoek op zyn Pools.
Doe van de Pieterseliwortel een Afziedsel maken, met witte Wyn, Azyn en Zout,
terwyl dit kookt gooi’er uwe Snoek in; doe’er daar na, als ’t tyd is, Citroen, Peper
en Suiker by, met een weinig Saffraan.

Snoek gestooft, of en Ragout.
Neem de Snoek, gelardeerd met Paling, doe ze in de Boter rood braden, doe’er witte
Wyn, Verjuis, Zout, Peper en Muskaatnoot by, ook Nagelen, Laurier, fyne kruiden,
en Oranjeschil; en als zy gaar is, maak een gestoofd van Champignons, doe daar
Saus by waar in Snoek is gekookt; doe deze Saus by de Snoek, en disze op.

Gebrade Snoek.
Doe een Snoek niet diep kerven, Zout- en Peperze, en ze met het vlees van een Paling
hebbende deurstoken, leg ze op den Rooster. Terwyl ze braadt, droop ze met Boter.
Doe daar na Ansjovis in Boter smelten, doe ze deur een Stemyn. Neem wat geroost
Meel; doe daar Oesters by, die gy eerst zult hebben laten braden, en daar na in ’t
Snoeknat gestoofd, met Kappers en wirte Peper. Men kan de Snoek met een gehakt
van Vis vulvullen, en ze heet opdissen, opgeschikt met gebraden Champignons.
[illustratie]
[Plaat 55. pag. 1006 SNOEK. pag. 1012. SPANNET. F. de Bakker fecit,
1741.]
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Maar anderen braden de Snoek, na dat ze eerst is gekorven, en gezouten op de Rooster,
zonder andere bereiding, dan dat ze naderhand Boter, Limoensap en Peper gebruiken,
en ’t’er over doen.
snydingen is een woord der Geneeskunde, ’t geen zekere pynen der buik betekent,
die men in ’t Kolyk heeft. Men schryft ze aan scherpe stekende pynen toe, of aan
winden in ’t gedarmte besloten.
De Vrouwen die op ’t baren staan, zyn aan Snydingen zo wel onderworpen, als
Kinderen, die eerst geboren zyn. De Senne, die niet wel is bereid, geeft ook
Snydingen; De Paarden, sterven somtyds van rode Snydingen.

Geneesmiddelen voor Snydingen.
Men noemt Snydingen Buikpynen, welke men ook Kolyk noemt; schoon, om
eigentlyk te spreken, ’t woord Kolyk, zich niet uitstrekt, tot de pyn van alle de darmen.
Wy hebben reeds van Snydingen gesproken, wanneer we van Buikpynen spraken,
want Snydingen zyn hevige en stekende Buikpynen.
I. De Snydingen die van overvloedige Gal komen, dat de ingewanden prikkelt,
worden door een drank genezen, die gemaakt wordt van een once en een half nieuwe
Manne van Kalabrie; twe oncen zoete Amandelolie; ’s morgens nuchteren ingenomen.
II. Komen de Snydingen van winderigheid, neem ’s morgens nuchteren in, of ten
minste wat lang na den eten, ontrent twe scrupel Zout van Alzem, met twe, of drie
Vingerhoeden rode goede Wyn. Die geen zout van Alzem heeft, zal twaalf, of vyftien
uren groene Alzem, of droge in Wyn laten trekken.
III. Gy kunt ook ’t water matig laten koken een vers Hoenderei, en’er ’t wit
hebbende afgenomen, in deszelfs plaats doen zo veel goede Olyvenolie als’er wit in
was, alles met den anderen mengen, en terstond innemen.
IV. Eindlyk ’t water van Eikels, en by gebrek daar van, ’t sap van de zelfde Eikel
ingenomen, is goed. Men verzekert, dat de grootste Eiken Galnoten, gedroogd,
gestampt en ingenomen met goede vogt, als een klein glas rode Wyn, die wel ryp is,
of een halve lepel vol Vleesnat, de Buikloop bedaart.
V. Die niets wil innemen, kan in een steennen, of houtten mortier stampen de verse
bladen van Melisse, of fyne Mente, en leggen ’t voor een pap op den buik.

Geneesmiddel zederd korten tyd bevonden aan een Kind van drie maanden,
dat zware Snydingen had.
Neem anderhalf once zoete Amandelen; zo veel losmakende Siroop van Rozen, een
half dragma Walviszaad, een half scrupel Geest van Zout Ammoniac. Meng ’t, en
geef het lepelswys.
Men doe op de Buik van ’t Kind, de volgende pleister, als de Snydingen hevig
zyn, en men zal ’t ook gebruiken, als zy zyn bedaard.
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Neem anderhalf once Melilotepleister, en zo veel smeer van Bilzen, meng het met
Was.
Purgeermiddelen met afgangmakende middelen gemengd, en met windbrekende
middelen, zyn altyd goed in dit voorval: Maar wat de pleister belangt, waar van we
spreken, deze is uitnemend.
snydingen, Rode; Deze zyn hevige Snydingen, die de Paarden aantasten. Zy zyn
gemeenlyk van Keelgezwellen verzeld.

Geneesmiddel voor de Snydingen en Kolyken der Paarden.
Zie boven in ’t Artikel paarden.
snyer. Zie kleermaker.
soldaat. Men verstaat deurgaans daar door een die ’t Leger te voet dient; men noemt
ze daarom ook Voetknechten; De naam Soldaat betekent, dat ze bezoldinge, of Soldye
ontfangen. Maar in ’t algemeen betekent het enen die in den kryg, zo wel te voet als
te paard dient.

Verplichtingen van de Soldaten.
Zo ze niet getrou hun pligt waarnemen wel ver van hunne goederen te vermeerderen,
zullen ze volgens Davids Psal CXXVI. gevaarloopen van ’t geen ze bezitten te
verminderen. Zo de Heere ’t Huis niet bout te vergeefs werken de Boulieden. Zy
nemen dan wel in acht.
I. Dat ze, niet onvergenoegd met hunne besoldinge, geen geweld noch overlast
tegen ’t verbod van ’t Evangeli doen; dat is, gelyk zich een Oudvader van de eerste
Eeuwen uitdrukt, dat ze de Krygsregelementen waarnemen, en hunnen naasten door
geweld ’t hunne niet benemen; gene voorwendzels voor hunne Roveryen zoeken om
onnozelen hun goed te ontroven. Luc. III. Ferrandus Cathagen. Ecclesiae Diaconus.
II. Dat ze bedenken, dat hunne moed en krachten, die hen tot het omhelzen van
die kostwinning hebben doen komen, gaven zyn van God, en dat het een grove
misdaad zy zyne gunsten tegen hem te gebruiken, en om zyne bevelen en eer te
schenden. Augustin. Epist. 205.
III. Dat ze zich gedurig der bevelen onderwerpen, ene onkreukbare trou, vry van
alle vermoede van verstandhouding met den Vyand, bewaren, zo hy hun achting
toedraagt, en eindlyk de bevelen stipt gehoorzamen. S. Thom. 22.q. 100. Art. 6. in
Corp.
IV. Dat ze zelf in ’s Vyands Land mishandelen, noch Priesters, noch Geestelyken,
noch Ouden, noch Jongen, noch Vrouwen, noch imand die gene bescherming heeft,
of dat ze de Vyanden van den Staat uit weerwraak en uit enkele lust tot bloedvergieten
en niet uit nood-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1008
zakelykheid ener rechtvaardige verdediging dooden; alzo’er niets is, dan deze, die
een Christen van ’t bloed plengen zyner vyanden kan verschoonen. Men moet wel
geweld met geweld keeren; maar men moet ook medelyden met hen hebben, die de
overwinning overgeven, inzonderheid wanneer de openbare rust geen gevaaar loopt.
Augustin. Ep. 20.
V. Zy moeten de Wapenen voor enen niet opvatten, die duidlyk een
onrechtveerdigen Oorlog, of tegen de eer van God en ’t belang der Kerke voeren.
Gy moogt de Wapenen voeren zegt Augustyn, als gy ’t bevel van uwen Vorst volgt,
al is ze godloos en heiligschendend; als u de rechtveerdigheid der zake niet blykt.
August. lib. 22. Contr. Faustinii cap. 15. en in cap. 23. q. 1. 6. 1.
VI. Zy moeten door geen overdaad, of vleesgezindheid zig laten vervoeren. ’t Is
schande zegt Augustyn, dat een onwinbare, zich van zo een drift zo laf late vervoere,
en dat imand zich van de Wyn laat vellen, die door ’t Zwaard niet was te verslaan.
August. Epist. 205.
VII. Datze zorg dragen voor ’t waarnemen der beschikkinge des Vorsten voor hun
onderhoud, en hunne Huiswaarden geen menigte van dingen afpersen, die men hun
niet schuldig was. Dewyl ze gevoeglyk tot wedergeven verpligt zyn, van ’t geen ze
meer hebben doen geven dan besteld was. Ordon. de Blois. Art. 295.
VIII. Zy moeten voor geeen Mortepajen dienen, en hunne namen geleend, of
veranderd hebben. Ordon. de Blois. Art. 108.
IX. Zy moeten den Boer gene Paarden en Wagens ontnemen, om hunne nasleep
te voeren, tegen hunnen dank, en zonder betalen. Zy zyn anders genoodzaakt
vergoedinge van schaden en Intrest te doen; Art. 113.
X. Zy moeten in ’t Veld, en in bezetting als Soldaten, die ware Christenen zyn,
leven, en de fouten, gewoon aan luiden van den degen, ontvlieden; als de ledigheid,
de moeder der ondeugden, logen, meineed, God lasteren, zuipen en zwelgen, dobbelen,
en de zonde die Paulus zegt, dat men niet zoude durven noemen. De voornaamste
lof van een Christen Krygsman is, naar ’t zeggen van St. Karel, vol van Godsvrucht
te wezen, en Gode dat Godes is te geven; en verbied Biegtvaders vergifnis te beloven,
zo lang ze daar in volharden C. Mediol. 6. Tit. Christianorum Militum disciplina.
XI. Zy moeten, voor ’t gaan na den Slag, bedenken, of ze de hoedanigheid, welke
ze, als Christenen hebben moeten, wel bezitten, en zo gemoed zyn, als in groot gevaar
behoorde. Ferrandus supra.
XII. Zy moeten met de Intrek te vrede wezen, die hen gegeven is, leven met ’t
geen hun gezelschap geniet, en dulden dat anderen by hen geven; Zy zyn anders
verpligt tot alle de kosten, die ten hunnen opzichte gedaan is. Henas III. 1570. Art.
4.
solderen is de stukken van een Metaal, of van byzonder Metaal, zo aan een inwendig
vastmaken, datze een stuk uitmaken.

Heet solderen.
Meng en maak nat gestoten Kryd met Gomwater, en als gy daar een Beslag van hebt
gemaakt, besmeer daar uw Metaal mede, ter plaatze daar gy ’t wilt solderen, ’t eerst
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op een Tafel gelegd hebbende. Daar na zult gy ’t Smeersel van den samenhang
afnemen, en laten ’t aan twe zyden; daar na zult gy ’t samenvoegzel met Seep smeren,
en houden’er op een gloejende kool, om de stof te smelten; welke gesmolten zynde,
zult gy’er ’t beslag afdoen, en het zoldeerzel zal gedaan zyn.

Om koud te solderen.
Neem drie oncen Antimonie, gecalcineerde Wynsteen, Zout Ammoniac, gemeen
zout, Klokspys, van elks een once; besla ’t alles onder een; doe ’t deur een Temis,
en leg ’t op Lywaat, doe daar rondom Klei, wel gekneed en bereid ter dikte van een
vinger. De Klei droog zynde, zult gy ze by ’t gene doen, dat ze omkleid tussen twe
kroezen op een weinig vuur, latende het allengskens heet worden; daar na zult gy ’t
vuur vermeerderen, en daar genoeg aan doen, om ’t te gloejen, en de stof met
malkanderen te smelten. Gesmolten zynde, zult gy ’t vuur der kroezen weg nemen
en laten koud worden met de stof, welke gy naderhand zult stooten, en als gy wilt,
zult gy ze gebruiken. Gy zult de twe stukken die gy solderen wilt, op een Tafel zetten,
dragende zorg, dat gy’er Papier onder legt, en dat gy ze zo na aan den andere brengt
als mogelyk is; hebbende daar na de voorgemelde poejer op ’t samenvoegzel
gestrooid, zult gy’er een korst van Klei op maken, zo niet te min, dat het van boven
ontdekt zy. Daar na zultge uwe poejer met een veder nat maken, die in Wyn is
gedoopt, waar in Borax is gegooid, en gelaten tot dat ze is gesmolten. Deze stof zal
een koking veroorzaken, en als die gedaan is, zal het solderen vooltooid zyn. Zo’er
wat onevens is, moet dit met een Slypsteen weg worden genomen, om dat een Vyl
daar geen vat op heeft.
sorbenboom. De Sorbenboom, of Haveresseboom, waar van ’t zaad uitnemend klein
is, wordt in de aarde gezet, die veel van een Kastanje en Eikenboom verschilt. ’t Is
een Boom die groot wordt, en in zyne bladen veel gelyk naar een Essenboom heeft.
Zyn vrucht is een soort van kleine Peer, of liever Mispel, die niet goed is voor dat
ze zacht wordt, en gelyk ze weinig verkwikking geeft, vindt men ze zo veel niet, als
andere vruchtboomen; midlerwyl alzo ’t goed is, nergens van onkundig te wezen,
en voor al niet in ’t stuk van den Landbou, zo kan men niet te veel weten, en men
zal over de Sorbenboom zeggen, alles, wat de Schryvers daar van geschreven hebben.
Deze Boom is waarlyk traag in ’t groejen; maar zo niet, als men zich wel verbeeld.
Men heeft echter wel luiden gezien die verzekerden Sorbenboomen te hebben
geplant, en daar van gegeten. De zaak is niet onmooglyk, ’t kan
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ook wel zyn, dat zy, die zeggen wilden dat een die een Sorbenboom heeft geplant,
daar van de Sorben niet zal eten, zich niet gants bedriegen: maar zie daar hoe.
Zo de natuur in zyne velerleije voortbrengsels zodanig is zonder enige hulp van
mensen, die dat soort van Boomen fokken, zoude men niet willen zweren, dat de
Sorbenboomen zo lang geen werk om te groejen zouden hebben, als zy zeggen; om
dat die Boom zeer hard van hout zynde, ’t sap niet dan traag opschiet: maar van wat
aart dat hout ook zoude kunnen wezen, zo men zorg droeg om de Sorbenboom te
zajen, en ze in den Kweekhof te fokken, gelyk men andere Planten doet, twyffelt
men niet, of men zoude ze kunnen zelf zajen, planten, en de vrucht eten. Altoos door
middel van de kweking, die men hem geeft, zoude het niet kunnen wezen, hoe veel
zwarigheid men ook make in ze te doen groejen, dat men in een tyd, langer waarlyk,
als die, welke andere vruchtboomen vereisten, niet zoude de uitwerkzelen zyner
vrugtbare voortbrengsels toonen. En als men zich maar een weinig de moeite wil
geven, zal de ondervinding doen zien, dat het gezegde waar zy; en gelyk ’t nodig is
om een stuk te onderzoeken, dat men daar de genoegzame kennisse toe heeft, zullen
we de manier op geven, hoe men ze schielyker doet groejen, om’er gebruik van te
maken.

Hoe men de Sorbenbomen schielyk doet groejen.
Men heeft twe soorten van Sorbenbomen, Mannetje en Wyfje, welke laatste
overvloedig vrucht geeft, terwyl de eerste niet, dan hout en bladen voortbrengt; welke
niet met al, ja zo min verschillen als het hout. Het zaad van ’t Wyfje voortgekomen,
geeft ook zaad van ’t Mannetje. ’t Is ook op ’t geval dat men ze zaait.
Men moet ook weten, dat’er twe soorten van Sorben zyn. De ene hebben de
gedaante van Peren, en men ziet’er op de staart, als een kouleur van Mos aan, deze
zyn de beste, en de andere die men wilde in ’t Frans noemt; maar Lysterbessen,
Kwalsterbessen, en in Duitsland Vogelbeer, zie dien naam, puntig, en hebben een
groen bastje. Om de Sorben vroeger te hebben, doet men ze uit zaad komen, want
zy willen geen Enten altoos velen. Dit zaad haalt men van de Sorben, welke men
Wyfje en niet Mannetje noemt.

Hoe men de Sorben zaait.
De Sorben, die men zaait willen een bereidde en beteelde aarde, en een plaats een
weinig beschaduwd hebben. Deze manier van uit zaad te kweken, is de enigste die
gelukken wil; gelyk gezegd is. Men moet dan toeleggen om deze te gebruiken. De
manier waar op men deze aanvangt is zonderling genoeg; te meer, alzo de zaden der
Sorben zich in een vlees bevindende dat lymig is, men zich niet gemaklyk verbeelt,
hoe men ze van een kan krygen om te zajen. Om daar in te gelukken, neemt men een
teene Matje, of een oude Mat van de schors van Linden, gelyk die zyn die men op
verscheiden plaatsen gebruikt om water uit de Putten te halen. Ten aanzien van ’t
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eerste kan ’t gebeuren dat die Teen te veel droogt, maar men kan dit gebrek
voorkomen, met een weinig in de vocht te laten rotten op de aarde.

’t Geen men in acht moet nemen eer men de Sorbenvrucht plukt, die men
tot zajen schikt.
De tyd van ’t plukken der Sorbenvrucht om te eten is, als zy nog niet ryp is. Maar
dus is ’t hier mede niet gelegen, want hier is ’t best, dat ze van rypte afvallen, hoe
de vruchten ryper zyn, hoe men ze bekwamer om te zajen houdt. Dus afgenomen
vryft men ze op gezegde wys; op deze wys maken’er zich de greinen aan vast. Men
maakt dan een bed met kleine groeven klaar; in elke daar van moet men een toutje
leggen, zo gevreven ’t geen men met twe, of drie duimen aarde dekken zal. Deze
arbeidt geschiedt gemeenlyk zo dra de Sorben van den Boom zyn gevallen. ’t Kan
gebeuren, dat de vorst een gedeelte van ’t zaad bederft. Hierom dekt men die groeven
wel met Mest, die men in ’t voorjaar weder wegneemt, op dat’er de Zon te beter by
kome, en de zaden doe uitspruiten. Zo dra deze Planten zyn opgekomen, moet men,
als de lucht droog is, ze besproejen, en de grond met de hand wat rul maken, en de
ene en andere uitwieden, als zy te dicht opkomen. Als zy beginnen te groejen, moet
men ze wel oppassen, en uitwieden, tot dat ze in staat is om verplant te worden.

Manier om jonge Sorben te verplanten.
De jonge Sorben tot een bekwame hoogte om te planten gekomen zynde, kiest men
een plaats voor de zelve bekwaam, die koel en vocht is. Als men die heeft, graaft
men daar putten van vier voeten in ’t ront, en drie diep; hier zet men ze in, na dat zy
wel gezuiverd is; daar na dekt men de wortel met aarde, tot dat men’er ’t eerste aan
begint te doen. Men zegt nog, dat het oppassen die Boomen doet groejen, en dat ze
by gebrek daar van kwynen, wat plaats ze ook hebben mogen. Dit maakt dat de
Sorben de Spreuk doen leugenachtig zyn, voor al zo men reis, of driemaal ’s jaars,
vier vyf jaren lang ze wel oppast, en de aarde omhaalt. Wy zeggen hier niet hoe wyd
ze van een moeten staan; men gebruikt dat soort van Boomen niet om Dreven, of
hoge Heggen te maken: maar in een verloren hoek dicht by huis, of op de kant van
een Wei, en nooit in Tuinen.

De tyd van ’t plukken der Sorben.
’t Is vermaaklyk vruchten van een Boom te plukken, die men een tyd lang heeft
gekweekt. Ze af te plukken is geen kunst: maar te weten, wanneer de rechte tyd is;
dit is dienstig voor iemand, die zich aan den Landbou overgeeft. Om de Sor-
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ben op zynen tyd te plukken, moet men ze niet gans ryp laten worden: maar als ze
maar geel en nog hard zyn, en ze dan op stroo laten hare rypheid krygen. Hier spreidt
men ze over tot dat ze donker bruin en zagt zyn geworden, dan is ’t de tyd eerst om
ze te eten. Hier moet men dan niet lang mede wachten, of ze te koop zenden, dewyl
ze dan niet lang kunnen duren.

Nuttigheid der Sorben.
’t Is geen vrucht, die zyn byzonder nut niet heeft. De Druif brengt Wyn voort, en by
gebrek daar van maken de Sorben een Drank met water, die, ’t is waar zo goed niet
is als Druivenat: maar die beter als schoon water is, en welke de Landluiden gebruiken.
Wy zullen leeren hoe men ze maakt.
Deze vrucht heeft nog zonderlinge krachten. De Geneesheeren menen dat ze koud
van aard is, als zy hard is: maar als zy zacht is, heeft ze een soort van warmte
gekregen, stopt meer, en voedt minder.
Zy heeft nog een byzondere kracht van verkoelen, en door deze eigenschap is zy
zeer dienstig in Buikloop en Roode loopen.

Gebruik en kracht van ’t Sorbenhout.
Gelyk dit hout zeer hard is, maakt men’er Spillen voor Raderen van, en Kammen
voor Meulens, die men koopt by de vier duimen vierkant. De Timmerluiden
gebruikenze ook tot hechten aan hun gereedschap. Men geeft voor, dat zo men een
plank, of hout van Sorben in ’t Koorn zet, deze maakt dat’er geen ongediert aan
komt.

Om de Sorbendrank te maken.
Als de Sorben nog niet ryp zyn, of een gele kleur krygen, doe’er een Ton half vol
van, en doe ze vol water, en laat het Vat open staan; en als het gegist is, zult gy een
drank van een zuurachtige smaak hebben, welke gy voor Wyn kunt drinken.
souda, Salicote. De Souda is een stof uit een scherp zout bestaande, dat het uitnemend
openend en afvegend maakt. De Souda is in huitziekten goed. Men maakt’er steentjes
van die branden, en vry afvagende zyn; men gebruikt ze in Loogen om ’t Lywaat
wit te maken, maar dit loopt gevaar van te verbranden, zo men de Souda niet matigt
met water. Zie weedas.
sop. Is een kost, waar van ’t voornaamste is brood aan kleine sneedjes gesneden, en
geweekt in Melk, of Nat. Men heeft verscheiden soorten van Soppen. De ene zyn
vet, de andre mager. Men weet, dat men om Nat te maken, moet koken Vlees, of
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Kruiden in water, daar Zout en Boter by doen, zo ’t nodig is. Zie ’t woord spys voor
Armen; daar zult ge enige manieren vinden om Nat voor Armen te maken.

Onderrichting om voor honderd portien sop te maken.
Men neemt een Pot, of Ketel, daar vier goede emmers water in kunnen; zo dra ’t
water begint te koken, doet men’er drie vierendeel Zout, en vyf vierendeel Boter in,
om Sop voor Vastendagen te maken, of vyf vierendeel Vet, of Spek in de Vette
dagen, drie Spinten Erreten, of Boonen. Men moet een goede Korf Kruiden, of Kool,
of Uijen, of Prei, of Rapen nemen.
Als alles wel gekookt is, moet men daar een kleine lepel vol Peper, dat is voor twe
duiten, in doen. Men doet’er by zestien pond Brood aan kleine brokjes, en niet aan
sneedjes gesneden.
Alles moet met malkander anderhalf uur buiten de Peper en ’t Brood koken, dat
men’er niet moet in doen als een weinigje voor dat men de Sop opdist.
Men moet een Lepel hebben daar een goed half pint in kan, om van een portie de
maat te hebben. Die gantse Sop zal zelfs in duren tyd niet boven de Ryksdaalder
kosten.
Merk wel. Zo men Spek in de Pot doet, moet men het aan sneedjes doen, en het
in een Pan laten smelten, eer men ze in gezegde Ketel doet.
Men moet ook Erreten en Boonen op zich zelve laten koken, eer men ’t in de Ketel
doet. Zo ze wat hard te koken zyn, valt het ligt ze murw te krygen, zo men ze te voren
in water laat weken. 't Is ook dienstig Uijen en Rapen te doen koken, eer men ze in
de Pot doet.
In de plaats van Erreten, kan men drie ponden Rys nemen, die in heet water wat
geweekt is, en ze laten koken eer men ze in de Ketel doet.

Geheim van een sop min Zout te maken.
Men moet in de Pot een peperhuis met Bloemen-meel doen.
spa is een Yzer gereedschap, om en by acht, of negen duimen breed, een voet ontrent
lang, vry dun om laag, maar wat dikker om hoog, alwaar een gat is, waar in men een
steel steekt, om en by de drie duimen dik, en drie voeten lang: Men gebruikt dit
gereedschap om de aarde te spitten, dat is, te roeren en bearbeiden, stekende het
ontrent een voet in den grond, om ’t onderste te doen boven komen, en daar door ’t
onkruid te doen sterven, en de aarde bekwaam te maken, om’er zaad in te gojen, of
Erreten, of Boonen in te poten.
spaans groen.

Geheim om Spaans Groen te maken.
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Neem verscheiden lagen van het overschot der Druiven, waar uit het sap geperst is;
en koperen platen, laat ze weken, tot dat de oppervlakte met groen bedekt is:
schraap’er dit groen af, om ’t by een te vergaderen, en herhaal het zo dikmaal, als
gy ’t goed vindt, en tot het gans in Spaans groen is verteerd. Hoe’er meer Wynsteen
in de Druif is, en gisting, hoe deze vuilnis bekwamer is om Spaans groen te maken.
Hierom maakt men ze beter in Provence en Languedok, als elders.
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spaanse pap. Dit is een heerlyke kost als een Sjelei.

Spaanse Pap, om voor een Tussen-gerecht te dienen.
Stamp in een Marmeren Mortier, een vierendeel zoete gepelde Amandelen; maakt
ze wat vocht, tussen beide met Rozenwater, of gemeen water; en als ze wel gestampt
zyn, doe’er een half pint, of wat meer zwaar Nat by van Vogels, Kalfs- of Ossenvlees,
zonder enig Moeskruid, en maar twe, of drie Nagelen; een weinig Kaneel en Zout,
zo veel behaagt. Als men gene Amandelen heeft om Melk te maken, kan men enige
lepels goede Koeje-, of Geiten melk nemen. Men moet van ’t Vleesnat het vet hebben
afgenomen; ’t zy ook heet, en als ’t met de Amandels gemengd is, moet men het in
een Stamyn, of grof Lywaat gieten, en daar in twe oncen, of daar ontrent, borstvlees
van Kapoen doen, of een ander gebraad, of gekookt, dat gehakt en wel gestampt is
in een Mortier, na dat’er het vel, de beenen en steentjes zyn uitgenomen. In de plaats
van Gevogelte kan men nemen Kalfsvlees, of enig ander Vlees, dat wat grover is:
maar de Pap zal dies te minder aangenaam wezen. Men kan’er ontrent een eigrootte
kruim van witte Brood by doen, om ’t wit te maken, en ’t dikker te eten; maar dit
doet men’er niet by, als men ’t recht lekker wil hebben. Men vindt’er die ’t vlees van
Gevogelte door geen Stamyn doen, vergenoegende zich met het wel te stampen, en
’t in ’t Nat te laten smelten, als ’t Amandel melk is. Maar als het Vlees wel gestampt
is doet men ’t by de Amandelen, en ’t Nat in een Stamyn, dat men uitvringen moet,
om’er de vogt van te hebben, men moet het overschot, roeren en met wat nat
ververzen, en ’t nog eens perzen, om’er ’t nat uit te halen.
Men moet de Melk in een Zilvere Pan, of Kom doen, en daar by ’t sap van twe,
of drie Citroenen, en een vierendeel Suiker, wat min, of meer, en houden de Pap op
wel geglommen kolen, roerende ze eerst enigen tyd, tot dat ze dik worde, latende ze
een weinig staan. Daarna moet men ze weder enige reizen met een lepel roeren, en
ze op een Schotel laten koud worden, en als zy als een Sjelei is, als ze koud wordt,
is zy genoeg, en men moet ze van ’t vuur halen.

Andere Spaanse Pap.
Neem een half pond gepelde Amandelen, maak’er een welgestootten Past van, doe’er
melk by, op dat de Past te beter worde, en zy geen Olie geven; neem daarna anderhalve
lepel vol Meel van Rys, meng dit alles onder een, en doe het door een Temes, met
een grote lepel met Melk; doe het met malkanderen zachtjes roerende koken. Doe’er
zo veel Suiker by, als u behaagt, en doe het dikker als nat koken. Zo gy’er gehakt
Kapoenevlees by wilt doen, moet gy ’t met de Amandelen en rys stampen, en ’t deur
een Temis doen, en doen gelyk we zeggen.

Andere Spaanse Pap, om’s morgens in de plaats van een nat te gebruiken.
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Neem een lepel vol goed Vleesnat, daar ’t vet is afgenomen, en dat zonder witte Wyn
gekookt is, als om een Sjelei te maken. Doe het op klein vuur, den tyd ontrent van
een uur koken, en roer het dikmaal met een lepel, op dat het niet aanbrande; en als
’t nat op de helft is verkookt, doe’er de Melk van een vierendeel zoete gestootte en
gepelde Amandelen by, in een Mortier, met twe, of drie lepels vol Rozenwater, of
gemeen koud Water, of Melk, of Vleesnat, dat men daar allengskens, al stootende
onder zal doen. Laat de Spaanse Pap nog ontrent een uur op ’t vuur, of tot dat ze
matig dik is, roer ze nog somwyl eens met een lepel; gy kunt het door een Lywaat,
of Stamyn doen, en perzen ’t uit; doen ’t uitgeperste in een Bak, of Zilvere Kom,
doende daar meer, of minder stukjes Suiker, en wat Pypkaneel by, men kan’er Muskus,
of Ambre Grys by doen, een weinig Oranje-water, of Citroen-, of Oranje-sap, en
alles met malkander een reis, of twemaal laten opkoken.
spaansevlieg pleisters. Zie Bleintrekkende Middelen.
Deze zyn scherpe bytende geneesmiddelen, die veel gelyks na plaatsvullende
Schroei-yzers hebben, en in staat zyn om op de Huit Bleinen te trekken, ’t Vel te
verbyten, en vochten buitenwaards te halen, die noch door ontbindmiddelen, noch
door trekmiddelen verteerd konden worden. Zy hebben de zelfde middelen, als de
Bleintrekkende. Men maakt ze met Spaanse Vliegen, Euforbium, Mostert,
Anakardium, Wortel van Zee-ajuin, Wilde Wyngaard, met Wyn-azyn, en Peper; men
mengt het met Honig, of Terebintyn, of Gest, of enige Gom, of Hars, om’er een
Smeerzel, Pleister, of Pap van te maken.
Men gebruikt ze gemeenlyk om Waterige en Weijege Vochten te ontlasten. Men
gebruikt ze ook voor Schele Hoofdzweer, Vallende Ziekte, Jicht, Podagra, of
Pestkolen, als andere middelen niet in staat zyn; Roodmakende middelen,
Trekmiddelen, en Bleintrekkende, zyn byna van een zoort.
spalken zyn platte Houtjes die men rondom gebroke Beenen, of Armen met Windzels
vastmaakt, om ze in staat te houden, tot dat ze aan een geheeld zyn.
spannet. Zie vogelnet.

Hoe men een Spannet maakt voor kleine Vogels.
’t Spannet voor klein Gevolgelt, is een driedubbeld Net, in een Figuur hier achter
verbeeld. ’t Is
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een soort van Schakel, die aan weerskante ladders heeft. De ladders daar van zyn
van vierkante mazen gemaakt, gelyk ten overvloed in ’t Woord net, Artikel XXI.
beschreven is. Deze mazen zyn ieder drie duimen wyd. ’t Want kan niet zyn, dan
van schuinse mazen, van negen linien wyd, of van drie vierde duim. Men moet elke
ladder maken, van tien, of twaalf voeten van M. tot R. en de hoogte van M. tot I.
moet zyn van zes, of zeven voet, en gemaakt zyn van goed driedraad. ’t Want moet
twemaal zo lang en breed zyn, ais??? de ladder; en van bruin los twedraad, om ’t te
toonen, zal men alle byzonderheden in acht nemen, die op ’t Artikel vlou zyn
aangetekend; om dat dat Net ’t zelfde moet uitvoeren als een Vlou met een ladder.
Men moet aan de vier hoeken I. M. R. O. twe einden tou laten, elke van een voet
lang; en men zal op twe,of drie andere plaatzen van weerkanten ook toutjes laten,
om’er het Spannet mede aan twe stokken vast te binden, gelyk men aan de letters I.
K. L. M. O. P. Q. R. ziet. De Reep die men rondom in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vast zal
maken, moet niet boven een Schryfpens dikte hebben; op dat het Net ligter zy te
dragen.

Hoe men ’t spannet tot de kleine Vogeljagt gebruikt.
Men heeft verscheiden soorten van vermaken in de velerleije Vogelvangst. Men zal
ze op hun beurt, en voor al op ’t Woord vogelen vinden. ’t Pleiziertje dat ik hier
beschryf is niet van ’t minste; om dat men in dit soort van Jagt’er meer, dan in enige
anderen, vangt; en dit het voornaamste is, dat de Vogelvangers beogen. Men gebruikt
ten dien einde een dubbeld geladderd Net, ’t geen ik een Raffle, of Spannet noeme.
’t Behoud alle Vogels die’er in komen. In ’t voorgaande Artikel leert men ’t maken,
en de gedaante daar van is achter afgebeeld.
Om ’t te gebruiken, neem twe Staken, I. N. en O. S, die recht en licht zyn, een arm
dik, en twaalf of vyftien voetien lang. Maak daar ’t Net aan, van het dunne eind I.
af aan vast, tot aan ’t dikste toe, op de plaatzen met de letters I.K.L.M. gemerkt, en
van de andere kant desgelyks op de letters O. P. Q. R. Rol het dan by een, en gaat
met uw vieren, twe moeten het Net dragen, een ander de stroje Toorts, en de vierde
een lange sterke stok; ga dan langs de wegen, daar grote dikke Heggens voor de wind
beschut, staan. Ontrol daar uw Net, en laten twe van de sterkste de stokken nemen,
en ze zo hoog ligten als noodig is; en elk zyn eind vast houdende, zullen ze het Net
spannen, zonder aan de Heggen te raken, om dat het kleine Middelnet daar aan zoude
blyven haken; en dewyl het fyn is, zoude het haast breken; die de Toorts draagt, moet
het achter ’t midde van het Net houden, zo dat het ligt, regt tegen over het midde van
het Spannet zy, ontrent een roe, of een half’er van daan, na de geschapenheid der
plaatze. Terwyl men ’t Net gespannen houdt, moet hy die de Stok draagt, achter de
Hegge gaan, en als gy hem door een klein teken zult hebben te kennen gegeven, dat
alles gereed is, zal hy op de Hegge slaan, om alle de Vogels’er uit te jagen. Deze zo
onzacht opgewekt en vervaard gemaakt, zullen om te ontvluchten na het ligt toe
vliegen, ’t geen zy geloven dag te wezen, en in het Spannet vallen, waar in ze
verwarren zullen, en gevangen blyven. Men moet zich niet ophouden met de Vogels
uit het Net te halen, naar mate dat ze zich verwarren; maar met slaan op de Heg
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voortgaan, tot dat’er alle de Vogels uit gejaagd zyn; en dan zult gy ze’er uit nemen;
want u kunnen gene ontsnappen, of ’t Net moest aan stuk zyn.
De menigte van Vogels, die men op zo een wys vangt, is verwonderbaar. In een
Haag, of Bosje dat digt was, heb ik in eens, dikmaal een dozyn Vogels gevangen.
Als gy in ’t hout zult gaan, wart daar niet mede, want gy zoud uw Net breken, en
’t niet kunnen spannen; volg derhalven de wegen, die beschut staan, en daar fraai
hakhout langs staat; en als gy een fraai plaatsje ziet, ontrol uw Net, en doe’er het
Gevogelte uit voor den dag komen, gelyk ik gezegd heb.
Daar is in deze Jagt iet verdrietigs, dat men juist met zyn vieren moet zyn; maar’t
is niet dan plaizier, als men’er op enen avond maar vyftien, of twintig dozynen
Vogels, van allerhande soort, mede vangt.
Zie ook wel toe, dat het koud en donker zy; dies te groter is de vangst. Deze manier
heeft nog een groter voordeel dan andere manieren, waar mede men Vogels by nagt
vangt, dat men ze’er ook mede vangen kan, al is ’t ligte maan, als men maar geen
geraas maakt, en ’t bitter koud is. ’t Is ook zo wel in deze, als andere vangsten, by
nagt, een naaukeurig stikzwygen te bewaren; om dat, zo gy met praten, of lagchen
uwen tyd verslyt, de Vogels u best gewaar worden, zo dat ze door uw geraas wakker
gemaakt, in de plaats van na ’t vuur te vliegen, omhoog vliegen, en dikmaal liever
na den kant vliegen daar men de Heg slaat, dan aan dien kant, daar ’t Net gespannen
staat. Gy zult nog toezien, zo veel als ’t gemak der plaatse kan velen, uw Net na den
kant toe te spannen, daar de wind van daan komt. Om dat de Vogels altyt deurvliegen
na de kant toe, daar de wind van daan komt, of zy moesten zich na de plaats begeven,
daar zy zich neer gezet hadden.
sparreboom.
Beschryvinge. De Sparreboom gelykt wel na de Denneboom; zo dat’er in de lengte
weinig onderscheids tussen beide is, zo min als in de dikte, en in de bladen die dun
zyn, lang, hard, steekachtig, dicht en kamswys geschaard. De takken groejen aan
weerskanten zo wel als de bladen, kruiswys; maar de bladen van een Sparreboom
zyn donkerder als die van een Denneboom, behalven dat de schors der Sparreboom
zwart en buigzaam is, en die der Denneboom witagtig, en gemaklyk te breken. De
takken van de Sparreboom hebben
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gemeenlyk de punt meer na de aarde gekromd, als de Denneboom. De Appels zyn
een handpalm lang, met vry dunder schulpen, dan de Pynboom. Hy brengt zyne
wortel tussen ’t hout en de schors voort.
Plaats. Hy wast op de Bergen en in de Bossen, de vrucht is in September ryp.
Eigenschappen. Hy is droog en samentrekkend als de Pynboom, de wortel is heet,
heeft de zelfde eigenschappen, als de Pynboom, alhoewel de wortel zwart is.
speceryen, Aromata. Zie kruid.
Dus noemt men geurige Gommen, vruchten, schorsen, zo wel onder de Drogeryen,
als Kruideryen; de Gommen zyn de Storax, Wierook, Benjoin, en Balsem; wat het
Kruid belangt, men zie kruid.
speceryachtige, of geurige Kruiden. De Apothekers maken verscheiden soorten van
Geneesmiddelen, die uit Aromatise, of geurige kruiden bestaan. Men noemt in
Vrankryk, Herbe Aromatiques de fyne kruiden, die sterk van reuk zyn, als de
Lavendel, de Marjolein, de Salie, de Tym, ’t Boonkruid, Hyssoop, de Basilicum, de
Rosmaryn, en ’t Citroenkruid, enz.
speenen. Zie haemorrhoides, en Speenkruid.

Smeerzel voor de Speenen en koude Klieren.
Men neemt ten dien einde in de Herfst de Wortel, die men met verze Boter wel
gestoten hebbende, in een nieuwe aarde Pot doet, en wel gedekt hebbende, laat men
ze den tyd van vyftien dagen op een vochtige plaats staan, daar na doet men de Boter
over klein vuur smelten, men giet ze af, en bewaart ze voor die ziekten.
speenen is ook iet imand onthouden, en in ’t byzonder Kinderen de Borst, en imand
iet matig geven.
speenen is ook een Kunstwoord van den Tuinbou, dat men vooral van Enten gebruikt;
welke men van de Boomen gesneden hebbende, enigen tyd in de Aarde zet.
speenkruid, in ’t Latyn Scrophularia. Zie de zoorten en beschryving in Hubners
Kunstwoordenboek.
’t Groot Speenkruid, dat een Stengel heeft van ontrent twe, of drie voeten lang,
geeft een menigte van hoekige en rosse Takken; deszelfs Bladen zyn zwartachtig,
sterkgetand; de Bloemen komen boven op den top, zy zyn niet groot maar Purper,
en Helmswys, aan knoppen. ’t Zaad is in knoppen, ’t is rond puntig aan ene kant. De
Wortel is groot, wit met knobbels, waar van de Plant haren naam krygt.
Plaats. Dit gewas groeit in slooten en vochtige plaatzen; en bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. De Plant heeft een stinkende reuk. Zy verhit, droogt op, verteert,
en maakt dun. Zy is zeer bitter, men gebruikt ze in Klieren en Spenen, en om
verzweringen van den Aars te genezen die men Ficus in ’t Latyn noemt. Men gebruikt
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ze ook in Kankerachtige wonden, en voor de Schurft. Zy is ook uitwendig goed om
harde gezwellen te verzachten, die kwaadaardig zyn, gelyk de Koudeklieren.
De Poejer van de Wortel, tot een dragma’s gewigt genomen, doodt de Wurmen;
en nog vers zynde geneest zy uitnemend de Klieren en Spenen.
speenkruid, in ’t Latyn Valeriana. Men heeft’er verscheiden zoorten van, die men
in Hubners Kunstwoordenboek zo wel vindt aangetekend, als de krachten.
spek is een Vet, waar mede een Varke rondom over de Spieren bekleed is.
Kracht ’t van Spek. Neem ’t alleroudste Spek, mits dat het niet zy gastig, besteek
het met Haver, zo dat het ene Havertje het andere raakt, van alle kanten; steek daarna
de Haver in de brand; draag zorg dat gy alles op een Bord vergadert ’t geen’er afdruipt,
om’er u in alle kwaadaardige gezwellen en andere van te bedienen, als in de
Negen-oogen en Bloedvinnen, enz.
spelde, of spelt; in ’t Latyn Zea. Is een Plant waar van men twe onderscheiden soorten
heeft.

Beschryving van de twe soorten van Spelt.
’t Ene heeft maar een zaadje in ene bast, ’t andere twe, ’t is byna gelyk Koorn: maar
de stengel is dunder, sterker, en hooger, dan Gerst. De aairen zyn plat, werpende
hare Greinen alleen aan twe kanten uit, en aan ’t einde daar van komt een lange dunne
baard voor den dag.
Plaats. Men zaait dit op de velden, en is in Italie, Griekenland, Sicilie, en Egypte
zeer gemeen.
Eigenschappen. De Spelt droogt op en houdt het midden tussen Koorn en Gerst:
maar zy voedt minder. ’t Brood ’t geen men’er van maakt is ligt, en aangenaam, maar
kwaad te verteren. Een Pap daar van, met Azyn gekookt, geneest de Lazary en de
Nagels die schilferen. Men gebruikt het afziedsel in Klisteren voor de loop. ’t Graan
daar van dient om Bier te maken.
Het twede soort is, onder den naam van Eenkoorn, bekender, maar van halmen en
steekels, korter, kleiner en dunder. De aairen staan in verscheiden ryen gedeeld, als
die der Gerst, ’t graan is zo groot niet als van de Spelt.
Plaats. ’t Wast op verscheiden plaatzen van Duitsland in ruwe en bergachtige
gewesten.
Tyd. Men zaait het in de Herfst met het Koorn, maar ’t wordt later ryp.
Kracht. Men bakt’er ook Brood van, maar ’t is zwart, of bruin, en niet nut.
Panikkoorn. Aangezien hier ook op ’t Artikel Panikkoorn op gewezen is, moeten
we ’t hier ook beschryven.
Beschryving. ’t Hoort tot de kruiden die maar een zaadblaadje, en geen
bloemblaadjes hebben.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1014
De Aair heeft verscheiden dikke zaden, die aan kleine aairen zyn geschikt, zo, dat
zy soorten van takjes hebben.
Plaats. ’t Bemint ruwe zandige grond, en warme droge landen; heeft niet veel
regens van doen.
Tyd. Men zaait het in de Lente, want het wordt in veertig dagen ryp, en bewaart
het lange jaren goed.
Krachten. ’t Geeft luttel voedzel. Dit met Geitenmelk gezoden ingenomen, stopt
de Buikloop, en stilt de krimpingen zo wel als de Kers; en van buiten op gelegd, is
zy verdrogende en verkoelende.
Van Panikkoorn wordt Brood gebakken, maar geeft weinig voedzel; is droog en
kruimelachtig.
speldewerk. kant, is iet, gewerkt van verscheiden draden, zo Goud, Zilver, fyn en
vals, Zyde, of Garen, door elkander gewerkt en geklost op een Kusse, volgens gaatjes
gestoken op een Patroon, en gewezen door Spelden in de zelve gestoken, en die
geplaatst en verplaatst worden, naar dat men met de Klossen voortwerkt, waar op ’t
Garen, enz. is gewonden.
Men heeft echter voorheen ook Kanten in de Mode gehad, die met de Naald na
zekere Patronen genaaid werden.
De eerste noemde men Gespeldewerkte Kant, naar de Spelden die men daar in
gebruikt, en zo ze van Goud, of Zilver gemaakt wordt, Gouden en Zilveren Kant, of
Passement, om dat de Klossen in ’t werken der zelve malkanderen passeren.
De laatste noemt men genaaide Kant, om dat ze met de Naald genaaid wordt.
Men maakt Gespeldewerkte Kanten van velerlei Patronen, hoedanigheden en
waarde; als Netwerken, Tralie, Spiegel, dichte, Tapyt Kanten, Spinnekopjes,
Torenkanten, Binnewerken, Achterwerken, dichte en minder dichte, van allerlei
fynte; van Goud, Zilver en Zyde; gans van Zyde en wit Garen.
Men gebruikt ze om Klederen en Lywaat, en Kuiven en Mutzen te vercieren.
’t Is de waar van Kramers, en die in Lywaten en Kanten doen.
Goude en Zilvere Kanten, zo fyne als valse, worden te Parys Lion, Amsterdam,
en in enige grote Steden gemaakt.
De Zyden Kanten van ’t fynste soort maakt men te Fontenay, Puisseau, op de
Louvre in Parys. De gemene en grove maakt men te St. Denys, in Vrankryk, te
Montmorency, Villiers le Bel, te Cercelle, te Ecouan saint Brice, te Groslait, Gisors
en saint Pierre aux Champs, te Estrepagni, te Doumesnil, en in enige naburige
Plaatzen, Vlekken en Dorpen.
Op de Louvre in Parys, maakt men meest brede Kanten van zwarte Kanten die de
Vrouwen op ’t lyf dragen.
De Landen en voornaamste Plaatzen daar men fyne Lywatte Kanten van daan
haalt, zyn Antwerpen, Brussel, Megchelen, Leuven, Gent, Valencyn, Ryssel, en nog
enige Plaatsen van Frans Vlaanderen; Charleville, Sedan, ’t Graafschap van
Bourgogne, Lotharingen, Leuven, Dieppe, Havre de Grace, Honfleur, Harfleur, Pont
l’Evèque, Gisors, Fescamp, Caen, en in andere Plaatsen van Normandie; Arras,
Bapaume, en andere Plaatsen van ’t Artois; te Puy en Velay en enige Plaatsen van
Auvergne in Pikardie; in de Louvre te Parys, St. Denys in Vrankryk, Montmorency,
Villiers le Bel, enz.
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De breedten der garen Kanten, zyn van vier linien, tot vier duimen toe, en de
stukken lang, van drie ellen en een half, tot acht ellen.
Die voor Autaar, ene Priester, en Choorkleeden dienen, maakt men van een
vierde-el tot twe-derde, en elk stuk is van vier, vyf, of zeven ellen lang, Parysse maat.
De fynste en fraaiste Kanten van garen zyn die van Oostenryks Vlaanderen; na
deze die van Frans Vlaanderen, onder welke die van Valencyn; en daar na die van
Dieppe uitmunten; vervolgens die van Havre de Grace en Honfleur. Die van andere
Plaatsen zyn gemeenlyk grover en van minder prys, al worden ze veel verkocht.
Goude en Zilvere, Zyde en Garen Kanten, worden zeer veel in Vrankryk gesleten,
zo wel als in andere Plaatsen: maar men heeft van de Zyde, en inzonderheid de zwarte,
grote verzendingen na Spanje, Portugaal, de Spaanse Indies, Duitsland en Holland.
Men maakt een soort van Kant van fyn Garen, dat voor de Spaanse Indies geschikt
is. Men noemt ze Kant zonder grond, om dat’er noch Spiegel-, noch Tralie-werk
tussen de bloemen in is. Men plagt ze in Vrankryk en andere Plaatsen ook in de Mode
te hebben, maar tans niet. Vlaanderen maakt de meeste van dat soort.
sphondelium.
Beschryving. De Sphondelium is een Kruid ’t geen zyne Bladen enigermate gelyk
heeft, aan die van de Platanus en Panax. Zie onder. De Steel is een arm hoog, als de
Venkel. Aan den top heeft men drie, of vier trossen, daar men dubbeld Zaad aan
vindt, gelyk aan de Seseli, ’t is wat breder, witter, strooachtiger, en van slechter geur.
De Bloemen zyn wit, de Wortel is, als Rammenas.
Plaats. Deze Plant groeit op moerige waterige plaatzen.
Eigenschappen. ’t Zaad van de Sphondelium tot een drank ingenomen, zet het
slym door den afgang af, of het is goed voor luiden welker Lever kwalyk is gesteld,
ook voor de Geluw en hun, die niet dan met uitgestrekten halze ademen kunnen, de
Vallende ziekte, de Opstyging hebbe, met de Wynruit opgelegd, geneest ze de Schurft,
of wild Vuur. ’t Sap van verze Bloemen, is zonderling in verzworen Ooren. Het heeft
verscheiden andere krachten.
Men heeft nog een Sphondelium, welke den naam van Panax Heraklium draagt.
Zy is mede van de Planten, die hunne Bloemtrossen als een Zonnescherm dragen.
Beschryving. Zy geeft een hoge, grote, Kottoenachtige, witte, houtige Stengel,
grote, groe-
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ne, ten merendeele ruwe Bladen, welke aan de voet der stam staan en op den grond
leggen, gelykende na die der Vygeboom, zynde in vyven verdeeld, en rondom
gesneden. Men heeft ook andere kleine Bladen rondom de Stengel, tot boven toe
daar men een tros heeft, als de Dillen. Zy brengt gele Bloemen voort, en een kokend,
ruikend heet Zaad. De Wortel is lang, wit, geurig, met sap vervuld, dat men’er door
kerven uithaalt; men noemt het Opopanax; het neemt de dikte van een Gom aan, die
geel op zyne oppervlakte wordt.
Plaats. Deze Plant groeit in Cirene, Libie, Macedonie, Beotie, en naburige Plaatzen.
Krachten. De beste Opopanax is die, welke zeer bitter, wit ros van binnen, van
buiten geel is. Men moet ze kiezen, die glad, grof, bros, teer, sterk van geur is, en
die terstond in water smelt; Zy verwarmt, verzacht, verdunt.
spiegel.

Om een holle Brandspiegel te maken.
Neem kopere bladen, en die gesneden hebbende, doe ze in een Kroes, en laat ze van
Wynsteenolie deurtrekken. Neem daar na gestootten Arsenikum. Men heeft een
vierendeel, voor een pond van zulke Platen van node; bestrooi’er uwe Platen laag
om laag mede, tot dat uwe Kroes vol is. Maak’er daar na een dekzel op vast van de
zelfde aarde, luteer ’t wel toe; en als het Smeersel droog is, plaats de Kroes in ’t zand,
zo dat het gans gedekt zy, ’t dekzel uitgezonderd. Dit gedaan zynde, stook’er trapswys
een vuur onder, tot dat het vuur heet genoeg is, om’er al den Olie uit te dryven. Deze
weggewaassemd zynde, neem uwe Kroes’er uit, en koud zynde geworden, zult gy
ze aan stuk breken, en uw koper met verscheiden kleuren bedekt vinden. Men zoude’er
nog meer kleuren op vinden, zo men Orpiment gebruikte.
Men neemt een deel van dit koper in twe deelen van geel koper; men doet dit over
een zwaar vuur smelten. Daar na gooit men’er ’t bereide koper in; en, als alles wel
gesmolten is, werpt men dat metaal in een aarden pot, vol met laau water: Als men
’t’er in werpt, moet men ’t door een houten Bezem laten loopen, om ’t aan granen
te maken. Dit Metaal, dus bereid, is wit, verroest niet, is niet bros, heeft de
hoedanigheden van Staal, en is goed om volmaakt te polysten. Men moet eerst drie
deelen van dit Metaal smelten, gelyk boven, daar na’er een deel kornen als Tin onder
Lood in gojen. Alles wel gesmolten zynde, zal men ’t in ene holle Vorm gieten, of
in een holle Bak, om holle Spiegels te maken.
spiering is een kleine Zeevis, die in de Winter tegen de Rivieren en Ty opzwemt,
en naar de plaatzen daar ze gevangen wordt, beter, of minder van smaak en waarde
is.
De sleehtste wordt de Zeespiering gehouden. De Maasspiering, of die van andere
Rivieren wordt beter gehouden, en de Ysselspiering de beste. Maar deze laatste is
zederd vele jaren weinig gevangen.
In Holland maakt men ze meest gereed, met ze na ’t Schoonmaken, in Water en
Zout een zeer korten tyd te koken; of ze, na dat ze een weinig, of in zout water gestaan
heeft, of met enkel zout gezouten, gedroogd, en in Beschuit, of Bloem gewenteld is,
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te bakken; of eindlyk de grootste twe aan twe, na ’t zouten, de koppen in een te
stesten, en op den Rooster zachtjes te braden.
Maar men vindt’er die ze in zout, gepeperd water, daar Uijen en Laurier is in
getrokken geweest, een tyd lang hebbende laten staan, daar na afdrogen, in
Bloemenmeel wentelen, ze bakken, en heet met gebraden Pieterseli opdissen.
Men maakt ook gestoofden van Spiering; de gemeenste manier is ze te laten stoven
in witte Wyn met Zout, Peper, Muskaatnoot, een stuk groene Citroen, en wat Boter;
om te binden, doet men’er wat geroost Meel by, en dist het heet op met Kappers.
spinasie is een Moeskruid, dat een stam krygt ontrent enen voet hoog. De blaren zyn
breet, puntig, gekorven, en hebben lange stelen, die donker groen zyn. De bloemtjes
wassen troswyze by een, van een groen-, of purper-koleur, en groejen langs de
stammen, van het midden af, tot boven toe. De vrucht komt op een andere plaats dan
de bloemen, en is rond als een Ei, met een zaad van binnen, dat byna rond, dog wat
puntig is.
’t Schynt of de Spinasie by de ouden niet bekent waar geweest, ten ware zy haar
een anderen naam hadden gegeven.
Dit Moeskruid is tegenwoordig zeer gemeen in alle Moestuinen, daar het ten
dienste van de Keuken aangekweekt wordt.

Eigenschap van dezelve.
Het eerste water, dat van de Spinasie komt, is ongezond. Zy maakt een weeken buik,
dog veroorzaakt teffens winden. Haar sap is goed voor de steken van Scorpioenen
en vergiftige Spinnen; ’t gebrande water van de Spinasie, doe dezelve uitwerking.
Het voedzel van de Spinasie is beter dan dat van de Melde, alzo het de schorrigheid
van de keel, en van de wegen na de Long verzacht. ’t Water, dat men’er uit stookt,
in de maanden van April en Mei, wanneer ze in ’t bloejen is, is goed voor de
Ontstekingen, Roos en invretende zweren, als men het in een doekje buiten op bindt.

Van de behandeling der Spinasie.
’t Is een van de Moeskruiden, die de beste aarde, of ten minsten zulke, die wel gemest
is, begeerd. Zy wordt van zaad voortgeteeld in een open grond, of in voren op
welbereidde bedden, en zulks wel twe, of driemaal in ’t Jaar, met half Augustus te
beginnen, en een maand daar na te eindigen. De eerste kan in October, de twede in
de
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Vasten, en de derde in de Kruisdagen gesneden worden. Die tot na den Winter blyft
staan, schiet in ’t laatste van Mei in ’t zaad, dat men met half Juni vergaart. Wanneer
men ze eens afsnyd, spruit ze niet weder uit als de Zuring, of Pieterselie. De gantse
arbeid, die’er aan besteed moet worden, is, dat men haar van ’t onkruid wel dient te
zuiveren, en by heet weer te begieten. Men verplant’er geen altoos, zo min als de
Kervel, Kers, enz.

Moes van Spinasie.
Wast de Spinasie wel, doet ze in een pot vol water, met Boter, Zout, een klein bosje
Majolein, Tym, Balsem, of munt, en een Uijen met enige Kruidnagels bestoken. Laat
dit alles samen koken, en half gaar zynde, doe’er wat Suiker by naar uw welgevallen;
by voorbeeld, een goed halfvierendeel ponds, een handvol droge Razynen, en wat
veel korsjes van brood, die eerst, zo ge wilt, op ’t vuur geroost zyn. Laat dus alles
samen gaar koken, en schept het op in een Schotel, daar Brood in gesneden is.
spinne, of spinnekop is een bloedeloos diertje, van zeer verscheide zoorten, zo ten
aanzien van gedaante, als van kleur. Zommige zyn klein, andere groot; deze kort en
dun, gene dik en breet. Zy zyn ook niet min onderscheiden door de kleur, terwyl’er
enige geel, andere groen uitzien: men vind bruine Spinnekoppen, ook gryze, witte,
zwarte; ja zelfs gespikkelde. Nog kan men ze afdeelen naar de plaatzen, daar ze
geteeld worden, of zich onthouden, als in Bossen, holtens van Boomen, Tuinen,
Planten, Vensterramen, Verwulfzels; enz.
De Heer Bon, Honorair Lid van de Koninklyke Akademie der Wetenschappen te
Montpellier, stelt in ’t algemeen twe zoorten van Spinnen, in de Redevoering, die
hy 1709. deed by de opening dezer Akademie: het eerste soort heeft korte, het andere
lange beenen, of voeten.
Men moet een Spinne als in tween gedeeld aanmerken. Het voorste gedeelte bestaat
uit den Kop en de Borst, aan welke acht voeten vast zyn, hebbende hun gewrichten
op zes plaatzen. Voor aan het Hooft hebben ze twe kromme Klaautjes met Nagelen
voorzien, waar mede ze de Muggen dooden, en vatten al wat ze willen eten.
Onmiddelyk daar onder is haar Mond. Het twede gedeelte, dat aan het eerste niet
dan door een dunnen draat gehecht is, is bekleed met een dun velletje, en bestaat uit
den Rugge, den Buik, den Aars, en de Teelleden.
De Heer Bon is van gedachte, dat alle Spinnen van beiderlei kunne zyn, dewyl hy
de tekenen van een Mannetje altoos gevonden had by de zulke, die Eijeren leggen.
’t Is hun achterste, daar ze de Draden (die de Fransen ook den naam van Zyde
geven) uithalen, en wel uit verscheide Mammetjes, als zo vele draadtrekkers. Zy
komen door ’t middel van die Draden over hele Straten, Wegen en Rivieren, waar
toe haar de natuur een byzondere kunst van beweging heeft ingeschapen. Namelyk,
zy hangen zich aan een van die draden, die eerst op enige plaats vast is; daar op
keeren ze het hoofd na den wind, en werpen meer andere Draden uit haar achterste,
tot dat ze van den wind, die dezelve draden teffens in de lengte uitstrekt, tegen een
vast lichaam, gehecht worden, ’t welk zy bemerken uit den tegenstand, dien ze
ontmoeten, wanneer ze de Draden met hare Poten na zich trekken; dan gebruiken zy
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ze als ene brug om daar over te gaan na de plaats, daar die draden vast zyn; maar
indien de draden niets ontmoeten, om’er op te hechten, varen ze voort met’er andere
uit te halen, tot dat de lengte der draden, en het geweld van den wind, het evenwicht
van haar lichaam overmeesterende, zy zich krachtig voelen trekken; als dan brekenze
den eersten draad af, daar ze aan hingen, en met uitgestrekte poten zich op den rug
leggende, laten ze haar door den wind voortdryven.
Deze draden, of zyde, zyn van twederlei slag in de Wyfjes. De eerste draad, die’er
de Spin uithaalt, is zwak, en dient niet, dan om het Webbe te maken, waar in de
Muggen zich verwarren. De twede is veel sterker, dienende om hare eijeren te
bewinden, die dus gedekt zyn voor de koude, en veilig voor ander ongedierte. Van
deze Tonnetjes kan men Zyde spinnen, waar van wy de behandeling aan ’t einde van
dit Artykel zullen opgeven, uitgevonden by den Hr. Bon.
De vruchtbaarheid der Spinnekoppen is byna ongelooflyk, en veel groter dan die
van de rechte Zydewormen. Ider Spinnekop legt zes tot zevenhonderd eijeren,
terwyl’er een Zydeworm ontrent honderd leid, waar van wel de helft vergaat, wegens
hunne teerheid, en de ziektens daar ze aan onderhevig zyn. Daar en tegen broejen
de Spinnekops-eijeren van zelven uit, zonder imants bezorging, in de maand van
Augustus en September, 15, of 16. dagen na dat ze geleid zyn, en de Spinnen, die ze
gelegd hebben, sterven enigen tyd daar na. (Zeker Heer heeft aangemerkt, dat de
Wyfjes aanstonts na de koppeling met de Mannetjes, deze dood byten, alzo ze
doorgaans veel groter zyn dan de Mannetjes.) De kleine Spinnetjes, wanneer ze
uitgebroeid zyn, leven tien, of elf maanden zonder eten, en zonder groter, of kleinder
te worden, en onthouden zich dien heelen tyd in haar Tonnetje, tot dat de grote hette
haar nootzaakt daar uit te kruipen, en de kost te zoeken.
Men zou groot voordeel kunnen trekken van de Zyde der Spinnekoppen, was’er
zo veel moeite niet aan vast om ze te voeden en spyzen, of indien men met minder
arbeid alle de Tonnetjes kon vergaderen van zulke, die zich by de Vensters onthouden.
De Heer Bon heeft’er Koussen en Wanten van laten maken, die grys van kleur waren,
ontrent als een Muis. Men heeft maar drie oncen van deze zyde van doen, om een
paar Koussen
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te maken voor den grootsten man, daar de gemene Koussen zeven, tot acht oncen
wegen.

Wyze om de Spinnekoppen te voeden.
Men doet de Spinnekoppen met korte beenen in Peperhuisjes, en deze weer in Potten,
die men met een Papier toedekt, dat Speldegaten heeft zo wel als de Peperhuisjes,
op dat ze lucht zouden hebben; dan geeft men haar vliegen te eten, en men vindt na
enigen tyd, dat ze hare Tonnetjes gesponnen hebben, van welke Tonnetjes ontrent
dertien oncen genomen, vier oncen zuivere Zyde uitleveren.
De Heer van Reaumur, Lid van de Akademie der Wetenschappen te Parys, overtuigt
van de onmogelykheid, om een groot getal Spinnen, enkel met Vliegen te spyzigen,
heeft verscheide andere manieren bezocht, en eindlyk gevonden, dat de Spinnekoppen
uitermaten veel houden van jonge Veren, die nog vers uitgetrokken en bloedig zyn.
Hy bediende zich daarom van Duivenveren, zo oude als jonge, die hy in kleine stukjes
verdeelde, lang een tiende, of een twintigste van een duim, en aan de Spinnetjes te
eten gaf; waar op hy bemerkte, dat de jonge Spinnetjes, die pas uit de Tonnetjes
waren gekropen, die kost boven alle andere beminden.
Dit is het enigste ongemak niet; daar is nog een ander, dat veel groter is, namelyk
dat de Spinnen zich onder malkanderen opvreten; vooral vreten de grote de kleinen
op. Dit is mogelyk de reden, waarom’er zo weinig Spinnekoppen zyn, ten aanzien
van hare vruchtbaarheit. Al was het nu mogelyk de Spinnen ider in byzondere huisjes
te doen en te voeden, zou dit zo veel moeite en buitengemene onkosten vereisen, dat
men daar door het voordeel van hare vruchtbaarheid zou verliezen. Daar en boven,
dewyl alle de Spinnen hare eijeren niet in dezelve maand van ’t jaar leggen, zo kan
men den tyd niet weten, wanneer ze hare natuurlyke wreedheid verlaten, om zich te
koppelen. Ook brengen de Tonnetjes van de Spinnen zo veel voordeel niet aan, als
men in ’t begin gehoopt had, in vergelyking met die van de Zydewormen, zo ten
aanzien van de sterkte der zyde, als ten aanzien van de menigte, die ze uitleveren.
Door alle deze op- en aan-merkingen, vermindert de Heer van Reaumur grotelyks
de goede hope, die men van den arbeid van de Hr. Bon. Doch de weg is gebaand,
daar ontbreekt niets dan moeds genoeg om nieuwe ondernemingen te doen, die
mogelyk meer voordeel en meer gemak zullen toebrengen. Nog moet men een ding
vast stellen, dat namelyk de Spinnen in warme Landen meer zyde uitleveren, en dat
die van Amerika waarschynlyk een veel groter menigte zouden verschaffen, om datze
dikker en groter zyn.

Wyze om de Zyde der Spinnekoppen te bereiden.
De Heer Bon hebbende twaalf, of dertien oncen van die Tonnetjes vergaderd, liet’er
enigen tyd met de Kam, en met een klein stokje het stof uitkloppen. Daar op waste
men ze in laau water, tot dat het water daar helder en klaar uit kwam.
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Men liet ze weeken in een Pot met wat Zeepwater, Salpeter, en een weinig Arabise
Gom, en samen koken by een klein vuur, twe, of drie uren lang. Daar op werden ze
weer in laau water afgewassen, om’er de Zeep uit te krygen, en toen geleid om te
drogen. Wyders liet hy ze een weinig tussen de vingers vryven, om ze te gemakkelyker
te doen kaarden, door de Kaarders van de gemeene Zyde; behalven dat de Kaarden
voor deze nieuwe Zyde veel fynder waren, waar door men een heel byzondere Zyde
kreeg van ene gryze kleur. Men kan ze gemaklyk spinnen, en de draad daar van is
fynder en sterker, dan de gemeene Zyde.

Deugd en kracht van de Spinnen.
Ider een schrikt voor dit ongedierte, niet alleen om zyn leelykheid, maar ook om dat
men het vergiftig oordeeld, terwyl het echter geen vergif by zich heeft. De olie der
Spinnekoppen, op den vryen dag, op beide de duimen gedaan, wordt zeer geprezen
tegen de verpozende koortzen.
De Spinnekop geneest de derdendaagse koorts, als men hem in de vuist dood drukt,
of hem levende in een Notebast opsluit, en aan den hals hangt voor ’t aankomen van
de koorts. Etmuller zegt, dat hy een Boer had gekend, die allerhande soorten van
verpozende koortzen genas, met het poejer van gestoote Spinnen, dat hy liet innemen.
Het Spinrag is Wondheelende, en samentrekkende. Het stilt het bloeden, als ’t op
de Wonde wordt geleid. Men gebruikt het zo dra men zich heeft gesneden, ten einde
de Wonde niet opzwelle. ’t Is ook goet tegen de Kolyk van Winden ontstaan, als men
de grootte van een Ei met wat Azyn opkookt, en heel warm op den Navel bind.
Om de Spinnekopsnesten in de Tuinen uit te roejen, moet men’er Terpentyn-olie
op gieten.
spint, of Spintig hout, is het gene digst aan den bast, en bygevolg onryp, teer, en de
Wormen en rotting zeer onderworpen is, en daarom weinig deugd om verwerkt te
worden. Men zegt dus, een Staak van spintig hout is niet met al waart; het zelfde
zegt men van een Balk, van een Ribbe, enz. ’t Spintige hout is witgeel, dat ligtelyk
wormstekig, of rot wordt.
splyten. Zie scheuren. steenlossen.
spons is een Zeegewas, dat zeer veel gelyk naar een Paddestoel heeft en aan de
Rotzen in Zee vast groeit. Zy is ligt, zacht, gaatachtig. De Ouden plagten te zeggen,
dat een Spons een levend Plantgewas, of Zoophytum was, dat is, dat het noch dier
noch gewas waar; maar dat het naar ’t een en ’t ander gelyk had.
Men heeft twe soorten van Sponsen, te weten ’t Mannetje, dat kleine witte gaatjes
en oogen heeft, en ’t Wyfje, dat grote en ronde heeft.
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Men heeft’er die’er by voegen, dat’er een derde soort is, waar in men steentjes vindt,
en somwyl Neuten, die Appel, of Amandelwys zyn. Deze Neuten zyn goed tegen de
Wurmen van kleine kinderen. Zo men ze wel onderzoekt; vindt men, dat het zyn
kleine Mosselen.
Avicenne zegt, dat de Spons heet is in den eersten graad, en droog in den tweden;
en datze bereid zynde, dat is tot as verbrand, het bloeden doet ophouden, en dat zy
goed zy, om Wonden en Verzweringen te heelen. De steenen der Spons wel gebrand
zynde, zyn goed om Tanden te reinigen, en de steen te breken, die in de Blaas is.
Hier van daan komt het, dat Plinius die steenen Cistocoliten noemt; men gebruikt
de Spons ook in bekwame afziedsels gestoken, zonder andere bereidingen voor
stovingen, en heet op de deelen gelegd.
Galeen zegt, dat men om ze te bereiden, dat is, te branden, ze te voren in Leem,
of by gebrek van dien, in Pek moet steken.
spoor noemt men in de Jagt de gedaante der pooten, of loopers van ’t wild in ’t gras,
of bladeren, of de sneeu, daar het heeft deur geloopen.
spoorhond, of Brak is een soort van hond, die, sterk van reuk, ’t spoor van ’t wild
weet te volgen, en’er zyn Meester by te brengen, en ’t door tekenen te kennen te
geven.
spreeu is een genoeg bekende Vogel, die niet gaarne in Aalbessen, Kerssen, Peren,
enz. gezien wordt, als die daar veel van rooft. Zy vallen gemeenlyk met grote koppels
te gelyk; en vliegen deurgaans tegen den avoud in grote menigte, en maken in de
lugt aardige gedaante, vallen om te roesten in ontelbare menigten in ’t Ried. De
Jongen van dat soort, zyn niet onbillyk om te eten: maar oud en mager, zyn ze een
slechte spys. Men wil, dat ze voor de Vallendeziekte goed zyn. Men trekt ze de kop
zo dra af, als men ze vangt: men maakt ze als Lysters en Merlen gereed; men kan ze
leeren fluiten en spreken. Zie vogel.
springende handen. Neem Koorn, en Pers het tussen twe heette platen, en smeer
de spleten met de Olie die daar is uitgeperst.
sprokkelmaand, of Schrikkelmaand, by de Latynen Februarius, is de twede van het
jaar, dat met den eersten van Loumaand, of Januarius begint. Hy heeft drie jaren
achter een acht en twintig, maar in ’t vierde jaar negen en twintig dagen, dat dan een
Schrikkeljaar hiet, by voorbeeld in 1728. 1732. 1736. 1740. 1744. enz. telt deze
Maand 29 dagen. Ontrent den 18 tot den 20 treedt de Zon in het teken van de Vissen.

Wat men in February, in de Tuinen te doen heeft.
Men doedt byna, of gaat voort met hetzelfde, als in Januarius.
Men zaait Uijens, Look, Prei, Zuring, vroege Erweten, Bonen, wilde Suikery en
Pimpernel; ondersteld zynde, dat de Aarde niet bevrozen, noch door de Sneeu bedekt
zy.
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Indien men Kroplatou op den Herfst in volle Aarde, op een schaduwachtige luwe
plaats, gezaaid heeft, zo verplant men die onder de Klok, op een Mestbedde, om ze
in tyds te doen kroppen; vooral verplant men de witte Krullatou in de Maand January
gezaaid, welke beter, dan de andere tiert.
Met de Nieuwe Maan zaait men Knollen, Radyzen, en Aspersies, en plant de
Hoppe.
Met de volle Maan maakt men hete Mestbedden, en zaait bonte en andere Violieren,
om dat jaar nog bloem te dragen, op dat dan het Zaadt mag ryp worden. Men zaait
ook Uijen.
Men zaait daar en boven de Bloemkool, eer de Rapen bloejen; anders verbastert
ze tot Raapkool, en dus kan men voor den Winter Bloemkool hebben om te eten.
Nog is het de rechte tyd, om Bedden te maken, tot het zajen van Meloenen op een
goede plaats.
In ’t laatst van deze Maand begint men wat groene Porcelyn onder de Klok te
zajen, maar de goutgele is te teer, om voor de Maand Maart gezaait te worden.
Men verplant de Komkommers en Meloenen, zo men’er heeft, die sterk genoeg
zyn, op een Mestbedde, in de louwte van Muren, of Wint-schuttingen.
Men zaait mede de eerste Sluitkool, indien men ze in gene Kwekery heeft staan,
die in Augustus gezaaid, en in de Maand October in de Kwekery zyn gezet, die men
op dezen tyd weder verplant.
Men kan noch allerhande Peulvruchten zajen, als groene Erweten, Turksebonen,
enz. dog men kan ook wagten tot het afgaan der Maan in Maart.
Noch zaait men Latou, Kervel, Peterselie, om ze aanstonts te eten, dewyl ze anders
al te maal in zaad schieten.
Daar en boven zaait men de Tabak, als mede Meloenen op Beddens, om ze
naderhand in volle Aarde te verplanten.
Men maakt ook de nodige Mestbedden tot Radys, kleine Salade, en om alles op
te kweken, dat in volle Aarde moet verplant worden. Men bezorgt vooral, om de
Aspersies altoos warm te houden, en die goed zyn, te stikken. Het zelve doet men
mede ontrent de Aardbeien, die op Mestbedden staan.
Als het zacht weer het toelaat, spit men de Aarde om.
De Maan juist 27 dagen oud zynde, dat men, zo naaukeurig het kan wezen, moet
waarnemen, ’t welk altoos 15 tot 18 dagen voor Paassen, of daar ontrent gebeurt,
snoei men de Bomen, snydt de Enten, en kapt met een de Takken, die de aankomende
Bomen zouden belemmeren en onderdrukken. Om hoge Stambomen te krygen, moet
men de Enten maar bewaren, tot dat de Maan in Maart tien, elf, of twaalf dagen oud
is, ’t geen altoos in de week voor Paasen valt, en men moet de Zomervruchten op
wilde Stammen,
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maar de Wintervruchten, op Winterstammen zetten.
Om Bomen te hebben, die digt by den voet Takken schieten, en doorgaans Nanen,
of Dwergen genoemd worden, bewaart men de Enten in den grond op een plaats,
daar de Zon tot den 27 dag van den ouderdom der Maan in Maart niet kan komen,
dat ontrent in de eerste week van April voorvalt; maar dit is het niet altemaal, want
men moet geen Peren, anders dan op tamme, of wilde Kweebomen enten; en de
Appels op zoete St. Jans Appelen, of Paradys, waar door men Boomtjes teelt, die
weinig Hout maar veel Vrugt brengen.
Dat is de reden, waarom zulken, die hunne dwergbomen op een wilden Stam enten,
niet wel slagen, dewyl ze te veel Hout schieten, dat zig door geen Snoejen laat
verbeteren. Deze waarheit is niet bekent, dan aan keurige Liefhebbers, en Kenners,
die het by ondervindlng geleerd hebben.
Men moet de Enten snyden van de rechte Takken eens Booms, staande van ’t
Oosten na’t Zuiden, en het Hout dient twe jaren out te wezen.
Om een menigte Kwestammen te winnen, buigt men de Takken van een wilden
Kweboom naar den grond, en dekt ze met Aarde toe, die dan niet zullen missen van
Wortel te schieten, en tot Stammen te worden, welke in de Maand November van
den Boom zelve worden afzondert, en verplant.
Men kan ook met goed gevolg de Kwetakken afkappen, die kleine Knoppen hebben,
daar nieuwe Loten van komen, en zulke is het beste slag voor de Haagperen. Men
doed in alles het zelfde als met de Paradysappel.
Op den zelfden tyd, ik meen, op den zeven en twintigsten van den ouderdom der
Maan, begint men ook de Wynstokken te Snoejen: want zo men het altemaal op enen
tyd konden doen, was het best, om voor de Vorst geen vrees meer te hebben, dat men
daar mede wagtte tot na Paasen, dat is, ontrent een Maand later.
Over zulks snoeit men de Framboizen, Rozestokken, Aalbessen, Neutebomen.
Dog om in October Framboizen te hebben, moet men ze, in plaats van Snoejen,
noodzakelyk by den voet afsnyden, dewyl ’t geen men in de Lente zo veel afsnydt,
op dien tyd, als de andere, die men zo ver niet heeft afgesneden, Vrucht dragen, noch
teder is en eerst Vruchtbaar wordt, als de andere verdorren.
Men moet de Bomen by den grond omspitten, en’er eerst boven op Duivenmest,
of Verkensdrek leggen, ter dikte van een halven vinger.

Oogst in de Maand February.
In deze Maand heeft men niets, dan ’t geen in de Kachel bewaard is, en ’t geen men
door broejing uit den grond weet te krygen, als kleine Sala, Rapen, Aspersies, Zuring,
enz.
spruiten. Zie onder kool.
spuigdrank is een soort van Braakmiddel, gemaakt van Spiesglas, ’t geen men in
hevige en gevaarlyke ziekten doet innemen.
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Uitnemend Braakmiddel.
Neem drie dragmen Glas van gestóóten Antimonie; zet het in een Fles met Spaanse
Wyn te trekken; doe’er een dragma gestoote Kaneel by, en zo veel Nagelen, en het
in een hoog gehalsde Fles op een matig Zandvuur, hebbende den tyd van twe uren
te trekken gezet, neem’er ’t vuur uit en laat de stof op warm Zand trekken, en als die
over is laat de stof’er afloopen, en bewaar ze in een glazen Bottel ten gebruike. Men
geeft dit in Apoplexce, van drie tot vier lepels.
Zie ook braking, remedie, wyn, water.
spys voor Armen. Die zich in dezen staat bevinden, kunnen zich voeden met een
half pond Brood zonder ander voedsel, door middel van Sop voor gezondheid.

Sop of nat, dat weinig kost voor Armen.
Hoe men ’t maakt voor honderd portien, van drie halfpintjes nat, en van drie oncen
Roggen-, of Tarwenbrood.
1. Neem vyf en tachtig pinten water, doe het in een Ketel die in een Fornuis
gemetzeld staat. ’t Gat, waar door men hout in gooit, moet op zyn meeste, niet boven
veertien duimen hebben in de hoogte, en tien wyd zyn; hoe ’t gat waar in men het
steekt, wyder en hoger is, hoe men meer verstookt. Door dit middel verstookt men
minder vuur. Hoe ’t hout helderder brand, hoe ’t beter is, ’t moet ook op een yzere
Rooster leggen, anders gaat het uit, en men zoude meer noodig hebben.
2. Maak een grote Kraan onder aan de Ketel, om’er het Sop gemaklyker, en eerder
uit te krygen.
3. Doe’er anderhalf pond Zout in, als ’t water warm is.
4. Doe’er ook vier ponden Meel in, dier der Haver is de beste, als ze in de over
wel gebraden is, eer ze wordt gemalen, of wel vier ponden gepelde gerst, dit maakt
de Soup wat dik, en geeft goede smaak.
5. Hoe men’er meer Moeskruiden in doet, hoe ’t beter is. Men zal het op de
volgende wys doen koken. Neem twe en een half pond gezouten Boter, Vet, of Spek.
Doe ’t in een Pan op zich zelve smelten, die zo groot is, dat de Moeskruiden ze gans
vol maken. Zy smaken en koken beter en eerder.
6. Doe uwe Boter wel snerken, zo veel te minder hebt gy van node, en zo veel te
beter smaakt het.
7. Doe uwe Kruiden allengskens in dit Vet, of
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Boter, roer het en besla het, tot dat het gaar is.
8. Zo de Kruiden geen vochts genoeg, om met zo weinig Boter, of Vet te stoven,
geven, doe’er laau water in, zo veel als gy wilt, om dit alleen wat gedekt te houden.
9. Gy zult de slym op de zelfde wys koken. Wat de Kool, de Rapen, de Uijen, de
Errete, de Boonen belangt, deze moet gy ook op zich zelve koken, en doen daar zo
veel water by, als ’t behoort, om ’t alleen onder te houden.
10. Wilt gy Erreten, of Boonen in uw Sop hebben, neem’er acht pinten van; zyn
ze niet mals, doe ze wel malen, na dat ze in den oven gedroogd zyn; dan zult gy ze
in een kwartier uur gaar koken. ’t Is best ze te doen malen; want anders zullen acht
pinten, in honderd portien verdeeld zynde, men sommige portien vinden, daar’er
geene in zyn. De Rys zelve gemalen, of gestoten, is in een kwartier uur genoeg, daar
ze anders, heel zynde, haren tyd van nooden heeft. Maar deze kost is voor de Arme
niet als te lekker, en wat duur.
11. Gy moet uwe Kool, Prei, Uijen, Rapen en ander Moes, aan kleine stukjes
snyen, om te gelyker te verdeelen.
12. Men heeft Uije, die zoet en scherp is, als ook zoete en zure Appelen. De zure
geven beter geur.
13. Als de Moeskruiden, of Peulvruchten wel gestoofd zyn, doet men ze in ’t
kokend water der grote ketel, en laat het een kwartier uur met malkander koken, wat
meer, of min, tot dat de pottasie is smaaklyk gemaakt. Zo men ’t in de grote Ketel
kookte, zou ’t langer tyd en meer vuur van doen hebben, en de Sop meerder verkoken.
14. Als men gereed is om ’t Brood’er in te doen, doet men’er twe lepels met Peper
in.
15. Men trekt dat Brood op verscheiden wyzen, men doet’er in terstont vyftig
ponden Brood, in kleine stukjes gesneden, die zo groot zyn als een halve duim, en
niet in kleine Sneden.
16. Zo ’t Brood kruimelt, of smelt in de Sop, is ’t goed het’er niet in te doen, dan
naar gelang, dat men de Sop weekt, als zy maar is gekookt.
17. Niet te min hoe ’t Brood meer geweekt is, en het Sop heeter is, als men het
eet, hoe het meer kracht geeft en voedt. Daarom is ’t goed het een korte wyl te laten
koken.
Men moet een lepel van een half pint hebben, en ze driemaal vol geven voor een
Middag- en Avondmaal, voor een die boven de 15 jaren oud is.

Om dit Sop voor een Man te maken.
1. ’s Winters kan men ’t voor drie vier dagen in eens maken; als ’t opgewarmd is
wordt het beter en zo veel te minder Hout, of Turf heeft men nodig. ’s Zomers kan
men ’t voor twe, of drie dagen maken.
2. Naar gelang van elke Sop van drie half pintjes, neem voor een oortje
Moeskrinden, van elk soort, een half once Boter, of Vet, een half lood Zout, vier
lepels meel, met een vingergreep Peper.
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Boter, Vet, Olie.
Men heeft een manier van smaaklyk maken die best is, en maken zal, dat het minst
koste, en aan ’t Sop een smaak zal geven van zulke Kruiden, als men wil, zonder ze
daar onder te doen; alzo men ze ’s Winters in de kleine plaatzen niet heeft.
1. In de Maand Mei, of September, als men zyne Boter op doet, en sterk Zout,
neme men Tym, Marjolyn, Look, Uijen; sny alles zo klein als men kan; men kne het
onder ’t zouten van de Boter wel, en de Boter zal de smaak van die Kruiden aan de
Pottasie geven. Zie daar hoe arme luiden kunnen doen.
2. Die wat lekkerder zyn, kunnen op zyn Lottharings de Boter smelten, als ze nog
vers is, daar die Kruiden me laten koken, wel zouten, als zy half gestold is; en ze in
aarde Potten doen, of Vaten van wit hout. Deze Boter wordt niet sterk als zy is
gekookt; zy is goed voor Potspys, en om te snerken.
3. Neem Varkensvet, dat vers is, doe ’t smelten, en met de bovengemelde Kruiden
koken, ’t alles zouten en kruiden en bewaren, gelyk de Boter. Dit Vet dient ook om
te snerken.
4. Zo men niet wil, dat’er de Kruiden in blyven; maar alleen dat ze’er de smaak
van hebben, moet men ze in een doek knoopen, en ze’er uithalen als ze wel gekookt
zyn, en’er ’t Sap uitperzen, ’t geen men met de Boter nog eens tot volmaaktheid zal
laten opkoken.
5. Wat de Olie belangt, daar ze goed is en goed koop; men maakt’er een Nat mede
goed, als met de Boter, daar boven van gesproken is.
6. Om te beletten, dat nieuwe Olie sterk wordt; als ze nieuw is, doet men ze koken;
ook om ze zoeter te maken, doet men’er een derde Boter, of Vet by. Men zout en
kruidt het geheel, gelyk boven gezegd is; maar ’t Varkensvet zal beter smaken, en
hy zal minder van noden hebben, zo men’er een vierendeel Schapenvet onder doet.

Andere Potspys van Gepeldegerst, Grutte, Boonen, Erreten, Turkse Tarw,
Rys en Giers.
Deze soorten van Spyzen geven veel voedzel; en men bezuinigt veel als men ze
gebruikt; men heeft geen brood van doen, en zy komt niet boven de vier, of zes
penningen de Pottasie te kosten.

De Gierste Grutte.
Die van Gierst dydt geweldig uit, ’t Pond kost niet boven twe blanken en zeven
oortjes. Dit pond kan zes Kommetjes vol maken. Men moet aanmerken, dat het de
Maag vult; maar het voedt niet gelyk de anderen. Middelerwyl zegt my een Raadsheer
van Lion, dat hy geen andere kost zoude geven, om alle de Armen van den Aardbodem
te onderhouden, en dat hy’er zyne rekening by zoude vinden.
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Men moet dat Graan droogen om ’t te doen Grutten. En als men ’t Grut, doet men’er
geen water by, niet meer dan by de Boonen, waar van ik hier achter zal spreken; ’t
geen goed en gemaklyk in die Pottasie is, is dat ze’er uitnemend veel zy, en men niet
lang werk heeft om ze te koken.

Pottasie van Turks Koorn.
Dit Koorn grut men niet, maar men moet het laten malen; daar na moet men ’t Bulen;
’t pond kost ontrent een anderhalve stuiver. Dit pond zal negen koppen vol uitmaken.
Het Turks Koorn tot Meel gemalen; en dat van de Gierst onder een gedaan, is zeer
goed. Het Turks Koorn zonder Gierst schynt te sterk.

Potspys van Rys.
’t Pond kost drie blanken en vyf groot, dit maakt acht porsien uit. Deze zyn goed,
lekker, voeden wel. ’t Is voordeel ze in Meel te doen, men heeft maar weinig tyds
van doen om ze te koken.

Potspys van Boonen.
’t Is goed ze te doen malen: maar ’t is niet nodig om’er Meel van te maken, dan om
de Natten te binden en dik maken.
Zwarte oude harde Boonen zyn best om te grutten. Waren’er Erreten onder, moest
men ze eerst deur een Zeef laten loopen.
Eer men de Boonen doet grutten, of malen; moet men ze in een Kamer doen, die
heet is van den Oven, den tyd van zes dagen. Als men ze wilde laten malen, moet
men ze niet nat maken, dan zouden ze onder de steen gans plat worden, als men ze
wilde laten malen. Ronde Boonen zyn de beste, waar men ze ook toe noodig heeft;
en een en een half Schepel Boonen zullen in drie reizen op een Peldegerst Meulen
gereed zyn. Als het Paard een reis zeven, of achtmaal heeft omgegaan, is het tyd om
te ziften, anders zouden ze geheel aan Meel raken. Men zift ze om de Bast kwyt te
raken, en na dat men ’t heeft gezift, doet men die, welke gebroken zyn in een Mande,
of ander Vat, en die men heel vindt brengt men op de Steen, en dus doet men ze op
de Steen tot dat ze gebroken zyn; een kom vol Boonen, eer dat ze Gegrut zyn, die
gemeenlyk dan een pond weegt zal gegrut zynde, vyf grote Potasien maken, en nog
meer, ’t zal een vry frajer Erretesop maken, en men zal minder tyd van nooden hebben
om te koken.

Gegrut Koorn voor Bry, en hoe men ’t Grut.
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Deze Bry is voedzamer, als al de andere, en zy is lekkerder, als Rys, en men heeft
maar een weinig tyds van doen om ze te doen koken. Men heeft maar een weinig
Melk van doen; men zal ’t goed overleg en de Huishoudelykheid uit het gewigt van
’t Koorn en deszelfs prys weten, by voorbeeld, zo een Schepel Koorn veertig stuivers
kost, weegt ’t Schepel sestig pond, dat is, een pond Koorn, een stuiver en een half.
Zo een pond Brood een blank kost, heeft men om imand de kost te geven, twe ponden
ten minste van node. Een pond Gegrut Koorn zal maken vyf goede malen, en men
heeft niet meer van noden om imand de kost te geven, dan twe, men zal’er genoeg
vin-’er die aan een genoeg hebben.
Om die Potspyzen te maken, moet men ’t Gegrutte Koorn, gelyk de Gerst, laten
weeken, dat is, dat men ’t in ’t water zal doen, dat kookt, of op ’t koken staat. By
voorbeeld, ik wil hebben twaalf malen, ik doe twe pinten water in een pot, ik laat
het water tot op de kook komen, en dan doe ik’er twe ponden Gerst, of Koorn in, en
ik laat daar na de Pot op de heete As staan, om den gantzen nacht te laten weeken.
Des anderen daags, als men den Bry wil eten, doet men het Koorn een vierendeel
uurs koken, en als het genoeg uitgedyd, en’er geen water op te zien is, doet men’er
nog wat water by, en gaat voort met koken, men doet’er wat Melk, en wat Zout by,
als men gereed is om ’t te gebruiken.

Om Koorn te Grutten.
Zo men gene Grutmolens heeft, kan men Oliemolens gebruiken. Deze zyn daar zeer
goet voor, als men maar na ’t wegdoen van den Olie de Molen wel reinigt. Als men
deze Molens niet heeft, moet men op de wys van Madame de Lecluse wat anders
aanwenden. Deze Dame gebruikte een gereedschap, dat tot iets anders diende dan
om Koorn en Gerst te Grutten. Na dat men daar de nuttigheid van gezien had, om
die soorten van Potspys te maken, die in die grote Stad niet in gebruik waren,
hebben’er verscheiden kennis gekregen, dat deze Dame ’t Koorn deed Grutten, en
de Gerst voor drie Sols het pond gaf, ’t geen anders vyf, of zes Sols koste, en hebben
’t doen koopen om te gebruiken. Gebruikt men die Grutte te Parys niet, ’t komt
ongetwyffeld van de duurte van dat Graan, ’t geen men, by gebrek van Molens, daar
uit Champanje en Bourgonje moet laten komen.
Om anderhalf Schepel, dat is, negentig pond te Grutten, is een Pot, of Pint water
genoeg. Dit water op ’t Koorn gegoten, dat op de Mole is, zal ’t Paard de Mole ontrent
een half uur drajen om ’t te ontschorsen, en’er ’t eerste bastje af te nemen. Men zal
daarna ’t Koorn van de Molen nemen om ’t te ziften; daarna zal men ’t nog een half
uur op de Molen doen, waar na men het zal ziften. Dit is genoeg om ’t Koorn genoeg
Gegrut te hebben.
Men zal het daarna op Planken in de lucht zetten, als op den Hemel van een
Ledikunt, of op een drooge plaats, daar Katten, noch Gedierte
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kan bykomen. Des Winters bederft het niet, waar men ’t ook zette.
Men moet wel onthouden, dat in alle soorten van Gewassen, die men doet Grutten,
zo dikmaal als ’t Paard omgaat, imand het Graan, dat’er onder van daan geraakt is
moet onderbrengen.

Om een Grutte van Gerst te maken.
Eer men de Gerst laat koken, moet men ze ’s Avonds te voren in Water doen heet
worden, en’er minder onder doen, als men moest voor de Grutte; ’t is genoeg’er zo
veel op te doen, dat ze weeken kan.
Als ’t Water aan de kook, of ten minste warm is, zult gy’er uwe Gerst indoen, dat
is, een pond voor zes Mensen, vier pond van acht en twintig, of dertig Mensen.
Een bekwame Kom, houdt’er ontrent een pond van.
Men moet ze een nagt in warm Water op heette As laten kweken; men doet’er ’s
Avonds, of ’s Morgens terstond Boter by, zo veel men goed oordeelt. Voor een pond
neemt men een Neut grootte, en dat is genoeg.
’t Zout wordt’er niet ingedaan, voor dat men ’t opdist, en men moet het wel klein,
vryven, om dat het niet ligt op ene plaats zoude smelten, en doet men ’t’er eer in, zal
de Gerst aan de Pot bakken. ’s Morgens doet men ’t vuur onder de Pot, om ze te
koken: men doet ze menigmaal roeren; vooral, zo men ziet dat ze dik wordt. Te dier
tyd, doet men’er van tyd tot tyd Water by. Is dit heet zo veel te beter, maar zo men
daar geen acht op geeft, en men op zyn roeren niet past, zal de Pot aanbranden; zy
moet vyf, of zes uren koken; maar zo men haast heeft, kan men ze eer koken, en men
moet zorg dragen voor ’t roeren.
Als men ze heeft laten weeken, moet men in de Bryen van Gerst, Koorn, Rys,
Boonen, enz. passen op zyn roeren. Men moet de groote Ketel met een scherpe lepel
al te met op den grond eens roeren, en schrappen, zo dra men’er, dit heeft ingedaan:
want zo’er maar tien, of twaalf greinen op de Ketel waren aangezet, zoude het tot
twe, drie duimen aanbakken, als men op zyn roeren niet past.
Die willen, dat het schielyk zy gekookt, moeten ’t fyn laten Grutten. Gy zult weten,
of ’t genoeg is, als gy ’t byna als in een gesmolten ziet, en de greinen niet meer
geheel, noch hard zyn.
Als ’t genoeg is kan men’er Melk by doen, en zo men wil ’t dan daar mede voor
Boter stellen.
Deze Pottasie is niet alleen voor de Armen, maar zelf voor de Ryken; die ze ook
veel gebruiken.
Hoe ’t zy, men heeft’er geen Brood toe van doen.
staal. Zie yzer.
staart is dat stuk van Metaal, dat men onder in de Kroes vindt, als ’t gesmolten is,
en daar die gedaante van behoudt, als het koud is geworden.
staartstuk is een stuk van een Rund, dat aan de Staart komt.
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Men lardeert een Runder Staartstuk met Ham en Spek, dat met Zout, Peper,
Nagelen, Kaneel, Muskaatnoot, wel is smaaklyk gemaakt; als ook met Koriander,
Rokambole, Uijen, Pieterselie. Men steekt’er ’t Spek zo diep in, als men kan, en
lardeert het onder en boven. Men doet’er dan nog eens de zelfde kruidingen over,
en zet het in een Kasserol te snerken met Rokambole, Uijen, Basilicum, Thym,
Pieterseli, stukjes Citroen, Verjuis, en wat Nat. Men laat het twe uren in de Kasserol,
en daarna van ’s Avonds tot ’s Morgens stoven. Om ’t te stoven windt men ’t in een
Doek, op dat het geen Vet kryge, en zet’er een aarden Schutteltje onder, of een Zilvere
in de Pan, op dat het Servet, of ’t Vlees niet brande; en om ’t smaaklyk te maken
doet men’er by drie ponden, of daar ontrent Varkens Reuzel, of vers Rundervet. Is
’t Staartstuk klein, doet men’er minder by, men doet’er witte Wyn, Verjuis, Zout,
lange Peper, Kaneel by, Muskaatnoot, sneedjes Citroen, Gember, Zout, Pieterseli,
Laurier, Uijen, Anys, Venkel, heele Koriander, en Basilicum. Men dekt de Pan wel,
en laat het Staartstuk over klein vuur stoven. Gaar zynde laat men het in ’t Vet koud
worden, en als gy het op wilt dissen, snyt gy ’t aan dunne stukjes, gelyk Beuf a la
Royale.
Wilt gy ze geheel opzetten, om’er een Hoofdstuk van te maken, dekt men het met
een grote korst, en zet het een uur in den Oven. Als gy ’t op wilt zetten, maakt gy
een rond onder de korst, en doet’er ingieten een goed zwaar Rundnat, dat over al
deurloopt; gy zult’er byvoegen een Citroensap, en ’t warm opdissen.
staatjuffer. Zie kamenier.
stadhouder, in ’t Frans Gouverneur; dat is een, die uit naam van den Oppervorst,
die’er den naam van Hertog, of Graaf, enz. van draagt, een Landschap bestuurt, met
dit onderscheid nochtans, dat de Fransen dit woord op een Stadsvoogd, Slotvoogd,
enz. ook toepassen, terwyl het eerste in sommige plaatzen van Neerland een
Onderschout betekende, ten zy dees den naam van Stedehouder droeg.
Zy hebben op zommige plaatzen andere bedienden onder zich, en in ’t byzonder
enen: waarom men dien den naam van onder Stadhouder geeft.

Plichten eens Stadhouder.
De Stadhouders behouden hun goed, ja vermeerderen het; zo zy betrachten en getrou
zyn in ’t volgende te verrichten, want Paulus zegt in 1 Tim. IV. 8. Dat de godzaligheid
tot alles nut is, hebbende de beloften van dit en het toekemende leven.
I. Zo ze de deugden en noodwendige hoedanigheden hebbende, om zich van hunnen
plicht te kwyten, zo ook daar aan besteden.
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Gelyk zy op den Godsdienst zo wel, als op ’t wereldze ’t opzicht hebben; zo ze voor
al voor Gods ere zorg dragen, dat hun leven een voorbeeld van Godsvrucht,
rechtveerdigheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid, barmhartigheid zy; zo zy
voornamentlyk zorge voor de welvaart van ’t gemeen dragen; niets uit wraaklust, en
voor eigenbelang doen; en altyd in gedachten hebben, dat gy niet wilt dat u de mensen
doen, doet hun dat ook niet; terwyl ze in allen deele waarheid en recht minnen. Hy
dient ook wel de strengheid met zachtmoedigheid en verstand gepaard te laten gaan;
en zorg te dragen, dat zyne grote magt hem niet tot ondeugden doe veroorloven.
II. Hy moet zyn verblyf in zyne Landvoogdy houden, en zorge dragen, dat noch
Godsdienst, noch ’t gemeen, noch byzonderen leed geschiede, zynde voor alles
verantwoordlyk, dat hun in hun afzyn kwaad over komt; zo het niet noodzaaklyk is.
S. Thom. I. 2. Quaest. 16. Art. 2. in Cor. Ordonn. de Blois, Art. 272.
III. Hy moet het volk by de vreze des Heren, en de gehoorzaamheid van den Vorst,
bewaren; komende van hun slecht gedrag, kwade voornemens, die de gemene rust
steuren, en de toeleg van den Vyand van den Staat. Idem Ferrand. in 2 Reg. Ordon.
de Moulins. Art. 20. en 21. Ord. du Blois, Art. 214.
IV. Zy moeten de hand aan de Magistraten leenen, ter uitvoeringe hunner vonnissen.
Ord. de Moulins.
V. Zy moeten de Wetten en Bevelen der Oppervorsten doen uitvoeren, zo wel om
’t geweld en dievery van luiden van den degen in hun deurtrekken en Winterlegeringen
te beletten, als om alle misbruiken en wanorden voor te komen, die daar bedreven
kunnen worden, alzoze voor al ’t kwaad moeten verantwoorden, ’t geen daar
geschiedt, om dat ze’er geen nodige zorg voor dragen. Ordonn. de Blois touchant la
Nobesse Art. 274. Idem Ferrand. in 6. regula; Cassiod. Lib. 9. Ep. 64.
VI. Zy mogen geen geld lichten, of laten lichten, zonder last van den Vorst in
opene Brieven, onder wat voorwendsel ’t ook zy. Aug. C. 4. L. 4. do Civit. Orddonn.
Moulins. Art. 25. Ordonnance de Blois. Art. 215.
VII. Zy moeten hun gezag gebruiken om de duellisten, voorbeeldlyk, volgens een
besluit der Vorsten en Koningen, te straffen. Conc. Trid. Sess 25. C. 29. de Ref.
VIII. Zy moeten voorkomen en zoeken by te leggen, de geschillen der Edellieden,
en aanstellen, of doen aanstellen door de Maarschalken van Vrankryk luiden, die in
staat zyn en verstand hebben, om in hunne Landvoogdy ze by te leggen, hun daar
bericht van geven, of ze zelf byleggen. Art. 2. du Susdit Edit.
IX. Zy moeten samenzwering voorkomen, om in openbare bedieningen te geraken,
door heerszucht, of enig belang; en zorge dragen, dat ze’er luiden in brengen van
deugd, en die ’t waardig zyn. Ordonn. de Blois. Art. 276. Ferr. Cit. in Reg. 4.
X. Zy moeten de Bisschoppen en Kerklyken in ’t bedienen van hun Ampt helpen,
en alle ergernissen trachten te weren.
XI. Zy moeten de Pleidojen voortzetten , en ernstig zeggen, dat ze niet dan recht
zoeken, alzo ’t zeker is, dat het gezag, by een krachtig verzoek gevoegd, van een
Stadhouder, of een man van vermogen, veel onrecht door vrees, of eigen belang doet
begaan. Idem Lib. VII. Ep. 31.
staken noemt men in de Tuinbou lange houten van wilg, of els, die, recht gegroeid
zynde, in den grond gestoken worden, om daar aan iet op te binden, ’t zy ’t Wyngaard,
Boonen, of Boomen, Hoppe, of enig ander gewas zy, dat niet in staat is om zich zelve
op te houden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

staketzel noemt men allerlei soorten van Heggen, die tralieswys gemaakt zyn; en
verscheidentlyk worden toegesteld met meerdere en mindere kosten, om’er Bomen,
Wyngaarden, enz. aan te binden, die men leiden wil; men zoude ze ook Heggen
kunnen noemen. Men hiet ze in Holland wel Espaliers met een Franse naam, niet
wetende dat de Fransen daar door, de Boomen verstaan, die tegen de Heggen geplant
zyn. De Staketzels mogen tot cieraad geplant worden, maar zy zyn van grote kosten,
en geen groot gebruik, om dat’er Snywinden van alle kanten deurheen wajen; en zy
komen niet te pas, dan in grote en ruime plaatsen. Zie Aanm. op Lusthoven.
Men maakt ze hier van Ribben die in den grond geslagen aan een gehecht worden
door andere Ribben die in de staande Ribben worden ingelaten; waar aan dan reeht
over eind, de Latten worden vast gespykert: maar, zo men zo veel onkosten niet wil
doen, hecht men de palen niet aan een dan door latten, die men leggende daar aan
spykert.
Men maakt zulken Staketzel in Vrankryk wel van latten die van Eiken, of ander
hout gespleten zyn, en welke men aan ruiten bindt, met Yzerdraad even ver van
malkander, zo dat de ruiten genoegzaam vierkant zyn, de gemeenste zyn van zes, of
zeven duimen, of van acht en negen. Groter zyn ze niet goed.
Men maakt ze op enige plaatzen alleen van grof yzerdraad, om de onkosten te
myden; ’t geen ook minder kost, dan van latten: maar behalven, dat dit de Tuinen
niet ciert, zo is ’t zo gemaklyk niet om daar takken aan te binden, en dikmaal gebeurt
het dat het niet styf staat. Daar by doet het dikmaal de Boomen kwaad, en ’t schaaft’er
de bast af, en doet ze kankeren. Men maakt ze ook van latten van twe duimen breed,
die men in ’t vierkant over malkander heen spykert, ’t geen de minste koste is.
stal is een besloten plaats, daar men Beesten in sluit. Men heeft Stallen- voor Koejen
en Schapen, men heeft ze voor Schapen en Geiten; en ook voor Paarden. De Stallen
moeten in de Winter warm, en luchtig in de Zomer zyn. Men moet ze niet diep in de
aarde hebben, en ’t water moet’er kunnen afloopen. De deel van Geiten-
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stallen moet wat gehoogt wezen, om dat ze geen vocht willen velen.
stal voor Paarden. Dit moet dicht by de Hooizolder, of Hooiberg zyn. ’t Behoort
groot genoeg te wezen, om’er de Stalknecht te slapen te leggen. Dit moet ook tegen
de muur aan voorzien zyn van een Ruif, en van een Kast met pennen, om daar
Toomen, Bitten, Tuigen, Zweepen, en alles in te hangen, ’t geen ten gebruike der
Paarden dient.
stalmeester. Zie ook Hubers Kouranten-tolk. Dit Ampt van Stalmeester is een van
den hoogsten rang onder de huisbedienden der groten en Vorsten. Het geeft bevel
over alle Livreidragers. Hier om moet hy zeer naarstig en oplettend zyn om vroeg
op te wezen, en Koetziers en Paarden-oppassers te doen vroeg opstaan om de Paarden
te bestellen en te rossen, het Stroo weg te nemen, de Paarden te wateren, en te zien,
of de pooten in goeden staat zyn, en daar aan niets ontbreekt, last te geven, om ze
Hooi te geven, als zy uit het water komen, en dat men ze Haver geeft; waar by hy
zelf moet tegenwoordig zyn; en zorg dragen, dat het van alle onreinheid wel gewand
en gezuiverd zy. Hy moet ook acht geven, of zy wel eten, of zy ’t niet laten staan.
Hy moet ze de Manen en Staarten laten opmaken van die ’t nodig hebben, zien, of
Hooi en Stroo goed, en van goede reuk zy. Hy moet ook zorg dragen, dat de Paarden
twe uren op een dag afgereden worden, dat is een uur ’s morgens, en een uur ’s
middags. Hy moet ook trachten de Paarden weder aan ’t eten te helpen. Hy moet ook
een kenner van Paarden wezen, wel kunnen ryden en ze toetakelen, en niet nalaten
ze twemaal te rossen, eer men ze ’s avonds te water brengt. Hy moet na Zalen, Tuigen,
Holsters, Pistolen, Rytuigen zien, op dat alles in staat zy en sterk. Hy moet na Hooi,
Stroo en Haver zien, en zorg dragen, dat het alles goed zy, als ’t wordt opgedaan.
Hy moet maken, dat de Paarden ’s avonds wel gestrooid zyn, en’er niet van een
kwade reuk zy; en’er de pooten alle avonden doen wassen, als ze uit de Stad komen.
Hy moet na een goede Hoefsmit, Zaal- en Wagemaker zien; want daar van hangt de
behoudenis van Paarden en Mensen af; waarom hier een goed Stalmeester op moet
toeleggen. ’t Behoort ook tot hem na Koetziers, Posteljons, en Paardoppassers te
zien, dat ze niet dronken zyn, en Hooi, noch Haver verkoopen, gelyk somwyl, by
gebrek van opzicht wel gebeurt. Hy moet ze ook van alles doen rekenschap geven,
dat ze in handen, ten dienste van Stal en Paarden hebben, op dat ze niets weg doen,
noch verkoopen; Hy moet ze de Paarde-bitten wel doen wassen, spoelen, droogen,
en het ander tuig schoon houden; en wel duidlyk verbieden in ’t Stal te drinken, of
rooken.
Zo een Stalmeester een Onderstalmeester heeft, moet hy hem last geven, om al ’t
bovenstaande te doen, en hem daar van rekenschap te geven; en zo hy’er genen heeft,
moet hy ’t zelve doen.
Een Stalmeester moet ook de Pagies en Lakeijen wel in toom weten te houden, en
niet lyden dat ze vloeken, of onkuisse woorden gebruiken; hun ’s Morgens en ’s
Avonds hun gebed doen doen; ze zich net doen houden, en wel gekemd, op dat ze
hunnen Heer eer aandoen. Hy moet hunne baldadigheden beletten, en ze straffen,
als zy ze begaan, en die niet te gezeggen en ondeugend zyn, moet hy wegjagen. In
een woord, een Stalmeester is de Leermeester en Opziender der Levreidragers, Hy
moet voor al hun doen en verzuim instaan, maar ook voor God, om dat’er hem ’t
opzicht over is aanbetrouwd. Hy moet ook by ’t opstaan van den Heer wezen, om
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hem rekenschap te geven van alles, wat’er onder de livreidragers omgaat, en onder
die, welke hem zyn aanbetrouwd, en van de Paarden die hy heeft. Hy moet een goede
myn over zich hebben, en wel kunnen spreken, om de plichtplegingen te doen, die
hem zyn aanbevolen, om daar met eer af te komen. Zo ’t geen Edelman is, moet hy
het gevolg van hun ontfangen, die den Heer komen bezoek geven, en hun gezelschap
houden, tot dat ze heengaan.
stalkruid. Arrete Beuf. Zie prangwortel en anonis.
stamboom. Zie boom, vruchtboom.
stampen, stooten is een Kunstwoord der Apoteek. ’t Is het fyn- en kleinmaken van
Geneesmiddelen. Dit geschiedt op twederhande wyzen, eigentlyk en oneigentlyk. ’t
Eerste geschiedt met Mortiers, of Vyzels en Stampers, en ’t ander zonder stooten,
of vryven. Men Stampt ook los; middelmatig en straf, ’t geen men doet met’er iet
by te doen, of niet.
Men zegt, dat men middelmatig moet Stampen, schoon het Geneesmiddel een
harde Stamping nodig heeft, of dat men door styf Stampen de kracht te veel verliest.
Eindlyk ’t sterk Stampen moet niet te groot zyn, en naar den aart van ’t middel, welke
voor ’t Stampen moet een wet zyn. Want een lichte, fyne, losse, en ligt breekbare
stof, als de Scammonie, heeft niet dan een licht Stampen vannooden. Zo ze hard, taai
en grof is, als steenen, heeft men een harde vannooden, daar anderen, als Kruideryen,
een middelmatig vereissen.
’t Oogmerk waar mede gestampt wordt, doet ons weten, of men ’t grof, of fyn
moet stampen; Want de Geneesmiddelen, die in een versterkende Slikbrok voor de
Maag moeten zyn, hoeven zo fyn niet te worden gestooten, als zulken die in een
Mengsel komen, dat gisten moet. Maar zo een Geneesmiddel voor de Ogen bereid
wordt, moet het een onvoelbare fynte hebben, op dat’er het Oog niet worde door
beledigd. Dus wordt naar de gelegenheid van het deel, waar voor ’t Middel wordt
bereid, of deszelfs tederheid, of gevoelloosheid, ’t Geneesmiddel grof, of fyn gereed
gemaakt.
stank, tegen de stank der Neuze.
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’t Is goed op te snuiven een afziedsel van witte Wyn, met Mariolein, Kalamint,
Nagelen, Gember, Neutmuskaat, of Zeeajuin en Azyn.

Voor ’t zelfde.
Om de ondraaglyke stank der Neuze te genezen, zult gy vyftien dagen lang ’t Sap
van de Wortel van Kervel in den Neus van den Zieken doen.

Voor de Stank van den Mond en Adem.
Maak een klein Balletje van Gom Adragant, in een ruikend gedestilleerd Water
gestoken; men kan ook Muskus onder dat Balletje doen.
Men kan ook kauwen het Zaad van Koriander.

Tegen den Stank der Oxelen en Voeten.
Neem voor een Stuiver en een half Goudglid; doe het in een Fles, die wat meer, als
een halve pint houdt, vulze met de sterkste Wynazyn, die gy kunt vinden, vryf’er de
stinkende deelen mede alle Avonden. Dit Middel is zo wel goed tegen de Stank, die
van de Geboorte is, als tegen die, welke door toeval overkomt.
statice.
Beschryving. ’t Is ene van die Planten, welke hare Zaden aan een Bol naakt dragen,
hebbende ene overblyvende Wortel, Grasbladen, een naakte Stengel, en een geschulpte
vliezige Kelk, uit vele schulpen samengesteld, die op ryen staan, Bloemen uit Bieze
blaatjes, als Anjelieren bestaande, die hare eige Kelk hebben, Trechterswys gevormd,
eenbladig, maar diep zyn gesneden in vyven; zeer vele worden in eene Knop by een
gevoegt, die rond is, en met de gemeene geschubde Kelk omringd. Uit het midde der
Kelk komt een Eijer nestje, dat uit vyf Eijeren bestaat, die in ’t ronde aan den voet
van de Moederkoek gegroeid zyn, en voorzien met een lange Trompet.
Men heeft’er verscheiden soorten van. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
Plaats. Deze Plant groeit zo wel op Bergen als vochtige plaatzen, langs de Rivieren
en aan de Zeekant.
Eigenschappen. Zy is zeer opdrogend, en goed om de Buikloop en de Bloedloop,
te stoppen.
steek van een Spin, of ander Beest. Zo een Mier, of Spin, Mug, Wesp, Hommelby,
of een ander Venynig Beest, door zyne steek, of beet, het Vel heeft doen zwellen,
vryf het beledigde deel met Huislook, en de pyn en zwelling zal overgaan, of leg op
de gestoken plaats warme Drek van een Os, of Koe.
Dit gesneden op ’t kwaad gelegd, weert de kwade gevolgen.
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Om zich voor ’t Steken van Wespen, of Honigbyen te bewaren, moet men Malue,
met Olyven Olie stampen, en zich daar Handen en Aanzicht mede smeren, dan
zullen’er die kleine Dieren niet aankomen. De zelfde Maluwe gestampt’er opgelegd,
geneest het byna op ’t ogenblik. Men kan zich van de gestampte Byen met Salie zelf
bedienen.
steek van Spinnen, Slangen, Adders. Zie spinnen, adders, slangen.
steekgaren is een soort van Net, ’t geen dient om Patrys Faisanten en andere Vogels
te vangen; wy zullen’er in de volgende Artikels van spreken.

Om alle de soorten van Steekgarens te maken, en voor eerst om Patryzen te
vangen.
Om Patryzen Steekgarens te maken, moet men Mazen maken en meerderen, gelyk
in ’t Artikel Netten geleerd is. Deze Mazen zullen elk ten minste drie duimen en een
half wyd zyn, of vyf op zyn meeste. ’t Net moet de hoogte van drie, of vier grote
Mazen hoog zyn, en niet meer. Men kan ’t lang maken naar believen; schoon ’t
gemeenlyk is van anderhalve Roeden. Om dit net te maken; zo men dit Net hoog
maakt vier grote Mazen, zal men ’t wyd van acht maken, en zo men ’t van drie grote
Mazen wil maken, moet men ’t niet dan van zes grote Mazen maken, daar na neemt
men ’t dubbeld, als men ’t wil toestellen, alzo men grote Mazen aan weerskanten
heeft, en in ’t midden ziet men want, van los garen en van twe strengen gemaakt,
hebbende Mazen van twe duimen wyd; en om beter te begrypen, waarom ik zeg, dat
zo men Steekgarens van vier Mazen wil hebben, men ze van acht moet maken, zie
de Figuur hier achter.
Om een Steekgaren in den staat van dienen te stellen, spant men ’t. Daarna zet
men ’t Want overlangs van A. tot B, alleen op ’t stuk dat tussen de letters A. B. V.
T. vervat is, en men haalt het andere deel, A. S. B. D. boven ’t Want, doende de kant
S. D. aan den kant van T. V. voegen: ingevalle men make, dat het Steekgaren van
die hoogte zy, zal men ’t Want veertien steken opzetten; en zo men ’t niet maakte,
dan van drie grote Mazen hoog, zal ’t Want niet dan elf steken wyd zijn, of twaalf
op zyn meest; ’t maakt niet dan schuinze Mazen; want de vierkante kunnen zich daar
niet na schikken, en de lengte zal twemaal die van de Ladder zyn. Als ’t Net klaar
is, moet men een Toutje door alle de Mazen van de kant heen steken, van weerskante
van de lengte om ’t gelyklyk te doen rimpelen, of zakken maken, tussen de twe
Ladders. Dus maakt men het geheel aan de pennen vast, die een voet en een half, of
twe lang zyn.
Let wel. Ik zal my niet ophouden met van stuk tot beet de manier te beschryven,
om ze op te maken; dit zoude te lang wezen; gy zult luiden genoeg vinden, die u
dergelyke zullen laten zien voor de Kwartels, of Patryzen. De ene zyn als de anderen
gemaakt, met heeft niet anders dan proportie te houden. Men kan de Steekgarens zo
wel van schuine Mazen maken, als van vierkante, zo men maar doet ’t geen ik gezegd
heb, om te maken dat het niet verlange, noch verkorte.
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Om een Steekgaren te maken tot het vangen van Faisanten.
De Mazen moeten vierkant zyn, en elke moet vyf, of zes duimen op zyn meeste wyd
zyn. ’t Want moet van vyftien Mazen opgezet zyn, en elke Maas drie duimen wyd
zyn, ’t zal genoeg zyn dat de ganze Ladder zy van drie Mazen hoog, de langte zy na
believen, en geschikt naar de plaats daar men ’t gebruiken wil, ’t Steekgaren voor
Faisanten moet meer Zaks, als die voor Patrys hebben, om dat ze groter zyn. Hierom
moet men ’t Want twe en een vierde, of twe en een halfmaal zo lang hebben, als de
Ladder, de Pennen zullen twe voeten, of twe en een halve voet van den andere staan.
Draag wel zorg dat het Garen van ’t Wand rondjes zy gedraaid, en dat het zo sterk,
als fyn zy, en los. Want een Faisant doet veel gewelds, als zy gevangen is, om dat
ze sterker, als een Patrys is, en breekt het Net, als ’t van geen goed Garen is. Wat het
overige van ’t Steekgaren belangt, maak het, gelyk van de anderen te voren is geleerd.

Om Steekgaren voor Kwartels, en Wachtelkoningen, Waterhoentjes, te
maken.
De Steekgarens voor Kwartels worden even eens gemaakt, als die voor Patryzen,
waar van ik in ’t brede gesproken heb; en zy verschillen niet dan in grootte en zwaarte,
de langte is naar welgevalle: maar men maakt ze gemeenlyk van 15, of 18 voeten
lang, en tot de hoogte van drie, of vier grote Mazen, en niet meer, welke anderhalven,
of twe duimen op zyn meest wyd moeten zyn. Men zet het Want tien, of twaalf Mazen
op, welke elk op zyn meest een duim wyd moeten zyn, en ’t gantze Net moet eens
zo lang zyn, als de Ladder, ’t welke men gemeenlyk van scheve Mazen maakt, om
dat vierkante Ladders zo bekend niet zyn. Maar zo gy my gelooft, zult gy ze van
vierkante Ladders maken. Men vangt ze daar beter in, als in andere. De Pennen
moeten van anderhalve, of twe voeten op zyn meest gemaakt zyn; men moet ze niet
dikker hebben, dan de helft van kleine vingers. De meeste Steekgarens voor Kwartels,
worden van Zyde gemaakt.
De Steekgarens voor de Wagtelkoningen en Waterhoentjes moeten wezen, gelyk
die der Kwartelen, uitgenomen, dat de Mazen van de Ladder moeten op zyn minst
twe duimen wyd zyn, of twe duimen en een halve, en die van ’t Want, van enen duim
en een vierde. Dat zal wezen van los Garen, en zo lang in zyne uitgestrektheid, als
de gantze langte, en een vierde. De Pennen zullen van twe, tot twe voeten gestoken
worden.
Voor de Steekgaren der Waterhoenderen, kan men ze maken als voor de
Wachtelkoningen: maar op dat het voor de Waterhoentjes juist zy, die ontrent zo
groot zyn als een graauwe Patrys, zo maak de Mazen der Ladder van twe duimen en
een halve, of drie wyd; en die van ’t Want, een duim en een halve, welk Want twemaal
zo lang, als de Ladder zal wezen, van twe tot twe en een halve voet van elkander,
aan Pennen vastgemaakt.
steen in de Blaas en Nieren. De Steen is een ziekte, die men meest vindt in Kinderen,
en in de Nieren, of Blaas gemaakt wordt door een dikke aardachtige grove stof, die
aan een groeit en hard wordt door de warmte.
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Zy tast ook de Oude Luiden aan. Zy valt ook zulke aan, die in den bloei hunner
jaren veel Zout, gepeperd Vlees eten, en een roes drinken; zy kan ook imand
overkomen, by gebrek van genoegzame sterkte, om uit te dryven, en ’t raauwe te
verteren.
Onklaar- dik-water, met veel Zand gemengd, en pyn in de Rug en Lenden, zyn
tekenen, dat’er Steen groeit in de Nieren; watert men voort moeilyk en met pyn, en
recht zich de Schacht, en vryft men dat deel dikmaal, geeft het reden om te denken,
dat’er pyn is in de Blaas.
Als onder ’t wateren vele blazen komen, is ’t een teken, dat de Nieren lang zullen
aangedaan wezen; en merkt men, dat’er dik water, als haartjes dryven, is ’t een teken,
dat de Nieren te lyden hebben. De Oude Luiden, die Steen hebben in de Nieren en
Blaas, worden zelden genezen. Men vindt weinige Vrouwen aan dat ongemak
onderhevig, mooglyk om dat hare watergang zo recht loopt, en kort is, en daar door
’t Zand en de beginzelen, gemaklyker kwytraken.
Die dikmaal wateren, en kleine stukjes Steen uitwerpen, zyn van de Steen niet
gekweld. Men geneest de Steen gemaklyker, die by toeval wordt gebooren, dan die
natuurlyk is. Die den Buik los heeft wordt genen Steen gewaar.
De Nieren en Blaas zyn de enigste plaatzen niet, waar in men Steen vindt. Hy
wordt ook in alle andere deelen van ’t Lighaam gevonden: maar deze zyn zo pynlyk
niet, noch gevaarlyk, dan de anderen.

Hoe men zich voor de Steen hoedt.
Zy, die zich daar voor willen bewaren, zullen zich voor zoute, gekruidde, gepeperde,
gemosterde dingen wachten, als ook voor Prei, Uije, Look, Kaas, harde Eijeren,
Kween, Mispelen, en alles wat Water afzet: want veel Pismiddelen verzwakken de
Nieren, en zoudeze schikken, om alles, wat het lighaam te veel had, derwaard te
zenden. Zy zullen, zo ze kunnen, Kalfsvlees, Schapevlees en alles eten, wat licht te
verteren is, en hunne spys smaaklyk maken, met Kappers, Saladen, Cichoreijen,
Hoppen, Aspersies, Comcommers, Pompoenen; en voor Vruchten gebruiken
Meloenen, Vygen, Persikken, Pistasjes, Razynen, Amandelen, Neuten, en drinken
Oude Wyn.

Middel tegen de Steen, in de Blaas en Nieren.
Schoon’er vele Geneesmiddelen beroemd zyn van de Steen te breken; echter zyn’er
tot nog toe
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gene bekend, welke men ondervonden heeft, die kragt te hebben, dan die welke Juffr.
Joanna Stephens aan de Wereld ontdekt heeft, op belofte van vyfduizend Ponden
Sterlings van ’t Parlament van En.geland daar voor te zullen genieten; en ’t zoude
onverantwoordlyk zyn, dit middel hier voor aan niet te plaatzen, daar zo vele
gelukkige gevallen naaukeurig van beschreven zyn, die ons niet nalaten te twyffelen,
of de Zieken zyn van Graveel, of Steen gekweld geweest, en’er de genezing door
geschied zy,
Deze Medicynen bestaan uit een Poejer, Afziedzel en Pillen.
Het Poejer wordt van tot Kalk gebrande Eijerschalen en Tuinslakken met hunne
Huisjes gemaakt;
Het Afziedzel, van sommige Kruiden te gelyk met een Bal van Zeep, en het Kruid,
in ’t Nederduits, bekend by den naam van de kruipende Hartshoorn, of bastard
Krajenvoet gebrand, tot dat het zwartachtig is, in water gekookt, en van Honig. Van
dit Kruid kan men zien Dodon. p. 1. Lib. II. c. XXV.
Dit kruid, Swine-Cresses in ’t Engels geheten, is onder de aaudragende Planten,
die vier Bloembladen voortbrengen, een rondachtige Vrucht hebben, die van een
kleinder Bladige boord omringd is, dan de Thlaspi, welke aan de bovenkant wat is
gescheurd. Het draagt in twe huisjes ’t Zaad, en Bladen in vele deelen gespleten: en
dus hoort het onder de Kersen t’huis. Zie Millers, Gardners, Dictionary. Caspar
Bauhin noemt het Ambrosia Campestris Repens; Tournefort, Nasturtium Silvestre
Capsulis Cristatis; waarom ik niet bevroeden kan, waarom zeker Dr. zulken
geschreeuw maakt, als of de overzetter van ’t naaukeurig verhaal van ’t Succes van
Juffr. Joanna Stephens Medicynen, zo zeer den Bal had misgeslagen, daar hy een
en ’t zelfde Kruid, als hy meende; ten zy hy verzekerd waar, dat hy den onkundigen
dus best voor de grootste Geneeskundige en Artzeny bereider zoude voorkomen, de
grootste Geneeskundigen altyd ’t grootste boha maken; of hy moest het uit liefde
doen, en om de Wereld te toonen, dat zyne Orvietaan de beste was, en men zich
kwalyk met gerustheid aan een anders vertrouwde.
De Pillen bestaan in gekalcineerde Thuinslakken, met hunne Huisjes, wilde
Peenzaad; doch, dewyl sommige Steden van Holland, ’t woord Peen naaulyks
gebruiken, en tegen Peen, Wortelen zeggen, wilde Wortelzaad, dat ook anders
Kroontjeskruid word geheten; of anders, de Daucus Vulgaris der Winkelen;
vervolgens komen in deze Pillen, Klittezaad, de Vruchten van Essenboomen, en de
Appelen van wilde Rozeboomen, of de Fructus Cynosbati; en de Vrucht van
Haagdoorn, alle tot zekere zwartheid gebrand, Zeep en Honig.

Bereiding der Poejer.
Neem Hoender-eijerschalen wel van ’t wit gezuiverd, droog en schoon; kneus ze
zeer klein met de handen, en doet een Smeltkroes van de twaalfde slag, die ontrent
drie Pinten houdt, daar mede losjes vol; plaatstze eerst in ’t vuur, en dek ze dan met
een Tegel; bedek de Kroes met Kolen, en laat ze midden in een zeer sterk en helder
vuur staan, tot dat de Eijerschalen tot Kalk gebrand zyn, of tot een graauachtig witte
kleur; of zo naderhand in een Poejer van die kleur afvallen, gelyk naderhand zal
gezegd worden, en een scherpe zoute smaak bekomen, waar toe ten minste 8 uren
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tyd vereist wordt. Dus tot Kalk gebrand, doe ze in een schoone aarden Pan, die niet
boven de drie vierde parten vol moet zyn, om plaats voor ’t zwellen der Eijerschalen
te laten, als ze slap worden. Laat de Pan twe Maanden, en niet langer, ongedekt in
een droge plaats staan. In dien tyd zullen de Eijerschalen van een zachter smaak
worden, en dat gedeelte, ’t welk genoegzaam tot Kalk gebrand is, zal een Poejer
wezen, zo fyn, dat het door een gemeene haaire Zeef gezift kan worden; ’t welk
vervolgens ook moet geschieden.
Neem op dezelfde wys Thuinslakken met hunne Huisjes, zuiver ze van drek, vul
een Smeltkroes van die zelve grootte, daar mede ten enemaal; dek ze en plaats ze in
een vuur als boven, zo dat de Slakken niet meer rooken, ’t welk binnen een uur tyds
gedaan is; en draagt zorg, dat ze dan niet langer in ’t vuur blyven. Zy moeten uit de
Smeltkroes worden genomen, en terstond in een Mortier tot een fyne Poejer gevreven
worden; ’t geen van een donker graauwe kleur behoort te wezen.
NB. Zo men daar toe Smidskolen gebruikt, is ’t nodig, om het vuur te eerder tot
boven toe helder te doen branden, grote Kolen te nemen, en gene nieuwe Kolen op
de Tegels te leggen, die de Kroes dekken.
Als deze Poejers dus zyn bereid, neemt de Eijerschalen van zes Smeltkroezen, en
de Slakkenpoejer van ene Smeltkroes, meng ze onder elkander, vryf ze in een Mortier,
of Vyzel onder een, en doe ze door een fyne Zeef. Dit Mengsel moet ten eerste in
Flessen worden gedaan, die men wel moet stoppen, en op een droge plaats ten
gebruike bewaren.
De voormelde Juffrouw deed doorgaans een weinig van de kruipende Hartshoorn,
zwart gebrand, en fyn gevreven, onder die Poejer, maar zulks geschiede, om ’t Poejer
wat onbekender te maken.
De Eijerschalen kan men ten allen tyde van ’t Jaar dus prepareren, maar in de
Zomer best. De Slakken behooren alleen in Mei, Juni, Juli en Augustus te worden
gereed gemaakt; en die Juffrouw hield voor de beste, die in de eerste dier Maanden
daar toe gebruikt wierden.

Het Afziedzel wordt op deze wys bereid.
Neem vier oncen en een half van de beste Alikantze Zeep, stampze in een Mortier,
met een grote lepel vol Kruipende Hartshoorn, zwart gebrand, en zo veel Honig,
als’er nodig is, om ze
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tot een Deeg te maken, waar van men een Bal kan kneden.
Neem dan dezen Bal en groene Kamillen, of derzelver Bloemen, zoetruikende
Venkel, Pietersely, of Eppe, en grote Klitten Bladeren, van elks een once; als’er geen
groene zyn, neem die zelve quantiteit van Hare Wortelen. Hak de Kruiden, of
Wortelen, sny den Bal aan dunne sneedjes, en kook ze heel zachtjes een half uur in
twe quarts (zekere Engelse maat) dat is, ontrent drie Wyn pinten Water: want een
Stoop houdt twe quarts en een halve. Giet het door een Doek, of Teems, en maakt
het zoet met Honig.

De Pillen worden dus bereid.
Neem Gecalcineerde Slakken, als boven, Zaad van wilde Peen, of Daucus Vulg.,
groote Klitten, en de Vruchten van Essenboomen; Appelrozen, of de Cynosbatos,
en Hagedoorn, van elks evenveel; brandt ze tot dat ze zwart worden, of ’t geen ’t
zelfde is, tot dat ze niet meer rooken; meng ze onder malkander, vryf ze in een
Mortier, en doe ze door een fyne Zeef. Neem dan van dit Mengzel een groote lepel
vol, en vier oncen van de beste Alikantze Zeep, en stamp ze in een Mortier, met zo
veel Honig, dat de gantze klomp bekwaam is voor Pillen. Uit elk once van dit Mengzel
moeten zestig Pillen gemaakt worden.

De manier, waar op men die Medicynen gebruikt, is als volgt.
Als’er een Steen in de Blaas, of Nieren is, moet het Poejer, drie malen daags
ingenomen worden; naamlyk ’s Morgens na ’t ontbyt; ’s Nademiddags ontrent vyf,
of zes uren, en te bed gaande.
Men geeft ze in tot een vierendeel loods Aver dupoix, zwaar gewicht, of zes en
vyftig grein, gemengd in een groote Theekop met witte Wyn, Appeldrank, of lichte
Punch. Na ider reis innemens, moeten acht oncen van ’t Afziedzel worden ingegeven,
’t zy koud, of bloedlaau.
Deze Middelen zyn in ’t eerste dikmaal oorzaak van veel pyn, waarom het in zo
een geval niet ondienstig is een Slaapmiddel in te geven, ’t geen herhaald moet
worden, zo menigmalen ’t nodig is.
Zo de zieke, gedurende het gebruik daar van, Hardlyvig is, laat hem zo veel van
de Loslyvigmakende Electuarie, of Electuarium Lenitivum, of andere loslyvigmakende
middelen innemen, dat hy daar niet meer over klaagt, maar ook niet meer: want men
moet vooral zorge dragen, voor ene loslyvigheid, waar door de Medicynen zouden
worden afgezet. Zo dit gebeurt, is ’t goed, de menigte van poejer te vermeerderen,
of wel die van ’t Decoctum, ’t welk den buik week maakt, te verminderen, of den
raad der Geneesheeren in te nemen, en op der zelver raad enige andere gevoeglyke
middelen daar voor te gebruiken.
Onder het gebruik van deze Medicynen behoort de zieke zich t’onthouden van
zoute spys, rode Wyn, en Melk. Hy moet ook weinig vochts gebruiken, en niet veel
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lighaams-beweging maken, op dat de Pis, met de Geneesmiddelen bezwangerd,
langer in de Blaas worde opgehouden.
Indien de Maag het Decoctum niet kan verdragen, moet een zesde gedeelte van
de Bal, tot Pillen gemaakt, na idere ingeving van de poejer ingenomen worden.
Als imand bejaard, van een tedere gesteldheid, en zwak by gebrek van eetlust, of
door pyn, is, moet in het poejer een groter menigte van de tot Kalk gebrande Slakken
zyn, dan het bovengemelde Voorschrift inhoudt; en die menigte kan naar den aart
der zake vergroot worden, tot dat men van elks evenveel neemt. Men kan ook om
die zelve reden, de menigte van de Poejer en ’t Afziedsel verminderen: maar zo dra
imand ze kan verdragen, moet hy ze in de voorgemelde evenredigheid en hoeveelheid,
innemen.
De Juffr. gebruikte, zonder wezendlyk onderscheid te hebben gevonden, in de
plaats van de bovengemelde kruiden, en wortelen, somtyds andere, als rood en wit
Duizendblad, Paardebloemen, Waterkers, Mieriks-wortel, Kaasjeskruid, en Heemsof witte Maluwe wortel; of Mallows en Marshmallows, gelykze die Juffrouw in ’t
Engels noemt, of Malve en Bismalve, gelyk deze zelfde Dr. wil genoemd hebben,
en niet schynt te weten, dat alle deze namen in byzondere talen, op een kruid worden
toegepast.
Op deze wys gaf de Juffrouw het Poejer en het Afziedsel in. Wat de Pillen
aanbelangt, de zelfde worden voornamentlyk gebruikt in overvallen van Graveel,
verzeld van pyn in de rug, braking, en persingen van ’t water, door een verstopping
in de Watergang. In zulke gevallen moet de Zieke om ’t uur by dag en nacht, als hy
wakker is, telkens vyf Pillen gebruiken, tot dat de pyn gestild is. Zy zullen ook, tien,
of vyftien elken dag in zynde genomen, het Graveel, of Steen, in zekere lighamen
voorkomen, die aan dat euvel ziek gaan.
Dr. Kirkpatrik, die van ruim half October tot den 8 April die Medicynen met ene
gelukkige uitkomst van genezing gebruikt heeft, raadt hier nog boven.
In idere 8 oncen van het Afziedzel daaglyk anderhalve, of twe lepels vol van de
volgende Syroop te doen.
Neem van de vyf openende Wortels, van elks twe onceu; Heemswortel vier oucen;
Graswortel vyf oncen; Steenbreek, drie grote handen vol; Glaskruid twe handen vol;
Zoethout, en Rozynen daar de kornen zyn uit gedaan, van elks twe oncen.
Kook dit alles te samen met zes mengelen Fonteinwater in een gesloten Ketel op
een zagt vuur, tot op ruim de helft, giet het door, en kook deze met zes ponden goede
Suiker; tot de dikte van Siroop.
Om de walgachtigheid aan de Medicynen te benemen, raadt hy de Poejer, in een
grote Thekop
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vol Lisbonse Wyn en Water, van elks de helft, zo schielyk, als mooglyk, in te nemen;
en daar op aanstonts het Afziedzel, met gezegde Syroop zoet gemaakt, ook in te
nemen, zo dat het de smaak van de Poejer geheel wegneemt. Daar op raad by een
ogenblik daar na een grote lepel vol Conserf van Vlier te gebruiken. Dit neemt de
walgachtigheid zodanig weg, dat men’er niet meer van weet. Men kan ook ten dien
einde Tamarinde, of gestoofde Pruimen nemen. Maar koud dat Afziedsel gebruikt,
is minder walglyk dan warm.
Alzo de Poejer zeer samentrekkend is, en men daar door den afgang opstopt, kan
men naar elks gesteldheid en bevinding, loslyvigmakende middelen, ’t zy gestoofde
Pruimen alleen, of deszelfs Nat met Sennebladen gebruiken; of eens daags in het
Decoctum twe lepels vol daar van gebruiken, dragende altyd voor al te grote
loslyvigheid zorg.
De Zieke moet niet te veel dranks gebruiken, en voor al gene pisdryvende vochten.
Hy moet niet te veel eten, en ’t geen hy eet, ligt te verteren zyn. Lams- en
Kalfsvlees, Kuikens en mals gevogelte; goed vleessop zy voor ’t middagmaal goed;
verse Eijeren en gepelde Gerst tot het avondmaal. Waterguwel, Panade, en somwyl
Chocolaat tot het ombyt. Ale tot den drank gebruikt, en van het volgende mengzel,
is goed. Neem een Schepel goede Mout, brou het op de wys van Schotte Ale, tot
ontrent een vierendeel van een Ton, of dertig Mengelen vogt. Kook in ’t geil drie
handen vol Hondsgras, en zo veel Steenbreek, of Pimpernel, dat in ’t Engels van
sommigen Gravel-gras, en by anderen Parslei Breekstone wordt geheten,
Kruisdistel-wortel drie oncen, Glaskruid drie handen vol, ’t Zaad van wilde Peen,
in een Zak gebonden, vier handen vol; Beerwortel anderhalve once. Laat het een uur
koken, giet het door, en doe de uitgekookte Kruiden weg; hang onder het gisten een
Zakje met drie oncen Kamillebloemen in de Ale, als ze getond is; laat’er dan het
Zakje inhangen, en doe in het Vat vier oncen Jeneverbessen, en een half pond
Rozynen. Binnen veertien dagen zal ’t goed ten gebruike wezen. Schoon dit een
uitnemende drank voor zulken is, die aan Steen onderhevig zynde, Moutdrank
gebruiken kunnen, echter is sommigen witte Lisbonse, of Port a Portse Wyn beter.
Men moet alles myden, wat ontsteking in ’t bloed veroorzaken kan, op dat de Blaas
gene verzwering kryge. Zo’er toevallen in bloedryke gesteldheden voorvallen, moet’er
ader worden gelaten.
Om hevige pyn te stillen, kan de Zieke in een sterk afziedsel van Kamille en Melk,
of Water, by wyze van stoving op het Schaambeen, of deel, en de Bilnaad gelegd
met wollen, en uitgewrongen lappen dienst doen. Dit geschiedt best te bed leggende,
wanneer de warmte van het bed en dekens de werking der stoving best zal helpen.
De Zieke dient met het gebruik der Medicynen drie weken voort te varen, na dat
alle toevallen zyn verdwenen, op dat hy verzekerd zy, dat’er geen overblyfsel is.
Men zoude met dit enige middel zich hier ter plaatse kunnen vergenoegen, ten
ware men behage schepte om te zien, wat men al met groten naam had
voorgeschreven, met en zonder gevolg, naar dat de zaken geschapen stonden.

Tegen de Steen.
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Neem twe pond Olyven-olie, destilleerze in een Kromhals op zand, gy zult’er water,
of flegma afhalen. Neem daar van daaglyks drie lepels vol, ’s morgens, na ’t
middigmaal, drie uren na den eten, des avonds, als gy te bed gaat, negen dagen aan
een. Dit Water ontbindt de Steen der Nieren en Blaas. ’t Geen in de Kromhals
overblyft, is voor het Voet-euvel en Zenuwtrekking goed die van koude komt.

Voor de Steen der Blaze.
’t Is wat zonderlings Limoensap met witte Wyn te drinken, of de Poejer van
Mispelsteenen in te nemen, die gewassen zyn in Wyn, en daarna gedroogd, ’t zaad
van de Brem, Pimpernel, Aspersjes, Heemswortel, Steenbreek, Meloenen, Pompoenen,
Watermeloenen, ’t zaad van Parelkruid in witte Wyn. Men heeft een kruid, ’t geen
te Villeneuve le-guyard groeit, en door de inwoon- Crespinette wordt geheten, waar
van Mejuffrouw van Villeneuve, Zuster van wylen den Heer Kardinaal Bellai, doet
destilleren met de Ketel, een water, ’t geen goed is voor de moeilyke watermaking
en de Steen der Blaze. Men houdt het ook voor een zonderling Geneesmiddel, een
poejer van Dryfsteen te maken, of van een steen, die men in de hoofden der Kreeften
vindt, of van de schulp van een Noot, of van de Gom van een Kers met witte Wyn,
of Rapensap, of Welwater gedestilleerd met de schillen van Boonen, de Erreten van
roode Cicery, en ’t zaad van Heemst. ’t Is een groot geheim, dat die van glas
zevenmaal gebrand, en zevenmaal in water van Steenbreek gelest, en daar na fyn
gestampt, en aan graveelachtige luiden gegeven, hun de Steen in alle deelen van ’t
lighaam breekt. ’t Is ook een geheim, dat de Schil van ’t Ei, waar uit het Kuiken is
voortgekomen, met witte Wyn gestoten, de Steen zo wel van Nieren, als Blaas breekt.

Tegen de Steen, als zy reeds is gemaakt.
Neem een handvol van de einden van de Biezen daar de greinen en bloemen in zyn;
en een handvol van de bladen, of vrugt der wilde Kumyn. Doe alles trekken met een
pint witte Wyn, tot dat het op de helft verminderd is, en doe een lepel vol van die
Wyn heet drinken, die te voren door een Lywaat is afgegoten.
II. Neem Porcelleinen, ’t geen kleine Slakhuisjes, of Alikruiken zyn; giet’er
Limoensap op; en, tot water zynde gesmolten, doe ze den Zieken drinken, die daar
na, als hy gewaterd heeft, zich zonderling verligt zal vinden. Dit breekt de Steen, en
doet pissen.
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III. Doe uitgebloeide Kappers en Wyn een nagt lang weeken; en doe’er het aftrekzel
van aan den zieken drinken, dit doet het Water wel loopen. Gebruik daar na ’t volgend
Water.
Neem een grote aarden Pot, doe ze in ’t vuur gloejend worden, doe’er daar na drie
jonge Haasjes in, die eerst zyn gedood. Stop de Pot toe, en smeer ze met Klei toe;
zet ze weer op ’t vuur, en laat ze daar in tot dat de Haasjes tot As zyn verbrand, waar
op gy Bokkenbloed na behagen gojen, en alles met een gloejend Yzer omroeren, en
deur een mengen moet. Destilleerd daar na alles, dan zal’er een water uitkomen, dat
de Steen der Nieren en Blaas breekt.
Gy zult weten, of uw Water wel zy gemaakt, als gy ’t in een Glas doet, daar gy
een stuk Schapenvlees in geworpen hebt, en een stuk Steen, welke moet ontbinden
en smelten, en ’t Vlees rood blyven zouder verandering.
Neem vier oncen Olie van Therebintyn, twe oncen Jeneverbeijen, zo veel Olie van
witte Barnsteen, een once Geest van Zout, Bloed van een jonge Bok, bereid gelyk
hier na gezegd zal worden. Doe alles in een Glaze Kolf, met een handvol gestootten
Jeneverbessen. Luteer het Kapiteel en zyn Ontfangglas zeer wel aan de Kolf, en
Destelleer over Zand naar de kunst, en bewaar ’t Water, ’t geen daar zal afkomen,
in een wel gesloten Bottel om ’t te gebruiken, gelyk hierna zal worden gezegd.

Water ten zelven gebruike.
I. Neem ’t sap van Weegbree, ’t sap van kleine Slakken, van elks een pint, een half
pint sap van witte Uije, een dragma van al ’t volgende, Zout van Wynsteen, bereid
Bloed van een Bok, gelyk achter zal gezegd worden; Zaad van Raket, en van Anys;
gemeen Zout, en Venkel; doe ’t alles in een Destilleer Ketel, en Destilleer ’t naar de
kunst. Houd het Water wel gesloten, om het te gebruiken, gelyk’er zal gezegd worden.
II. Neem een pond Salpeter van drie Waters, dat wel zuiver is, en zonder enige
onreinheid, Droog het wel in de Zon, doe het dan smelten in een Kroes; en
welgesmolten zynde, doe’er drie oncen Zwavel in, stuk voor stuk, zo groot als een
Boon. Latende het ene stuk’er in verbranden eer gy’er ’t ander weer in steekt. Ga
daar mede voort, tot dat uwe Zwavel is verteerd, en ’t alles is verbrand en verteerd;
laat het daarna koud worden, fyn stampen, en giet’er gemeen Water op, en ’t zal
smelten. Laat het gesmolten daarna deurlekken, om’er alles onreins uit te halen. Doet
dit driemaal, doende daar telkens Zwavel in, maar in zo grote menigte niet; want de
laatste twe reizen is een half once genoeg.
Gebruik. Neem een once dusbereidde Salpeter, en Zout van Alzem, zes oncen
witte Suiker, doe het’er in met vyf, of zes druppen Anys. Meng dit alles wel met
malkander, en neem’er alle dag van drie, of viermaal zo veel, als op een punt van
een Mes kan leggen, een maand lang, en gy zult alle slym en onreinheden van de
Blaas, en de Steen kwyt worden, al was zy zelf al gezet. Deze Remedie zal ze de
eerste reis doen henengaan zonder snyden, ’t geen een wonder is, alzo ’t met enen
uit den grond mede neemt de wortel van ’t kwaad, gelyk de ondervinding zal leeren;
en die Watert met moeite, hy gebruike daar van en zal onfeilbaar worden genezen.
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Geneesmiddel voor Graveel en Steen.
Neem het Kruid, Duizendkoorn geheten, doe het drogen en stampen. Als gy ’t
gebruiken wilt, neem van die Poejer ter zwaarte van een ryksdaalder, en doe het in
twe Glazen witte Wyn.

Om de Steen te breken.
I. Zet een Haas met Vel en Ingewanden, om te droogen, in den Oven. Als hy droog
is, maak’er een Poejer van, waar van gy de zwaarte van drie Ryksdaalders zult
innemen.
II. Gy moet nemen twe goede handen vol van de Wortel die men noemt Stalkruid,
was ze en zuiver ze wel, en sny ze in kleine stukjes, en doe ze in een Parysch mingele
witte Wyn, welke gy in een Ketel op een derde zult verkoken; gy zult’er daaglyk
van, des Morgens, een Glas vol van nemen; en zo veel, als gy te bed zult gaan. Gy
zult uw Water nemen in Glazen, elk op zich zelven, en ’t Zand zal op den grond
bezinken, en als gy zult vinden, dat dat verminderd is, zult gy zien, dat de Steen is
verdwenen.

Om de Steen der Nieren en Blaas te verdwynen.
Neem twe oncen van de Wortel van Chelidonium, was ze wel; en, als ze wel gewassen
is, steek’er dan met een Speld op verscheiden plaatzen in, en doe ze van tyd tot tyd
in een pint witte Wyn, die gy zult vier en twintig uren laten staan, zonder ze weg te
nemen. Neem alle Morgens een half Glas van die Wyn, en blyf ze langen tyd innemen.
’t Gebeurt menigmaal, dat die middelen zo dra niet uitvoeren, als men wel zoude
wensen, en dat de Steen in de Blaas aanwast; maar dan moet men zyne toevlugt tot
de hand van den Chirurgyn nemen. Om die af te halen, is de toestel anders in Mans,
dan Vrouwen. Men moet ze niet aanvangen, of men moet wel verzekerd wezen,
dat’er Steen in de Blaas is. Men kan daar van op twederhande wys verzekerd worden.
Men steekt de Vinger, nat van Olie, in den Aars, kromt dien na ’t Schaambeen toe,
en voelt de Steen, zo’er een is. Wat de Vrouwen aangaat, men steekt de Vinger in
de Scheede, on jonge Meisjes in de Aars. De twede en zekerste wys is, dat men de
Sonde gebruikt, die men in de Blaas door de Pisgang steekt, en geeft met de Soude
enige stooten aan de ene en de andere kant, en zo men
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enig geluit hoort, is men verzekert, dat’er Steen is. De overige behandeling geschiedt
door een goede hand.

Ander middel om zich voor Steen te behoeden.
Meng een half once verze Boter met zo veel fyne beste Suiker; maak’er een kluitje
van, en zwelgt het ’s Morgens nugteren deur, enige dagen in een jaar, hoe meermalen
hoe beter. Dit middel is gemakkelyk, aangenaam, en dient aan Luiden, die Steen, of
Zaud in de Nieren hebben, zo wel als zulke, die bezwaarder afgang hebben, of moeilyk
klieken kunnen opbrengen.
Anders. Neem tot kaaumiddel, om ’s Morgens nuchteren deur te slikken twe
Scrupels Rabarber, driemaal in een Maand een jaar lang. Luiden, die wat vies zyn,
kunnen ze met Rozensuiker mengen; die van zich zelve zeer gezond is: want zy
versterkt de Nieren, stelt ze weder in haren natuurlyken staat, als zy te slap zyn,
verkoelt ze, verfrist, zuivert ze en neemt alle verstoppingen weg. Men moet’er een
halve once van nemen; een uur voor het eten.

Tegen de Steen, als zy gezet is.
Steek het Vel van een Haas in een welgesloten Pot in den Oven, laat ze daar in, tot
dat ze is tot stof geworden. Men geeft die Poejer tot een lepel vol in witte Wyn. Zo
gy van die Poejer in witte Wyn doet, en daar in daarna een Rivier Kei legt, zal hy
enige uren daar na gesmolten zyn: Maar men moet de Pot wel toedoen. De proef,
welke men voorgeeft te hebben genomen, bewyst de kragt van dit middel.
Anders. ’t Zout van de Boonenschillen met witte Wyn gemengd, is een zeer goed
ontbind middel, voor de Steen; men geeft het tot een half dragma in volwassen.
Anders. De Poejer van het Kakebeen ener Snoek tot een Goude ecu ingegeven in
witte Wyn, is een vry goed middel.
Anders. Neem Roomse Vitriool, en ze hebbende in een Verglaasde Pot gedaan,
doe ze heet worden onder een gedurig roeren, tot dat’er een witte schuim op komt.
Als die schuim welgemaakt is, neem de Pot van ’t Vuur, en de Stof zynde koud
geworden, breek de Pot aan stuk, om’er de Vitrioolsteen uit te halen, die op den
bodem is overgebleven. Zuiver ze dan wel, en als gy ze gebruiken wilt, zult gy ze
laten trekken den tyd van vier en twintig uren, de grootte van een Boon op een Pint
gemeen water. Gy zult den Zieken nuchteren drie Glazen van dit trekzel geven, drie
dagen lang, alle morgens een Glas. Zo hy een goede Maag heeft, zult gy’er hem ook
twe uren voor dat hy ’s avonds eet, of drie uren daar na, een Glas vol van kunnen
geven.

Ander wel beproefd middel.
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Doe drogen, en elk op zich zelve fyn stampen, de Wortel der stekende Palm-klissen,
Stalkruid, en de Distel met Honderdhoofden; neem een Scrupel van elke van die
Poejers, een halve Scrupel lange Peper, en een dragma Milium Solis. Neem daarna
twe ponden fyne Suiker, doe ze koken tot een zeer styve zelfstandigheid. Hebbende
daarna uwe Pan van ’t vuur genomen, giet op uwe Suiker een weinig Gedestilleerd
water van Kappers, en een wit van Ei, roer en besla het wel met malkander, tot dat
uwe Suiker wel is geklaard, en ze zeer wit schynt, meng’er dan uwe Poejers wel
onder met een Spatel, of lepel, laat ze daarna enigen tyd lang staan, en maak’er
Koekjes van, ter zwaarte van een Dragma. Men moet’er ene van nemen ’s morgens
nuchteren, den tyd van drie dagen aan een, in ’t afgaan van de Maan, en ze een weinig
na ’t nemen van een Klafs-, of Hoendernat innemen, waar in men heeft gedaan de
Wortels van Aspersies en Pieterselie.

Ander middel, ’t geen men voorgeeft zeker te gaan.
Neem alleen de Schalen van een goede party verse Eijeren, laat ze in den Oven
branden, en laat ze daar na tot een fyne Poejer stampen. Laat deze Poejer, den tyd
van drie uren, in een Glas witte Wyn trekken. Laat daarna de vogt door een rein
Lywaat lekken, en doe het den Zieken ’s morgens nuchteren innemen. Dit middel
moet men herhalen, zes, of zeven dagen aan een.
Anders. Neem de Beenen en Pooten van een Haan, en ze ze wel hebbende
afgewassen, laat ze by ’t vuur, of in den Oven drogen, zo dat gy ze gemakkelyk aan
stof kunt maken. Deze Poejer moet men nuchteren, enige dagen aan een, ’s morgens
nemen met witte Wyn; waar in gy de Wortel van vyfblad hebt laten koken, en in ’t
byzonder de Tormentil.

Ander beproefd middel.
Neem een deel Pissebedden, en ze in witte Wyn wel afgewassen hebbende, doe ze
in een verglaasde aarde Pot, welke gy zult stoppen, en toelaten. Daarna zult gy ze in
den Oven zetten, en daar in laten tot dat gy ze fyn kunt stampen. Daarna zult gy deze
Poejer met witte Wyn besproejen, zo veel zy na zich wil nemen. Daarna znlt gy ze
weder in den Oven zetten; en ze daar weder uitgehaald hebbende, zult gy ’t zelfde
nog eens herhalen, en ze weder voor de derde reis in den Oven zetten. Zo gy geen
gedestilleerd Aardbeïenwater hebt zult gy ze met Wyn mengen. Zo menigmaal als
gy die Poejer zult hesprengen, en doen daar een Scrupel by van Geest van Vitriool.
Deze Poejer bewaart men in een zuivere welgesloten Fles.
Gebruik. Dit middel neemt men vyf uren voor het eten in, tot een dragma, in negen,
of tien oncen Afziedzel van rode Cicery. Men moet’er ontrent een half once
Brandewyn in doen.
Dit middel verhit den tyd van twe uren, het
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verandert, en doet pyn aan den Zieken aan zyn Fondament: maar vyf uren daar aan
begint het dik water te dryven, den tweden dag, als men ’t herhaalt, doet het byna de
zelfde uitwerking. Maar de Pis is dan nog dikker, als den eersten dag. Den derden
brengt het Zand voort, en de andere dagen nog meer, eindlyk den negenden dag vindt
men zich gans genezen.

Ander middel dat zeer gemaklyk is.
Doe de Wortel van rode Netel drogen, en ze tot een fyne Poejer gemaakt hebbende,
neem’er ’s morgens nuchteren van een lepel vol in witte Wyn, die wat heet is.

Bereiding van ’t jonge Bokkenbloed.
Neem een jonge Bok, maak hem boos, en plaag hem tot dat hy als dol wordt; doe
hem dan Aderlaten. ’t Eerste Bloed, dat’er uitkomt deugd niet, maar ’t geen op ’t
laatste komt; men moet niet hebben, dan ’t geen in ’t midden loopt, ’t geen gy tot
het bovengemelde gebruik, hebben moet.

Gebruik en hoe veel men’er van geeft.
Neem een Glas witte Wyn, doe’er twaalf druppen van uwe bovengemelde Olie in,
en vier en twintig druppen van uw bovengemeld Water, en neem ’t ’s morgens
nuchteren, zeven, of achtmalen; en gy zult meer dan wondere dingen zien; alzo dit
een zeer bevonden Geneesmiddel is.
steen der nieren. Zie nieren, zaadloop, pis.
steen (geneeskrachtige). dees Steen is een mengzel van afvegende en trekkende
middelen, die door ’t verbranden tot Kalk, in Steen worden verandert.

Hoe men ze maakt.
Neem Kolkothar, en, by gebrek daar van, Vitriool tot roodheid toe verbrand, twe
oncen; Goudglid, Bolus, Aluin, van elks vier oncen; doe alles in een verglaasde Pot,
en na dat gy daar de beste Wyn-azyn hebt opgegoten, dat ze’er twe vingeren breed
opstaat, zult gy de Pot wel sluiten en toesmeren, en dat mengzel wel laten trekken
den tyd van vier en twintig uren; daarna zult gy’er acht oncen Salpeter bydoen, en
twe oncen Zout Ammoniac, en gy zult al de vocht op ’t vuur doen verteren. Dit
gedaan zynde, zult gy ’t geen overblyft met groot vuur tot Kalk verbranden, den tyd
van ontrent een uur, of daar ontrent. Daarna zult gy ’t bewaren ten gebruike.
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Gebruik en Krachten. De Medicament-steen, of Genees steen, is goed voor
Druipers, of Zaadloop. Men geeft ze tot een dragme, en laat het smelten in
gedestilleerd Weegbre-water, of in Smits water, om het in de Roede, of Scheede in
te spuiten. Zy is goed om de ogen te zuiveren. Men maakt’er Oogwaters van voor
de Kinderpokken. Men geeft het tot zeven, of acht grein in vier oncen Weegbre-water,
of Water van Ogentroost. ’t Is goed voor Wonden, en zeer bekwaam om ’t Bloeden
op te doen houden. Men smelt het in gedestilleerd Water van Duizendknoop, om ’t
naderhand op de Wonde te leggen.

Ander zoort van Medicamentsteen.
Neem negen oncen witte Vitriool, Salpeter en fyne Suiker, van elks vier oncen en
een half; Kamfer een vlerde once, Aluin een once, Ammoniac Zout, drie greinen.
Doe alles in een verglaasde Pot; en, hebbende het naderhand met Pekel van Olyven
bevochtigd, zult gy de vogt zachtjes over klein vuur laten uitdampen, tot dat de Staf
de dikte, of hardheid van Steen heeft gekregen. Gy zult ze wel gedekt en bewonden
in een droge plaats houden, om dat ze in de vogt ligt zagt wordt.
Kracht. Deze Steen heeft genoegzaam dezelfde kracht, als de voorgaande; en men
maakt’er ’t zelfde gebruik van. Men gebruikt ze ook tot een Oogwater voor de Staar
en inspuiting, voor oude Zaadloopen, en Scheurbuikige Wonden. Men gebruikt ze
ook om de Kanker te genezen.
Gelyk de Kamfer zeer vlug is, zo waassemt’er veel, onder dat doen, uit. Hierom
moet men ’t vuur zeer matigen, of’er nog enige greinen bydoen, als men deze Steen
gebruikt.

Ander soort van Geneessteen, gemeenlyk de Steen der Filosofen geheten.
Hoe men ze maakt.
Neem gestampte Rots-aluin twe oncen, zo veel Roomse Vitriool; of heeft men die
niet, zo veel Engelze Vitriool, Zout van Wynsteen, een once; Olibanum twe dragen
en zo veel Kamfer. Alles met den andere wel gemengd hebbende, doe het in een
aarden Schotel; giet’er daarna zes oncen goede Wynazyn op, en roer ter zelver tyd
de stof met een Spatel om. Zet daarna de Schotel op klein vuur en laat het mengzel
hard worden.
Eigenschappen. Deze Steen is afvagende, trekkende, drogende, en goed om Zweren
te zuiveren en genezen, hoe verouderd zy ook mogen wezen.
Gebruik. Men giet’er een once op, met twaalf oncen witte Wyn, met Weegbre
water gemengd. Daarna zal men ’t deurzygen, daarna doopt men’er kleine stukjes
schoon Lywaat in, die men op de kwaal legt.

De geneessteen van Krollius.
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Neem Aluin anderhalf pond; Vitriool, of Koperrood een pond; witte Vitriool een
half pond; Gemeen Zout drie oncen; zo veel Antimonie; die doet waassemen; Zout
van Byvoet, Persikkruid, Cichorei, Alsem, Wynsteen, en Weegbre van elk
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een half once. Meng alles met malkander in een Pot, of in een aarde Schotel. Doe de
stof koken op kolen, nadatge goede zorge gedragen hebt om ’t dikmaal met een Spatel
te roeren. Zo dra gy merkt, dat ze begint dik te worden, doe’er onder een half pond
Loodwit, en vier oncen Armenisen Bolus. Men kan’er terzelver tyd byvoegen de
Wierook, Myrrhe: maar dit is niet ten volle nodig. Als dit laatste mengzel gedaan is,
draag dan zorg dat gy gedurig roert, tot dat eindlyk de stof de dikte van een Steen
krygt.

Eigenschappen en Gebruik.
Deze Steen is Wondheelende, trekkende, afvegende. Men smelt ontrent een once in
Regenwater, en men doopt ’er wit Lywaat in, om’er de Wonden en Zweren mede te
stoven, waar op men ook die Lywaten legt, dragende wel zorg voor ze te ververzen,
als men ’t nodig oordeelt. Deze Steen komt bederf voor, stuit het Koud vuur, maakt
de Tanden en ’t Tandvlees vast, en is goed om het toevloeijen op de Ogen en het
tranen der zelve voor te komen, de pyn’er van te bedaren, en de roodheid weg te
nemen. Men hoeft ze uitwendig maar met dat water te wassen, of met een Veer van
een Pen nat te maken, zo de pyn groot is. Men gebruikt ze ook in de Oogziekte, maar
men moet het mengen met Rozen-water, Ogentroost, Weegbree-water en Yzerkruid.
Zy is goed voor branden voor de Puisten der Voeten en Handen, voor Verzweringen,
Chankers, Kankers, Schurft, Zeer, Vurigheid, Dauwurm en Roos. Men legt op die
kwalen Lywaten, in ’t gemeen mengzel van dien Steen gedoopt.

Geneessteen van den Berugten Mr. Trear, Chirurgyn te Parys.
Neem Aluin anderhalf pond, groene Vitriool een pond, witte Vitriool een half pond,
Anatron en gemeen Zout van elks drie oncen, Zout van Byvoet, Persikkruid, Weegbre,
Alsem, Chichorei, en Wynsteen, van elk een half once. Gy zult alles in een nieuwe
aarden Pot doen, en daar zo veel Rozenazyn opdoen, als genoeg is; en laten zachtjes
over Kolen koken, dragende zorg van het somwyl eens te roeren. Als de stof begint
te bedaren, dat is lager te worden, moet men daar in een halfpond Veneedze Ceruis
doen, die fyn gestooten is, en vier oncen Armenisen Bolus: men moet alles met
malkander mengen, roerende het gedurig tot dat de stof is steenig geworden. Dan
zult ge de Pot van ’t vuur halen, en ze hebbende laten koken en koud worden, zult
gy de Pot breken, en de Steen bewaren, om ze ten gebruike te bewaren.
Let wel. Buiten den Armenisen Bolus, kan men’er nog de Myrrhe en Wierook
bydoen.

Gebruik van dien Steen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om dien Steen te gebruiken moet men een once, of daar ontrent in een genoegzame
menigte regen- of Rivier-water smelten. Als het gemengd is giet men’er ’t water
zachtjes af, of laat het door een Lywaat loopen, en gooit het overschot weg.
Krachten. Hy is goed om alle uiterlyke Wonden te genezen. Men moet ze wassen
met een smeltzel van die Steen ’s morgens en ’s avonds, en daar op leggen een Lywaat
gedoopt in dat water. ’t Is uitnemend in de Borsten die reeds door de Kanker
opengebeten zyn. Voor alle die van de Mond, voor de Wolf, of de Noli me tangere.
Voor de zweren van de Keel, voor alle kwalen van het Tandvlees, van wat aart ze
ook mogen wezen, en hoe ze ook mogten zyn gekomen. Men doet dat water warm
worden, gorgelt’er mede, of wast’er zich de Mond mede. Zo de kwaal te groot is,
moet men een Penceel in dat water doopen, of een Lywaat aan ’t eind van een stokje
vastmaken, en ’t aangedaane deel daar mede stoven.
Hy zuivert de Wond, al was zy nog zo verouderd, zonder enige pyn den zieken te
doen. Zy is voor Absteunen goed, men heeft maar een Lywaat in ’t water te doopen,
daar ’t in gesmolten is. Men doet het zelfde om de Vyt te genezen, ’t geen een
verzwering is, die aan de einden der Vingeren komt, en die by ’t gemeen den naam
draagt in Vrankryk, van ’t vuur van St. Fiaker. Men gebruikt hem met goed gevolg
tegen Puisten, of witte Blaasjes, die aan de Voeten komen, men wast ze met dat
water, welke ze in weinig tyds genezen.
Hy is zeer goed voor de de Oogen, waar van ze het tranen belet, de pyn bedaart,
de roodheid verdryft, als men’er de Wenkbrauwen met het water bestrykt, waar in
een Veer van een Pen gedoopt is, of een stuk Lywaat. Men mengt dit water met
Rozenwater, en dat van Yzerkruid, of men doet de Steen smelten in die gedestilleerde
Waters. Het Yzerkruid moet in de Maand van Juni geplukt zyn, eer dat de Zon opgaat,
het moet een maand in water te weeken staan, eer men ’t destilleert. Dit laatste
weekzel, is uitnemend in rode Ogen, voor ’t St. Antonies Vuur, Roos, en de Douwurm
van allerhande soort. Men moet’er ’t kwaad mede stoven, en’er Linnen opleggen,
dat in dit water is gedoopt. Zo’er holligheden na de genezing overbleven, moest men
zorg dragen, dat men ze wel stoofde, zy zoude zich allengskens weder opheffen. Zy
is ook zeer goed voor de Douwurm, en Haairwurm, als men ’t maar sterker als gemeen
maakt. Dit moet men ook waarnemen, als men hem voor de Schurft gebruikt. Zy is
eindlyk voor alle soort van verbrandheid goet, als men’er Lywaat oplegt, dat daar in
is natgemaakt; maar men zorge moet dragen, dat men ’t van tyd tot tyd ververst, tot
dat het genezen is.

Ongemengde Wondsteen.
Doe in witte Wyn en Brandewyn van elks evenveel, witte gestote Wynsteen en
Yzervylzel. Maak’er een beslag van , en laat het in de Zon
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een ganze Zomer trekken, dragende zorg, dat men ’t van tyd tot tyd omroere, tot dat
de vogt is uitgedampt. Stoot dan de stof tot Poejer, en giet’er nog eens Wyn op, en
laat ze voor een twede reis in de Zon trekken, tot dat ze gans gedroogd is. Herhaal
nog eens ’t zelfde tot dat gy geen Staalvylzel meer voelt, en die gedroogde stof, fyne
poejer is geworden; maak’er dan een Bal van, en ’t met Brandewyn hebbende
gesprengd, laat het in de lucht hard worden. ’t Is met deze Steen dat Willis de Minerale
Wateren deur kunst waakte, doende ze smelten in een grote menigte van water. Dit
noemt men ook de Mars Potabilis.
Gebruik. Om deze Steen te gebruiken laat men ze enigen tyd in Brandewyn, Wyn,
of Pis weeken; daarna wast men’er de Wonden mede; en legt’er Lywaten en
Kompressen op, die daar in zyn geweekt, en welke men om de vier en twintig uren
moet ververzen. Men spuit ook dit smeltzel in de Wonden, vooral als ze inwendig
en diep zyn. Men moet deze Steen aan Poejer op de Wonde leggen om het Bloeden
te Stoppen.

Gemengde Wondsteen.
Men neme Staalvylzel met zo veel gestampte Bloedsteen, en zes oncen Cremor
Tartari, laat alles in Wyn weeken, en maakt’er een deeg van, die men in de Zon laat
trekken; en welke men gereed maakt met verscheiden malen dit trekken en drogen
te herhalen, gelyk in het voorgaande is aangetekend, dat is, tot dat men geen
Staalvylzel meer gewaar wordt, en met de Steen gemaklyk aan fyne Poejer kan
maken. Dan mengt men’er Mastik aan tranen onder, met fyn gestoo- Saffraan, van
elks een half once. Hebbende daarna Aloe en Myrrhe in Wyn, van elks twe oncen,
doen koken, besproeitmen met dit smeltzel de Poejer, en giet’er Wyn op, dat ze’er
vier vingeren op staat, latende het alles trekken, en roerende de stof van tyd tot tyd.
Daarna moet men de vogt laten uitdampen, den Deeg tot Poejer maken, en ze met
goede Brandewyn bevochtigen. Dit gedaan zynde, maakt men’er Ballen van, welke
men ten gebruike bewaart, welke ’t zelfde is als de ongemengde Steen.
steen is een Bergstof die hard, smaakloos, niet smeltbaar in water is, door de Hamer
zich niet laat smeden; maar door ’t vuur tot Kalk wordt. Men heeft’er verlerleije
zoorten van. Men heeft deurgaans geloofd, dat zy gemaakt wordt van een vergadering
van Kleistof, die zich aan den andre door Zwavel zet. De Heer Tournefort heeft’er
iets nieus van geloofd, en wil dat de Steenen door middel van voeding als andere
Planten groejen, hy bewyst zyne gedachte door ’t geen hy in den Kretizen Doorhof
heeft gezien, waar in de Letters van een naam, die men in de Steen had gehouwen,
waren uitgegroeid even als men in de namen ziet, die men op de Boomen snydt.
De Steenen en hunne soorten zyn zeer velen in getal. Wy zullen alleen de soorten
in Holland in gebruik en gemaakt gewagen.
Men heeft in het bouwen enige soorten in gebruik.
Als gehouwen Steen, en deze is, of Bentemersteen, of Alabasten, of biaauwe, of
graauwe Arduinsteen, of Toetssteen, of rood, of zwart Gemarmerd, of Egypties
Marmor, of Granietsteen; Leijen, Tufsteen.
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Maar gelyk Holland alle gehouwen Steen van buiten moet krygen; zo behelpt het
zich meest met gebakken Steen, die’er van velerlei soort is, als Uitrechts, of Vechts,
Ryns, Woerds, Leks, Yssels, Vries, enz. en op alle deze plaatzen verschilt de Steen
in aart, soorten en prys.
Wat de Steen belangt, waar van men Muren maakt; deze verschillen in grootte,
en uit hoofde van de plaats, welke ze in den Oven gehad hebben; in grootte; zo heeft
men Steen en Moppen; en van beide Bovensteen, Ondersteen, Plavei, enz. die in
hardheid, rechtheid en kleur, weder van verscheiden soorten zyn en elke hunne
byzondere gebruiken, binnen, of buiten ’s huis hebben en in den grond, of ’t water,
of om een frajer, of slechter werk te maken. Aan den Yssel heeft men een byzondere
Steen, die hoe ze harder hoe ze geler is, en dus met die van Vriesland overeenkomt,
die echter nog geler is. Men heeft ze daar ook Rood, Bovensteen, Graau, Ondersteen,
Plavei, kromme Klinker, rechte Klinker, Mondsteen, enz.; welke alle in stoffe niet
van den andere verschillen, maar naar de plaats, die ze in den Oven gehad hebben,
waar door ze min, of meer hard gebakken zyn.
Zo maakt men in ’t Sticht, aan den Ryn, en Woerde ook Pannen en Vorsten, waar
van men verglaasde en onverglaasde heeft. Maar, gelyk de eerste van fynder en vaster
stof zyn, zo zyn ze ook de duurste, waar na die van den Ryn, en dan die van Woerde
volgen; Vriesland heeft ook zyne Pannebakkeryen.
De Vloersteenen worden op de laatste plaatzen ook gemaakt, en zyn ruwe, of
blaauwe en verglaasde, en van deze geel, rood, zwart, groen; en vervolgens naar de
grootte, of heel-, of halfbakken, of Tuimelaars, of Haartsteentjes, en Blokjes;
ondertussen is dat zeker, dat de Uitrechtze de sterkste zyn, hardste en die minst
afgaan.
steenen (Fyne), of Edel gesteente, is een soort van Gesteente, dat uit hoofde van
zynen luister hoog gewaardeerd wordt. Men heeft het van velerlei soort en rang. In
den eersten rang stelt men de Diamant, Rubyn, Esmeroud en Opale. De Agaat,
Sardonix, Onix, Jaspis in den tweden. De Oosterse Diamanten en van de oude Rots,
zyn meest geacht. De werklieden hebben veel werk om fyne Steenen te Polysten en
te Snyden, om hunne luister op zyn gunstigste te doen voor den dag komen.

Geheim om Edelgesteente te snyden.
Wilt gy fyne Stenen snyden, die hooger in waarde dan Goud by Koningen worden
gehouden, ik zal ’t u leeren. Ik heb Pis en Bloed van een groten

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1035
Bok genomen, die weinig tyds Gras gegeten heeft, en hebbende het Bloed heet
gemaakt, heb ik kostlyke Steenen gesneden, gelyk Plinius te voren heeft geleerd
gehad, die van de konsten van Edel Gesteenten heeft geschreven.

Om Edele Steenen te graveren.
Zo gy een Yzer om Edele Steenen te graveren wilt hebben, doop het in ’t vet van
een Bok, die gevangen, als hy in hitte is; want dooft men gloeijend Yzer in dat Vet,
krygt het een grote hardheid.
steen door konst nagemaakt. Men heeft ’t geheim gevonden om Edele Gesteenten
na te maken. Men maakt ze hard en schoon van kleur, als de fyne, zo men de Diamant
uitzonderd, en men geeft’er alle gelyk aan in ’t uiterlyk, ’t gewigt uitgezonderd; wy
zullen enige manieren opgeven, hoe men gelukt in ’t nabootzen van de werken der
natuur.

Geheim om Edel Gesteente na te bootzen.
Neem van de zwartte Vuurstenen, die de helderste zyn welke gy kunt vinden; neem’er
de korst af, zo dat’er niet, als ’t heldere overblyft, doet dit gloejend worden in ’t
Vuur, en les het in sterke Azyn, herhaal dit twemaal, en stoot dan de Steen aan stuk
in een Vyzel, en laat ze dan ziften.
Neem kleine Rivier Keitjes die glinsteren, en naar den gelen trekken, laat ze gloejen
en doof ze uit in sterke Azyn, stoot ze en zift ze.
aigue marine, of Aqua marina.
Om dezen Steen te maken, gaat het beter met de Ferette, waar van het Glas gemaakt
wordt, als met de Rotskristal.
Neem dan gemene Ferret veertig ponden, smelt ze in een Glasblazers aarden Kroes,
hebbende daarna twaalf once Koper van drie kookzels, wel gestoten en gemengd
met een half Ons bereidde Saffier. Gy zult dat aan de gesmolten Ferret op vier
verscheiden tyden geven, om dat zy dan ’t beter vatten zal, als men ’t wel mengt;
laat dan de Kroes twe uren staan gloejen, en neem’er de proef van, schikkende de
kleur naar uw welbehagen.

Andere Aigue Marine, of Aqua Marina.
Neem de Dodekop van de Geest van Vitriool, van Koper op zyn Chimies, zonder
Corrosief gemaakt, zynde enige dagen in de lucht gelaten zal ze van zelf ene wit
groene kleur aannemen. Neem van deze gestootten stof, van een genoegzame menigte
bereidde Saffier verzeld, en van Koper van drie kookzels, en werp het op het mengzel
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van de Ferrette in de Kroes gesmolten, gaande te werk gelyk te voren is gezegd, en
de stof zal een Aigue Marine zo schoon maken, dat gy’er van voldaan zult wezen.

Oostindise AMATIST.
Neem bereide Kristal, en doe op elke once twe greinen Piemontze Maganise; want
deze is de enigste die goed is. Maar ze moet als de Saffier bereid zyn; gaat dan te
werk gelyk met de Saffier en gy zult een schone Amatist hebben.
Let wel, dat ge in de Mengzels, daar ’t Zout van Tartar niet in komt, men de stof
daar niet in moet laten, dan twe ganse dagen.
Keijen. Bereiding van de Poejer der Keijen, met het Zout van Wynsteen. Neem
de Keijen, tot Kalk verbrand, en stamp ze gelyk boven gezegd is. Wast dit Poejer en
laat het drogen, in plaats van Meni van Lood zult gy’er twe delen en een vierde van
die Poejer van Keijen bydoen, met een deel zeer zuiver Zout van Wynsteen, dat zeer
droog is. Deze twe dingen, gedurende een week in een Oven gedaan, maken een zeer
schoon Kristal. Van dat Kristal maakt men kostbare Steenen, als men ze in ’t begin
uitdooft, eer men ze in een Glasblazers Vuur zet.

CALCEDONIE STEEN, die zeer schoon is.
Neem gemeen Glas, om dat het voor ’t lyf van de Calcedoni Steen goed is, vyftien
ponden, doe het in een Kroes, of aarden Vat der Glasblazers, en gooiter op twe once
gekalcineerd Zilver als onder, en meng schielyk alles onder een met een Yzer, of
zuivere Spatel, op dat het Zilver overal gerake, en deur worde gemengd; laat het
daarna een dag koken, roerende het van uur tot uur, om te maken, dat het Zilver niet
op den grond zakke. Als uw Glas dus is gekookt, moet gy ’t met doorzichtig geel
Glas onzuiver maken, waar van gy altyd een Kroes gereed moet houden, gy zult het
voor een goed Vuur doen, om ’t mengzel te fixeren. Maar om wat meer wonders te
doen, moet gy ’t nog bemorzen met het rood, van deurzichtig Robynen gemaakt,
gelyk gezegd is.

Vreemde CALCEDONIE STEEN.
Neem drie ponden Cinnaber, een pond blank Koper, een pond fyn Zilver aan bladen
gemaakt, een once gestootten Zwavel, meng het alles, en doe het in een Kroes over
een klein Kolevuur; latende het daar op tot dat de ganse Zwavel zy verteerd, en dan
zal ’t Zilver gekalcineerd wezen. Neem vyf pond Kristallen, vier pond Glas van
Lood, onder een gemengd, en doe het smelten in een Glasblazers Kroes. Als het in
zyne gloed is, doe’er het gekalcineerde Zilver in, zo gy ’t alleen hebben kunt, zo niet,
gooi het gantze mengzel, als boven gekalcineerd, in uw gesmolten Glas, en meng
het wel met een houtten Spatel, op dat zich alles verenige; en gy een schone
Calcedonisteen hebt, zo gy’er wat Tin by doet, zal zy nog beter zyn.
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Andere CALCEDONISTEEN.
Neem gemeen Glas, ’t geen gy in een aarden Kroes zult smelten, kleurt het naar de
kunst met blaau, door bereidde Saffier, en maakt het zo dik dat’er geen deurschynen
meer aan is. Laat het twintig dagen in ’t vuur, en ’t zal wel gekleurd wezen, en gy
zult een fraaije gryze kleur hebben. Midlerwyl hoe de kleur helderder is, en minder
Saffier heeft, hoe zy meerder verscheidenheid van kleur zal hebben. Om de
Calcedonisteen te hebben, moet men op deze wyze laten werken. De meester die ’t
Glas zal maken, zal een Blaas van wit gemeen Glas op zyn Yzer nemen, en daar na
zal hy van gezegde Azuur nemen, vervolgens zal hy een blad geslagen Zilver nemen
dat dun is, en zal’er op een subtile wys het geblaaude Glas mede dekken, latende het
in den Oven heet worden, tot dat het Zilver verzwolgen is, daar na zal hy ’t bedraad
en bemorst maken met een Blaas van wit gemeen Glas, maar men heeft naarstigheid
tot dien arbeid van noden, en door dat middel zult gy iet fraais hebben.

CALCEDONISTEEN, die schoonder dan de andere is.
Neem drie oncen fyn Zilver dat fyn gevyld is, met een genoegzame menigte van
gezuiverde Kwik geamalgameerd. Meng deze Deeg met zyn gelyke gewigt van
Zee-zout bereid, en op Marmer gevreven. Doe het in een Kroes die op vuur van
geglommen kolen zal staan, tot dat de Kwik is weggevlogen; geef’er daarna goed
vuur aan, gooi daarna de stof in laau water, op dat’er ’t Zout uitsmelte en ’t Zilver
gekalcineerd en gestootte op den grond blyve. Dit Zilver droog zynde moet men
stampen met zo veel nieu bereid Zout. Om het in een Kroes te Calcineren den tyd
van zes uren, werp de stof in laau water, om ’t Zout te smelten, en de Kalk van ’t
Zilver zal op den grond gaan zitten. Dit moet men zoet maken met viermaal gemeen
water in een Fles. Doe ook vier oncen fyn Zilver smelten in gemeen water, en in
sterk water vyf oncen Kwik die met Azyn en Zout is schoon gemaakt.
Maak sterk Koningswater van Vitriool en Salpeter, en smelt drie oncen Zout
Ammoniac in 18 oncen van dat water; en Zegel ’t wel toe om de beste geesten niet
te verliezen; de smelting van Ammoniakzout gemaakt zynde, giet’er het water af,
en verzegel den droessen.
Smelt een vierde once zuiver Goud in een genoegzame menigte van dit
Koningswater.
Neem zestien oncen van dit sterk Koningswater, doe daar allengskens in, ter
oorzaken van de grote opvlieging, een half once Krocus Metallorum, met Wynazyn
gemaakt, een half once Kalk van Tin, een half once wel bereidde Zwavel, een half
once Cinaber, alles wel bereid en gemengd.
Doe in Koningswater smelten met Zwavel gekalcineerde Kantaril, Koper van drie
kookzels drie oncen, gemaakt van de schilfers der Ketelen. Bereidde Piemontze
Maganise, schilfers van de Aambeelden der Paardesmits, van elks een half once,
alles met malkander gestootten en gemengd. Men moet het allengskens in
Koningswater doen, om de grote opvlieging die het maakt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Doe allenskens in Koningswater ontbinden een half once Meni, met een once
Spaans groen, ruwe Antimoni, dodekop van Vitriool, van elks een half once; zuiver
’t alles, stamp en meng het.
Doe in ’t zelfde Koningswater ontbinden Orpiment, Arsenicum Cristallinum, Lak,
van elks een half once gestampt en gemengd.
Alle deze ontbindingen, elk in hunne Fles wel gesloten zynde, moet men ze laten
op heete As, den tyd van vyftien dagen, enige reizen trekken, op dat de Meesters,
beter werkende, de stof fynder maken, en hun lighaam openen, om ’t Tinctuur te
ontfangen; ’t geen niet wel geopend, niet werkt gelyk ’t behoort. Doet daarna alle
die Flessen in hunne scheistoffen in een grote en bekwame glaze Kolf, maar giet ze
daar allengskens in, want onder ’t mengen vliegen ze op. Sluit de Klof wel toe, en
laat dus alles den tyd van zes dagen roerende ze al te met eens. Dit gedaan zynde,
destilleer de Scheiwaters over een laau Asvuur, om’er alleen ’t water van te hebben,
op dat de geesten met de stoffen vereend blyven: want dus zullen ze schone en
heerlyke dingen in ’t Glas doen, ’t geen gy bewerken wilt. De Kolf moet met goed
smeerzel geluteerd wezen. Als’er al het water van gedestilleerd is, zal’er op den
grond van de Kolf een stof van een bruin groene kleur blyven, waar van gy, aan uw
Glas, ene genoegzame menigte zult geven: maar ik moet u zeggen, dat het Glas van
Kristal zich eerst laat Polysten, om dat het van Glas niet wel gaat. Men moet ook
voor ’t bewerken van ’t Glas ’t zelve lyf geven, dat is; Wynsteen met roodgebrand
Krocus van Mars met Wynazyn gemaakt; daarna doet, na vierenwtintig uren, met
naarstigheid, met de Nyptang werken, en ’t in ’t vuur steken, naar de Glasblazers
konst, en gy zult hebben heerlyk werk.

Oosterze CHRYSOLIET.
Neem Berg-kristal twe oncen, gemene Meni acht oncen; alles wel gemengd zynde,
doe’er by Saffraan van Mars, met Azyn gemaakt, twaalf greinen. Doe ze daar na in
een Kroes, en men ga op de gewoone wys voort, behalven dat de stof langer moet
gekookt worden, om dat de natuur van lood min volmaakt is, en gy zult een kleur
van Oosterze Chryzoliet krygen, die door het onderleggen ven een blad, uitnemend
schoon zal schynen.

KRISTAL (Bereiding der)
Neem de stukken van ’t schoonste Kristal; steek ze in een kroes; dektze met een
dekzel daar op passende; zet de kroes tussen geglommen kolen; maak een zo goed
vuur dat de kroes gloejend word;

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1037
en dooft ze weder als voren in schoon koud water uit; droogt ze weder als boven af,
en doet ze weder in een kroes, en daar in gloejend worden, en doe ze weder in schoon
koud water, en herhaal dit gloejen en dooven ten minste twaalf maal, wanneer ze zal
wezen gekalcineerd. Vryft ze dan allenkskens op Marmor, zift ze door een Temis
die fyn is, en door dit middel zult ge een Kristal hebben, dat een onvoelbaar Poejer
is. Bewaar het in een Glas, dat wel gestopt is om het te gebruiken: want het is de
grond en stof van alle de soorten van deegen, of Kunst-steenen. In de plaats van
Rotskristal kunt gy nemen Rivierkeijen die schoon en deurschynend zyn; of een
Calcedoniesteen, die men als boven moet bereiden; niet te min is het Kristal veel
zuiverder en deurschynender.

KOPER van drie kookzels.
Neem rood Koper van dunne plaatjes, of het vylzel, of de hamerslag van ’t slaan van
Ketels gekomen, doe ze in een aarde vat van Kroesaarde dat plat is. Zet het in een
Weerslag oven, of wel by ’t Fornuis ener Glasblazereije, en laat het dus kalcineren
vier dagen lang, en ’t Koper zal een zwart poejer worden. Pulverizeer, zift het dan,
en kalcineer het als boven; den tyd van vier en twintig uren, en ’t Koper zal niet meer
in greinen nog van zwarte kleur zyn, maar ’t zal van zich zelven poejer worden.
Dit noemt men Koper van drie kookzels. Men moet opmerken, dat in ’t laatste
kalcineren ’t Koper niet te zeer moet gekalcineerd worden, om dat het niet wel loopen
zoude. ’t Teken van volmaaktheid zal wezen, als de stof, of gesmolten Ferrette begint
te zwellen, zich op te geven, en ’t Koper desgelyks, als gy ’t op gezegde Ferrette
gooit.

DIAMANT.
Neem de helft van deze tot kalkgebrande stoffen half en half, met een vierdegedeelte
bereid Loubelzoud, dat gezuiverd en onvoelbaar fyn is. Doe het in een kleine pot,
van glasaarde gemaakt, die zo wyd aan den bodem is als aan de opening. Gy zult het
steken in de Glazemakers-, of Weerslagoven, daar gy ’t in zult, den tyd van dertig
dagen, laten koken. Daar na zult gy een yzere Roede nemen, de stof omroeren, en
halen’er een proefje uit om het te volmaken. Daar na moet men ’t’er nog tien dagen
inlaten, en halen’er het twede proefje uit. Zo gy ’t dan schoon en zuiver ziet, neemt
uwe kleine pot van ’t vuur, en sluit ze in geglomme kolen waar van gy’er twe voet
rondom, onder en boven zult leggen, en ze wel zult laten koud worden, eer gy ze zult
aanraken, en gy zult uwe Diamant zeer hard bevinden.

ESMERAUD, of SMARAGD.
Neem vyftien ponden stof, doe ze den tyd van veertig dagen koken, na dat ge daar
een half pond gekalcineerde Rochette, en een half pond Meny zult hebben by gedaan;
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Laat het, gelyk gezegd is, koud worden, en na dat gy gezien hebt, dat de proef schoon
is, zult gy schone diepe Esmerauden, en op den grond zal ’t schone Topazen maken.

ESMERAUD (Oostindise.)
Neem twe oncen bereide Kristal, gelyk gezegd is, en vier oncen Meny, meng het wel
onder een; doe by dit mengsel acht grein voor elk once, ’t geen acht en veertig greinen
beloopt, Krokus van Mars. Stamp het dan op nieu, meng ’t wel onder een, en doe
het in een nieuwe zo grote Kroes, dat men daar dat mengsel in gedaan hebbende, ’er
nog een duim overschiet, want deze Deeg en de volgende zwellen onder ’t koken,
en zetten zich aan ’t dikzel, en lopen dikmaal uit de Kroes, ’t geen oorzaak is dat dat
mengsel niet wel uitkomt. Dek daar na de Kroes, die met voordacht is gemaakt.
Luteer de samenvoegsels met goed smeersel, ’t geen gy zult laten drogen; steek daar
na de Kroes in een Smeltvuur, den tyd van vier en twintig uren lang, op dat alles
smelte. Maar om meer verzekerd te wezen, en niets te mankeren; zult gy’er nog zes
uren langer by stoken, en dus zal de stof wel zyn gekookt. Laat dan de kroes koud
worden, openze daar na, en haal’er de stof netjes uit. Deze zal zyn als Oosterse
Esmeraud, welke gy gebruiken zult om werken te maken.
Let wel: dat elke Deeg met de voorgaande hoeveelheid toegesteld, veel harder zal
wezen, dan met de gemene hoeveelheid. Deze is dat by elke twe oncen bereide Kristal
gedaan wordt, zes oncen Meni, en zy wordt niet gekookt, dan den tyd van twaalf
uren, om dat hoe de stof meer gekookt is, hoe zy brosser is.

Andere ESMERAUD
Neem tien ponden gemeen Kristal; maar ’t zal beter wezen, zo de helft van ’t Kristal
verscheidenmalen deur ’t water gegaan is, en de andere helft van ’t glas, als stof wel
met den andere gemengd. Daar na zult gy hebben een vierde pond gemene Ferret,
waar van men Glas maakt, waar mede men drie ponden Meni zeer wel zal vereenen;
en dit laatste mengsel zut gy geven aan de eerste tien gesmolten ponden; en in weinige
uren zal alles gepolyst wezen. Werp dan ’t ganse mengsel in helder water, en let wel,
dat op den grond der pan, of kroes, waar in de stof is gesmolten, geen lood, of enig
overblyfzel van de Meni zich vast zette; Zo’er is, zult gy ’t naaukeurig wegnemen.
Daarna zult gy ’t mengsel, dat in de Pan heeft gestaan, een gantsen dag laten deur
koken. Dit gedaan zynde, zult gy’er bydoen de poejer van Dodekop van de geest van
Vitriool, van Koper op zyn Chimies toebereid, en een weinig bereide Krokus van
Mars kleur aan geven, altyd in kleine menigte, en dus zult gy een zeer schone Smaragd
hebben.
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Andere SMARAGD.
Neem een pond Ferrette, twe ponden en een half koper van drie brandsels: doe gelyk
hier boven is gezegd; en twe oncen Saffraan van Mars, een pond koper; en meng ’t
alles onder een. Doe daar na dit mengsel by deze Ferret, na dat ze wel is gesmolten,
en gy zult iet schoons maken: maar men moet, om niet te missen, een proef van deze
stof nemen, om de kleur te houden, en ze op zyn pas te brengen, vermeerderende de
Ferret, of met twe poejers koper, en Krokus, gelyk gy ’t nodig oordeelt.

SMARAGD die dieper gekleurd is.
Neem bereidde Kristal een once, Meni zes oncen en een halve; meng by elke once
dezer stof, tien greinen Kristal van Spaansgroen, ’t geen in ’t geheel zal belopen vyf
en seventig greinen, en tien greinen Krokus van Mars; stamp en meng alles wel
ondereen, en doe ’t in een goede kroes, die een goede duim ledig moet blyven; en
gedekt moet wezen met zyn dekzel. Doe de stof koken gelyk hier boven ls gezegd,
en gy zult uw mengsel wat meer naar de kouleur van schone Oosterse Esmeraud zien
zwemen; welke gy zult laten snyden en te werk stellen.
Let wel. Deze stof moet langer koken, dan de hier boven beschreven, om’er alle
onvolmaaktheid van weg te nemen, als gemeenlyk de Meni in heeft. Uwe deeg zal
teerder wezen dan de eerste, om dat’er meer onder is: maar de kleur is aangenamer.

Andere ESMERAUD.
Neem bereidde Cristal twe oncen. Meni zes oncen, stoot het wel met malkander, en
vereent ze met tien greinen, voor elke once, Kristal van Spaans groen; welke met
malkander trachtig greinen zullen uitmaken; doe het met malkander in een kroes,
dek ze met haar deksel, en luteerze wel, en gy zult de stof laten koken gelyk gezegd
is.

Andere ESMERAUD.
Neem Spaans groen een neut grootte, stoot ze, en doet ze op twaalf oncen van den
bovengezegde Poejers; zift die drie Poejers met malkanderen, en doet ze in een Kroes,
welke niet meer dan half vol moet zyn; dek ze, luteer ze, en geef ze aan een
Pottebakker, en laat ze koken met de Potten, en als zy is gekookt, ’t geen binnen drie
dagen zal gedaan wezen, breek dan de Kroes, en gy zult uwen koek van Smaragd
vinden.

Andere ESMERAUD.
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Stampt Spaans groen, een weinig meer, dan een Erret grote, doe’er een weinig
gedestilleerd Spaansgroen, en een drup Terebentyn by. Stoot het gelyk de
bovengezegde Lak, en gy zult’er de bovengemelde Kristal van onderen mede kleur
geven.

GIROZOLE.
Nem vyftien ponden van de bovengezegde stof, doe ze veertig dagen koken, ga voort
als te voren, doe’er daarna een dragme bereid Goud by, en zo veel Meni. meng alles
wel met de stof en laat het dertien dagen koken.

OOSTERSE GRANAAT.
Neem bereidde Kristal twe oncen, stoot het met drie grein, op elke once Maganeze,
en maar drie greinen Saffer, ook bereid en gekookt, als gezegd is, en gy zult hebben
een schone stof.

Andere hoger gekleurde GRANAAT.
Neem bereide Kristal twe oncen, Meni vyf oncen en een halve, stoot en meng alles
te samen, met drie greinen op elke once Maganize, berei alleen vier greine bereide
Saffer, doe ze in een Kroes, die een goede duim ledig is, met een bekwaam dekzel,
dat geluteerd is; doe de stof koken, gelyk is gezegd.

Andere GRANAAT, schooner dan de anderne.
Neem bereide Kristal twe oncen, Meni zes oncen, bereid Maganize vier grein op de
once, en alleen zes greinen bereide Saffer, stoot en vereent het alles wel in een Kroes,
Luteer ze wel; gekookt zynde zal ’t u een zeer schone kleur van Grenaat geven.

HYACINTH (Oostindise)
Neem een Kroes van de aarde, waar in men Glas smelt, die wyd is op den grond en
vry dik, doe’er in een pond, of twe van ’t fynste Tin, zonder’er iet by te doen. Zet
de Kroes in een Oven, en geef’er acht dagen lang groot vuur aan; het Tin blyve zo
lang ten minste in ’t vuur. Neem daarna de Kroes van ’t vuur, breek ze, en gy zult
schoen Oostindise Hyacinten vinden, die deurzichtig en hard zyn. Wat het
overgebleven Tin belangt, gy kunt het gebruiken, als gy uwe Hyacinth uit de Kroes
wilt halen. Draag wel zorg, dat’er gene aarde van de Kroes aan blyve zitten, noch
iet van de onnutte vuilheden, die te overvloedig zullen wezen, in tegendeel de
Hyacinth moet een zuivere Steen wezen; en bewaar ze ten gebruike.
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Andere wys, om Steenen deur kunst te maken.
Neem zeer zuivere Rotskristal, zet het op dekzels van aarde, dat niet gelooid zyn,
laat ze in zeer grote hitte. Als het Kristal wel gloejend is, dooft het in koel water, en
dat zesmaal aan malkander, dan zal ’t Kristal zeer bros zyn, en met de vingers kunnen
aan stuk gevreven worden. Stamp het fyn, in een kopere Vyzel, en zift het, om daar
van een onvoelbare Poejer te hebben; bewaar het zuiver in een Vat, ’t geen gy wel
zult sluiten.
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Neem van dit bereide Kristal, en gezuiverde Wynsteen, van elks evenveel; doe alles
in een goede Kroes, en laat het in een Glasblazers Oven, daar zal ’t in smelten, ’t
geen in een ander vuur niet ligt zoude geschieden. Gebruik dit Kristal voor alle
Juweelen, gelyk de grond der zelve: want zy zullen gelukken en zeer hard worden.
Let wel, dat men ’t Kristal lang in ’t vuur moet houden, te weten, twe maanden
en langer; te meer, alzo’er ’t vuur de smerigheid van het Zout van Wynsteen
wegneemt. Hoe het langer in ’t vuur zal wezen, hoe ’t zuiverder en harder zal zyn.
Robynen. Stamp fyn Lak met die Olie gedurende meer dan drie uren; gy zult weten,
of de kleur van Robyn al te hoog, of te helder is, zo gy met een Penceel daar een
streek mede op Glas geeft. Uit die streek zult gy weten, of gy’er meer Olie moet
bydoen, en ’t weder stampen, of dat de kleur in goede staat is. Zo ze is gelyk ’t
behoort, zo laat het geen gy gestampt hebt in een witte Taffetas loopen, persende het
sterk tussen de vingeren, en makende het een weinig warm, om ’t’er te doen beter
deurloopen. Bewaar het geen’er deur is geloopen in een Fles, en laat het vier en
twintig uren staan. Om het te gebruiken laat het Kristal van onder een weinig hol
snyden, en laat het door den Goudsmit aan de Kas vast zetten, en zet het daarna met
Spaans Lak vast aan een punt van een stok; besmeer met deze rode kleur, alleen het
onderste, ’t geen in de kas komt; en van ondere geverwd zynde en gedroogd in de
schaduwe, geef het aan de Goudsmit, om ze in de klaargemaakte kas te zetten,
leggende daar een foelisel onder, dat de Steen niet raken mag.
Neem acht vierendeelloods rode Jaspis van Duitsland, twe vierendeelloods bereidde
Kristal, vier en twintig grein Meni. Maak alles tot een fyne Poejer, die gy in een wel
geluteerde Kroes zult steken, en welke gy zes, of zeven uren, zult laten koken.
Anders. Neem een pond Kristal, of bereide Keisteen, en doe’er een vierde Ons
Drakenbloed in. Laat de stof twe dagen, of daar ontrent smelten, als zy’er schoon en
glinsterend schynt, haal uwe Kroes weg en laat ze koud worden, om ze te gebruiken.

Hoe men de Safier in Diamant verandert.
Begraaf de Safier in Hamerslag, in een Kroes; zet ze in ’t vuur, doende het vylzel
gloejend worden, zonder dat het nog smelt. Deze bereiding maakt de Saffier blank.
Neem dan Poejer van wit Amaljeerzel, of gy zult de Saffier besmeren met spog, ter
dikte van een gouden Lowys. Als deze koek droog is, neem weder Amaljeerzel in
Poejer, en vylzel van Yzer, meng het in een Kroes als boven.
Neem Zout Ammoniac, vier oncen; laat ze in Loog smelten, welke met de Wortel
van Riet is gemaakt, laat het deurlekken, en uitdampen, neemt ’t Zout dat’er overblyft.
Neem Roomse Vitriool vier oncen, laat’er de flegma, of het water afdampen, dat
is, doet ze in een kroes over ’t vuur, tot dat ze niet meer rookt. Zo zy nog rookt, is
zy nog niet genoeg gedeflegmeerd.
Neem Sublimaat een once, Spaansgroen twe oncen; men droge het in een aarde
pan over een heete as; keere het zachtjes om met een Spatel; levende Zwavel twe
oncen; alles tot poejer zynde gemaakt, meng het te samen. Neem daar na het en
onder een gesmolten, daar na in plaatjes van de grootte van een schub gemaakt.
Doe het in een kroes, makende 888; beginnende en eindigende met poejer. Neem
daar na een andere kroes, die in die kroes kan, daar uwe stof in is, met een sterk

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

smeersel bestreken daar ze samen komen. Men moet ook besmeren van onderen na
buiten toe. Stook’er daar na een vuur, den tyd van zes uren onder, zo dat men de
kroes de twe eerste uren aan de hand kan verdragen; zet dan de heete eerst voort, en
bedek daar uwe kroes mede, tot dat ze twe vingeren breed op de anderen staat;
makende daar een vlakte daar gy uwe kool op zult leggen. Gy moet dit driemaal
herhalen, op dat het zyne volkomenheid kryge.
Neem een pond Zwavel, gemene drie ponden; stoot het alles wel, doe het in een
grote aarden ongelooide pot, die gedekt is met een zeer klein luchtgaatje in ’t midden,
op zacht vuur vier, uren lang. Meng daarna met het geheel, driemaal zo veel gestootten
Zout, dat is negen ponden, en gy zult doen als boven; Doe’er driemaal zo veel by,
dat is zeven en twintig ponden; en gy zult als boven doen, was daar na ’t alles af met
water, tot dat het niet meer zout is. Laat het daar na stil staan, en giet het af, en daar
zal een Smeersel blyven, dat een Noten kleur heeft, het welk het verwsel vast maakt,
en de . doet inkrimpen.

Andere manier om edel Gesteente na te maken; Kalenatie en bereiding van
de Keijen met Menie en Lood.
Neem van de glinsterenste witte Keijen, welke gy kunt vinden, laat ze in ’t vuur
gloejend worden, doof ze in goede Wynazyn uit, herhaal dit uitdooven, tot dat het
zich begint in schubben op te heffen. Doe ze dan in een Mortier en stampze met een
yzere stamper tot een zeer fyne poejer, en laat daar na uwe poejer door een fyne Zeef
loopen. Neem drie oncen, of, gelyk anderen willen, een once van deze welgezifte
keijen, negen oncen Meni van Lood, van alle deszelfs vuiligheden gereinigd. Deze
poejers dus, naar malkander gemaakt, kunnen voor alle steenen tot stof dienen.

Andere manier om deur kunst fyn Gesteente te maken.
Men maakt ook door deze kunst, edel Gesteente. Men maakt de Kristal, of ander
steen van
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de levenste stof op een warme as, en ze een goede gedaante, of een vierkante, of ene
andere gegeven hebbende, die men wil, moet men het verwsel verminderen. En zo
men een Esmeraud hebben wil, of met Spaansgroen een kleur geven; zo het een
Rubyn is, met Cinnaber van Brazil; zo het Safier is, met Azur; zo men een Chrysoliet
wil hebben, die een ware Topaas is, met Orpiment die met goud gemengd is; en om
het glinsteren niet te verdonkeren, moet men Ei, tranen van Mastik, of Gom
byeenvoegen; daar na zullen de Steenen hier en daar verspreit, op een plaatje op
klein vuur gelegd, samen, kleven als of ze gelymd waren; en maken zich zo wel tot
ene steen, dat ze niet van een kunnen. En zo ze by ongeluk te rood worden, doe’er
water by: maar zo ze te flaau zyn, doe’er verw by: want dit zal zeer dienstig tot den
opschik wezen, en tot verfrajing. Onder de steen maakt men een vierkant blaadje
vast, en zoze, na dat de steen in de Ring is gezet, aan de hoeken, of einden, die de
kas zullen maken, niet fraai gekleurd zyn, zal men ontdekken, dat ze vals zyn, en
vele zullen’er het Smeersel van kennen; en door de verscheiden kleur van deze konst,
zal de kleur van deze steen veel verschillen.

SAFIER.
Neem vyftien ponden stof, doe daar in een pond Maganise, met een van Saute een
halfpond gestampte Ceruis. Als alles door een Temis is gezift, en met den andere
gemengd, doe het veertig dagen koken, en ga voort, gelyk is gezegd.

Hoe men Goud tot Kalk brandt en bereidt.
Neem zuiver Goud aan plaatjes; doe het smelten in een zeer goed Konings-water,
doe’er daar na drup voor drup Olie van Wynsteen in, en laat het na den grond zinken.
Giet uw Ontbindsel af in enen pot, eu giet op de Kalk van Goud wat warm Welwater;
roer alles met malkander, laat het bezinken, en giet’er het water af; laat daar na uwe
Kalk op een los papier drogen in de zon, en draag zorge, dat’er geen vuur by kome:
want het zoude opvliegen, en een slag geve als een Kanon; en als het droog zal wezen,
doe het op Marmer, zo’er een once Kalk is, moet men’er een once Zout van Wynsteen
bydoen, een dragma bereidde Kamfer, twe dragma bereidde Menie, alles onder een
gestooten, en sluit het weg tot dat gy ’t van nooden hebt.

Andere manier om Steenen deur kunst te maken.
Doe Alkalynzout in gemeen water smelten, lek dan dat water deur een Vilt, en doe
ze uitdampen, om’er Zout van te halen. Gy zult ’t zelfde driemalen herhalen; waar
na gy uw Zout zult stampen. Gy zult ook het schoonste Kristal, ’t geen gy vinden
kunt, tot een fyn Poejer stampen. Hebbende het daarna deur een Apotekers Zeef
gezift, zult gy’er twe oncen en een halve van nemen, twe oncen bereid Alkaliezout,
en een once Spaans groen, dat in Wynazyn te voren is geweekt, en daarna
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deurgezegen. Gy zult alles met malkander mengen, en in een kleine aarden Pot doen,
welke gy met zyn dekzel zult dekken, waar van gy de samenvoegzelen wel zult
toesmeren, om te beletten dat’er de lucht niet by kan komen. Gy zult het Smeerzel
enige dagen laten drogen, en als ’t wel droog is, zult gy de Pot in een Pottebakkers
Oven zenden, en ze daar vyf en twintig uren inlaten. Daarna zult gy de stof weghalen,
die uw een grote menigte schoone Smaragden zal geven. Zo gy andere Steenen wilt,
in de plaats van Spaans groen, zult gy’er de kleur in doen, die daar toe goed is, by
voorbeeld, voor de Saffiren, zult gy Lapis Lazuli nemen, voor de Robyn Cinnaber,
en Koraal voor Hyacinthen.

Hoe men op ene andere wys Saffieren maakt.
Neem twe oncen bereide Kristal, een once Borax, acht greinen Ultramaryn, twaalf
grein Maganise, of gestootte Zeilsteen; doe alles in een Kroes, en leg’er een sterk
dekzel over heen, en smeer het wel toe met smeerzel. Als het smeerzel droog is, steek
uwe Kroes in een Pottebakkers Oven, en laat het daar anderhalve, of twe uren op
zyn meeste in. Als gy’er uwe Kroes zult hebben uitgehaald, zult gy de stof laten koud
worden, en de Kroes aan stuk breken om ’t’er uit te halen.
Let wel, dat de Glasblazers met de as van Souda, of Alkali, het Kristal maken, ’t
geen ze Salikot noemen.
De Krokus van Mars wordt op deze wys gemaakt. Neem zuiver Staalvylsel. Laat
het trekken met overgehaalde Azyn, daar ge een weinig zout Ammoniak in zult
hebben laten smelten. Doe daarna het Vylsel drogen, en herhaal het bevochtigen en
drogen, een reis vyf, of zesmaal. Dit gedaan zynde, doe uw Vylsel in een keiaarden
pot, die niet verglaasd is; maar ’t water stuit af en de Crocus Martis zal’er, binnen
een dag, of twe, in een zeer rood en licht schuim, op komen. Dit moet men elken dag
vergaderen, op dat het, door de kracht van vuur niet worde verloren, of dat ze van
rood niet zwart worden, ’t geen men vermyden moet.
Andere Hyacint. Neem twe oncen bereide Kristal, een once Borax, vier, of vyf
greinen Saffraan van Mars, en zo veel Maganise, en ga voort gelyk in ’t laatste Artikel
van de Saffiren is gezegd.

ESMERAUDEN.
Om volmaakt schone Esmerauden te maken.
Neem Rotskristal tot kalk gebrand, en op een steen van Kristal gevreven, met een
steen, die ook van Kristal is, en gemaakt tot een ontastbaar poejer. Meng het met zo
veel zout van rode Wynsteen, die fyn is gestampt. Doe daar sestig greinen
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rood Koper by in dunne plaatjes, en vyftien grein Zilver ook in plaatjes. Men moet
deze twe stoffen ook stooten. Meng ’t alles wel met malkander, en doe het in een
Kroes, welke gy zorg zult dragen wel te dekken, en netjes toe te smeren. Als daarna
’t smeerzel droog is, zult gy de Kroes op het vuur zetten, dat gy zachtjes en gematigd,
den tyd van zes, of zeven dagen onderhouden zult, en daarna vermeerderen, tot dat
de Kroes gloejend schynt. Daarna zult gy ze over een groot Glazeblazers vuur zetten,
en ze daar in den tyd van een maad zonder ophouden houwen. Daarna zult gy ’t vuur
laten uitgaan, en de Kroes van zich zelven laten koud worden. Men sluit ten dien
einde alle de gaten en scheuren van het Fornuis toe. Als gy’er uwe Kroes uit zult
gehaald hebben, zult gy ze breken en ene stof vinden, die u Esmerauden zo hard en
zwaar zal geven, en zo glinsterend, als oprechte.
Let wel, dat het schoonste mengsel voor steenen door kunst gemaakt, toegesteld
wordt, met Kristallen keijen, of Boheemse Topazen; want zo men ’t met Glas en
Lood maakt, zyn’er de steenen teeder en dover van. De Keijen en Topazen laten zich
tot kalk maken, als Kristal. Daar na doet men’er kleur by die men wil, gelyk we reeds
hebben aangetekend. Het Ammoniakzout en ’t Zilver geven kleur aan de Safieren;
gelyk de Saffer, of Lazuursteen. Het Spaansgroen en de Meni geven kleur aan de
Esmarauden; de Meni en de Ceruis aan de Chrysoliten. De Ceruis en de Saffraan
van Mars aan de Hyacynthen.
Om een Esmaraud te maken, doe’er evenveel Spaansgroen in, als Hamerslag, dat
wel gebrand is, dat is, van elks twe grein.
CRYSOLIET (schone.) Men moet by de gesmolten Kristal zesmaal zo veel
Yzer-hamerslag doen, en geven’er een sterk vuur aan, den tyd van driemaal
vierentwintig uren; en als gy uwe Kroes van ’t vuur gehaald hebt, laat de stof koud
worden, zy zal u zeer schone Chrysoliten geven.
TOPAAS. Voor een Topaas moet men nemen zes grein Crokus Martis.
DIAMANT. Voor een Diamant zes grein Senese.

Andere zeer schone Diamant.
Neem ontastbaar poejer van Keijen zes deelen, Zout van Wynsteen fyn gestooten
vier deelen, zeven deelen Zout van Souda. Meng deze Poejers onder een, en ze in
een Glasblazers aarden kroes gedaan hebbende, laat ze in een Glasblazers vuur
langentyd smelten, want hoe’er deze stof langer in blyft, hoe ze frajer en schoonder
zal worden.

Geheim om Diamanten met witte Saffiren te maken.
Neem Saffiren van een schoone witte kleur, steekze in een kroes in ’t vuur, met
Vylzel van Yzer. Als gy ziet, dat ze byna gans gloejend is, en gereed om te smelten,
zult gy’er uwe Saffieren in doen, en latenze daar niet lang in. Hebbende’er daar na
uwe Saffiren uitgehaald, zult gy zien of ze al glans genoeg gekregen hebben; zo niet,
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zult gy ze nog eens begraven in het Vylzel; ’t geen gy menigmalen doen zult, tot dat
gy ziet, dat uwe Saffiren een fraje kleur gekregen hebben.
Daar na zult gy ze’er uithalen, om ze te zetten en te kleuren, ’t geen op deze wys
geschiedt.
Maak Kaarszwart met wat olie van Mastik tot een deeg, en doe van dit mengsel
onder een Diamant, in de kas van uw Juweel.

Andere manier om Diamant met de witte Saffier te maken.
Neem wit Amaljeersel fyn gestoten met zo veel Yzervylsel, en meng alles onder een.
Neem ook een weinig ander wit Amaljeersel, maak’er met uwe spog een deeg van,
en doe uwe witte Saffier in dien deeg. Laat het daar na gans in den Oven drogen. En
ze’er uitgehaald hebbende, maak ze vast aan ’t eind van een zeer dun Yzerdraat, dat
lang genoeg is om ze’er uit te kunnen halen, als het nodig is. Hebbende ze naderhand
in dit mengsel van Vylsel in Amaljeersel begraven, zult gy de kroes in ’t vuur steken,
en laten ze daar in tot dat het Vylsel gereed is om te smelten. Vervolgens moet gy’er
uwe steen uit halen; en heeftze geen kleurs genoeg ontvangen, moet gy ze’er voor
een twede reis in steken. Deze manier is zeer goed.

Om Diamanten met de Jargons te maken.
Doe in een kroes zo veel Vylsel, dat fyn is, en gezift deur een fyne Apotekers Zift,
en Poejer van kolen van wit hout. Steek uwe Jargons in dit Mengsel, geef’er daar
na uw klein vuur aan, en vermeerder het allengskens tot dat uwe Jargons gloejen.
Houdt ze enigen tyd gloejend. Laat het vuur daar na allengskens uit gaan, op die wys
als gy ze heet gestookt hebt. Als de Kroes is koud geworden, haal’er uwe Jargons
uit, en gy zult haar een waterkleur geven, gelyk de Diamant, welke gy in even zo
veel kolen van wit hout aan Poejer zult steken, en van Meni, of welgestampte
Looderts. Gy zult de Kroes op het vuur zetten, ’t welke gy zorg zult dragen van het
wel te vermeerderen, en het allengskens te laten uitgaan, gelyk wy komen aan te
tekenen.

Om Krystal hard te maken, en het een luister van Diamant te geven.
Neem Gerste-meel, door een grove Zeef gezift, kneed ze met Peterolie, en maak’er
een harde Deeg van. Sny deze Deeg door midden; leg uwe Kristallen op de onderste,
zo, datze malkander niet raken, dekze met de andere helft toe. Dek daar na dien Deeg
met goede klei, en doe ze bakken in een Smeltvuur den tyd van
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vier, of vyf uren, komende daar allengskens toe, en vermeerderende het vuur van
twe tot twe uren. Men gebruikt de zelfde manier van doen, om aan de Saffiren van
Alencon glans te geven, en om ze zo hard te maken, dat ze gemaklyk Glas kunnen
snyden.
Anders. Stamp een pond nieuwe levende Kalk zeer fyn, en zo veel van een
Zeilsteen, doe’er een halfpond levende Zwavel, desgelyks gestooten, by. Alles wel
onder een gemengd zynde, leg het op een laag op den grond der kroes, en daar na
een laag van gesneden Kristal, gaande dus laag om laag voort, eindig met een laag
van gezegde Poejer. Steek die kroes in een Glasblazers Oven, en laatze daar driemaal
vier en twintig uren in. Gy zult’er schone steenen uit halen, die zeer wel naar de
hoogstgeachte Diamanten gelyken.

Om alle Gesteenten deur kunst gemaakt, hard te maken.
Neem tot kalkgebrande en welgestampte Kalamint; doe ze in een vogtige plaats tot
datze is gesmolten, en in water veranderd. Gebruik dit water, om een deeg met raauwe
Vitriool te maken, zonder ze te gloejen. Doe uwen zagten deeg in een Kromhals, en
maak van ’t water, dat daar van zal komen een harde deeg met het Meel van Gerst,
steek uw gesteente in dien deeg, en zet ze in den Oven met het brood, en haalze’er
uit op den zelfden tyd, als men’er ’t brood uit haalt. Zo gy vindt dat uwe Steenen
niet hard genoeg zyn, zult gy ze wederom op de zelfde wyze in den Oven zetten.

Om ’t Kristal zagt te maken.
Doe uw Kristal in ’t vuur wel gloejend worden, en als ’t wel gloejend is, doof het in
Schapen en Lammeren bloed uit.

Om Kristal en Staal week te maken.
Neem een loog gemaakt van levende Kalk en Weedas. Maak deze loog sterk, met
ze negen, of tienmaal te gieten op de nieuwe Kalkpoejer, en Weedas elken reis.
Gebruik. Men moet het Kristal, of Staal in deze loog vier en twintig uren laten;
zo het nog niet zagt genoeg is, laat het’er nog een tyd lang in leggen, tot dat het zy
gelyk gy wenst.

Om Kristal en gekleurde Steenen zagt te maken.
Neem Ganze en Bokke bloed in de maand van Augustus, laat het drogen, tot dat het
hard zy.
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Gebruik. Als gy dat bloed wilt gebruiken, zult gy zo veel van ’t ene als ’t andere
nemen; en ’t alles tot een Poejer hebbende gemaakt, zult gy’er een sterke loog van
Weedas opgieten. Hebbende het daarna alles in een pot gedaan om het onder een te
mengen, doe’er ontrent een valve pint van de sterkste Wynazyn by. Gooi’er daarna
uwe Kristal, of Steenen in, en gy zult de vogt een weinig laten heet worden. Door
dit middel zullen ze zagt worden, en zult gy ze gemaklyk kunnen snyden, of ze een
gedaante geven. Dit geheim is goed om niet alleen Steenen deur kunst zagt te maken,
maar ook de natuurlyke fyne Steenen.

Om in korten tyd de Steenen hard te maken, die men heeft zagt gemaakt.
Men moet ze alleen in koud water gojen. Zy zullen in minder dan anderhalf uur hard
worden. Om ze den glans en de luister te geven, die ze te voren hadden, moet men
ze op een Tafel van lood Polysten die wel glad is, en daar gy de poejer van Antimoni
op zult hebben gestrooid.

Om Diamanten wit te maken.
Gy zult een yzere plaat heet maken. Daar na uwe olie daar hebbende op gedaan, zult
gy’er op smeren van uw glas in poejer, en doen op deze poejer geglommen kolen.
Zo de Steen zyne luister niet verliest, als men ze by de kolen brengt; Is ’t een bewys
dat ze fyn is. Zo ze in tegendeel haren luister verliest, is ’t een bewys, datze vals zy.

Ander veel gemaklyker geheim.
Maakt uwe steen heet, vryvende ze met een stuk Lake; vryfze daar na tegen een stuk
Lood, zo’er op de Steen enige indruk blyft, is ’t een teken, dat hy vals zy.

Om op Kunst-steenen de graveersels te drukken, die op de oprechte Steenen
zyn.
Stoot de Tripel tot een ontastbaar poejer, en kneedse men een weinig water, maakt’er
een zachte deeg van, die de dikte van verw heeft, waar mede men schildert. Gy zult
een weinig van dit beslag in een klein vierkant van wit Yzer doen, dat van alle kanten
randen heeft, en het’er wel styf in geperst hebbende, en de oppervlakte effen gemaakt,
zult gy’er de fyne Steen, die gy af wilt drukken, op leggen, als het begint te drogen;
en ze’er behendig afgenomen hebbende, zult gy uw beslag laten drogen. Als het wel
droog en hard is, zult gy’er uwen Konst-steen opleggen, die gy wilt graveren; welke
ondersteld wordt, dat gy tevoren tot kalk verbrand hebt, en tot poejer gemaakt. Daar
na blaast men de vlam van een kaars op die poejer, met een klein yzer, of koper
buisje, om ze ten enemaal op de plaats van ’t afdruksel te smelten. Daar na drukt
men op die gesmolten stof een klein yzer Spateltje, dat ontrent zo groot als ’t afdruksel
is, op dat’er het teken te beter in sta. Hebbende daar na uw stuk laten koud worden,
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zal ’t hard zyn, en ’t afdruksel ontvangen hebben; neem het dan af, om ’t te laten
zetten, of te gebruiken gelyk gy wilt.
Men moet aanmerken, dat het beter zy de Tripel te bakken, na dat ze heeft dit
afdrukzel ont-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1043
fangen. Om daar met wisheid in te gelukken, en te beletten, dat de kolen van het
Fornuis, het werk niet bederven, noch veranderen, moeten de Tripels onder een kleine
Ove van blank yzer worden gestoken, en als het wel is gebakken, legt men de
smeltbare stof daar op, en men legt ze weder in ’t Fornuis onder den boog van blank
yzer, om ze te laten smelten. Gesmolten zynde, duwt men daar op met en Spatel;
men laat het daar na koud worden; en neemt het’er uit, gelyk te voren is gezegd.

Gesneden steenen; om op Glas te snyden. Zie glas.
Bereiding van Sandarach.
Neem een once Olie van Aspik; twe oncen Sandarach van zyne onreinheden gezuiverd
en gestampt. Doe deze poejer van Sandarach in een fles, daar Spykolie in is. Doe het
koken, op zand, dat noch te koud, noch te heet is. Doe uwe Fles open, en vulze met
zand. Laat die Olie langer dan een uur koken, tot datze rosser wordt. Dan zal ze
gekookt zyn. Laatze een gantsen dag stil staan zonder ze te gebruiken.
steen (dryf), Puimsteen; Deszelfs bereiding.
Laat zo veel Puimsteen gloejend worden, als u goeddunkt, doof ze naderhand in
Koejemelk uit. Zy zal zo teer worden, dat gy ze op een Porfiersteen kunt aanstuk
vryven, tot een fyne poejer brengen, en ze tot kleine koekjes bakken. Zy is bekwaam
om den Buikloop te doen ophouden, het zuur uit de Maag weg te nemen, en de Tanden
wit te maken.
steen (Kalamint); Deszelfs bereiding. Zie tuthia.
steen om Steen te ontbinden. Zie geest.
steen van Lood.
Om het te maken, neem vyftien ponden gekalcineerd Lood, vyftien ponden Ferret
van Kristal, wel onder een gemengd, laat het in een aarde Glasblazers pot smelten,
en den tyd van tien uren in ’t vuur. Als alles gesmolten is, zo werpt deze stof in koud
water; neem wel in acht dat dikmaal op den grond der vaten blyven deelen van Lood,
welke men naaukeurig moet wegnemen: want als men ze liet, zouden ze uwe pot
doen smelten. Let daar ook op onder uwe stof; werpze in uw water, en gy zult daar
greinen Lood in vinden, welke gy ook weg zult nemen. Dit gedaan zynde, giet de
stof weder in de pot op ’t vuur, gelyk te voren, zy zal op zyn meest in tien uren wezen,
gelyk ’t behoort.

Om Glas van Lood tot zeer schoone Esmerauden te kleuren.
Neem Glas van Lood, doe als boven, als het gesmolten is, daar zes Ons koper van
drie brandsels by, en een denier Crocus Martis, wel met den ander vereend. Maar
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men moet het tot drie byzondere reizen in de pot doen, op ’t glas van Lood, roerende
’t glas zo wel onder, en latende den tyd van een Geloof, tussen ’t een en ’t ander
inwerpen. Daar na moet men ’t een uur laten staan, daar na zult gy het onderste boven
roeren en’er een proef uit halen, om te zien of de kleur zy, gelyk het behoort. Zo ze
nog niet is naar behooren, zult gy’er nog wat van die poejer van koper, en de Crocus
Martis op gojen. Zo het op zyn teken was, moest men het glas den tyd van acht uren
laten vereenen. Gy zult’er schone en zeldzame Medaljes van makeu.
Let wel, dat, zo men by een pot van die grootte als boven, buiten het gewigt van
de poejer van het koper van Crocus, op ’t eind nog by doet een weinig van de Dodekop
van de geest van Vitriool, van koper; dit een groen zal maken, van wonderbare
Esmeraud.

Om Glas van Lood in Goudkleur te maken.
Neem zestien ponden Lood tot kalk gebrand, zestien oncen Kristal, stoot het en zift
het met malkander door een fyne Zeef, doe by die stof zes oncen koper van drie
brandzels, twe denyers Crocus Martis; Meng alles zeer wel ondereen, en laat alles
in een Pan op matig vuur koken, en laat het ook twaalf uren gesmolten staan, gooi
het daarna in gemeen water, schei’er het lood af, dat’er nog weder is afgekomen;
doet de in water geworpene stof nog eens in de pot, en laat ze gesmolten den tyd van
twaalf uren staan; neem’er daar na een proef van; en als het wel is omgeroerd, en de
stof te groen is, zult gy’er wat Crocus Martis in doen, om dat dit het groen wegneemt,
en dus zal de stof een schone goudkleur aannemen, welke gy gebruiken zult om
Vaten en Medallies te maken.
steen. (Figuur) is in ’t Frans Camayeu. Dit is een soort van kleine steen, waar in men
door een spel der natuur verscheiden beelden vindt van Steden, Landen, Hoofden
van Menschen en andere zaken, die de konst schynen na te apen.
steenbreek saxifraga. Zie Hubners Kunstwoordenboek, op dit woord; alwaar men
de Beschryving, Soorten en Krachten vindt.
steengroef is een Plaats in Bergen, of Klippen, waar uit men de Steen haalt om te
bouwen.
steenig, noemt men Peren, of Vruchten die, en wel meest ontrent het klokhuis,
hardigheden als steentjes hebben. Dus zegt men van de gros Musce, datze te steenig
is, en van de Amodotte, St. Germain, en Bon Chretien d’Hiver, als ze klein en niet
wel gegroeid is, dat zy stenig zyn.
steenlossen. Zie scheuren,
steen-klaver. Zie meliloot.
steen-uil. Is een asgraauwe Vogel die men tegen ’t opkomen en ondergaan der Zonne,
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’s morgens en ’s avonds ziet. Hy bemint eenzame plaatzen, ziet beter in den donker
van de nacht, dan by dag. Hy eet Muizen, Hagedissen, Kikvorsen, ongediert. Hy
brengt zyn Nest in holle Boomen, en gaten van Muren. De Steen-uil is een voorbeeld
van wysheid, en van luiden die zich op wetenschappen toeleggen. Hierom hebbenze
de Ouden Minerve toegewyd.
stekende palm. Zie muisdoorn in Hubners Kunstwoordenboek.
stekende winden. Zie lisbloem.
stelkunst, algebra. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
stem, is een geluid, door de keel van een dier, en de beweging der lucht, op zekere
wys gemaakt. De stem dient den Mensen om malkander hunne gedachten mede te
deelen. Zy maken door de beweging der Tong, der Tanden en der Lippen de woorden,
die gevoelens te kennen geven. Men heeft Vogels, die men kan leeren woorden uiten.
Maar men heeft nog geen middel gevonden om hen hunne gevoelens te doen uiten.
Het geschreeu, ’t geen ze maken, is hun natuurlyk. ’t Gebeurt somwyl, dat men de
stem verliest, of door schreeuwen, te hard spreken, of enig ander toeval.

Remedie voor’t verlies der stem.
I. Neem drie dagen aan een, een dragma Kreeften-ogen.
II. Gebruik den Balsem Sulfuris.
III. Een afziedsel van Veronica; dit van tyd tot tyd genomen, doet de stem wederom
komen.
IV. De schoonste van alle remedien, is het afziedzel van Aretimon met Razynen.
V. Doe een handvol gepelde Gerst in een pint water, tot op drie Mutsjes koken.
Doe een Mutsje van dit afziedsel door den zieken innemen, met een lepel
Violenstroop, een lepel vol Wyn, en drie, of vier druppen Olie van Zwavel onder
een gemengd.

Om een heldere stem te maken.
Stoot de bladen van de Wilde Fleer, na datze gedroogd zyn in de Zon, en neem’er
alle morgen een dragme van met witte Wyn.
stem. Is een woord, dat in gebruik is om toestemming, of de gedagten door de stem
in ene Vergadering gegeven, te kennen te geven. ’t Voorzittend Lid vergadert die
stemmen, en de meerderheid van stemmen besluit. Men moet aanmerken, dat in
Regtsgedingen over halsmisdaden, de besluitende stemmen tot het zachtste overhellen,
zo het strengste gevoelen niet boven ene stem meerder heeft.
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De stemmen der Leden ener Vergadering, worden onderscheiden in Deliberativen,
Consulativen, Activen, Passiven, enz.
Als men zegt dat imand een Deliberative stem in de Vergadering heeft, wil men
zeggen, dat hy recht heeft om zyne gedagten te zeggen, en in overweging te brengen.
Zegt men dat imant een Active stem heeft, wil men dat hy een stem met der daad
geeft, om imant te verkiezen. Ene Passive stem wil zeggen, dat imand kan verkoren
worden, als de meerderheid van stemmen op hem valt, Zo dat een Active en Passive
stem in enen kan vallen, dat is, dat hy zyne stem tot het verkiezen van een anderen
kan geven, en dat hy de stem van andere, tot zyn eigen verkiezing kan krygen. Men
heeft nog een stem, welke men Consultatief noemt; Wanneer imand, Redenen en
Vertooningen kan doen, waar over ’t Hoofd alleen besluit neemt. Dit recht eist de
Paus van de Kardinalen, en de Kancellier van de Raden van Staat. Dit betekent het
in ’t Publike en Politike Recht, en ’t Recht der Volkeren.
sterrekunde, of Sterreloopkunde, Astronomia in ’t Latyn en Frans, is ene wiskundige
wetenschap, om de Sterren te onderscheiden, te kennen, en om derzelver beweging
en afstant waar te nemen.
Daar zyn Sterren, die van haar zelven schynzel en licht geven, en vast hieten, om
dat ze altoos even ver van elkanderen blyven. Daar zyn ook andere, die niet van haar
zelve schynen, en nader, of verder van elkanderen komen, waarom ze Dwaalsterren,
in ’t Greix en Latyn Planeten genaamd worden. De Zon wordt doorgaans onder de
Dwaalsterren geplaatst, dewyl ze ons daaglyks zo voorkomt, schoon ze veel
waarschynlyker een vaste Ster is, om den welken zich de aarde omwentelt.
Men heeft wyders waargenomen, dat de Dwaalsterren met haar drajen om de Aarde
kringen beschreven, die, al hoewel ze zeer onregelmatig schynen, echter zekere Palen
niet te buiten gaan; de brede streep, die de voorsz. kringen insluit, hiet de Driekring,
anders Zodiacus. De Sterrekundigen verdelen hem in twalf delen, of tekenen, waar
van ider een gesternte en 30 graden begrypt, ’t welk altemaal best uit een Hemelkaart,
of Hemelkloot kan getoont en verstaan worden. Zie hier de namen en merkletters
dezer twaalf tekenen.

Lente Tekens.
De Ram, Aries.
De Stier, Taurus.
De Twelingen, Gemini.

Zomer Tekens.
De Kreeft, Cancer.
De Leeu, Leo.
De Maagd, Virgo.

Herfst Tekens.
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De Weegschaal, Libra.
De Skorpioen, Scorpius.
De Schutter, Sagitarius.
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Winter Tekens.
De Steenbok, Capricornus.
De Waterman, Aquarius.
De Vissen, Pisces.
Men verdeelt ze naar de vier Jaargetyden, dewyl met het begin der Lente de Zon
in het teken des Rams treed, en vervolgens de andere tekenen binnen een jaar, volgens
de voorstaande order doorloopt.
De Dwaalsterren hebben ook hunne namen en merktekenen, daar men ze door
beteikent:
Saturnus is de alderhoogste, en volbrengt zynen loop binnen den Dierkring, in
29 Jaren, 155 dagen, en 8 uren.
Jupiter is wat lager, en volbrengt zynen loop in 11 Jaren, 113 dagen, 19 uren.
♂ Mars is tussen Zon en Jupiter. Hy doorloopt zynen Kring in den tyd van een
Jaar, 321 dagen, dat byna twe Jaren zyn.
De Zon brengt in haren jaarlyksen loop toe, 365 dagen, 5. uren, 49 min.
♀ Venus voltrekt haren loop om de Zon in achthalf maanden. Als ze opkomt voor
der Zonnen opgank, hiet ze Lucifer, de Morgenstar; en komt ze op, aanstonts na der
Zonne ondergank, dan hiet ze Vesperus, d’Avondstar, in ’t Frans étoile du berger,
Herderstar, dewyl de Herders alsdan hunne Kudden na Stal dryven, gelyk Virgilius
zegt:
Ite domum Saturae, venit Hesperus, ite Capellae.
Gaat na huis, verzadigde Geitjes, de Avondstar komt op.
Mercurius volvoert zynen loop om de Zon, binnen drie maanden.
De Mane omloopt de Aarde in 29 dagen, en een half.
Enige van deze Dwaalstarren hebben’er nog andere by zig, die rondom hen loopen,
gelyk de Maan om onze Aarde.
De voornaamste Verduisteringen, of Eklipsen, geschieden ontrent de Zon en de
Maan.
De Zonne-duisternis gebeurt, als de Maan in haren gemeenen loop komt te staan
recht tussen de Zon en de Aarde, zo dat ze de Zonnestralen opvangt, en belet tot op
onze Aarde neer te dalen. En de Maanversduistering gebeurt, als de Aarde tussen de
Zon en de Maan komende, den Mane het Zonnelicht beneemt.
De Sterrekundigen hebben verscheide Gesterntens met hunne namen verzonnen,
bestaande uit een zeker getal vaste Sterren, die de een, of andere Figuur schynen te
maken, waar van men’er 48. telt, gelyk op de Hemelkloot te zien is.
sterrewaen, Sterrewichlary, of Sterrekracht-kunde, in ’t Latyn Astrologia Judiciaria,
is een gissende wetenschap, lerende de kracht en invloejingen der Sterren, en
toekomende dingen voorspellen uit den onderlingen stant, of aanschyn der
Dwaalsterren. Dus beschryven ze hare Liefhebbers: dog ’t is heden een uitgemaakte
zaak, dat het een bedriegelyke en gants ongegronde wetenschap is, hebbende niets,
daar ze op steunt. Ook zal men nu schier geenen Sterrekundigen, of Wiskonstenaar,
of Natuuronderzoeker vinden, die haar voorstaat, maar ze is overal zo goed als
gebannen. De vermaarde hervormer JOH. CALVYN schreef’er in zynen tyd een
byzonder Boekje tegen. Dog moet men haar van de echte en Wiskunstige
Sterreloopkunde, van welke hier voren, wel onderscheiden. Onze Almanachmakers
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bedienen’er zig nog zo wat van, dewyl men tog gewoon is, by de gemene luiden,
daar in na ’t Weer te zoeken, en zonder die gekkernyen zouden de Almanakken geen
groten trek hebben, onder ’t gemeen en Boeren. Om echter den Lezer enig denkbeeld
van deze onnutte Wetenschap (welken naam zy niet meer verdient dan Handkykery)
te geven, en te tonen op wat zandige gronden ze gebouwd is, zullen wy’er iets van
zeggen.
Zy heeft van de Sterrekunde ontleent de verdeling van den Dierkring in twaalf
tekens, en derzelver gedaante. Dog zy onderstelt nog andere onzekere beginselen:
Dat het Voorjaar warm, vochtig en bloedryk is; de Zomer warm, droog en galachtig;
de Herfst koud, droog en zwartgallig; de Winter koud, vochtig en waterachtig.
Zy geven voor, dat de tekenen van den Ram, Leeu en Schutter, van de natuur des
Vuurs, warm, droog, mannelyk, Oosters, en voor den dag zyn.
De tekenen van den Stier, Maagd en Steenbok, van de natuur der Aarde, koud,
droog, vrouwelyk, Middaags en voor den nacht.
Die van Tweelingen, van de Waag en Waterman, hebben, naar hun zeggen, de
natuur van de Lucht, en zyn mannelyk, Westers en voor den dag.
Eindelyk die van den Kreeft, Scorpioen en Vissen, zouden van de natuur zyn van
’t Water, koud, vochtig, waterachtig, vrouwelyk, Noorts en voor den nacht.
Rakende de Dwaalsterren, zo is Saturnus by hen droog, koud en aardachtig.
Jupiter warm, vochtig, gematigd, luchtig, goedaardig en bloedryk.
Mars warm, droog en boosaardig.
De Zon warm, droog, goedaardig, en geeft het licht en ’t leven aan alle natuurlyke
krachten.
Venus is koud, vochtig, gematigd, goedaardig en waterachtig.
De Maan koud, vochtig en waterig.
Merkurius veranderlyk en onbestendig, aannemende de natuur en gemene
gesteltheid der andere sterren, by dewelke hy naast staat, goed met de goeden, en
kwaad met de kwaden, doende geen andere werking dan de kracht der andere Sterren
vermeerderen.
Op zulke en dergelyke gronden is deze Sterrewaan gebouwd, welker valsheid met
goede gronden te wederleggen, onnodig is. Zie nu eens,
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op wat wyze deze Meesters hunne voorzeggingen opmaken.

Voorbeelden der Voorzeggingen uit de Sterren.
Saturnus met Jupiter samenkomende in de warme tekenen, veroorzaakt grote droogte,
gedurende enige dagen voor en na die samenkomst; en in de vochtige tekenen gedurige
overstromingen en watervloeden, dewyl ze dan lang by een blyven wegens hun
langzame beweging.
De Maan samenkomende met Saturnus, of tegen hem overstaande, of een vierde
van een rond met hem uitmakende, in de vochtige tekenen, maakt een kouden en
donkeren dag, volgens de natuur van dat teiken. En zo de Maan Saturnus verlatende
in het zelve aanschyn komt met de Zon, volgt’er een grote en aanmerkelyke
verandering in de lucht, vooral zo de bovenste Dwaalsterren tegen over deze twe
staan, of om 90, of 60. graden daar van. Wat nu het weer aangaat, en ’t jaargetyde,
dat kan men nog al door de vingeren zien, alzo’er toch geen kwaad in steekt: Maar
deze Sterrekykers gaan verder, en willen ook het geluk en ongeluk der Menschen,
hunnen aart, neiging, ziekten en sterfdag weten te zeggen, als ze den dag en uur van
iemants geboorte weten. In oude tyden ging deze neuswyze en zondige kunst meer
in zwang; en ’t gene haar in achting bracht, was aan de ene kant, dat men hun bedrog
en valsche voorzeggingen schielyk vergat; en aan de andere, dat als het voorzeide,
of by geval, of door GODES toelating gebeurde, zulks overal werd uitgetrompet; en
waar het mogelyk, vereeuwigd. Men verhaalt dat Cardanus hebbende zynen sterfdag
voorspelt, zich dood hongerde, en dus zichzelven om ’t leven bracht, om geen vals
Sterrekundige te schynen.
sterrewiglary. Zie sterrewaan.
sterrewyzer. Zie Hubners Kunstwoordenboek op ASTROLABIUM.
steur is een Zeevis met krakebeen, die een spitze snoet zonder opening, een gat in
de strot, een platten buik, een blaauachtige rug, heeft, en fyn en uitnemend van smaak
is. Zy zwemt het zoete water door de Rivieren op. Men maakt ze op verscheiden
wyzen gereed.

Steur aan’t Spit.
Men moetze met Paling besteken, ze bedropen onder ’t braden met afziedsel van
Erreten, half met Wynazyn, Zout, Peper, Uijen, en een stuk Boter. Gebraden zynde
dist men ze heet op met het sap van het droopsel daar over, na dat men’er twe
Ansjovissen in gedaan heeft.
Men zet ook de Steur in een korst met Paling, of Spek gelardeerd. Zy is uitenemend,
heet, of koud.
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Steur aan Huspot met Knollen.
Na dat ge uwe Steur in het nat hebt doen koken, of in water met Zout, Peper, Thym
Uijen, en Nagelen, laat gy ze met Spek rood braden. Hebbende ze naderhand af laten
druipen, werpt men ze in krachtig Vleesnat met Rapen toegemaakt. Men doet’er wat
fyngehakte Ham in, en zet het heet op.

Steur op Sint Menchoud in den Vleestyd.
Men doet ze aan grote mooten in witte Wyn en wat gesmolten Spek stoven, en als
alles wel ges kruid is, geeft gy’er een matig vuut aan, op dat het zachtjes stove. Als
het gestoofd is, doet men’er Reuzel op, en het roosteren; daar na dist men ’t droog
op, of met Saus; gelyk de Staart van een Schaap.

Steur gesnerkt in Vleestyd.
Hebbende de mooten Seur met Spek bestoken, moet men ze met wat Meel bestrooijen,
en ze met gesmolten Spek kleur doen krygen, of in Reuzel. Daar na moet men ze in
een Kasserol doen met goed Rundnat, fyne kruiden, Truffels, Campignons Sue, ris
de veau, en in dat goed Vleesnat gekookt zynde, en’er ’t vet zynde afgenomen, dis
het heet op met wat Verjuis.
stier is een Hoornbeest dat blaat, en ’t Mannetje van de Koe is. Als een Stier goed
zal wezen moet hy sterk, wakker en vurig zyn. Wanneer het tyd zy om ze te laten
springen. Zie ’t Artikel koe.
Een Stier heeft rood, wreed vlees, dat minder voedzaam en gezond is, dan Ossenof Koejenvlees. Men slaat zeer zelden, als voor gemene luiden, Stieren, voor dat ze
gesneden zyn, en vet geweid. ’t Verse Stierenbloed gaat voor een vergif deur, om
dat het in de Maag stolt.
De Stier is in de Sterrekunde een gestarnte op den Dierenkring. Zie TAURUS in
Hubners Kunstwoordenboek, en boven Sterrekunde.
stoechas (Arabise)
Beschryving. ’t Is een Plant die veel gelyk naar de Lavendel heeft, deszelfs bladen
zyn dik, lang en wit. Zy schiet uit ene wortel verscheiden takken, die zo hard als hout
zyn. De bloemen gelyken na de Thym. Zy komen aan kleine lange knoppen als aairen,
die van een blaauwe kleur zyn.
Plaats. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
Krachten. Zy is bitter en samentrekkend op de tong. Zy heeft de kracht van openen,
zuiveren, versterken alle de deelen van ’t lighaam. Men geeft ze rang onder de
tegengiften. Zy zet de Gal en Slym af, en zuivert en versterkt de hersenen. Zy is voor
alle koude ziekten goed, en met de Zee-ajuins voor de Vallende-ziekte. ’t Afziedzel,
de Siroop en ’t water daar van versterkt de hersenen en ’t geheuge, opent de
verstoppingen van Lever en Long, doet braken, verandert veel, en geeft een grote
hitte door ’t gantse lighaam.
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stoel is in den Tuinbou een woord, waar mede men te kennen wil geven, dat een
gewas aan een bundel groejende, duren blyft; en op zich
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zelve staat. Zo groeit de Beet aan Stoelen; Zie ’t woord beet, daar ’t by misslag den
naam van kaart heeft gekregen. Zo groejen de Artischokken en Andivie ook aan
Stoelen. Zie artischokken.
stoetery is de plaats, daar men Hengsten en Merrien houdt om voort te telen.
Men verstaat’er ook de Hengsten en Merrien deur, die de Stoetery uitmaken.
’t Is een volslagen noodzaaklykheid, een Stoetery te hebben, zo men, wil dat de
Paarden worden voortgekweekt. De deugd daar van hangt ten deele van het goed ras
en heet voedsel af, ’t geen ze krygen, als zy nog jong zyn. De schone Hengsten en
Merrien brengen schone en goede Vullen voort, die zo altyd blyven naar dat ze wel
worden gevoed.

De keus, die men van een goede Hengst moet maken.
Die een goede Paardenstoetery wil maken, moet maken dat hy een goede Hengst
heeft. Ik versta een Hengst bekwaam om Paarden voor de wagen te fokken, ’t geen
’t enigste is, dat ik my voorstel, willende van die Stoetery niet spreken, die gehouden
wordt om Paarden van grote waarde te telen; als zynde dit een stuk, dat grote Heeren
raakt.
Ik zal dan zeggen, dat een Hengst, die naar wens voor een Stoetery is, waar van
ik spreek, goed van haair moet zyn, en wel getekend, vurig en moedig. Men moet
wel toezien, datze gene kwalen hebben, die men erflyk noemt. Want de Veulens,
die’er van komen, zullen van die fouten ook behipt zyn. De Hengst behoort leerzaam
te wezen, en zo als we gezegd hebben, dat een Paard moet zyn in alle deszelfs deelen.
Hy moet voor zyn zes jaren niet springen: want als hy jonger is, bedriegt hy de
Merrien.

Van de keus, die men van de Merrien moet maken.
Wat de Merrien belangt, het haair is daar niet minder wezentlyk aan, als aan den
Hengst. Men moet zorge dragen, dat zy welgemaakt zy, en byna van grootte, en talie
van den Hengst. Zy moeten helder van opslag zyn; en wel getekend. Zy moeten drie
jaren oud zyn; en kunnen tot de tien jaren toe besprongen worden, en gene Veulens
voortbrengen, dan om de twe jaren, om weder tyd te hebben om lyf te krygen.

Hoe men den Hengst gereed maakt.
Men moet den Hengst een maand, of twe voor dat men hem laat springen, goed Hooi
geven en goede Haver, of Koornstroo. Men moet hem in dien tyd niet anders laten
doen, dan hem alleen dagelyks een uur, of twe van ’t Stal halen. Men moet hem op
zyn meest niet meer, dan twintig Paarden laten dekken. Zo men hem niet gans wil
afmatten, of hen gevaar laten loopen van dampig te worden. Men moet hem zes jaren
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laten worden eer men hem dat laat doen, en hy kan ’t niet, dan tot zyne vyftien jaren
uithouden.

Van den tyd wanneer men de Merrien moet laten dekken.
De maand Mei is de gewone tyd, wanneer men de Paarden laat dekken, op dat de
Veulens in de maand April voor den dag komen: want een Merri draagt elf maanden.
Kiest men die maand, ’t is om dat in ’t volgend jaar de tyd, wanneer de Veulens voor
den dag komen, overvloed van gras geeft; en de Merryen overvloed van Zog zouden
hebben.

Van de wys, waar op men den Hengst, de Merrien laat bespringen.
Men hoeft zich niet te verwonderen, dat in een Stoetery, daar alles geregeld geschiedt,
de Paarden zo zeer niet missen Veulens voort te brengen, als die, welke men na den
Hengst leidt, zonder de nodige zorg daar voor te dragen: want hoe vele Boeren heb
ik niet wel gezien, die de Merrien, als ze uit het werk scheidden, na den Hengst
bragten, en deur hunne schuld maakten, dat moeite en koste verloren was. Zo men
wil, dat een Merri houdt, moet men ze ten minste acht dagen in een goede Wei haar
rust laten houden. Waar na men ze eens, of twemaal op enen dag moet laten
bespringen. Zo de Hengst het doen wil.
Na dat de Meer gedekt is, moet ze in hare Wei gebragt worden, den tyd van vier
dagen lang. Daar na kan men ze weder aan den arbeid zetten, ontziende ze echter
een weinig in ’t begin.
Let wel; De aanmerkingen, die zo nodig te doen zyn, dat zo men ze verzuimd, men
zich in zyne verwagting bedriegt.
Men zie dan wel toe, dat zo men een, of meer Meren te dekken heeft; dat men
wete, of de Hengst, waar heen men de Meer brengt, ’t zelfde eet als zy, dat is, of ze
op Hooi, of Gras staat: want zo hy in ’t Gras liep, en uwe Meer nog op Hooi stond,
zou ’t grootlyks te duchten zyn, of zy wel houden zoude; daar zy op ’t zelve staande,
’t zelden missen zal, of zy zal houden.
Eer men doet de Meer dekken, zal men ze aan de hand houden, en een weinig tyds
in ’t gezicht van den Hengst welken ze desgelyks zien zal. Dit geeft haar lust, en
doet het Paard met meerder drift aanvallen, ’t geen maakt, dat ze te beter houdt.
Om tot de voortteling de behulpzame hand te bieden, moet men nooit een Paard
doen dekken, voor dat het Paardig is: en om het driftig te maken, zal men het den
tyd van acht dagen lang ’s avonds en ’s morgens een maatje Kennipzaad geven, en
zo het dit alleen niet eten wil, zal men het in Zemelen, of Haver geven; of laten het
honger lyden, op dat de hongers het Kennipzaad, zonder ander mengsel, doe eten.
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Geen Merri zal men ooit na den Hengst brengen, zo lang ze nog een Veulen zoogt,
en om ze langen tyd in staat gehouden te worden, zal men ze geen Veulen laten
dragen, dan om de twe jaren. Gelyk men die regel niet in acht neemt, zo raad ik, dat
zo men evenwel een Paard wil laten dekken, zo dra het gejongd heeft, moet het niet
geschieden voor meer dan acht dagen daar aan, en dan moet men het nog door
allerleije middelen lustig hebben gemaakt.
Men zegt, dat als men Hengsten wil hebben, niet anders te doen heeft, dan van
den vierde dag der Mane af, tot volle Maan toe, een Meer voor de eerstemaal te doen
dekken. Dit zal zyne verwachting beantwoorden, als die Meer maar ter deeg Paardig
is geweest. Dit geven verscheiden voor: maar ik twyffel daar zeer aan, alzo ik weinig
gedagten heb van de staat der Mane.

Wat men myden moet, als men den tyd weet, wanneer de Merrien moeten
Veulen.
Als men een Paard laat dekken, moet men’er den dag van aantekenen, om de
ongemakken te ontgaan, die gebeuren zouden kunnen, als ze hunne Veulen in de
wereld brengen. Want zy brengenze, of door achteloosheid, of door de moejelykheid,
die ze in ’t jongen hebben, om hals. Dus moet men op den dag, dat ze dit verrichten
moesten, ze van naby bewaken, op dat, zo men merkt, dat haar krachten ontbreken,
om het Veulen voor den dag te brengen, men ze de Neusgaten stoppe, om ze geweld
te doen doen, en dit haar helpe gelukkig verlossen.
’t Gebeurt somwyl, dat de Veulens dood komen, ’t geen de Moeder doet gevaar
aan ’t leven loopen, zo men’er niet spoedig by is. Om ze dan by te springen en het
voor den dag te doen brengen, moet men in een pint laau water doen Polypodium,
en ’t doen innemen. Zo dit Middel niet genoeg is, zal het nodig wezen om ’t beest
te behouden, ’t handwerk ener Vroedvrouwe by de hand te nemen; om het te helpen
zyn vullen voortbrengen, niet alleen by deze gelegenheid, maar nog wanneer ze met
de voeten eerst voor komen.

Wat men doen moet, na dat de Meren hebben gejongd.
Als de Paarden hunne Veulens hebben voortgebragt, kan ’t niet missen, of ze hebben
veel geleden, en het geweld van den arbeid heeft enigermate haar de krachten
benomen. Zo men dan niet wil, dat ze heel afnemen, moet men ze trachten deeg te
doen. Men doet ze dan, zo dra ze geveuld hebben, terstond een kleine drank geven,
van drie pinten laau water, waar in men Meel heeft beslagen, en een kleine handvol
Zout, en die zorg den tyd van drie dagen dragen, ’s morgens en ’s avonds, waar na
men ze in een goede Weide moet doen.
My dunkt, dat ik niet genoeg kan tegen zulke luiden uitvaren, die een Meer een
dag, of twe drie na dat ze gejongd heeft, aan den arbeid zetten. Hoe dringende reden
ze ook mogen bybrengen, zo zeg ik dat ze beulen van de Moeder en ’t Jong zyn. Van
de Moeder, door hare krachten op zodanig een proef te zetten, welke ze niet geven
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kan, dan na een matig voordeel; en van ’t Jong, dat geen Melk genoeg vindende om
zich de kost te geven, niet aangroeit, dan langzaam. Zy dan, die liefst zagen, dat
hunne Paarden altyd in goeden stant waren, na dat ze Geveuld hebben, en dat de
Veulens naar hun genoege groeiden, moeten dan een ander gedrag houden, dan die
Paardenbeulen, wat reden zy anders mogten hebben. Of zy moeten niet denken, om
hunne Paarden te laten dekken, zo zy ze een maand lang in hunnen arbeid niet kunnen
missen.

De tyd van de Veulens te speenen.
De gevoelens zyn over dat stuk zeer verdeeld. De een is van gedagte, dat ze de
Veulens in ’t begin van de Winter moeten speenen; als het begint koud te worden,
en ontrent St. Maarten. Anderen dryven, dat men ze ’t overige van den Winter ook
moeten laten zuigen, en dat ze’er te beter by staan. De grootste kenders van de
Paardefokkery nemen het gevoelen der laatste niet eens in bedenking en zeggen, dat
ze zo dra te speenen, zy te maken, dat ze niet voor hun zesde of zevende jaar in staat
zyn om dienst te doen; daar men de Veulens langer by hun Moeders latende, zich
hard van bek maakt, en dat ze zich gevolglyk eer gewennen aan droge kost, dan
wanneer ze nog te teder zyn. Dit gebeurt haar, als zy te vroeg gespeend zyn; daar zy
zich in staat stellen om in hun derde, of vierde jaar dienst te doen. Ik laat u nu dit
alles oordeelen, welk van deze middelen ’t beste is.
Men heeft’er, die van gedachten zyn om de Veulens te doen zuigen tot dat ze een
jaar, of twe oud zyn: maar dit hebben ze mis; kunnende de Meer zo veel voordeel al
dien tyd niet aanbrengen, en makende die manier van doen, de Veulens uitnemend
laf en zwaarmoedig.

Hoe men de Veulens handelen moet, na dat ze zyn gespeend.
Als de Veulens onder hunne Moeder vandaan zynde gekomen, in ene van de tyden,
welke ik heb aangetekend, en welke de beste is, zal men ze op een Stal zetten, dat
altyd rein zal worden gehouden, daar de Kreb en Ruif wat laag in zyn. Men moet ze
gene legging laten ontberen, en nog anders als volwassen Paarden, dat is dat men
niet zal vast maken, en zo weinig aanraken, als mooglyk is, om ze niet te bezeeren.
Men moetze aan goed Hooi en Zemelen geen gebrek laten lyden. Dit zal hen tot
drinken aanzetten, en maken, dat ze afgang hebben; ook moet hun Haver op zyn tyd
gegeven worden.
Men kan zeggen, dat allen, die zeggen, dat men
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geen Haver aan de Veulens uit vrees moet geven, datze niet blind worden, zich grofjes
bedriegen; en dat, zo de Veulens in die ongemakken vallen, als zy ze eten, dit van
dat voedsel niet komt: maar ’t komt van de hardheid van de Haver, ’t geen die Veulens
willen klein kauwen, en zonder enige moeite niet kunnen doen. Zy drukken dan de
Fibers zo, die gemeenschap hebben, met het gezicht, dat ze, komende te breken, ’t
niet kan missen, of het gezicht wordt daar van beschadigd; want, om te bewyzen,
dat myn gezegde waar zy, laat de Haver eens grofjes malen, en geef het eens aan de
Veulens, zo zal men zien, of zy zich niet in staat zullen houden, en met de beste ogen
van de wereld.
’t Geen ik zeg, zal byna buiten gemeen vreemd schynen voor luiden die van
gedagten zyn als zulke, die ik gekend heb, namelyk, dat men Veulens hebbende te
speenen, zy zich vergenoegen zullen, met ze nacht en dag in de Wei te houden,
meenende, dat dit voedzel genoeg is om ze schoon te hebben, en in ’t vervolg van
tyd van goeden dienst. Die tans nog van die gedachte zyn, bedriegen zich groflyk.
Om dat hun een moeilyke ondervinding doet zien, zonder dat ze hun gebrek willen
weten, dat zulke Veulens nooit zo sterk in den arbeid zyn, noch van zo goeden dienst,
als zulke die Haver krygen.
’t Is waar, dat als de Veulens in de Wei loopen, hun gemeenlyk de tanden eg zyn,
en datze daarom moeite hebben om Haver te kaauwen. Doch deze reden moet men
niet geven om ze dezelve te onthouden, men heeft ze maar te doen breken, en ze op
gestelden tyd te geven. Daar by kan die zorg niet duren, dan tot dat hunne mond is
hard geworden, dat op zyn meest niet dan vier maanden werk heeft, waar in men ze
heeft geleerd heelen Haver te eten.
Die tot dus lang in dezen misslag hebben gestoken, mogen zich daar van wel
beteren, als van een zaak, die met de deugd der Veulens strydig is.
Ja de Wei is hun in de Zomer goed; maar men moet ze geen Koorn vergeten te
geven. Als de Winter komt moet men ze warmtjes houden in ’t Stal, en ’t
bovengezegde waarnemen. Zie daar het geen ik wegens de Stoetery van Paarden te
zeggen heb, die tot het werken geschikt, en dienstig voor het gemeen zyn. Hoe men
ze opvoedt voor den dienst; alsze om te werken bekwaam zyn; zal men zien in ’t
geen ik vervolgens zal zeggen.

Hoe men Veulens tot den arbeid opvoedt.
Ik zal niet herhalen ’t geen reeds van de manier gezegd is, hoe men ze de kost geeft,
ik zal alleen spreken van ’t geen men moet in acht nemen, als men ze aan den arbeid
wil zetten.
’t Is redenloos van een jong Veulen zo veel te willen, als van een Paard, hebben,
dat aan den arbeid gewend is. Het eerste heeft recht om u deur de natuur te weigeren,
’t geen ’t niet weet, dat gy ’t afeist. Daar u het twede het verleent, om dat het verstaat
’t geen gy ’t wilt zeggen.
Enigen die, zo min reden gebruiken, als de Veulens, die ze onder hun bestuur
hebben, gebruiken grote hardheid, om’er zich van te doen gehoorzamen: maar anderen,
die wat verstandiger zyn, leeren hen zagtjes, ’t geenze willen dat ze doen, en men
moet zich altyd op deze zachte wys ontrent hen gedragen; om ze te leeren.
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Als gy ze de eerste reis in Tou brengt, houd ze in toom, uit vrees, dat ze, willende
het ontkomen, geen geweld doen om een zware last te willen wegtrekken, die hen
gegeven is, uit vrees dat deze te ligt zynde, zy ze niet te schielyk medeslepen, als zy
dus drie, of viermaal zyn ingespannen geweest, zullen ze beginnen trager te worden.
Daar na leert men ze een kleine Wagen een korten weg lang trekken; hun den toom
nooit gevende; temmende ze van daag een weinig, morgen, wat meer, en dus handelt
men ze vervolgens, tot dat men ziet, dat ze’er gans aan gewend zyn.
Een goed Voerman, die bekwaam is, zal al spelende jonge Paarden leeren, ’t zy
in de Wagen, leerende hun wat het zy te zeggen, Weg, Voort; als hy ze enige reizen
de zweep heeft laten voelen, zal hy ze naderhand banger met het geluit als met slagen
maken, en zorg dragen, dat hy ze niet overlade, noch te veel in den arbeid jaagt. Ik
heb het reeds gezegd, en zal het herhalen, zo menigmalen, als men de jonge Paarden
aan den arbeid brengt, dat men nooit voorneme ze in ’t begin te straf te jagen, dit
beneemt hun in eens den moed; daar men ze adem latende scheppen, zy nooit daar
tegen hebben, en geschiktelyk ’t werk doen, dat men ze oplegt, dat is een werk naar
de jaren, en kragten.
Zulke raad komt, dunkt my, hier niet ten onpas, en die ze niet volgt, en te veel zyn
hoofd wil volgen, kan staat maken, dat hy zal maken dat een Veulen nooit veel waard
zy.

Van de Muil-ezels.
Gelyk men in verscheiden plaatsen Muil-ezels in de plaats van Paarden gebruikt,
heb ik gemeend, daar niet van te moeten zwygen; dewyl ze niet minder bekwaam
zyn, dan zy, om de aarde te ploegen, en alles wat nodig is ten dienste van ’t huis te
doen.
Wat de manier belangt waar op men ze de kost geeft, deze verschilt van die der
Paarden niet, hunne ziekten zyn even eens, en dierhalven moet men’er de zelfde
geneesmiddelen aanwenden.
De Muil-ezels zyn uitnemend sterk, en aan Maanziekte onderhevig, en men moet
ze, als de Paarden, handelen, als dit hun overkomt.
Zy hebben evenwel enige ziekten, die een andere behandeling nodig hebben; van
dezen aart is de magerheid, waar van men een Muil geneest, als men ze een halfpint
rode Wyn doet drinken, daar men een half once gestoten Zwavel heeft in gedaan, en
een dragme Myrrhe. Deze drank
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enige reizen herhaald, doet hen weder vet worden.
Dit middel doet ze ook de buikpyn en hoest overgaan; als ze hun overkomt.
Wat de de Stoetery voor Muil-ezels belangt, deze verschilt van de Paarden niet,
als voor zo ver als het soort van Hengst belangt: want om fraje Muil-ezels te fokken,
moet het altyd een Merry wezen, die van een Ezel wordt besprongen, die drie jaren
oud moet zyn, groot van lyf, dik van hals, breed van zyde, open van borst, wel van
leden, en muisvaal van kleur; en hy moet gaau van ogen en ooren wezen.
Wat de Merry belangt, zy zal beneden de tien jaren moeten wezen, draagt twaalf
maanden, en dus moet de tyd van dekken de maand April zyn, op dat het jong Ezel
in ’t volgende jaar ontrent de maand Mei ter wereld kome; wanneer de Weide
overvloed van Gras geeft.

De Ezel.
Zo hier de plaats was om den Ezel te pryzen, en dit onderwerp met myne
huishoudelykheid over een kwam, zoude ik genoeg daar over te zeggen hebben: maar
alzo dit hier niet nut zoude wezen, zal men willen dat ik’er eenvoudig niet meer als
waar is van zeg. De Ezel maakt goede cier als men wil; en kan ’t ook gemaklyk
missen, zonder dat hy zich enigermate vermindere.
Hy veelt de slagen van de stok, en honger is hem een onverschillig ongemak,
vindende wel haast iet om ze te stillen, al waren het maar Distelen; en ’t is dit Dier
zonderling dat hoe ’t minder werkt, hoe ’t minder deugt.
Heeft dit beest niet veel aangenaams over zich, ’t heeft weder dat goeds over zich,
dat het niet wil geroskamd zyn, of dat men veel werk maakt van het op te passen,
want zo als het de natuur heeft gemaakt, zo laat men het, zonder te vrezen, dat het
enig ongemak zal overkomen.
Zo evenwel een Vader des huisgezins met zyn Ezeltje wat barmhertigheids heeft,
zo het enige ziekte overkomt, zal hy tot de Paarde geneesmiddelen den nodigen
toevlucht nemen.
stoffen; wat men doen moet eer men het maken van Stoffen onderneemt, zo wel in
die welke men moet uitvinden als namaken.
Eer men ’t maken van Stoffen onderneemt, moet men op drie dingen acht geven:
of ’t een buitenlandse Stof zy die men wil namaken. 2. Of het een nieuwe Stof zy,
die men wil uitvinden. 3. Of het een Stof zy die reeds deurgaat, waar van de waren
een gemenen gang hebben; zo in als buiten’s land.
Deze drie dingen moeten we in overweging nemen, op dat jonge luiden niet te
licht zich inlaten om Stoffen te maken, waar in ze niet zouden kunnen gelukken, zo
ze gene goede onderrechting hadden; ’t geen hunne ondergang kon wezen. Hierom
zullen we hier de bedenkingen in overweging nemen, die jonge Koopluiden op de
drie bevengemelde voorstellen moeten maken, eer dat ze Stoffenweveryen aanleggen;
en in ’t vervolg zullenwe in overweging nemen, hoe zy zich moeten dragen, als zy
reeds in ’t werk zyn, om daar in te gelukken.
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Hierom moeten we weten, dat’er een groot onderscheid tussen een Waar is, die
reets gang heeft, en waar van de deugd reeds by ’t gemeen, door ’t gebruik bekend
is, en die men wil navolgen. Men moet op vyf dingen acht geven.
Het eerste is, dat men moet weten, of de Stof bekwaam zy tot de werken, waar
van men de Weveryen wil oprechten: want het is zeker, dat zo ze van de zelfde
hoedanigheid en deugd niet zyn, dan die, welke uitheemse werklieden gebruiken,
men de zelve nooit zal wel namaken, en gevolglyk zal de onderneming ydel wezen.
’t Is inderdaad onmooglyk een Stof na te apen, zo de Stof die men gebruikt niet
is, als die, welke men wil namaken: want, by voorbeeld, men heeft luiden gehad, die
te Gournay de Sersies van Londen hebben willen namaken, maar daar in niet gelukt
zyn, om dat de Stoffen, welke ze daar gebruikten niet na de Engelse geleken: want
schoonze de Spaanse wollen gebruikten, die ongelyk beter dan de Engelse zyn; zy
hebben nochtans de volmaaktheid van ’t werk niet kunnen bereiken, om dat ze de
Engelse met de Spaanse wol moesten mengen, gelyk ze in dat Ryk doen. Dit mengsel
komt daar van daan, dat ze hunne Wollen niet kunnen alleen gebruiken, en dat ze
met de Spaanse moeten gewerkt zyn, en zo het daar na te Seignele gelukt is, is ’t om
dat de Werkluiden daar Engelse Wollen gebruikt hebben.
Even eens is ’t met de Engelse Kalfslêren gelegen, welke men heeft willen
namaken, zonder te hebben gekund, om dat de huiden der Kalven, die in Vrankryk
komen, daar zo bekwaam niet toe zyn, als die welke in Engeland worden geteeld.
Ten twede is ’t niet genoeg, dat de Hoofdstoffen eveneens zyn, men moet ook
weten, of de waren ter plaatse, daar men een Wevery wil oprechten, de behoorlyke
bereiding kunnen krygen, gelyk ter plaatze, daar men de werken maakt, die men wil
navolgen, om dat daar het welgelukken van afhangt: want men heeft plaatsen, die
tot ene zaak bekwaam zyn, en niet tot een andere, en waar aan de Waters alle de
volmaaktheid van ’t werk geven, zo in het Verwen, als in het Vullen. Men heeft daar
in Vrankryk oneindige voorbeelden van.
De derde Aamerking is, dat, als men een werk wil oprechten, onderstel, dat de
Stof en de Waters goed zyn, en dat men zo wel kan daar in gelukken, dat men tussen
de stof die men namaakt, en het nagemaakte geen onderscheid kan vinden, men weten
moet, of men ze goed koop kan geven, om dat’er Plaatzen zyn, daar de Stof en de
arbeid der werklieden, minder dan op een andere plaats kosten. By voorbeeld, allerlije
Stoffen, die te Parys worden gemaakt, zyn gemeenlyk dierder, dan die men in de
Provincien maakt. De
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rede daar van is, dat men te Parys meer loon aan de werkluiden betaalt, om dat het’er
duurderkoop leven is; dan in de Provincien.
Zo dat, zo de Koopwaren die men in ene plaats deed bewerken, meerder geld
kosten, dan op de plaats welker werken men wilde navolgen, ’t zeker zy, dat de
ondernemer daar zyne rekening niet by zoude vinden: want men moet wel aan merken,
dat de deugd, en de kleine prys, de stoffen in staat houden; en zijn’er die niet by,
vervallenze van zelfs. Men heeft verscheiden voorbeelden van Stoffen, welke men
zederd enigen tyd heeft willen navolgen; die zo dra t’onder gingen, als ze waren
begonnen, om dat zy die ze hadden willen beginnen, geen kennis hadden, en voor ’t
opzetten daar van, de gezegde bedenkingen niet hadden.
’t Vierde dat een Koopman moet aanmerken, om een Stoffemakery op te rechten
van ’t geen hy wil navolgen, is, dat hy verscheiden proefjes daar van moet nemen,
om te zien, of ’t hem zal gelukken; om zich in ’t maken der Stoffen niet in te laten,
die, daar ze zich zo volmaakt niet bevinden, of die niet zeer nakomen, die men zal
navolgen, hun op den hals blyven, zonder ze te kunnen verkoopen; ’t geen hen te
gronde zoude helpen.
Zo men aan ’t proefje, dat men heeft, enige reizen, genomen, ziet, dat men daar
in gelukken zal, moet men daar geen groot getal van Getouwen voor opzetten, maar
alleen vyf, of zes, tot dat men ziet, dat men de waar in volmaaktheid weet na te
maken, en men moet allengskens vermeerderen, zo men vindt, dat het aan den man
wil: want die soorten van Stoffen gaan op enen bof niet deur; en ’t heeft tyd van
doen, om ’t volk te wennen aan de nagemaakte Stof; om dat het deurgaans gelooft,
dat zy zo goed niet is als die nagemaakt wordt; zynde niets, als ’t goed gebruik, dat
het ondervindt, ’t geen het in ’t vervolg doet dragen.
De vyfde Aarmerking is, dat het nodig zy om een Stof deurgang te doen krygen,
welke men namaakt,dat men werkvolk van de plaats vandaan zoekt te krygen, daar
ze reeds is vastgesteld, ja zelf ’t Gereedschap, dat men’er gebruikt, om dat ze eer ’t
werk tot volmaaktheid zullen brengen, als anderen, die daar nog niet aan gewend
zyn.
Dit is te Lion in ’t werk gesteld door hen, die de Zyde Stoffen met Trekwerk hebben
willen navolgen, die te Genua en Genetien worden gemaakt: want zy deden de zo
genaamde Dangon, een Fransman van afkomst, en eer zeer goed werkman van Milaan
komen, en naderhand den Heer Silvio Remono een Milaander, waar aan Vrankryk
verpligt is voor ’t maken van de gouden, zilveren en zyden Stoffen, in volmaaktheid
te Lion; tot zo ver, dat’er geen stof van Italie is, dat men daar niet heeft nagemaakt
in volmaaktheid.
De vyf bovengemelde Aanmerkingen, zyn de voornaamste, welke de Kooplieden
moeten maken, om te weten, of ze daar in kunnen gelukken; en zy moeten de
Werkluiden niet ligt geloven; want de meeste laten’er zich niet veel aan gelegen
leggen, of ze deurgang hebben, of niet, als zy’er maar voor een tyd kunnen rekening
by vinden.
Dus is ’t met de nieu uitgevonden Stoffen niet gelegen, want nimand kent de deugd
der Stoffen voor dat ze door ’t goed, of kwaad gebruik bekend zyn; en men kan niet
veel verliezen op een werk dat eerst is uitgevonden; om dat de Fransen, die natuurlyk
na verandering haken, nooit nalaten ’t te koopen, hoe slecht het ook mag wezen, om
naar de Mode te schynen, en zy laten ’t niet varen, voor dat ze’er de kwade
hoedanigheid in ’t dragen van hebben leeren kennen.
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Hierom is ’t, dat de Kooplieden, die een nieuwe Waar hebben uitgevonden, niet
veel’er van moeten maken, voor dat ze ondervonden hebben dat ze aftrek heeft; zo
wel om de deugd, als de fraaiheid; want die twe dingen zyn nodig, om aan de waren
van een nieuwe Fabryk aftrek te maken, en men moet altyd met een kleintje beginnen.
tot dat men ondervindt, dat men daar in gelukt is. Zo men anders te werk gaat, loopt
men gevaar van zich te bederven.
De twede is van die gebloemde Drogetten geweest, waar van de Ketting Linnen,
en de Inslag wol was, die gemaakt werden met effen werken voor den werkman, en
daarom bragt men de werkluiden van Parys na Poiton, om ’t daar aan drie vier Wevers
in Linnen te wyzen, die daar gene kennis van hadden.
De derde Waar, die men uitgevonden heeft, zyn de Drogetten van Goud en Zilver,
waar van de Ketting ten deele Goud, of Zilver was, dat men nooit tot dezen tyd toe
gezien had. Want gemeenlyk gebruikt men om Stoffen en Bloemen van Goud, of
Zilver te maken, Goud en Zilver dat gesponnen is tot Inslag, en niet tot Ketting, om
redenen naderhand te zeggen.

De orde die men in ’t maken van Stoffen moet houden, en ’t geen men doen
moet.
Die order bestaat voor eerst in zeer naaukeurig Boekhouden, en zonder verwarring,
zo wegens de Stoffasie die men doet komen, en die men in ’t Land koopt, daar ze
vallen, als wegens ’t geen men geeft aan de Werklieden om ze te maken; Boeken
van ’t ontfangen van werken, van verwen, van verzending; Journalen van verkoop,
van kas, van extract, en andere noodzaaklyke Boeken, dienende voor de Manufacturen.
Maar om die order en alles wel te doen houden, daar hier achter van zal gesproken
worden, is ’t nodig, dat’er een Vennoot zy, die op de plaats woont, daar de Stoffen
worden gemaakt, op dat alles wel te pas gedaan worde. ’t Zoude nog beter wezen,
dat een goed Manefacturier daar deel in nam, die reeds het gedrag van wel ervaren
Werkluiden getoond had te kennen, om dat zyn belang hem beter zal doen oppassen,
en men zekerder zal wezen, dat het wel zal gaan.
Onderstel dat de Manufactuur, die twe, of drie
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Kooplieden willen ondernemen, in Tourse Stoffen zy; ’t eerste dat ze doen moeten,
is de Inkoop van Zyden die goed voor die Stoffen is, welke ze maken willen; om dat
de ene’er goed voor is, en de andere voor iet anders; en daarom moeten zy ze uit de
eerste hand, dat is, te Marseille, of te Lion koopen: want de meeste Kooplieden van
die twe Steden verkoopenze in Commissie, voor rekening van vreemdelingen, die
Zywurmen houden, of die ze in ’t klein op Markten van de Boeren gaan koopen, die
daar in doen.
De beste Zyde voor volle- en effen-stoffen zyn die, welke men haalt van Messine,
om dat ze frajer de kleur krygen, en in ’t byzonder ’t zwart, dat een schoone luister
aanneemt, en om dat ze minder verlies onderworpen is, als zy goed is; dat is, als zy
met gene van minder goede hoedanigheden is vermengd.
De Zyden die uit Syrie komen, welk men Zyde van Luges, Chouf, Billedun noemt,
zyn zeer fraai, gelyk’er ook uit Persie en Chine komen, die wit en zeer fyn zyn. Men
krygt’er ook uit Italie, maar die zyn zo fraai niet, uitgenomen die van Boulogne. Alle
die Zyden zyn zeer bekwaam voor allerlei soorten van zyde Stoffen, die zo wel te
Lyon, als Tour worden gemaakt.
Het twede is, dat het ons nooit aan Stoffen moet ontbreken, die men in de Winkel,
of onder de handen der Werklieden heeft; om ze gedurig in’t werk te houden, en ze
geen reden tot klagen te geven, dat ze hunnen tyd verliezen; behalven dat het
ophouden van den arbeid hun de gelykheid van hunne hand doet verliezen, ’t geen
van groot belang in ’t werk is.
Daar by, als zy gene bezigheden hebben, laat men niet na om hun geld op hand
vooruit te geven; en als zy dan weder aan ’t werk komen, haasten zy zich om hun
werk af te krygen, op datze hunnen verloren tyd weder winnen. Dus maken ze ’t
nooit volmaakt, dit is ’t dat broddelwerk maakt, dat men niet kan kwyt worden, en
niet kan verkoopen, als aan kwade betalers, die ze niet dan met verlies kunnen
verkoopen, en zo gemaklyk niet betalen, behalven dat kwalyk gemaakte Stoffe, de
achting van het Manufactuur doet verliezen.
Ten derde. Men moet maken, dat men goede en slechte Werklieden leert kennen,
om dat hier van het maken der Stoffen afhangt. En om de gebreken daar van te leeren
kennen, is ’t nodig, dat men zich in staat stelt om ze te berispen, en dit hun aan te
wyzen, voor al, als zy achtloos zyn om gebroken draden weder aan een te knoopen.
Hier van daan komen de gaten, die ’t gantse stuk deur loopen.
Zo ze niet gelyklyk de aanklopper van het Weefgetou aanhalen, maakt dit dat de
Stof op de ene plaats styf en op de andere slap is, dit is van groot belang, inzonderheid
in effen Stoffen, daar men alle fouten in zien kan.
En in Stoffen met Werken, of om dat de Figuren langer, of korter zyn, zo men niet
gelyk aan werkt; en zo ’t Trekwerken zyn, moet men acht geven, of een trekker alle
de lussen ligt, die nodig zyn om een Figuur te maken; want anders zoude men vinden,
dat op de ene plaats de Figuur vercierd, en op de andere niet zoude zyn; ’t geen ’t
werk onvolmaakt zoude doen wezen.
Maar voor al moet men acht geven, dat als men een Stof met bloemen op ’t Getou
zet, dat men de Figuur naaukeurig doet lezen, op dat’er aan de Tekening niets
ontbreke, die men voorheeft op ’t stof te maken.
Om de Werkluiden by hunne plicht te houden, zo ze nalaten wel te doen, moet
men hun werk verminderen, of ze de Zak geven, zo’er geen verbeteren aan is. Dit is
andere Werklieden een voorbeeld, om zich wel te kwyten; uit vrees dat ze eveneens
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mogten varen: want men moet wel acht geven, dat het veel eer de handen van den
Werkman zyn, die de Waar hare volmaaktheid geven, als de Stof die het uitmaakt,
gelyk ons de ondervinding leert.
Ten vierde. Men moet toeleggen op de kennisse voor Zyden, Wollen, Kottoenen,
Garen en andere soorten van Stoffen, zo die tot Ketting, als Inslag dienen, om dat
de deugd en schoonheid der Ware van de keuze afhangt, die men’er van maakt: want,
by voorbeeld, men heeft in ’t maken van de Zyde Stoffen, Zyden bekwaam tot
Satynen, die voor Armozynen niet goed zyn, andere voor Tabyn, die niet goed zyn
voor de Trypen en de Fluweelen, en dus voor alle werken, en voor Ketting zo wel
als Inslag.
Dus is ’t ook met Lakens en Sersies, want men heeft Wollen, die niet dan voor
Ketting goed zyn, gelyk de Scheerwol is; en voor den Inslag moet men Slagers Wol,
Plootwol hebben, die van de Vellen, of Vachten van geslagen Schapen komt, welke
ze aan de Ploters verkoopen, en het Gaarn voor de Ketting, verschilt van die der
Inslag.
Ten vyfde. Men moet niet alleen op de hoedanigheid der Stoffe acht geven; maar
men moet het Garen ook sorteren, dat is het fyne uit het grove schieten; om dat men
in een Baal Zyde, schoon van enen aart, Zyde zal vinden die zeer fyn is, en die veel
grover, dan de andere is; en zo men ze gebruikt zonder ze eerst te sorteren, zoude
het werk ’t gantse stuk deur ongelyk wezen.
Dit sorteren geschiedt eer dat de zyden worden in de verw gedaan, en wat voor
oplettenheid en naaukeurigheid men ook gebruikt, om ’t fyne uit het grove te kiezen,
men vindt ze evenwel nog ongelyk op de mazen. Hierom moet men nog acht geven
op de Windsters, en haar belasten, dat ze in ’t winden daar op acht geven, en de fyne
op Klossen, of Bobynen doen, en de grove op andere. Eindlyk ’t gantse geheim om
schone Waar voor den dag te brengen is, de Zyde wel ten gebruike te brengen, en
de verliezen te myden, om daar voordeel uit te halen. Dit verlies komt van verscheiden
oorzaken, gelyk hier achter zal gezegd worden.
Eveneens is het met de Wollen gelegen, die men in de Laken- en Sersie-stoffen
gebruikt; om
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dat de Wolbalen altyd niet gelyk zijn; alzo men’er grove en zeer fyne onder heeft,
die van verschillende hoedanigheid zyn, somwyl door de kwaadaardigheid der
Kooplieden, die goed en kwaad deur een doen. Deze is de reden, waarom men’er
een proef van nemen moet; want Wollen van verscheiden soorten onder een Garen
te doen, waar van ’t ene meer invult, dan ’t andere, maakt door deze vermenging ’t
werk onvolmaakt.
Ten zesde. ’t Is niet genoeg de Wol te scheiden eer men ze laat Spinnen; men
moet’er ook nog het Gaarn na ’t Spinnen sorteren, om dat’er zyn die grover en fyner
spinnen: hierom moet men de fynen by een doen werken, en de grove op zich zelve.
Dit sorteren maakt het onderscheid van grof en fyn Laken,of grove en fyne Sarsye.
Men moet daar by in acht nemen, dat de Zydewinsters gene Olie gebruiken, of iet
dat vet is, om te gaauwer met hun werk voort te gaan, hier van wordt de Waar vettig
in ’t dragen.
De hardheid, of zachtheid van den draad, is ook een stuk van veel belang om
Werken volmaakt te maken; hierom moet men acht geven, dat ze wel en gelyk
gesponnen zyn; en men moet eindlyk op alle bereidingen acht geven, waar door ze
gaan moet.
Het Verwen is ook dienstig voor de fraaiheid van ’t werk: want menigmaal doet
een fraaije kleur een Werk verkoopen. Hierom moet een Wever wel toezien, dat de
kleuren niet strepig zyn, en dat de Zyden, die men gebruikt in ene Ketel geverwd
zyn, op dat men ontgaan mogt, dat de stukken door bruinder en lichter banden niet
ongelyk zyn.
Het zevende, daar men acht op moet geven is, als het Stof is afgeweven, dat men
het een redelyken tyd lang op de Bóóm moet laten, om het effener te hebben, en te
maken, dat het niet rimpele; en als het afgerold is, dat men het niet vouwe voor dat
het zuiver zy gemaakt, dat is, dat de knoopen en de pluizen, welke’er de Werkman
onder het maken heeft opgegooid, zyn afgenomen, om het Werk reinder en
aangenamer voor ’t gezicht te maken.
’t Achtste moet het opvouwen van het Stof zyn. Dit moet in de uiterste netheid
geschieden. Zo ’t zyn Fluwelen, men drage zorg, dat de ene vou geen duim uit de
andere komen. Is het Taf, dat de ene omgang over de andere na binnen, of buiten
niet uitkomen, om dat het niet aangenaam op ’t gezicht is, en om dat het gelegenheid
aan de Koopers zoude geven om te denken, dat het kwalyk gemaakt waar: want het
is een zekere zaak, dat als de Lyst van een Stof niet gelyk is, dat het dan kwalyk
gemaakt zy. Dus is ’t met het vouwen van alle Stoffen gelegen, die gevouwen moeten
wezen, naar dat men gewoon is.
Maar eer dat men vouwt, moet de werkman zindelyke en gewassen handen hebben,
om het Stof met vuile, of zweterige handen niet te besmorrelen, inzonderheid, blauwe,
groene, rode en andere lichte kleuren; want men moet aanmerken, dat de minste vlek
in een Stof bekwaam is, om te maken, datze niet verkocht worde.
’t Is ook van gewigt, de Werklieden te zeggen, dat ze einden bejegenende, of enige
andere fout, zorg dragen, dat die komen ter plaatze daar men ze moet laten zien. Dit
kon de Waar wel onverkooplyk maken, en doen gelooven, dat het dns het gantse stuk
deur waar, om dat men dat gebrek niet had kunnen weg steken. Om dit ongemak te
ontgaan, moet de Werkman hebben halve en vierde vouwen, om die fouten te
bedekken. Dit moet echter niet geschieden om te bedriegen, in tegendeel, ’t is op dat
de Kooplieden daar van verwittigd zouden worden; en daarom moet men een eind
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tou aan de Lyst, recht tegen over de plaats maken, daar het gebrek zal zyn, om’er
hem, die het zal krygen, een koopje aan te geven; want men moet in alles trou wezen.
De negende zaak, daar men moet acht op geven, is, dat men de Stoffen, eer men
ze in de Kas doet, laat Looden; zo het te Tours is, door de gezwoorne Werklieden in
zyde; en te Lion, door de Messieurs van de Douane: op datze in de Douane van Parys
zynde gekomen, de Kommisen, die ze bezien zullen, niet verdacht zouden mogen
houden; en zeggen, dat het vreemde Waar zy, en hun gelegenheid geven om ze aan
te houden, zo zy niet gelooid noch aangebragt zyn.
Dus is ’t ook met Lakens, Sersies, Kamelotten, Berkannen en andere Stoffen, van
Garens, die gelooid moeten zyn, om de plaats te weten, daar ze gemaakt zyn; of ze
wel zyn gemaakt, en de langten, en breedten hebben, by Ordonnanties gewaagd.
Ten tiende moet men de Werklieden, door wel.ker handen de Stoffen gaan, die
voor ’t Weven gereed moeten worden gemaakt, gadeslaan, datze’er niet een deel van
achterom halen, gelyk menigmalen gebeurt, zo men’er niet op let. Dit is ook van
belang: want men heeft Stoffehandelaars gezien, die door het stelen der Werklieden
zyn arm geworden. Zie Savary parfait Negociant.
stoffehandelaars. Zy zullen hunne goederen behouden, ja zelf vermeerderen, zo zy
hunne plichten kwyten, en getrou zyn in ’t volgende ter uitvoer te stellen. Want Ap.
Paulus zegt, 1 Tim. IV. 9. dat de Godzaligheid tot alle dingen nut zy: hebbende de
beloften van dit, en van ’t toekomende leven.
I. Zo zy hunne Lakens, Sersies en andere Stoffen van Wol en Garen, hebben
volgens de Ordonnantie van den Vorst, zo in langte, als breedte doen maken;
Ordonnantie van Louis Articul 1. tot 32.
II. Zo zy tot hunne Stoffen gene Wolle gebruikt hebben, voor datze gezien, en
goedgekeurd zyn door de Meesters en Gezwoornen, Ald. Art. 41.
III. Zo ze de Zelfkanten der Lakens van de zelfde langte, als de Stoffen, en sterk
genoeg gemaakt hebben. Ald. Art. 32.
IV. Zo ze de Ketens van de Stoffen op de gestelde breedte gemaakt hebben. Ald.
32.
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V. Zo ze geen Wollen, Garen en andere Stoffen, op ’t eind van ’t Stuk gemaakt
hebben, dan in de overige langte, en de breedte.
VI. Zo ze gene Wollegoederen te koop hebben aangeboden, eer ze zijn door de
Gezworen Opzienders bekeken, om te zien, of ze de hoedanigheden hebben, door
de Ordonnantien vereist: Art. 411.
VII. Zo ze als Drapiers, Sersiemakers, Arbeidsluiden, of Vollers hunne Waren
niet hebben zo uitgerekt, datze in de langte weder krimpen kunnen, en smaller worden.
Ald. Art. 52.
VIII. Zo ze Meesters geworden, hunne namen en hoedanigheden van Meesters zo
wel op de Registers der Rechteren van de Plaats hebben laten opschryven, die recht
hebben om van de hoedanigheden der Stoffen kennisse te nemen, als van die van
hun Gilde, op den tyd welke de Ordonnantie medebrengt. Ald. Art. 34.
IX. Zo ze hunne namen en hoedanigheden in de Registers niet hebben doen
schryven, en zich zonder verlof der Rechteren van ’t Gilde aan den arbeid niet gezet
hebben, of zonder hunne Leertyd, naar de Ordonnantie te hebben volbragt. Art. 54.
X. Zo ze jaarlyks de Opzienders, of Gezworen van de Wevers en Sersiewevers
hebben benoemd. Ald. 54.
XI. Zo de Opzienders, of Gezworen wel en be-behoorlyk hunne commissie hebben
uitgevoerd, en getrouwelyk verslag aan den Rechter over de Stoffen gesteld, van alle
overtredingen van de Reglementen hebben gedaan; Ald. Art. 39.
XII. Zo de Opzienders, of Gezworen, de Stoffen, op ’t wederkomen van de Vollers,
nagezien hebben; de Lakens en Sersies en andere Stoffen getekend hebben, met het
teken der plaatse daar ze gemaakt zyn, zo ze naar de Reglementen zyn; en zo ze daar
in iet gebrekkigs vinden, ze hebben aangehouden om’er verslag van te doen aan de
Gezworen Rechters over de Stoffen gesteld. Ald. Art. 39.
XIII. Zo de Opzienders en Gezworen der Plaatzen, daar men Markt houdt, de
Lakens, Sarsies en andere Wollen., of Linnen-stoffen, die men daar brengt, hebben
gezien. Ald. Art. 40.
XIV. Zo de Opzienders en Gezworen hebben getrouwe aantekening van alle de
Waren die afgezonden worden, van den dag der afzending, en van den naam der
Kooplieden hebben gehouden, die ze toebehoorden. Ald. Art. 42.
XV. Zo de Opzienders en Gezworen, Hallen en andere plaatzen om de Koopwaren
te ontfangen, wel gesloten gehouden hebben, voor de zekerheid van gezegde
Koopwaren, uit vreze van verantwoordlyk te zyn in hunnen naam, over het verlies
dat hun kan overkomen. Ald. Art. 42.
XVI. Zo de Kooplieden en Werklieden door fynheid niet hebben ontgaan, of
opentlyk ’t nazien van Opzienders en Gezworen geweigerd. Ald. Art. 43.
XVII. Zo de Opzienders en Gezworen hun Ampt, afgaande de Registers en
Papieren, rakende hun Gilde, hun getrouwlyk in handen hebben gegeven, die hun
zyn opgevolgd. Ald. Art. 35.
XVIII. Zo de Stoffemeters de Waren niet hebben gemeten zonder met het teken
der Plaats, en de naam der Werklieden op het hoofd van het stuk op het Getou
getekend te wezen, en niet op ’t eind. Men verbeurt’er door, voor de eerste Reize
vyftig Livres, en voor de twede reize een gelyke som, en verbod van zyn Handwerk
te doen. Ald. Art. 36.
XIX. Zo de Stoffemeters hebben allerleije Waren van Wollen en Linnen; want
men verbeurt hondert Livres voor elke overtreding. Ald. Art. 44.
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XX. Zo ze, voor dat ze voor Meester aangenomen zyn, hunnen Leertyd hebben
by een Meester van ’t Handwerk uitgediend, en in hunnen dienst zyn gebleven. Wat
de Lakens belangt, den tyd van twe gantse jaren aan een; en voor de Sarsjes drie
jaren; waar van Acte gemaakt is voor een Notaris, die geregistreerd is in ’t Gildenboek.
Art. 47.
XXI. Zo ze Leerlingen, of Maats zynde, hunnen tyd hebben besteed, en hunne
dingen gedaan gelyk behoort: anders misdoet men, en moet zyne Meesters schaadloos
stellen, en hun vergoedinge doen van de kosten en intresten naar gelang van den tyd,
welken ze kwyt zyn. St. Thom. q. 62. Art. 4 in Corp. Ibid. Art. 99.
XXII. Zo ze in hunnen Leertyd zich niet uit ’t huis hunner Leermeesteren, zonder
wettige oorzaak hebben t’zoek gemaakt, en daar over zyn gevonnist door den Rechter.
Ald. 44.
XXIII. Zo de Meesters hunne Leerlingen, zonder wettige oorzaak, niet hebben de
zak gegeven, en daar over zyn gevonnisd door den Rechter; want zy verbeuren dertig
Livres. Ald. Art. 47.
XXIV. Zo de Meesters niet hebben verleid en verlokt de Leerlingen, of Gezellen
van andere Meesters: want zy kunnen hen niet te werk stellen, dan op de boete van
sestig Livres. Ald. Art. 57.
XXV. Zo de Leerjaren uit zyn, en, de Proef gedaan zynde, de Leerling bekwaam
zy geoordeeld, de Opzienders en Gezworen, om hen Meester te maken, en voor dat
ze hun Brieven van aanneming geven, hem geen Maaltyden, of geschenken hebben
afgeeist: want zy kunnenze daar niet toe dwingen, noch ze hun geven, op de boeten
van schorsing in ’t Meesterschap voor een jaar, en honderd Livres voor de overtreding.
Ald. Art. 48.
stokvis heeft men onderscheiden in Lenge, Rondvis en Bakkelaau, waar van men
de eerste voor de beste houdt; Zy komen van de Kust van Terraneuf, tussen ’t Eiland
del Assumptrom en kaap Breton, en Noorwegen ten voornaamste, alwaar men ze op
de Klippen droogt.

Op zyn Hollands.
Om ze te eten, beukt en weekt men ze een nacht in schoon water, en windt ze aan
rollen, waar in men nog wel Ryst doet, ten zy men die liever in een schoon doekje
deed; daar na kookt men ze

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1055
ruim in water, doch zeer zachtjes, want hoe men ze zachter kookt, hoe ze aangenamer
en malser is: daar na dist men ze op, laat’er het water afloopen, doet ze in een Schotel,
legt de Ryst aan een koekje gekookt in ’t midden, en giet’er de Boter over; men
neemt gemeenlyk Mostert, Peper, Zout, op ’t Bord, elk naar zyn smaak.

Anders.
Men snydt ze in stukken, laatze enen nacht in water weeken, en in ruim water koken;
neemt een Kasserol, en doet daar een stuk Boter in, Bieslook, gehakte Pieterseli en
gestootte Peper. Men neemt de Stokvis uit het water, en legt ze op dezen toestel, en
doet daar by Uijen, die op kolen zyn gebraden. Zet de Stokvis op ’t vuur, en schudze,
tot dat de Sous gebonden is; en gebonden zynde, windtze in zyne Schotel op, en zetze
warm op voor een Voorspys.
stoken is een woord, dat eigentlyk betekent brandbare stof by vuur te brengen; en ’t
vuur brandend te maken en houden. Maar daar van daan wordt het overgebragt om
het doen van zulke te betekenen, die geesten uit zekere stoffen, door middel van
destillatie, scheiden; en in ’t byzonder betekent het, het doen van zulken, die
Brandewyn, Koorn-brandewyn, Jenever, enz. destilleren; waar van daan zy, die dit
doen, den naam van Stokers dragen.

Gereedschap tot het stoken van Koorn-brandewyn nodig.
Men neemt een Ketel van 10. Amen, met twe Aanzetkuipen, ieder van 5 Amen; om
daar in ruw te kunnen stoken, en dan vervolgens met de fyne Ketel een Aam daags
te stoken.
De Ketel moet van goed, taai, sterk roodkoper zyn, en onder dikker van koper, als
van de zyden; en aan de zyden van onderen op na boven toe, tot aan ’t gat van den
Helm, rond opgaan. Om ruw te stoken hoeft men ze juist niet vertind te hebben; maar
om fyn te stoken moet ze zeer wel vertind wezen.
Deze Ketel moet op een dikke muur tot de voet iugemetzeld wezen, en deze muur
moet van onderen rondom de Ketel gaan tot boven toe, daar na de Schoorsteen toe
loopen, op dat de vlam en rook, rond om de Ketel gaande, dezelve heet make. Ook
moet in de muur, rondom de Ketel, een vierkant gat twe, drie gemaakt worden, om
de Ketel van buiten te kunnen schoonmaken. In de Schoorsteen moet een Yzere
Schuif wezen, om het vuur te kunnen regeren: deze doet men toe om’er de warmte
in te houden, als de vlam van Hout, of Turf gedaan is, en ’t vuur te regeren als het
te sterk brand, of te grote hette in ’t stoken geeft.
Onder de Ketel moet wezen een ruim langwerpig Stookgat, met een goede starke
yzere Rooster, met de scherpe kant na boven, om as gemaklyker’er doorheen te doen
vallen. Voor ’t gat moet een goede yzere, of kopere deur, of schuif wezen, als mede
voor ’t Asgat, om daar door uw vuur voor al in een verwulfdeSchoorsteen wel te
kunnen bewaren, en die Deur voor ’t overloopen der Ketel wel te kunnen sluiten. ’t
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Asgat, dat onder de Rooster komt, moet groot en diep zyn, om daar voor 4, 5, of
meer dagen de as te kunnen bergen. Daar voor moet een yzere Deur buiten de
Schoorsteen gemaakt zyn, om als de Ketel overloopt, of de Helm springt, genen
brand te kunnen veroorzaken.
De Helm die op de Ketel is, moet dicht zyn, van rood en fraai koper, van binnen
wel vertind, gelyk ook de Pyp der Helm tot de Slang toe. Over de Helm heen moet
een sterke Sluitband van goed yzer, of taai koper gemaakt zyn. Deze moet in ’t stoken,
tegen het opvliegen van den Helm, en ’t overlopen der Ketel, wel gesloten zyn.
Anderen zetten wel tot het zelfde einde een hout op den Helm, pal tegen een balk.
Ter zyde van de Ruwe Ketel, moet staan een grote open Koelkuip, die 10, of 12
Amen water houdt; Hier in moet gedurig koud water zyn, of gehouden worden. Doch
men hoeft het zo koud niet te houden als men Ruw, dan als men Fyn stookt, want
dan moet het altyd koud zyn. Als het laau wordt, tapt men het door de bovenste kraan
af, en pompt in de vierkante Bak van boven weder koud water in. Deze Bak moet in
’t midden van de Koelkuip door de bogten van de Slang gaan, tot op den grond,
alwaar ze vier grote gaten moet hebben, om het koud water daar door te laten loopen,
en ’t warme na boven te dringen.
De Slang in deze Koelkuip staande, moet van rood koper welvertind wezen, en
hebben op zyn minst 8. bochten. Hoe de bochten veelvuldiger zyn, hoe de Brandwyn
beter verkoelt en overkomt. Het eind van deze Slang moet in de Koelkuip niet lager
komen, dan dat men’er van buiten gemaklyk een Stekan onder kan zetten, om’er de
overgekomen Brandewyn in ’t ontfangen, of door een kort insteek buisje in een vat,
daar toe in de grond staande, te kunnen leiden. De Slang moet van boven een grote
span onder de Kraan komen, om altyd zo diep onder water te blyven staan. ’t
Ontfang-vat behoort 6. Amen te houden, en recht overeind in den grond voor de
Koelkuip, onder de Pyp der Slange te staan, om’er het nat van ’t ruw stoken in te
vergaderen. In de bovenbodem moet een rond Pompgat zyn, om’er een Pomp in te
kunnen zetten, en de Ruwe Wyn in de fyne Ketel te pompen. Over dit Vat moet een
Luik zyn, om te beletten, dat’er gene vuiligheid noch vuil water in storte. Dit Vat
moet men om het vierendeeljaars, met koud schoon water reinigen. Dus moet men
ook somwyl de Koelvaten aftappen en reinigen.
Men moet voorts hebben, om alle dag te kunnen stoken, 12 Kuipen van 5 Amen
elk, om te zetten; 2 open Stekannen met hengzels, ider van 3 vierendeel, om het koud
water en Gerst in te
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dragen. Een lange Geut om water in de Ketel te laten loopen, en ’t warme uit de Ketel
te pompen, of tappen; en ’t Mout in de Ketel te laten loopen.

Hoe men de Mout tot Korenbrandewyn maakt.
Als men uit Granen Brandewyn wil stoken, neemt men Haver, Gerst, Rog, Tarw,
Spelt. Men weekt het enige dagen in zoet Regenwater, legt het om te schieten, gelyk
men gewoon is met Mout te doen, dat men brouwen wil. Men keert het op zyn tyd
om, om voor ’t heetworden en verderf zorg te dragen. Als het wel geschoten is doet
men ’t wyd van malkander, om koud en niet goor te worden.
Wil men daar terstond van gebruiken en aanzetten, neemt men zo veel men wil
destilleren, kookt het met water tot dat het Graan berst, en schudt het in een
Aanzet-tob. Daar na laat men het eerst wat verslaan, tot dat het laau is. Dan doet
men’er wat verse Biergist op, dekt het warm toe, op dat het aan ’t giste rake. Al het
genoeg gegist heeft, ’t geen ten langste in 3 dagen moet geschieden; doet men ’t in
de Ketel, en stookt’er zo lang Koornbrandewyn van, als ’t proef houdt, of ’t branden,
of zissen wil. ’t Geen in de Ketel overblyft noemt men Spoeling, die men aan Ossen,
Koejen, Varkens geeft.
De overgekomen Koornbrandewyn moet als anderen, nog een reis, of twemaal
worden overgehaald. Dan wordt ze lieflyker, en beter van smaak, als andere
Koornbrandewyn.

Om ze een Wynsbrandewyns reuk, smaak, lieflykheid te geven.
Neem den bovengemelden Koorn-brandewyn, doe ze weder in de Ketel, giet op een
Aam daar van 3 vierendeel goede Wynmoer in de Ketel. Haal die te samen over, en
rectificeerse, ze zal oprechte Brandewyn schynen.

Anders.
Men maalt ook wel het graan zonder mouten, zet het met laau water aan, giet het op
zyn tyd in de Ketel, Balneum Mariae, of Mariebad geheten, welke zo wel als de Helm
is vertind. Deze Ketel zet men in een andere kopere Ketel vol laau water, stopt het
deksel dicht toe, en het gat, daar men ’t ingiet, en destilleert’er Brandewyn af. Dus
doende brandt de Ketel niet aan: maar ’t uitgeschoten graan geeft beter, of meerder
Brandewyn.

Aanmerken.
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Men hoeft het Mout juist niet te koken, éér men het te werken zet; echter moet men
het zo warm als ’t van den hoop komt, met laau water in de Aanzet-tobbe begieten.
Dit gedaan zynde, begint dit Koorn straks te werken, en men heeft geen Biergist van
noden, om ’t te doen arbeiden, of het moest terstond niet beginnen. Doch op deze
wys brandt de Ketel veel lichter aan, en heeft men zulken lieflyken en rinsen
Brandewyn niet, als wanneer het gekookt is. Men heeft ook als het gekookt is meer
Brandewyn.

Hoeveelheid der granen tot destillatie.
Enigen nemen een Schepel Tarwe- en een Schepel Roggemout, tot een 2 Aams Ketel.
Een zak Garstemout, en een zak Roggemout, op een 4 Aams Ketel.
Een zak Gerste- en een zak Roggemout op een 2 Aams Ketel.
Twe Schepels Gerste-, en twe Schepels Tarwemout.
Op een Ketel van 2 Ton water, een Mud Roggemout alleen.
Een Mud Rogge, en een Mud Tarwe op een 2 Aams Ketel.
Het boven beschreven is de gemakkelykste en voordeeligste manier, die hedendaags
gebruikt wordt; schoon, hoe meerder granen men daar by doet, hoe de Brandewyn
zwaarder is.
Men gebruikt op de bovenstaande wys, in andere Landen ook Haver, Hirse, Erreten,
en andere Vruchten, maar men laat het eerst schieten, en handelt’er dan als boven
mede. De Erreten zyn zo bekwaam als andere Koornvruchten: en geven wel twemaal
zo veel Brandewyn, maar branden licht aan, of men moet ze in een zak doen.

Om Mout en Moutwyn, op zyn Wesups te maken.
Tot een Ketel van tien, of negen en een half Aam, om twemaal daags ruw te stoken,
neem twe zakken oud Koorn, en twe zak Wintergerst, door malkander, dat is, in ider
Kuip een zak Koorn, en een zak gemoutte Wintergerst; hoe ’t Koorn ouder hoe ’t
beter is, en meerder Brandewyn uitlevert. Ja al was ’t schoon dat het twintig, dertig,
veertig jaren oud was; en al was het de vermytte korst van ’t Koorn; schoon andere
daar van niet houden, als niet zo veel gevende.
NB. Om een Aam Koorn-brandewyn te stoken, moet men hebben acht zakken
Koorn en Gerst; en min, of meer, na dat men ’t beslag wel heeft doen uitwerken, en
op zynen rechten tyd heeft afgestookt.

Om tot twe Kuipen op de boven beschreven Ketel te mouten.
Neem twe zakken Gerst, twe dito Rog, giet ze in een, of twe vlakke wyde Tobben,
laat ze des Zomers 24 uren, en des Winters 36 uren in Regenwater weeken; laat het
staan op ene gematigde plaats. Dog ’t Graan moet twe, of drie duim onder water
staan. Giet daarna’er het schoon water af.
Leg daarna uw Graan dunnetjes op een koele steenen vloer, en gematigd vertrek,
dat warm

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1057
kan worden gemaakt, of anders op ene warme zolder; roer het alle dagen twemaal
wel zachtjes om, tot dat de Worteltjes van ’t Graan beginnen te schieten. Droog daar
na die Mout op een hééten Eest.
Als het Graan droog is, laat het grof en plat, en niet rond malen, noch fyn; anders
zal het in de Kuip niet wel werken, ’t klontert te veel, en brandt ligt aan.
De Zetkuipen moeten wezen drie voeten hoog, boven wyd vier voeten, onder twe
en een half, om vyf Amen te houden.
Om twemaal daags te stoken, moeten tot vier zulke Zetkuipen daags wezen acht
zakken, welke tot dit werk daaglyks gereed moeten staan.
Enigen nemen tot een mengele, of kop Mout, twe mengelen, of koppen koud water,
of tot een emmer Meel, twe emmers water.
Giet in idere Kuip tot op den bodem een en een zesde Stekan, of naar de hitte, of
koude der lucht twe Stekan koud water; en laat uit uwe Ketel twe en een half aam
kokend heet water pompen, om de behoorlyke warmte te hebben om te zetten. Of
anders pompt zo veel in de Destilleerketel, als gy nodig hebt; zet de Helm daar op,
met de Pyp in de Slang, en stook daar onder tot dat daar damp uit komt, en ’t water
zal heet genoeg zyn om te beslaan.
Neem dan tot ider Kuip twe zak van ’t gemelde Mout door malkander; of gelyk
anderen doen, twe derde Gersten- en een derde Roggen-mout, of half en half; of 250
ponden Gersten- en Roggen-mout door een gemalen, tot 6 Ton water. Roer het wel
door een, op dat’er gene klonters in blyven. Alles tot een dikke pap door een geroerd
zynde, spoel de Kuip rondom schoon af; laat het dan een uur stil staan; daar na zult
gy die Kuipen elk twe uren lang wel door malkander roeren en arbeiden, om de
klonters te breken.
Giet daar na op ider Kuip zo veel kout water, dat de Kuip op een handbreed na
vol worde, en niet volder, op dat het Mout ryzende, niet over zoude loopen.
Doe daar na op ider Kuip des Zomers twe, en des Winters drie Mengelen beste
verse en dikke Gist, en roer alles wel door een.
Men laat ze des Winters dicht gedekt staan, om te beletten dat ze koud worde:
maar in ’t opvullen, moet men’er zo veel warm water by doen, dat het te zamen heel
laau worde. Doe’er dan de Gist by en roer het wel om, tot dat het begint te schuimen,
en laat het zo drie vier dagen staan, tot dat het rins is geworden. Des Zomers laat
men ’t ongedekt staan, ten ware het niet werken wilde; dan moet het gedekt worden;
en zo ras gy ziet dat het werkt, ontdekt men ’t, alzo het somwyl te sterk en ras zoude
arbeiden: want stond het lang te gisten, zouden de sterkste geesten vervliegen en
zuur worden.
’s Winters laat men ’t 4 dagen, des Zomers drie dagen lang, of tot dat het rins
wordt staan werken, niet tegenstaande de korst binnen dien tyd al mogt na den grond
gezonken zyn; daar aan moet gy u niet kreunen, voor en al eer ’t rins is geworden.
Om twemalen daags te stoken, moet men twaalf Kuipen hebben; en tot ider Kuip
Moutnat twe zakken in voorraad te hebben.
Men moet op elken dag precies de zelfde gereed maken.
Vrydag avond maakt men de Kuipen voor Maandag gereed; Zaturdag avond, voor
Dingsdag; Maandag morgen, voor Woensdag; Dingsdag morgen, voor Donderdag;
Woensdag morgen, voor Vrydag; Donderdag morgen, voor Zaturdag.
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Hoe men Ruw stookt.
Neem uwe twe bereidde Kuipen, welke aan Mout en water, maar negen en een half
Aam Moutnat moeten uitmaken, alzo de Ketels om ’t overloopen vry wat binnen den
rand moeten blyven, en schept ze in de Geut, of lange Bak, op dat ze in de Ketel
loopen; maar om voor aanbranden zorg te dragen, leg onder op den bodem in uwe
Ketel zuiver Stroo, dat gene kwade reuk noch duffe smaak heeft; anderen smeren
voor ’t aanbranden, de bodem der Ketel met Spekzwoord; anderen doen’er wat
Boekweit en Tarwen Mout, ten dien einde deur malen; dog niet te veel.
Steek uw vuur onder de Ketel in brand, terwyl gy’er de Mout in schept; en roer
somwyl voor ’t aanbranden van de Mout, dit eens om; en als uw Mout in de Ketel
zynde, gy ziet, dat de Ketel begint te rooken, roer dan nog eens om, zet de Helm op
uwe ketel, sluitze wel, gelyk ook de Helm met de Slang, doe uwe yzere Beugel over
de Helm, of uwe Stempel onder den Balk, en smeer uwe Helm ter deeg toe met
Lynzaatmeel en water, tot een Pap gemaakt, of Roggendeeg, gemengd met wit van
Eijeren, of zonder dit, op dat’er geen damp uit de Ketel kome.
Men neemt dan nog wel een doek drie, vier dubbeld, of een Hoedvild zo groot als
’t hoofd van de Helm, die men nat houdt, om de geesten te beter te doen stollen, en
neder loopen. Stook dan gestadig en zachtjes voort, maak dan dat de Pyp van de
Slang gevangen worde in uw Ontvangvat. Als gy uwe hand op de kant van den Helm
boven niet meer kunt houden, zal de Slang haast loopen; en zo hy te sterk loopt, doe
uw vuur ten eerste met de yzere Plaat in de Schoorsteen toe; op dat het niet overloope,
en de Helm, of Slang aan stuk springe. Hier door zouden ongelukken, of brand
ontstaan- Zo ’t zacht loopt, doe de Vilt, of Vaatdoek koud op de Helm. Loopt het
langsaam, of begint het te verminderen, doe de Schuif open en vermeerder uw vuur,
tot dat het op zyn pas komt. Open en sluit dus de Schuiven, om ’t loopen altyd op
zyn pas te hebben. Bewaar uw ruw gestookte in uw Ontfangvat, tot dat gy fyn stookt;
en hoe gy dit eer doet, hoe het voordeeliger is, om dat anders te veel geesten
vervliegen. Hierom moet het Ontfang-vat dicht gesloten zyn.
’t Is derhalven best, dat men die niet langer als van

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1058
2 Ruw-stooksels, zynde 4 Amen ruw nat, ten langste 2, of 3 dagen beware; legt het
ruw nat langer, is ’t schadelyk, en zoude het gans bederven.

Om Jeneverbessen ruw te stoken.
Neem tot de Zetvaten van 8 Amen, twe derden-len gekneusde Bessen, een derde
koud water zonder Gest; laat het des Winters gesten. Doe’er dan een vierendeel
Wynmoer by; en zet de Bessen in de kelder. Laat het des Zomers 4, of 5 weken staan,
des Winters 6, 8 of 10 weken, en tot dat het zinkt.
Doe daar na de Ketel tot op een span na vol, zet’er de Helm op, op dat het koke.
Als het begint te koken, stop het Rook-, Inwerp-, Brand-gat toe, anders zal het te
sterk loopen. Ga dus voort tot dat gy, na verscheiden Stokingen, 8 a 12 Amen ruw
Jenevernat hebt. Bewaar dit in uw Bewaarvat, dat wel dicht gesloten is. Hoe dit ouder
is, hoe het beter reuk heeft, en de krachten meerder zullen wezen, en beter Jenever
geven.

Om Fyn te stoken.
Neem het ruw gestookte; doe het in de Ketel, vullende deze daar mede, tot op een
span na. Stook in ’t eerst weder hard aan, tot dat de Ketel warm wordt, en de Pyp
begint te druipen. Sluit dan uw Rookgat, doch zo na als nodig is om uw vuur te doen
branden. Stook voorts zo lang u goeddunkt, en ’t goed in staat is, en in ’t vuur brand,
of in een Proefglas de proef houdt; bewaar het overgelopen Jeneverwater in een goed
Vat.
Gy kunt weten, of de Ketel afgestookt is; zo gy van ’t overgekomen nat uit uwe
Slang op de Ketel giet. Als zy is afgestookt zal zy niet sissen, of razen: maar wel zo
zy niet is afgestookt. Om een tienaams Ketel af te stoken heeft men 5., of 6. uren
werk.
De proef, die men neemt is deze. Zo de Wyn te sterk is, gaan de belletjes haast
weg, en hy is onklaar; Is hy te slap, gaan de belletjes haast weg, en dan is hy wit en
onklaar: maar is hy recht naar proef, dan komt’er in midden een schuimtje, dat zo
haast niet weg gaat.
Om fyn te stoken, moet men by tyds koud water in ’t Koelvat doen, en in ’t stoken
het ter degen koud houden.
Men moet de Helm wel toesmeren, op dat’er geen ongeluk kome door ’t
uitwasemen; en moet met geen Brandende Kaars dicht by de Ketel komen, op dat
de damp niet in den brand vliege.
Van 4 Amen ruwe Koornbrandewyn, krygt men een Aam goede Koornbrandewyn.
’t Nat dat in ’t Fynstoken uit de Slang komt, wordt in besloten Stekannen met
hengsels, en een losse Boom daar wel op sluitende, met een Sponsgat ontfangen.
’t Onklare moet in een byzonder Vat gedaan worden; en ’t heldere in een ander.
Zo lang’er kragt is by het geen gestookt wordt, moet men aanhouden, en ’t by de
goede Brandewyn doen.
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Om een fyne Ketel af te stoken, heeft men acht, of negen uren nodig.
’t Overgebleven nat gebruikt men wel, om des anderen daags ’t Mout weder aan
te zetten, in de plaats van warm water, en giet’er zo veel zoet water by, als men nodig
heeft; of men gebruikt het om de Koorn-brandewyn mede op proef te zetten.
Men maakt ook van ’t overgeschoten nat, als ’t niet al te hard is, of lang uit
getrokken; nog een Azyn die veel zuurder, en rinser van smaak en geur is, als
Bier-azyn.

Hoe men de gestookte Koornbrandewyn op de proef brengt.
Giet op elke 5 Stekannen Koornbrandewyn, 3 Stekannen schoon Regenwater, of
anders van ’t overgebleven in de Ketel, of van ’t geen nageloopen is. Men verbetert
ook wel de Brandewyn, met op 8. Mengelen goede Brandewyn, 8. dragma Alsem te
doen, en die deur te roeren.

Hoe men van Wynen en dunne droeven stookt.
Vul uwe Ketel met een vierde koud Regenwater, en ’t overige Wyn, tot op een voet
na aan den rand: maar om van aanbranden vry te zyn, kan men ze in een Mariebad
destilleren; stook en destilleer zo lang de kragt duurt. Haal ze daar na weder over
om fyn te stoken, en maak’er de proef op. Daar na zult gy ze nog een reis, of twe
over halen, en t’elkens daar nog een grote hand vol Zout, of twe in doen; dan zal de
Brandewyn schoonder en sterker worden.
Maar om Moeren, Wynen, of Bieren, die dik zyn te destilleren, is ’t best die eerst
uit te persen, om ze voor aanbranden te bewaren; en doet in een Aams Ketel 8. zakjes
Wynmoer, die in ’t destilleren wel nat door malkander moet zyn; dat zal ’t als
Brandewyn worden, en alle zoete stof beletten schielyk op te vliegen.
Tot Franse Brandewyn, neemt men Franse Wyn; en tot Rynse, Rynse Wyn; dan
zal ’t’er na smaken-

Om van Wynmoeren Brandewyn te stoken.
Als de Wynmoeren reedlyk dik zyn, moet men’er een derdedeel, of de helft schoon
zoet water onder mengen, en roeren het wel deur, en maken het dun, zo dat’er gene
klonters in blyven; giet het dan ter degen op een Ketel. Is ’t nog te dik, moet men’er,
eer ’t in de Ketel gaat, nog meer water by doen.
Leg dan geglommen vuur onder de ketel, en roer somwyl om ’t voor aanbranden
te bewaren; en als het begint te ryzen, zet’er uwe Helm op, sluit hem met uwen
Beugel, en smeer hem digt met Lynzaat-meel; stook dan sachtjes met een helder
vuur; leg een natte vilt om den Helm, en
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hou ’t vuur in bedwang door uwe Schuif in de Schoorsteen; en brand het te hard,
schuif hem toe; en brand het te zagt, haal hem open.
Trek’er dan zo veel af, als’er goed en wel komt af loopen, en zo lang als de
overgekomen Brandewyn nog sist. ’t Eerste dat overkomt moet alleen zyn gehouden,
zo lang als ’t zeer wit begint te loopen, en doen het weer by de Moer. ’t Geen
naderhand overkomt is goede Brandewyn. Maar is hy nog niet goed, moet hy nog
eens zyn overgehaald.

Op zyn Duits.
Doe in een Ketel van twe Amen half water, en half dikke Moer, meng het wel dun,
tot dat’er gene klonters in zyn; doe ze in uwe ketel, en vul ze tot twe voeten na aan
den rand. Stook’er geglommen vuur onder, en roer de Moer in de Ketel om, en als
zy in de Ketel begint te ryzen, zet’er de helm op, en regeer uw vuur; als boven.
Hier uit kan men 30, of 32 mengelen goede Brandewyn maken, of meer, of minder
naar dat de Wyn sterk is. Wil men ze sterker hebben, moet men ze nog eens overhalen
en bewaren. Maar haalt’er dan verder tot veertig mengelen Droefwyn af, moet men
die byzonder houden en bewaren, tot dat men 120 stoopen heeft. Deze haalt men op
nieu over, en’er 70 Mengelen goede Brandewyn af.

Om uit Honig te stoken.
Neem acht, of tienmaal meer warm water als Honig; doe’er by varse Biergist, of
warme Wynmoer, en handel’er mede, als met de Koornmout; en als zy uitgearbeid
heeft, destilleerze. By Honig moet men veel water doen om te doen arbeiden: maar
schoon de Honig veel Brandwyn geeft, men kan’er echter den smaak niet aan
benemen.
stok is een Kunstwoord van het Byen houden, en betekent een Maatschappy van
Byen in ene Korf, onder enen Koning by een huishoudende.
stollen, is dik worden; dit wordt van vet gezegd, of van dingen die dik worden door
vermenging van twe dingen onder een.
stomp, wordt in den Tuinbou een afgeknotte tak geheten; welke in ’t snoeijen altyd
verboden word te maken.
stonden. Maandstonden der Vrouwen;
Neem droge Hoenderdrek, fyn gemaakt tot een dragma in witte Wyn, den tyd van
twe, of drie dagen, in. Dit brengt ze voort; of wel doe een schilletje gestoten Look
op de Navel.
stoof. Zie badt.
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stookkunst. Zie scheikunst.
stoppende Geneesmiddelen. Zie remedie, en aldaar samentrekkende Sluitmiddelen.
stoving is een Geneesmiddel, ’t geen men gemeenlyk van een afziedsel van
verzachtende en verkoelende kruiden maakt, om de hardigheden van den onderbuik
te verzachten, of van samentrekkende vochten, om zwakke deelen te versterken.

Hoe men ze gebruikt.
Men doopt’er Linnedoeken in, als zy nog heet zyn; of men doet Lywaatten zakjes
met kruiden, bekwaam om te stoven koken, en warm op de deelen van den zieken
leggen. Men maakt ook droge stovingen als Haver, of gebraden Zemelen, welke men
tussen Lywaat doet, en heet op Jichtige plaatsen legt. Het gebraden Yzerkruid, ’t
geen men gebruikt op de zelfde wys voor de pyn der zyde in ’t Zydwee. ’t Glaskruid,
’t geen men op de pisgangen legt in het Graveelkolyk. ’t Zout en de As die men doet
tot Kalk branden, en om den hals legt, om Zinkingen te weren.

Om op een gemaklyker en dienstigerwys te Stoven.
Men moet twe Linnen zakjes hebben. Dit Lywaat moet zacht en halfsleet zyn, en
vierdubbel gevouwen; men legt het een om ’t andere op. Men moet ze eerst een
weinig uitnypen, om ’t grootste gedeelte van de vocht’er uit te krygen, daar ze nat
van zyn. Men moet zorge dragen, dat die zakjes op de plaats niet koud worden, daar
ze opleggen, en zo dra de zieke daar kennis van krygt, moet men die wegnemen, die
koud geworden is, en de andere in de plaats leggen, die gestoken is in het zelfde
afziedsel. De stoving moet ten minste een uur duren. Men moet niet vergeten een
Laken acht dik onder den zieken te leggen, om te beletten dat de Stoving niet op ’t
Bed druipe, en den zieken niet verkouwe.

Een verzachtende en verkoelende Stoving.
Zie daar ene Stoving, die goed is om de hardigheid van de Lever, of Mild, den
Onderbuik, of Lyfmoeder te verzachten.
Doe in vyf pinten water tot op een derde Violen bladen koken, met Malve, Heumst,
Kruiswortel, Bééren-klaau, van elks een hand vol; wortels van Althea en Lelyen
klein gesneden, van elks vier oncen, ongestooste Lynzaad en fyne Gtiek, van elks
een once; Kamille en Melilote-bloemen, van elks een handvol. Men moet het afziedsel
deurzygen en uitpersen; en’er, gelyk boven, gebruik van maken.

Een Stoving, die goed is voor Raauheden, Maagkolyken, Zwakheden, en
verslapping van vezelen in de Buikloop en Spysloop.
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Maak droge Noten in een pot over ’t vuur heet, en Jeneverbeijen; doe alles tussen
twe Lvwaten en leg het op de Maag.

Stoving voor Ontledingen en Kneuzingen.
Kneus, Jenever- en Laurier beijen, en stamp granaatschillen, van elks een once. Hak
de bladen van de Smeerwortel, Orego, Hop, Scordium, en rode Rozen, van elks een
hand vol.
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Hebbende het daar na alles met den andere gemengd, doe het in zakjes van ene grote,
naar gelang van ’t beledigde deel. Hebbende het toegenaaid, doe het in zware rode
Wyn koken, op een derde. Laat uwe zakjes koud worden, neem’er daar na een van,
en nyp het ligtjes uit tussen uwe handen, en leg het op het beledigde deel, en laat het
daar op ontrent een uur, verander het daar na, en leg het ander in plaats; ga dus voort
met veranderen vyf, of zesmaal. Laat’er eindlyk het laatste, dat gy’er oplegd, den
tyd van vyf, of zes uren op. Deze Stoving is zeer goed voor ontledigde deelen, om
zenuwen te sterken, gelyk ook Spieren, Banden, en om Gezwellen te ontbinden; die
op Kneuzingen volgen. Zy is ook goed voor Raauheden, als men ze op de Maag legt.
streek is een twe en dertigste gedeelte van ’t Kompas. Hier by rekenen de Zeeluiden
de plaatzen van waar de winden komen.
stremsel. Zie lubbe.
strik is een Kunstwoord van de Jagt. ’t Is een klein toutje in de Hagen, of naauwe
deurtochten gespannen, met een glyjende knoop waar mede men Hazen, Konynen
en ander wild vangt en wurgt, ’t geen daar deur wil.
Men maakt ze ook wel van drie Paardeharen, insgelyks met een glyende knoop
gemaakt; men vangt hier Vogels mede, zo om den hals als pooten. Men maakt ze
ook van Sentory, of Koperdraad.

Om Harten, wilde Zwynen, Wolven, Vossen en andere, grote en kleine Dieren
te vangen.
Men moet eerst de plaats weten daar de Dieren gewoon zyn deur te loopen, daar na
een Boom A. kiezen, waar van de stam niet dikker dan een goede Staak is, en tien,
of twaalf voeten hoog. Zo men een Strik voor een klein dier wilde zetten, moet men
de dikte en hoogte van den Boom, of Boomtje naar deszelfs grootte nemen. Gy moet
den Boom A. tot aan den grond toe; aan den kant, waar door het Dier moet gaan,
zyne takken benemen, en maken daar een Strik G. van Yzer aan vast, of van Touw
op de plaats F. Recht tegen over dien Boom moet gy een andere zoeken, of daar
dichte by een stok B. zult vast maken, welke gy zult inkeepen, ter hoogte van vier,
of vyf voeten in C. min, of meer, naar de hoogte van ’t Beest dat gy zoekt te vangen.
Trekkende daar na by het tou van de Strik, zult gy den Boom als een boog buigen,
en hem vast zetten aan ’t eind in de keep C. van den Boom B, op dat hy niet
wederkeere ter plaatse van waar hy is gebogen. De Strik G. moet midlerwyl door
toutjes, of takjes van kruiden D E. op hare plaats worden gehouden. Deze Strik moet
ruim genoeg zyn, en op de hoogte van ’t Beest geplaatst te worden, ’t geen zich daar
in verward vindende, en de Boom dan uit de keep gaande, springt met geweld af, en
de Strik verwurgt het. Men kan deze Strik op verscheiden plaatzen te gelyk zetten.
Zie het Figuur hier achter.
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Andere Strik, bekwaam om allerlei soorten van Beesten te vangen.
Men moet vooraf onderstellen, dat de deurgang van ’t Beest, dat men vangen wil,
een paadje zy daar een Heg, of Hakhout op zy komt. Zo dit zo niet was, moest men
enige takken van Boomen ter plaatse steken daar men de Strik wilde zetten.
Dit ondersteld zynde, moet men gelyk boven een Boom A. van twaalf, of vyftien
voet, wat min, of meer hoog naar de hoogte van ’t Beest onderstellen; hou de takken
aan den kant af, daar het Dier deur gaat, en maak aan de plaats F. twe dunne sterke
Touwen vast, waar van het een zal dienen, om’er de Strik G. aan vast te maken, die
zeven, of acht duimen lang is, en aan de twe einden vlak is.
Als men geen Boom A. heeft, gebruikt men een Staak van groen hout, die men
diep in den grond steekt; daar maakt men een keep in, een voet, of anderhalf van den
grond in L.; daar na zoekt men een anderen Boom B. die tegen over den anderen
staat, en kipt hem drie, of vier duimen van den grond in. Als men den laatsten Boom
niet heeft, kiest men een struik van een Boom, of steekt een Paal in den grond, die
sterk houdt, en’er niet uit gaat. Voorts, de eerste Boom moet niet te dik zyn, om te
buigen, gelyk we wat hoger hebben aangetekend. Daar na zult gy een andere Staak
E. nemen, die van middelmatige dikte is, of by gebrek daar van een hoepel die een
derde, of de helft langer is dan het pad wyd is; welke gy in de langte doormidden
zult spouwen. Daar na zult gy de twe einden, elke met een toutje aan een binden.
Daar na zult gy twe kleine wiggetjes L. tussen de spleet steken, digt by de toutjes,
om de spleet der staak open te houden, en in ’t midden van die opening zult gy aan
weerskanten, drie, of vier yzere punten vast maken, die sterk, scherp, en twe vingeren
lang zyn, of daar ontrent. Gy zult die Staak zeer styf vast maken aan den Boom A.
op de plaats H. en aan de Staak B; dragende zorg, dat gy ze als een boog buigt.
Daar na zult gy een andere Stok nemen, die zo lang is, als het pad wyd is; gy zult
hem aan de ene kant plat maken, en kippen ze aan de andere kant in; latende daar na
het platte eind tegen den Boom A. rusten, zult gy het toutje en kleine houtje C. zo
trekken, dat de Boom A, waar aan gy ’t vast hebt gemaakt, zich als een boog kromt.
Alles dus geschikt zynde, zult gy een keep in den Boom B. maken, en brengen
daar met geweld een van de einde van het kleine houtje in, en ’t andere eind in de
keep van de Stok D. Zo, dat hy niet hoger van den grond zy, dan drie, of vier duimen,
aan dat eind, daar het aan de andere kant moet zyn van een voet, of daar ontrent.
Maak daar na ee Strik G. styf vast aan ’t andere
[illustratie]
[Plaat 56. pag. 1060. Fig. 1. pag. 1060. Fig. 2. F. de Bakker del. et sculp.
1741. STRIK.]
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toutje, dat aan F. vast is. Men kanze een weinig laten opgaan in de spleet van de
Staak E, of ze met een toutje, of een takje vast maken, aan de twe Boomen A. en B,
op de plaats I. ’t Is dienstig de Strik dus vast te maken, om zorg te dragen, datze niet
draje, en men ze vlak houde.
Dus de Strik zynde gezet, zult gy een Plank K. onder de Stok D. op zyn kant zetten,
om voor een tre te dienen, schoon dit niet volstrekt nodig is. Dit gedaan zynde is ’t
Tuig gespannen, en ’t is onmooglyk dat het beest’er deur gaat zonder te worden
gevangen. Voorts om hun de reuk van Mensen te benemen, die hen konden dien weg
doen myden; moet men zich, voor ’t zetten van den Strik, de handen met Gras vryven,
of met den drek van een Beest, daar ze zin in hebben. Men zoude ook by de Strik
kunnen leggen, of Eikels, of Vlees, of Kruiden, naar de zinlykheid van ’t Beest, dat
men wil vangen. Zie achter de Figuur.

Soort van Strik, om verslindende Dieren te vangen.
Men moet een soort van Kamertje, of Hokje, dat vierkant is, maken, met palen van
vier, of vyf duimen over ’t kruis en acht, of negen voeten hoog. Men moet ze styf in
de aarde steken, zettende de ene van de andere twe duimen, of daar ontrent, en maken
deze aan een vast met andere Palen, die’er van buiten dwers tegen leggen. Aan enen
van de kleine zyden van dit Vertrekje zult gy ene opening laten, daar gy een deur
aan zult maken, met goede helling, goed Yzerwerk, en die door toevallen sluit. Aan
de andere kant, die daar recht tegenover is, zult gy een Ring vast maken, daar gy een
Tou deur zult steken, aan welks een eind gy een groot stuk aas zult vast maken; en
aan ’t ander een Klemhout, ’t geen gy overdwers zult leggen tussen de Poort en de
Deur, om de Poort open te zetten. Zodra het Beest de Roof zal ruiken, zal ’t’er in
komen om ze te vatten, en ’t willende mede nemen, zal ’t wakker aan het Tou trekken,
en door dit middel ’t hout weghalen, ’t geen de Deur open hield. Terstond zal de
Deur toesluiten, en om dit nog schielyker te doen, kan men’er een grote steen achter
aan vast hangen, die daar nog meer gewigt aan gevende, zyne beweging zal
verhaasten. Deze Strik is gemaklyk, en geeft geen ongemak aan de Reizigers, die
somtyds in de kuilen vallen, die men graaft, en gevaar loopen van zich te bezeeren,
of zeer kwalyk hunnen tyd deur te brengen.
Om Wolven en Vossen te lokken in de Strik: Zie aas.
stroo is een pyp en stam van groot en klein graan, ’t geen gedorst is. Men gebruikt
het Stroo om’er de Paarden en andere beesten mede te strojen. Daar van daan komen
de Mesthoopen, die dienstig zyn om Landen te mesten. In de Huurcedels met de
huurders gemaakt, maakt men werk om de Stroo en Stroobergen op Hoeven te laten.
Men geeft ook ’t Koornstroo aan ’t Vée, om ’t tot Voeder te dienen. Men geeft ze
ook Gerstenstroo; enigen dryven, dat dit voor Paarden noch Koejen goed zy, ter
oorzake van de Vezels die in hunne tanden komen, en de beesten beletten te eten.
Deze aanmerking wordt in ’t algemeen niet goedgekeurd, en de gantse wereld begrypt
niet, dat de Vezels van ’t Gerstenstroo, dat ongemak aan Paarden, of Rundren geven.
Alzo ’t Roggestroo langer is, maakt men daar Bindzels van, of groot Stroo om de
Gerven te binden, de Wyngaarden en andere dingen, die den Landbou betreffen, op
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te binden. ’t Haverstroo is zoet en lekker; de Glasblazers gebruiken ’t om’er hun
Glas in te verzenden. Men maakt van Stroo velerleije werken, als Matten, Stoelen,
Koorden, Zonne- en andere Hoeden, Matrassen, en Borduurwerk, men verwt het met
verscheiden kleuren.

Geheimen om allerlei Verwen aan ’t Stroo te geven
Schoon allerlei soort van Stroo goed zy, om te verwen, zyn echter de ene soorten
beter dan de anderen. By voorbeeld; het Roggestroo is beter als Weitenstroo, alzo ’t
langer en zo dik niet is. ’t Gerstenstroo is ’t beste van allen, alzo de leden langer zyn,
maar dik en breeder. Ik heb een geestelyken gekend, een man die zeer handig met
Stoowerken wist om te gaan, die Haverstroo voor alle andere prees. Men moet maken,
dat het Stroo in den regen niet heeft gestaan. Dies te frajer en minder gevlakt is ’t.
Men moet het witste bewaren, om ’t wit in de mengeling te gebruiken.

Om Stroo Rood te verwen.
Men moet Brasielhout nemen, dit aan kleine stukjes doen, en het den tyd van een
halfuur doen koken, tot dat al het verwsel in het water is geraakt; daar na moet gy
die Verw in een verglaasde pot doen, die het vuur verdragen kan, en daar het Stroo
in laten weeken, op heette as, tot dat het Stroo de kleur gevat heeft. Men maakt het
meer, of min rood naar den tyd, welke men ’t’er in laat. Hoe men ’t langer in de
Verw laat staan, hoe ’t meerder vat. Men moet zorg dragen, dat het in ’t droogen
zyne kleur houdt; men moet het daarom liever hooger, dan lager van kleur maken.
Let wel, dat men het Stroo twe, of drie dagen in Aluinwater moet laten weeken, eer
men ’t in de Verw zet, anders zoude het de kleur niet vatten.
’t Aluinwater is niet anders, dan de steen der Aluin fyn gestooten, en in vers water
gesmolten; voor twe potten water moet men nemen, de grootte van twe Eijeren
gestooten Aluin.
Andere Rode kleur. Gelyk het eerste rood veel eer Ponceau is, dan helder rood,
en al is ’t gemaklyk te maken, weinig in gebruik is. Men moet nemen Cochenille,
die aan kleine stukjes doen,
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ze laten in water koken, tot dat’er het Verwsel geheel uit is gehaald, daar na moet
men ’t in een verglaasde pot doen, doen’er het Stroo in, en ’t op heette as, den tyd
van vyf, of zes dagen, laten trekken, en’er alle dag wat uit nemen, om verscheiden
soorten van kleuren te hebben. Niet te vergeten, dat het eerst in Aluin voor alle
kleuren moet bereid zyn.
Voor Appelbloessem moet men sap van rype Moerbyen nemen, dat eerst in
Aluinwater, als boven, is bereid. ’t Is niet nodig gezegde kleur te laten trekken. Stroo
vat deze licht, schoon ’t koud is, en gelyk men over al en altyd geen Moerbeijen kan
vinden, maakt de zoete Wyn, als zy eerst uit de Wynpers komt, dit vry wel. By gebrek
van zoete, moet men andere rode Wyn nemen, die van Beestebloed-kleur is. Deze
maakt die kleur vry wel; maar niet gelyk de eerste, die beter het Stroo vat, dan de
twede, en de twede dan de derde. Die Stroo van velerlei hoogte van de zelfde kleur
willen hebben, hebben niets anders te doen, dan’er alle dagen enigen uit te halen; en
gelyk men de Stroo in de Verw vyf, of zes dagen lang moet laten; op dat ze de kleur
in volmaaktheid vatten, is het goed’er alle dagen enigen uit te halen, en dit is ’t middel
om’er wel in te gelukken.
Voor Goudkleur moet men de wortel van een hout nemen, dat de Verwers onder
den naam van geel hout gebruiken, om die kleur te verwen. Het is geel van kleur, en
maakt een zeer fraai Auroor. Men moet het aan kleine stukjes doen, het in water
koken, tot dat’er de kleur is uitgehaald, en laten’er ’t bereid Stroo in weeken. Anders,
men heeft alleen het Stroo door den Liksteen te laten gaan, alzo het reeds geelachtig
is.
Voor het Geel, moet men nemen het zaad van de Nerprum. Men moet ze in ’t water
doen koken, tot dat’er de verw af is; men moet het in een verglaasde pot doen, het
Stroo daar in laten weeken, op heete as, of men moet’er Saffraan in laten koken tot
dat’er de kleur is afgetrokken, dat is, den tyd van een klein half uur. Dus moet het
met alle deze kleuren gaan, die men in water moet laten koken, zetten dit in een
verglaasde pot, en doen’er het Stroo in, en trekken ’t alles op heete as.
Men moet aanmerken, dat het Stroo bereid zynde, gelyk men heeft gezegd, als het
in gemene loog van gemene as heet is getrokken, trekt het zelve een zeer schoon geel
aan, ’t geen echter zyne kleur verliest, als men de Stroo plakt. Dus kan die kleur geen
dienst doen, dan wanneer men ruikertjes toestelt, die met de naald, met zyde worden
gemaakt.
Anders. Doe koken in water Terra Merita, dat wel is gestooten, en laat daar uw
Stroo in weeken.
Voor de Violet kleur; Deze maakt men met Indies hout, ’t geen men aan kleine
stukjes doen moet, en doet koken in water, tot dat’er de kleur af is. Men doet het
daar na in een verglaasde pot met bereid Stroo, om het op heete as te laten trekken.
Als men ’t lang in de verw liet, zou het zwart worden; dus moet het voor die kleur
dienen. Het zoude ook gans zwart worden. Zo men daar een weinig tyds veel
Brazieljehout in zette. Daarom moet men’er maar weinig te gelyk in doen, tot dat
men de Violet kleur heeft.
’t Stroo op heete as te laten trekken is niet anders, dan heette as in een Komfoort
te doen, om’er de pot met Stroo op te zetten. Men heeft die assen niet dan drie,
viermaal daags te vernieuwen. Deze manier van trekken is voor allerlei kleuren. Zo
de Potten, waar in gy het Stroo laat trekken niet hoog genoeg zyn, om daar in te
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kunnen, en ’t niet tegelyk onder kan staan, moet men ’t alle dag omkeeren, op dat
een van de einden niet bruinder, dan het ander zy.
Voor de blaauwe kleur. Deze kleur kan men niet maken, om dat het Stroo van
binnen in de holligheid kleur vattende, deze het groen in de plaats van blaau maakt,
door ’t mengen van de Stroo kleur. Maar zy, die moeite willen doen om fraje kleuren
te maken, nemen Stroo dat zo is gekleurd, als ik hier achter zal zeggen. Bevochtigende
het een weinig, voor het openen maken, zy het met een houte Polyst glad, of met het
Hecht van een mes, aan de kant daar het gelykst is. Nemende met een een Pennemes,
dat wel moet snyden, de ruwe zyde van het Stroo, aan het binnenste van ’t Stroo, om
daar het Polysthout over te krygen. Maar alzo de andere, dat is, de buitenste kant van
het Stroo, uitnemend glad van natuur is, en niet kan houden, al werd het op Papier
geplakt, en daar af zoude gaan, als men het Stroo zoude krygen, moet men ook die
glimmende oppervlakte van het Stroo met een Pennemes daar afnemen. Hierom moet
het Stroo zeer dik zyn, en het leggen in een verwzel op deze wys gemaakt.
Men moet Indigo nemen, dat een turquin blaau is, dat in water smelt, stoten dit en
zetten het in vers water te trekken, tot dat het gans is gesmolten. Men neme de grootte
van twe neuten op een Chopyn, water, om daar in uw bereid Stroo te weken op heette
as. Let wel, dat deze kleur een vry schoon groen geeft, als men daar in Stroo laat
weeken, dat te voren in geel geverwd is. Men moet zorgdragen, dat men in generlei
verw het Stroo moet laten koken, om dat het rimpelt, zo dat gy ’t niet zoude kunnen
gebruiken. Men moet de verw ook niet al te heet maken.
Zeer schoon Groen. Men moet nemen Spaansgroen, dit in Azyn laten smelten,
daarna moet men’er een klein glaasje Brandewyn in gieten, of overgehaalde
Brandewyn, en daar in uw Stroo, op heette as, laten trekken. Zo gy het Stroo in dat
trekzel een weinig laat staan koken, zal het een hoog groen hebben, dat’er schoon
uitziet: maar men moet zorgdragen, dat men ’t niet te lang laat koken, op dat het niet
krimpe. ’t Zal goed zyn de pot te sluiten, waar in de verw is, op dat de kracht der
Brandewyn niet vervliege.
Anders. Laat de Azyn in een weinig Wynsteen van Mompellier weeken. Doe’er,
na uw eerste Weeksel
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naar gelang wat Spaansgroen in, en laat het nog wat weeken. Doe daar na in dit twede
Trekzel uw Stroo weeken, ten minste een maand lang.
Voor Schaarlaken moet men nemen scheersel van Ratyn, of doen’er Scharlaken
scheersel in, en daar na in Brandewyn laten weeken, tot dat de kleur wel is gevat;
daar na moet men daar in Stro zo lang laten weeken, als het nodig is.
Voor helder Rood. Laat Brasielhout den tyd van vier en twintig uren lang in laau
water trekken; laat’er daar na uw Stroo in weeken, en zy zullen met een aangenaam
helder rood zyn geverwd.
Voor Purper. Neem Orseille, doe het hard koken; laat daar het Stroo vier en twintig
uren lang in weeken, en het zal een fraai purper hebben.
Voor de Persik-kleur. Neem Orseilje, laat het in laau water weeken, laat’er daar
na uw Stroo in staan, tot dat het de kleur van Persik heeft aangenomen.
Voor ’t Zwart. Laat uw Stroo, dat reeds Violet is, in een verw van groen weeken.
stroodek, is een uitvinding der Tuinluiden, om in de Winter, tot weinig kosten, met
lang Stroo en enige Latten, een Dek en Schuiling voor hunne Bedden te vinden, om
voor de kouden de Planten te bewaren, die daar door zouden bederven. Om dit
Stroodek te maken, zyn ze te rade geworden, om vlak op den grond neder te leggen,
drie lange Latten van zes of zeven voeten, en ze evenwydig van een te leggen, twe,
of drie voet van malkander. Daar na hebben ze dwers over die Latten heen een laag,
van lang Stroo, een duim dik heen gelegd, ter hoogte van vyf, of zes voeten, en zo
lang als de Latten zyn; en daarna hebben ze nog drie Latten over dit bed van Stroo
heen gelegd, zo datze op de andere leggen. Vervolgens binden ze met teenen de
onderste aan de bovenopleggende; en eindlyk hebben ze’er nog twe andere Latten
dwers overheen gelegd, en over een van de twe kanten van dit werk, om ’t alles styver
te maken. Door dit middel hebbenze het Stroo tussen de latten opgesloten; zo dat
alles met malkander een soort van Tafel uitmaakt. Als deze Tafel op zyne breede
zyde overeind staat, en door poten in de grond staande overeind wordt gehouden,
maakt zy een soort van kleine heining, die de bedden voor koude winden bewaart;
dit noemt men Schermen, om dat het die plaatsen voor snywinden beschermt; terwyl
de wederstuit der Zonnestralen daar een warmte geeft. Of men legt dit Stroodak vlak
op den grond, welke men te voren van enige dwersleggende latten voorzien heeft,
die op paaltjes rusten, die in den grond zyn geslagen, een duim, of vyf hoog van den
grond zyn, om te maken, datze niet te na aan den grond zyn. Als zy dus leggen
belettenze de Sneeu en koude daar op te vallen, by voorbeeld op de Saladen, en de
vroege Radys. Zie daar hoe ’t Stroodek gemaakt en gebruikt wordt.
stroop. Zie siroop.
strot. Dit is een deel des Mensen, tussen ’t hoofd en de schouders gelegen. Men
neemt ze somwyl voor de keel, welke het inwendige van den hals is. Zy is aan enige
ongemakken onderhevig.

Remedien voor de ongemakken van de Strot.
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I. Als men ziet, dat men het spog niet deur kan zwelgen, moet men het Imperiale
water van Kolkothar nemen, (Zie daar van hoe men ’t maakt op ’t woord colcothar)
daar Lywaat in doopen, en het om den hals slaan, en ’t daar een uur acht, of negen
om laten.
II. ’t Water van verse Moerbeijen, met de destileerketel overgehaald, is’er zeer
goed voor.
III. Doet Gerst koken, doe’er wat Suiker in, en drinkt het als een Gerstedrank.
IV. Neemt een goede lepel beste Honig, een lepel Wyn-azyn, zet dit op heete as,
om de Honig te laten smelten; dat middel is uitnemend. Men moet daar mede gorgelen,
en kan ’t zelf deurzwelgen.
V. Men moet nemen een Vitrioolsteen van Ciprus, en hem doen in een glas water,
om daar een kleurtje aan te geven: als het zal de behoorlyke kleur gekregen hebben,
moet gy daar een drup, of twe Geest van zwavel op doen, dit maakt ze zo helder als
voren. Men moet hier mede gorgelen, maar’er niet van deur laten gaan.

Voor enkele Wonden van de Strot.
VI. Neem ’t sap van de bladen van Aardveil, met een weinig Zout, raak daar mede
de Zweer aan, of met het Unguentium van Egyptiacum, of met zout water, of met
een once Rosenhonig, met een dragma geest van Zwavel, of van Zout gemengd.
VII, Tegen Heesheid: neem de bladen van Malve, doe ze koken, en maakze op de
wys van Spinasie klaar.
struif wordt van beslagen Eijeren in de Pan gebakken gemaakt. Men maakt ze van
velerleije soort.

Struif met Suiker
Men klutst Eijeren, doet’er een fyn gehakte Citroen-schil in, een weinig Room van
Melk en Zout, alles wel ondereen zyude geslagen, bakt men ze in de Pan. Eer men
ze op een Schotel omkeert, suikert men ze in de Pan; daar na keert men ze na den
kant om, die kleur heeft gekregen, legtze op een Schotel, en doet’er Suiker over, om
ze heet voor te zetten.

Struif met Champignons en Room.
Deze Champignons moeten gestoofd en in tween zyn gesneden, daar na neemt men
Eijeren, welke men met Pieterselie en Zout wel slaat. Men doet daar de Champignons
deur, en men bakt de Struyf gelyk andere. Men kan dergelyke Struiven met
Mousserons en Morilles in Room, met kleine erreten,
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en Room, met de toppen van Aspersies en Room, en de bomen van Artisokken op de
zelfde wys gereed gemaakt. Men maakt ook Struif met witte Aardappelen met Room,
en zwarte Aardappelen ook met Spinnasie en Zuring.

Struif met Ham.
Maak een gehakt van een gekookte Ham, meng ze met Eijeren, en doe als met het
voorgaande.

Gevulde Struif.
Neem ’t Borstvlees van een Kapoen, of enig ander gevogeld, dat gebraden is, hak
het klein, doe daar onder gekookte Ham, vette Lever, alles ook gehakt, maak’er een
gestoofd van dat wel gekruid is, maak daar na uwe Struif, en draag zorg, eer gy ze
maakt, dat ze kleur heeft gekregen; dis ze daar na op, en als gy ze heet opdist, doe’er
Schape- of Rundnat over.
Men kan de Struiven met allerhande gestoofden vullen, gelyk de Borsjes van een
Kalf, de Lever van een Haas, Konyn, gehak van een schyf Kalfsvlees, vette Lever
alles tot Ragout gemaakt, met een vulzel van Vis, de Hom van Karper. Men doet ze
ook in de vaste dagen vullen met Moeskruiden, die fyn gehakt zyn.
Neem wat Venkel, Dille, Kervel, Fiolebladen, Reinvaren, Waterkers, Zuring,
Beteunie, Leverkruid, Cichorei., Spinasie, en de bladeren van zwarte Aalbessen,
Parrei, Goudsbloemenkruid, Madelievekruid, hak het onder een, meng het met Eijeren,
bak het met Boter, ’t is smaaklyk.

Om een Appelstruif te bakken.
Neem twaalf Rabauwen sny ze aan stukken als tot een Taart, doe ze in een platte pot
met een goed stuk Boter, en wat Suiker, schudt ze dikmaal om, maar roer niet, doe’er
als ze murruw zyn geworden, vier, of vyf geklopte Eijeren deur, neem dan een pan
met Boter, en als die begint te snerken, strooi’er fyn gestooten beschuit in, met Suiker
en Kaneel onder een, zo dat de bodem bedekt is, doe’er dan de Appelen op, bestrooi
ze weder met beschuit, dat ze bedekt zyn, doe weinig vuur op ’t dekzel, en laat het
bakken.

Om Spekstruif te bakken.
Neem dunne stukjes Spek, doe ze in de pan, en dan twe, of drie ronde oubakken
stukken wittebrood, waar van de korsten zyn gesneden, en die geweekt zyn in
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zoetemelk, en klein gevreven in een platte pot; roer’er zes, of acht Eijeren onder, en
bak het in de pan.
struiken en struellen, wil niet anders dan kwaat hout beduiden, daar weinig voordeel
van komt, en dat niet is dan Brem, Dorens en Distelen, enz.
struisvogel is een van ’t grootste gevogelt dat’er is, alzo’er zyn, die meer, als tien
voeten hoog zyn, als men ze van boven van ’t hoofd af tot onder aan de voeten toe
meet. ’t Hoofd is klein en men vindt’er weinig brein in, en is gedekt met klene gele
haartjes, zo dat het byna kaal is, gelyk ook de dyen en zyden. De ogen zyn rond, met
beweegbare oogleden van boven, tegen de gewoonte der Vogelen aan. Zyn bek is
kort en puntig, de tong klein, de hals lang, en met een soort van kleine dons gedekt;
een weinig grys en glimmend, dat meer na haair als veders gelykt. Men noemt het
ook dikmaal het haair van een Struisvogel. De rug is breed; de vleugels zyn kort,
met fraaje witte veders voorzien, of zwarte, of bruine, gryze, zachte, donsachtige. ’t
Lyf is met witte veders, zwarte en gryze bedekt. De staart is wit, de dyen groot, grof
en spierig; zonder veren, maar met een gerimpeld wit rosachtig vel. De pooten zyn
met grote schubben gedekt, en men vindt, dat ze enig gelyk naar die van een Kemel
hebben. Dit heeftze de den naam van Struthio Kamelus doen krygen. De pooten zyn
verdeeld als die van Koejen, hebbende maar twe grote klaauwen. De geboorteplaats
van deze Vogels is Afrika, Morenland, Arabie, en Peru. Zy bemint Woestenyen. Men
vindt’er dikmaal grote troepen van. Zy loopt snel, maar gebruikt de vleugels niet om
te vliegen, maar zy dienen hun voor zeilen, als zy voor de wind hebben. Men gebruikt
de vleugels en staart tot verciersels op de hoeden, en op Ledikanten. Die van de
Mannetjes komen zyn schoner en meer geacht, dan die, welke van de Wyfjes komen,
om dat ze veel groter zyn, beter voorzien, en de einden ronder hebben, en de zyden
fyner. Elke van die vleugels draagt aan haar eind twe lighamen, een dun lang hol,
hard als een horen, hebbende byna een Figuur van een Pen van een yzer Varken. De
Eijeren zyn zo groot, als een kinds hoofd, byna eirond. De schil is dik, glad, hard en
wit. Men maakt’er Vaten van, en ’t binnenste is goed om te eten.
De Struisvogel eet Kruiden, Gerst, Boonen, Beenen; zy zwelgt ook Yzer;
Keisteenen verteert ze door vryven, en kleinmaken, ’t geen ze in de maag overkomt;
maar zy krygt’er geen voedsel van. Die harde stoffen dienen haar niet, dan om zachter
stoffen daar ze voedsel van hebben, en’er mede gemengd zyn, te kleinsen en fyn te
maken. Zo ze daar meer van deurzwelgen, dan ze tot het bryzelen van doen hebben,
zyn ze daar ziek van, en sterven.
stryken is een Schippers woord, ’t geen nederhalen, of laten betegend, en op Zeilen
en Vlaggen wordt toegepast; en op alles, wat in een Takel hangt.
stuifregen is een fynen Regen, die in de Winter na een Mist valt.
stuipen, stuiptrekkingen. Deze zyn ongeregelde en onwillige bewegingen der
deelen, die getrokken worden.
Men heeft driederhande soorten van Stuiptrekkingen. Men heeft ze daar de Mens
styf en recht
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van is, zonder voor-, of achter-over, of over-zyde getrokken te worden; men heeft
ze waar in ze voorwaards worden getrokken; en men heeft ze, waar in ze achterover
getrokken worden.
De Stuiptrekkingen ontstaan van te grote volheid, zo wel als van te grote ledigheid
van bloed; of door winden, of door samenstemming der maag; of der andere deelen.
Zo zy van een wond, of val veroorzaakt,van braken en verlies van verstand verzeld
gaan, zyn zy doodlyk, gelyk ook die, welke van een ingewortelde droogte verzeld
gaat.
Wat die belangt, welke van overvloed worden veroorzaakt, men kentze daar aan,
dat zy in volle gezondheid imand schielyk overvallen, of in ’t begin ener ziekte, of
kort daar aan, of aan luiden, die te veel drinken, of in ledigheid hunnen tyd
deurbrengen. In zo een Stuiptrekking zal men de zelfde levenswys en geneesmiddelen,
als in de Apoplexie, of Lamheid gebruiken, vooral zal daar het Schroei-yzer dienst
doen; of zo’er de Koors op komt, geneest ze terstond.
Door ledigheid, zo’er enigen schyn is, dat men is vermoeid, of uitgeput, door te
veel doen, of door ’t gebruik van te sterke middelen, of door te veel hartzeer, of door
bloedverlies, of door hongerlyden, of door een lange en gedurige koorts. Schoon alle
deze tekenen doodlyk zyn; men zel ze echter allengskens trachten door licht
verteerbare spyzen te herstellen; waar van men dikmaal maar niet veel te gelyk zal
nemen; als Rys met Melk gekookt, of een Hoen, gepelde Gerst, Haverde gort,
Amandelmelk met wat Suiker, het Bad eens daags, met een deel water van Zemelen,
dat men heeft gekookt.
In bloedverlies zal men laten, zo ’t van over vloed is gekomen: maar men moet in
dit alles wel zyn verzekerd.
De stuiptrekkingen, die kinderen van de winden overkomen, of van tanden, of van
vochten, of door Wurmen, die de maag prikkelen; zullen genezen worden, zo men
ze ’s morgens nuchteren geeft twaalf, of vyftien greinen Rabarber, of de schil van
Oranje- appelen gestooten, of in Vleesnat, of in een Ei, of in een gekookte Appel, of
in Konfituren een dag twe, of drie lang. Men kan ze ook Kruis en Munt gestooten
geven; en van tyd tot tyd doen innemen twe, of drie druppen Thriakel-water, of
Imperiaalwater, met een lepel water gemengd. Daar na zal men ze den buik met het
sap van Alsem vryven, of met Wyn, daar Alsem in geweekt is, of Aloë. Of men zal
ze op den buik een Pleister leggen van Aloë, en Meel van Lupynen gemaakt, van
elks evenveel, met het sap van Alsem. Dit smeert men over Lywaat, om het op te
leggen, gelyk gezegd is. Grote luiden zullen Thriakel-water gebruiken, of
Imperiaal-water, of een voorschrift in Apoplexie gegeven. Of zy zullen een handvol
Salie en Mariolein in een pint Brandewyn weeken, met een vierendeel Suiker, om’er
’s morgens en ’s avonds een lepel van in te nemen, en’er de slag van ’t hoofd mede
te smeren, als ook de neus, en van binnen de handen. Men kan’er ook bydoen een
handvol Kwendel, en twe handen vol Betonie. Zy zullen niet gebruiken dan wassingen
van Alsem, Kamille, Melilote, daar ze twe oncen Olie van Neuten zullen bydoen, en
zo veel Olyven Olie. Zy zullen somwyl een Nat van de pot gebruiken, dat niet is
gezout, met zo veel rode Wyn; of zy zullen een groot glas Olyven-olie uitdrinken.
Men heeft ene trekking, uit een gebrek der zenuwen ontstaande, die men
opkrimping van zenuwen noemt, en een andere die door een toeval geschiedt, als de
zenuw is gekwetst; hier moet een handig Heelmeester hulp aan toebrengen. De andere
ontaart menigmalen in een lamheid die beving veroorzaakt, of ene doofheid van het
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deel; waar in zy gevallen is. Men kan’er de zelfde hulpmiddelen aan toebrengen als
aan de lamheid. Men geeft’er van naar de jaren.
Men heeft nog ene trekking, die door de Slangesteek wordt veroorzaakt, of om
dat men vergif in ’t lyf heeft gekregen, of een geweldig middel. Deze is algemeen,
en wordt door hartsterkende middelen, als Theriak, Orvietaan, Confectio, Hyacinth,
Alkermes, Bolus, Koraal en Perlen genezen, of door Olyven-olie te drinken.

Andere middelen tegen Stuiptrekking.
I. Neem de bladen van Artemisie anderhalf once, Peonie-wortel een once, witte Wyn
een pint. Doe de Mannetjes Peoniewortel drogen: stamp ze daar na fyn; en doet ze
met de overige drogeryen in een Pot, of zuivere Pan. Doet ze zachtjes op de helft
verkoken. Zygt het door een Lywaat, of fyne Temis; en geef’er den zieken ’s morgens,
’s avonds, en zo menigmalen van, als gy vindt, dat het aan zal komen. De zieke moet
een vierde van een once van de poejer der Peonie, den tyd van zes maanden, om zyn
hals dragen, die men in een kleine zak van Taffetas zal doen.
II. Neem de wortel van Mannetjes Peonie, die vers is, sny’er zo veel van als u
behaagt aan stukjes, en leg’er van in uwe Koussen, onder de voeten.
stuwen. Stouwen is een Schippers woord, ’t geen ’t schikken der goederen in een
Schip betekent, zo dat’er geen ledige plaats in ’t ruim overblyft, om’er veel te kunnen
bergen.
styfsel is het bezinksel, of overblyfsel, dat men op den bodem van de Tonnen vindt,
waar in de Styfselmakers de zemelen hebben laten weeken. Van dit bezinksel, van
zyne zemelen gescheiden, maken ze Brooden, welke ze in den Oven, of in de Zon
laten drogen, en daar na in kleine brokjes vallen.
Om goede Styfsel te maken, moet men de schoonste Tarwe nemen, en ze wel
reinigen, of uitzoeken, zo dat’er niet in blyve dan het enkele graan; zet ze dan een
goeden tyd lang in de Zon te weeken, als ’t heel warm is, en geef haar ’s morgens
en ’s avonds vers water. Hier toe is Regen- en Rivierwater ’t best. Als het Koorn met
een vinger
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heel zacht gedrukt wordende opsplyt, dan heeft ze genoeg. Hoe warmer weêr het is,
hoe eerder ze splyt, doch het hoogste dat ze te weeken moet staan, is twalef dagen,
als het niet warm is.
Daar na moet men eenen Sak hebben, daar toe afzonderlyk gemaakt, zynde een
half el lang, en een vierdedeel breed, van eene rosse kleur, wat fyn van draad, en
bekwaam om de zemelen daar van af te scheiden. Dan moet men ene andere Tobbe
hebben die ter deeg schoon is, en ene schoone en gladde plank daar op leggen; daarna
vyf handen vol graan genomen, en in den zak gedaan, die wel genaait dient te zyn,
op dat hy niet berste als men hem sterk drukt en vryft, zo als men een Stof, of grof
Linnen wassende doet. Al wat uit den zak komt, valt in de Bak, of Tobbe; en wanneer
de bloem van de Tarwe daar niet door wil, moet men den zak nu en dan in ’t water
steken om dat te verhelpen. Als’er dan niets meer in is dan het kaf, moet men den
zak omkeeren om hem ledig te maken, en ter deeg uit schudden, en’er dan weder
nieuw koorn in doen, tot het einde toe.
Als de bloem, of Styfsel dus op den grond van de Bak is, zo zal’er zich een ros
water boven op zetten, ’t welk gy’er moet laten aflopen met den Bak van tyd tot tyd
zachtjes op ene zyde te houden, daar na schoon water daar op gieten, en alles wel
omroeren, en door enen linnen doek laten loopen, dan wederom in den Bak met water
gedaan, ’t welk gy tot vier, of vyf malen daar af moet gieten, zonder ’t echter door
den doek te doen, en in de Zon laten staan. Als’er dan geen water meer in de Bak is,
moet gy de Styfsel in stukken snyden, om ze daar uit te halen, en ze op ene plank te
zetten, daar een linnen doek over gespreid is; dan ze in de Zon, of open lucht zetten,
om ter deeg te drogen, en daarna ze weg sluiten.
Als men zich daar van bedienen wil, neemt men’er zo veel af, als men van noden
heeft, zet het enen heelen nacht te weeken, met vier-, of vyfmaal ander schoon water
daar op te gieten.
Men maakt’er witte Styfsel van, met ze te doen koken in water, tot dat ze de taiheid
van een dunnen en klaren Lym heeft; Wil men ze dan blaauw hebben, men smyt’er
een weinig blaausel in. Doch de koleur zal te levendiger worden, als men’er maar
een klein stukje Aluin, en een weinig Schapen-ongel in doet. Het witte Styfsel is ook
het voornaamste deel van de Poejer voor Pruiken en haairen.
De Styfsel is goed voor de kwalen der ogen; zy belet het bloedspuigen, en verzacht
de scherpe slym en vochten, die op de borst vallen.
De beste Styfsel is wit, teer, ligt aan poejer te vryven, aan grote stukken, moet in
de Zon zyn gedroogd, om dat die by de Oven, of Kagchel is gedroogd harder is.
Styfzel voor Binders. Men maakt ze ook van de Bloem van koorn, of Rogge, die
de beste is. Men doet’er ook wel Vislym onder. Deze laatste is goed om Verzweringen
te rypen.

Andere Styfsel die zeer schoon is.
Beslaat en laat koken een half pond Styfsel in drie pinten Rivierwater, of Fonteinwater,
dat zuiver en schoon is, roer gedurig met een houtten spatel. Half genoeg zynde,
doe’er schone Emaus in, en Rots-aluin zo veel als een lid van een duim groot is, en
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zo veel wit was. Doe alles over klein vuur koken; en als gy ziet dat ze helder begint
te worden, neemze af, en vringze door een doek.
sublimaat. Is een bereide Kwik. Men heeft twéderhande Sublimaat. Bytende en
Zoete. Zie kwikzilver.
suiker. Is iet dat uit het sap van zeker Riet, in Oost- en West-Indiën gevonden, na ’t
koken en uitdampen van het waterigste stolt en gescheiden wordt.
Het Riet, van zyne bladen ontbloot, wordt in een Molen, daar toe gemaakt, tussen
twe Rollen, met stale banden voorzien, gekneusd, waar door ’t sap’er wordt uitgeperst
in Bakken. Dit wordt in kopere Ketels gekookt en geschuimd, welk schuim goed is
om Dieren te kost te geven; men doet het sterk koken, schuimt het gedurig, doet’er
van tyd tot tyd een lepel Loog in, om ’t schuim te beter te doen opkomen; daar na
zygt men ’t door een Lywaat, doet het nog enige malen koken. Om te klaren, mengt
men’er in wit van Eijeren met Kalkwater gemengd, en laat het daar na door een Zak
loopen. Men doet de Stroop op zyne dikte koken, en geeft ze den naam van Gryze
Moscouade.
Men maakt van deze Moscouade twe soorten van Suikeren, de ene noemt men
Cassonade, of Castonade, en de andere Broodsuiker.
De Cassonade is niet anders als de Moscouade met Wit van ei en Kalkwater
geklaard. De Broodsuiker wordt door het klaren der Moscouade met Eiwei en
Kalkwater gemaakt, en door’t zygen deur een zak, na dat men ze gekookt heeft; en
ze daar na in Vormen te doen, die op een spits eindigen. De beste Suiker is die best
geklaard, zeer wit en hard is, en als men ze breekt, ziet men’er verscheiden kleine
Kristallen in. Zy is aangenaam van smaak, en na Violetten gelykende. De Broodsuiker
zoet zo krachtig niet, als de Kassonade.
Gebruik. Men gebruikt de Kassonade en Moscouade Suiker in Borstziekten, zy
lossen de fluimen.

Hoe men de Olie van Suiker maakt.
Neem vier oncen goede Brandewyn, en zo veel Suiker, welke gy wel zult stooten;
gy zult het alles in een schoon kommetje op een Komfoort doen; gy zult daar den
brand in steken met een stuk Lywaat, dat gy in de Brandewyn zult doopen, en met
een Kaars aansteken. Als ’t Kommetje aan den brand is, moet men’er het stukje
Linnen uithalen, en zonder ophouden roeren, tot dat het uitgaat. Als de vlam uit is,
moet men’er weder
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den brand in steken, en zo ’t niet meer branden wil, is de Olie gemaakt, en men moet
het van ’t vuur nemen, en in een Fles doen.

Hoe men de Suiker in Kassonade klaart.
Buiten het klaren, waar van we spreken, is’er nog een ander klaren, dat men doen
moet, als men Suiker wil in vochten, of Confituren gebruiken. Zie daar hoe men
gemeenlyk doet.
I. Doe in een Confituurpan een pint, en drie halve pintjes water met wit van Ei, ’t
geen zy koud kloppen zult, om ’t met het water te mengen. Daarna zult gy nemen
zes ponden Suiker, of Cassonade, maar veel eer de eerste dan de laatste, om dat, hoe
de Suiker fynder en schoonder is, hoe de Rossoli, of andere Liqueur, beter en
schoonder is. Gy zult het aan stukken breken, en doen het in ’t water over ’t vuur,
laten het smelten, en koken, latende de Schuimspaan, eens en andermaal, over den
grond van de pan gaan, tot dat de Suiker is gesmolten, op dat ze niet aanbakke. En
als ze begint op te vliegen, zult gy ze van tyd tot tyd met wat water bedaren, tot dat’er
drie halve pintjes, of twe pintjes heen zyn, die gy dus zult kwyt worden, met ze op
verscheiden tyden te bedaren. Dit gedaan zynde, en de Suiker nog enige walmen
zynde opgekookt, zult gy ze van het vuur nemen, en door een Stamyn laten loopen,
of door een nat Servet in een aarden pot; daar na zult gy ze gebruiken, als gy wilt,
om uwe fyne dranken te maken. Wilt gy meerder Suiker klaren, zult gy wit van twe
Eijeren nemen, en water naar gelang.
II. Doe uwe Suiker, of Castonade in een Pan, of Pot, koken; doe uwe Eijeren in
een aarden Pan, of ander Vaatwerk, te weten, de Haan, het Wit en Dojer: maar gy
kunt’er niet in doen dan ’t Wit, schoon ’t alles goed zy, sla het met de kleine Eijer-roe
en water, tot dat alles schuim is; doe daar wat van in uw Suiker; als het begint te
koken, zo roer met uwe Schuimspaan, en schuim ze daar na; doe’er nog wat wit van
Ei, dat geklust is in, schuim dan, en ga dus voort, tot dat ze klaar en zuiver is; laat
ze dan door een Zak, of Lywaat loopen; men zal het zo lang als men wil kunnen
bewaren, als het maar op een gladheid gekookt is.
Men heeft om vyfentwintig pond Kassonade te smelten, drie pinten water van
noden, en drie Mengelen water, om het met de Eijeren te slaan; doe uwe Suiker op
een gladheid koken, eer gyze deur laat zygen.

’t Koken van Suiker op een effen.
De eerste koking is op een effen; dat ziet men als de Stroop begint dik te worden,
dat men ’t met den vinger nemende, en op den duim leggende, zy niet heen loopt,
en rond blyft als een Errit.
Gekookt op een Parel. ’t Twede kookzel is op een Parel. Men noemt het (als men
de Siroop met den vinger op den duim leggende, en de vinger daar van doende, een
een klein draadje gesponnen wordt, en als’er een grof van komt, van de lengte der
hand) een grove Parel.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Gekook op Pluimen. De derke koking is die, welke men op een Pluim, of Vezelen
noemt. Dit koken heeft verscheiden byzondere namen; de enen noemen ’t a Souffle,
de anderen l’Epatule, anderen a Rosard, anderen op een Pluim, waar by ik my houde.
Men ziet ze als men met een Spatel’er in te steken, en de Suiker in de lugt’er af te
schudden; merkt, dat ze’er als droge Veders afvliegt zonder kleverigheid. Of steek
een Schuimspaan in de Suiker, blaas daar deur, tot dat’er de Suiker aan blaadjes
afvliegt. Dit is het kookzel van Conserven en van Koekjes.
Gekookt om te branden. Het vierde kooksel is om te branden. Dit kooksel ziet
men, als men zyn vinger in koud water steekt, daar na in de Suiker, en die weder in
kout water stekende, de Suiker net aan stuk breekt, gelyk een glas, zonder kleven:
men kan dit ook aan een klein houtje zien.
Dit is ’t kooksel van ’t groote Citroen beschuit der Caramel, en der gedraaide
Suiker, of andere; Dit is ’t laatste kooksel.

Waar aan men de Suiker en Kassonade kent.
De beste Suiker moet zyn wit, glinsterend, licht, hard, klinkend, aangenaam van
smaak. Deze is de bekwaamste voor Confituren. De Kastanade Suiker zoet beter,
dan de Suiker zelf. De witste is de beste.

Hoe men de Suiker en Kassonade klaart.
Als men niet meer dan vyf, of zes ponden Suiker wil gebruiken, en in ’t schuimen
niet wil verliezen, klaart men ze met ze in zo weinig water als mooglyk is te smelten;
en door het wit van een Ei met een Bezem beslagen, daar in te doen. Ryst ze te hoog
in ’t koken, giet men’er wat kokend water by, op dat het weder valle; en ryst het voor
een twedemaal, haalt men ’t van ’t vuur, en laat het ontrent een kwartieruur staan.
Als ’t gezakt is, neemt men met een Schuimspaan af een soort van dik zwart, dat’er
boven op dryft. Daar na laat men het deur een nat Servet loopen, gelyk we boven
gezien hebben.
Let wel; Men moet in ’t koken van Suiker Fonteinwater, of Rivierwater gebruiken;
om dat het deurgaans helderder, en klaarder als Putwater is; en gevolglyk bekwamer,
om zuiker witter en helderder te maken.

’t Koken van Suiker op een drup.
Men kent dat koken ook, als het kookzel een soort van ronde en hooge Perlen maakt.
Let hier wel, dat men gekookte Pansuiker noemt, die wel door ’t koken daar op
gebragt is, dat ze gemaklyk breken kan, en netjes breekt: want, als ze gans verbrand
is deugt ze nergens toe, om
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datze altyd scherp van smaak zoude zyn, en onaangenaam, inzonderheid, zo men ze
niet wilde verkoken door’er water in te doen.
Ziet ook wel toe, dat in alle gesuikerde Confituren, de kolen niet meer dan half
gevonkt zyn, als men begint te confyten; en dat men moet trachten ze alle in eens af
te koken; zy een min aangename kleur zouden krygen, en min gevaar zoude loopen,
van de Syroop te laten aanbranden.

Kandysuiker.
De Kandysuiker is niet anders, dan een gekristallizeerde Suiker. Neem Koningssuiker,
of fyne Suiker, laat ze in een genoegzame menigte Rivier- of Welwater koken, tot
Stroopsdikte. Giet deze daar na in schone potten uit, waar in ge lagen van kleine
stokjes zult leggen, of toutjes zult spannen. Laatze enige dagen stil staan, zo zultge
de Kandysuiker, of gekrystalliseerde Suiker aan de stokjes vinden, en ze daar af
doen, of ze op een droge plaats bewaren.

Suiker van Gerst, of gedraaide Suiker. Anders, Saccharum Penidiatum en
Alphenic.
Neem twe handvollen Gerst, was ze wel in heet water; en doe ze in een helder Wel,
of Rivierwater koken, den tyd van een half uur. Hebbende daar na uw kooksel
doorgezygd, zult gy daar van nemen drie, of vier ponden; en die in een Pan hebbende
gedaan, zult gy daar zo veel witte Suiker by doen. Als zy heeft genoegsame dikte
gekregen, zult gy ze op een Tafel, of een Marmersteen uitgieten, die gy te voren met
zoete Amandel-olie hebt bestreken; hebbende daar na uwe handen met Styfsel-poejer
bevreven, om te maken, dat ze van de Suiker niet branden, die gants heet is, zult gy
ze kneden als een Deeg en uitrollen, aan rollen, die gy aan verscheiden stokjes aan
de Muur, of Zolder van ’t Vertrek zult hangen, en dezelve drollen, of ze ene gedaante
geven, die u behaagt.
Eigenschappen. De Suiker van Gerst is goed in de Verkoudheid, om de scherpte
op de borst te verzachten, en de fluimen te doen schieten, die’er op zaten. Men
neemt’er een klein stukje van, ’t geen men zachtjes op de borst laat smelten.

Om goede Kandysuiker te kiezen.
Men moet ze zoeken, die droog, een weinig smerig, zeer wit, licht te breken,
aangenaam zoet van smaak is. Men moetze niet nemen, die te deegachtig in de mond
is, om dat ze te veel met Styfsel is vervalst.

Olie van Suiker.
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Men snydt een eind van een grote Citroen, en daar al ’t sap hebbende uitgedrukt,
vult men ze met fyne Suiker, of gestooten Suikerkandy. Daar na doet men ze in een
kleine Posteleine pot, en doet de Suiker, een kwartieruur koken op kolen, dan
veranderd de Suiker in een Olie, die nooit stolt, en uitnemend is in zwakheden, en
pynen in de maag, voor de Verkoudheid, Zinkingen, Katarnen, kwade borsten, enz.

Andere Olie van Suiker zonder vuur.
Hol een grote Citroen uit, en ze met Kandysuiker hebbende vol gemaakt, die gestooten
is, breng ze in de kelder, en hang ze daar boven een Kommetje op; gy zult daar een
Olie in vinden van een smaak, die wonderlyk is van geur en vochten; en uitnemend
in Kortborstigen, en die Longziekte hebben.
suikerei, cichorei, chicorei, of Cichorium in ’t Latyn. Zie de soorten in Hubners
Kunstwoordenboek.
’t Is van dat soort van Planten, die zaden zonder huisjes, en bloemen met een vlak
blaadje boven op de zaden in een bolletje by een dragen, die straalswys geschaard
zyn, en melk geven als men ze kwetst. De bloemen komen op de zyde van de takken
voort; als zy de takken op korte steeltjes afzet, op korte steeltjes voort. De Kelk der
bloem is als een samengetrokken zaadhuisje; de zaden zyn hoekig, met een navel,
en hebben de gedaante van een Wigge.
ENDIVIE hoort hier ook onder. Zie endivie.
De Wilde en Tamme zyn de gemeenste Cichoreijen.
Die geteeld worden in de Tuinen, komen met bladen uit de aarde, die naar die van
de Endivie gelyken, schoonze smalder zyn, en korter, en rondom minder gesneden,
hebbende stam en bloemen eveneens. De wortel is een voet lang, van binnen wit,
teder en wat bitter. Zy bloeit in de Zomer.
Als men de Suikereiwortel kookt in Wyn, zetze gal en lymige vochten af. ’t
Gedestilleerde water is uitnemend in de hitte van de koors, en de Maag; en raau
gegeten is zy goed voor de Maag en de Lever, gekookt verliest zy hare openende
kracht. Zy is zeer goed voor heete gematigheden der Maag en Lever, en doet aan de
koude geen kwaad. De bladen van buiten opgelegd zyn goed voor Gezwellen Zweren,
Ontstekingen.
Elk weet hoezeer een afziedsel van Cichorei, als een afziedsel gedronken, hun
dienstig zy, die de Geluw, of een heete Lever hebben. ’t Sap van Cichorei om den
tweden dag nuchteren gedronken, bedaart het Bloedspuwen. De Cichorei gestooten,
onder de linker Tepel gelegd, geneest de pyn van ’t hart. Men zegt, dat het afziedsel
der wilde Cichorei dikmaal gedronken, de kleur der Vrouwen blank maakt.
Men heeft verscheiden soorten van tamme Cichoreijen, die in bladen en grootte
van den andere verschillen, maar die evenwel ene smaak hebben; en die zich op ene
wys tieren.
Men doetze alle in de Herfst en Winter in de Saladen in de Pottasie, als ze maar
geel geworden
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zyn, en gevolglyk mals zyn. Men onderscheidtze daar door, dat de ene zyn wit, en
zeer aangenaam, en de andere groen; deze zyn de wildste en kunnen best de koude
velen; enige zyn breder, anderen smaller van blad; enige gesnede, andere niet
gesneden; enige groot- en andere klein-bladiger gekruld. Zy schikken zich alle vry
wel naar allerlei soorten van gronden. Men teelt ze niet voort, dan deur zaat.

Hoe men de tamme Cichori, anders Endivie kweekt.
Men teeltze van zaad, daarna verplant men ze, om beter uit te stoelen, doch men
moetze niet verplanten, als ze nog klein zyn; want zy vatten dan bezwaarlyk en
groejen niet sterk voort.
’t Zaad wint men van Endivie die ’s Winters is overgebleven, of ’s Zomers onder
glazen is voortgekomen, en daar na verplant. Dit geeft het beste zaad. Als de
zaadstruiken tot byna hare hoogte zyn gegroeid, worden ze ingetopt, om ze te meer
te doen uitgroejen.
Men zaaid Zomer, Herfst enWinter Endivie. De Zomer Endivie wordt vroeg in ’t
voorjaar gezaaid, en tegen het bevriezen veeltyds met Ramen bedekt. Deze schiet
dra in ’t zaad. Daarom moet men tot Zomer Endivie, breedbladige Krul Endivie
zajen, want die schiet minst deur. De Herfst Endivie wordt met het begin van Juli,
en de Winter Endivie van half Juli tot ontrent het laatst van deze maand gezaaid:
want van het later gezaai komt zelden iets te recht. En dewyl ’t zaad ongelyk van
groei is, vindt men dikwils onder ’t Herfstgezaai, kleinder planten tot Winter Endivie.
Het nieu zaad is ’t doorschieten meer als ’t oude onderhevig. Daarom moet men
geen Zomer Endivie van eenjarig zaad telen. Maar verkiezen daar toe, zo wel als in
’t algemeen, driejarig.
Als men in droog weer verplant, moet men ze inkorten, geheel doornatten, en
alsdan de wortels rondom door de aarde slingeren, dan zullen de Planten, van aarde
omwonden, zekerder groei vatten. Zie Aanm. op Lusthof.
Als zy bladen genoeg hebben, bindt men ze op met een Biezemat, of Teen, op
twe, of drie plaatzen, naar dat de bladen lang zyn, om geel te worden. Als zy dus
gebonden zyn, worden ze in den tyd van vyftien, twintig en meer dagen geel, naar
dat het vroeger, of later in’t jaar, en ’t warmer, of min warm is. Dewyl dezelve de
vorst niet wil velen, dektmenze met droge Mest, zo dra als de vorst begint te komen;
’t zy ze gebonden, of ongebonden zy. Als ’t eind van September is gekomen, plant
men ze wat dicht by een, om dat ze zo groot en wyd niet meer uitgroejen, als in de
Zomer. Zo men in de Winter enige Planten kan over houden, moet men die in ’t
voorjaar weder planten, om’er zaat van te halen dat men in de Zomer kan by tyds
ryp hebben. Die een goede Kelder hebben, doen wel, dat zy ze daar in sluiten: waarom
men ze dicht by den andere in die Kelder plant; maar die deze niet hebben, moeten
zich vergenoegen, met ze met droge Mest te dekken. Zo dat’er de vorst niet kan deur
dringen.

Andere manier om Endivie te telen.
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Men zaait ze in de lente op bedden, die by Heiningen leggen, en als ze zes bladen
hebben, verplant men ze in welgemeste aarde, achtien duimen van den andere,
brekendeze de knop uit. Als ze al wassend de gantse grond bedekken, moet men ze
binden, niet alle voor de vuist op, maar de sterkste en grootste eerst, en laten de
anderen nog wat groejen.
De Endivie schiet in grote hitte wel deur; en als gy ziet dat ze wil in ’t zaad schieten,
zult gy op zyde van de Plant een gat graven, en ze zonder ze uit den grond te halen
in den grond leggen, en laten’er niet uitsteken dan de toppen der bladen. Zy zal dan
in korten tyd geel worden, en ’t schieten zal belet zyn.
Maar netheidshalve zal het best zyn ze te voren te binden, op dat de aarde tussen
de bladen niet in valle, ’t geen maken zoude, dat ze moeilyker gewassen wierden,
eer dat men ze gebruikte. Gy moet maken, dat ze alle over ene kant leggen, en de
ene op de andere, gelyk ze geplant zyn, beginnende aan de ene kant van het bed, en
eindigende met het ander, leggende de twede op de eerste, de derde op de twede,
enz.
Men vindt nog twe andere manieren om ze wel te laten geel worden voor de Winter.
De eerste is, dat gy ze, in ’t begin der vorst, naar gewoonte zult laten binden; hebbende
ze daar na, ’er na acht, of tien dagen uitgenomen, zult gy ze op ’t bed begraven, dat
u gediend heeft om ’t zaad opte komen; makende een kleine grup door ’t bed heen,
van de dikte der Plant, die van een duim, of acht breed is, of daar ontrent; beginnende
met het ene eind, zult gy’er uwe Planten, de ene opzyde der andere inleggen, zo datze
malkander raken zonder drukken, en een weinig schuins. Dit gedaan zynde, zult gy
ze met aarde dekken, makende een andere grup voor een twede ry, waar in gy uwe
Planten zult leggen, gelyk in de eerste, gaande dus zo lang voort, als gy’er nog hebt.
Daar na zal men alles ontrent vier duimen dik met goede Mest bedekken; die men
eerst uit het Stal heeft gehaald; en zy zullen in korten tyd geel worden. Zo gy ze met
enig Stroo wilt bedekken, op de wyze van een Dak, kunt gy ze voor grote Regen
bewaren, en zy zal lang duren zonder rotten. Als gy’er ten uwen gebruike van nemen
wilt, zult gy met de laatste beginnen, die gy hebt begraven. Nemende ze maar
voorshands uit de ry die gy begraven zult hebben, op; en gy zult’er ’t rottige af doen,
ter plaatse daar gy ze op nemen zult; eer gy ze in uwe Korf neemt, om ze na de
Keuken te brengen.
De twede wyze, waar op men ze langer bewaren kan, zal wezen ze te begraven
aan ryen, gelyk boven in zand in de Kelder, leggende ze met de
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wortel om hoog, op dat het zand tussen de bladen niet ga in zitten; en ’t niet in de
Schuttel zy, als men ze opdist. Men hoeft’er daar geen Mest over heen te doen, als’er
het zand vier vingeren dik over de Planten heen wordt gedaan, is ’t genoeg; en als
gy ’t er uithaalt ten uwen gebruike, eer gy ’t opdist, zult gy de wortel omhoog wel
afschudden, om’er al het zand af te doen vallen, dat tussen de bladen kan zyn, en gy
zult ze voor de vuist maar opnemen.
Men heeft Cichoreijen die sluiten zonder gebonden te wezen, maar dit is een klein
soort, doch zeer geacht om deszelfs deugd.
Wat het zaad belangt, dit zult gy van de beste Planten winnen, en inzonderheid
van die, welke gy zien zult dat van zelf geel worden, en knoppen zonder binden. Gy
moet het zaad wel laten ryp worden: want het valt zo licht niet uit, als ander zaad.
In tegendeel, als gy ’t wel hebt laten drogen, zult gy ’t op de Dorsvloer brengen, en
hebben nog moeite genoeg, om ’t’er met zwaar slaan uit te halen.

Hoe men Wilde Cichorei teeld.
Zy wordt van zaad niet voortgeteeld, en laat zich handelen, gelyk de Andivie, doch
met minder moeite, zajende ze maar aan ryen, en ryvende en zuiverende ze op zyn
tyd.
Om ze te doen geel worden, dekt men ze maar met Mest die matig heet is. Men
haalt ze in ’t begin der vorst uit den grond, zet ze in zand in de Kelder, gelyk men
andere wortelen doen; maar eer men ze daar in brengt, moet ze byna geel zyn. Men
houdt veel van de wortel, en men twyffelt, of menze op den rang der wortelen wil
zetten; maar men noemtze ook Suikereijen, voornamelyk in ’t Nederduits, daar de
voorgaande daar meest den naam van Endivie dragen; maar de Kruidkenners brengen
ze tot een geslacht.

Onderwys om de Wilde Suikerei te telen.
Men zaaitze in den maand Maart op bedden, en dat wel dicht in welbereidde grond.
Men laat ze zo veel versterken, als men kan, gedurende den Zomer; terwyl men ze
gedurig giet en wyd, op dat men ze zou kunnen geel doen worden in de winden. Men
vindt’er, die ze als Sla groen eten; hoe bitter ze ook zy: maar gemeenlyk wil men ze
geel hebben, en om ze geel te maken, dekt men ze met een groten Mesthoop; na dat
men ze heeft kort aan den grond afgesnede, begint ze weder zeer witte en tedere
bladeren te schieten. Men doet best, dat men door houten’er dwers over te leggen
maakt, dat de Mest ze niet rake. Zy schuilt evenwel onder dit deksel, als maar de
kanten daar van zo bedekt zyn, dat’er geen lucht altoos deur komt. En dan zyn de
Spruiten ook veel frajer, en ruiken minder na de Mest. Die Kelders hebben, kennen
ze daar in brengen. Zy schieten daar vry wel in, als de plaats maar donker is. Als zy
groen zyn bedervenze niet van de vorst; en op ’t eind van Mei schietenze in ’t zaad.
Menig eet de scheuten tot Salade, als zy jong en teer zyn.
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Men zaait ze in een losse niet te vette grond, waar in ze zeer lang groeijen: maar
de grond moet niet te luchtig zyn, of zy maken vele zyspranten. Hierom worden ze
beter in klei, als Zandgronden geteeld. Zy worden van zaad geteeld, ’t geen na half
Mei gezaaid wordt. Die eerder gezaaid worden schieten veeltyds, en zyn stokkig.
suikerriet. Dit soort van riet verschilt in de uiterlyke gedaante van ’t gemene Riet
niet; maar de Pyp heeft een merg, waar door ’t inwendig van alle ander Riet is
onderscheiden. Behalven dat het dit niet voortbrengt, dan in de deelen der aarde daar
het natuurlyk groeit, zo is ’t zeer menigvuldig en gemeen, niet alleen in de Kanarise
Eilanden, maar deur gans Oost- en Westindiën; schoon men ’t ook in de Hiëres
Eilanden heeft gebragt, en in Provence, maar met weinig voordeel. Om de Suiker te
maken, kneust men ze eerst in molens, die ten dien einde gemaakt zyn. Daar na doet
men’er ’t sap van koken in Pannen. Als ’t uitgedampt is, laat het de Moscouade op
den grond. Deze geklaard zynde maakt Kassonade. Hier van maakt men gerafineerde
Suiker te Rouan en elders. Dit is een zacht Zout, goed voor de Borst, bewarende voor
bederf ’t geen men’er mede konfyt. ’t Is goed tot het maken van Syropen, en van
veel dienst voor de keuken en de Apotheek door zyne zoetigheid.

Suiker planten.
De bekwaamste grond voor de Suiker-rieden is die, welke licht, sponsig en diep is,
genoeg afheld, op dat’er het water niet op blyve staan, en aan de Zon van derzelver
op-, tot derzelver ondergang blood staat. Dit geeft de gesuikerste Rieden.
Alle Landeryen die nieu zyn, of eerst beplant, na dat’er de Boomen zyn omgehakt,
dragen schone Rieden met veel sap, maar ’t is raau, vet, weinig gesuikerd, zwaar om
te koken en zuiveren.
De grond moet gezuiverd zyn van onkruid. Ontrent de Boomen hoeft men niet
veel moeite te doen, al blyven’er de stronken in, als ze maar niet weder uitspruiten.
Men maakt den grond wat afhellende, en verdeeltze in Akkers van 100. schreden,
waar tussen men een pad van 18. voeten laat, om’er met Karren deur te kunnen.
Men plantze naar een Lyn, of liever een streep na een Lyn in de aarde gemaakt;
en de ryen van Rieden worden dichter, of verder van een gezet, naar dat de grond
goed is. In heel goede grond, zet men ze drie en een halve voet van een: maar is ’t
mager, en moet men alle twe jaren verplanten, is twe voeten tussenwydte genoeg.
Men laat dit werk van Negers doen, en plaatst een Neger en Negeres tegen elkander
over aan ene lyn, en geeft hun op de steel de wydte, welke ze
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tussen elke gat moeten laten. Deze tussenwydte is vyftien, of 20 duim, en ’t gat is
zo wyd als de Spa, dat is vier, of vyf duimen, en de diepte 7, of 8. duimen. Die deze
gaten maken worden van jonge Negers gevolgd, welke in de gaten Rieden gojen van
15. tot 18. duimen lang. Deze worden van andere Negers met Spaden gevolgd, die
de stukken Riet naast malkander in orde schikken, en maken dat het hoofd van ’t
Ried drie duimen boven de aarde uitsteekt, en het gat met aarde vullen, en ’t ried
bedekken. De bekwame plant tyd is de regentyd van zyn begin tot aan twe derde. Na
vyf dagen begint de Plant uit te spruiten. Zy moeten naderhand van onkruid zuiver
worden gehouden, en een reis, of viermalen worden uitgewied.
De tyd van snyden kan niet wel bepaald worden, op 15 maanden, maar men moet
op de rypheid acht geven.
suikerwortelen, Sisarum in ’t Latyn, is een van die Planten, die hunne zaden naakt
aan tween op een tros dragen, die een Zonnescherm verbeeldt. Deze Plant heeft een
lange raapwortel, waar aan’er vele aan een hoofd vast zyn. De bladen zyn als aan
een Pen, aan weerskanten vast, hebbende een blad op ’t eind. De zaden zyn smal met
groeven.
’t Is een Gewas der Thuinen, en een Vrucht van ons Land, dezelve zyn zeer
balsamiek, en versterkende, dienstig voor zwakken en ziekelyken. Zy kunnen de
Winterkoude uitstaan. Zy worden daarom met de Scorsonere in ’t twede jaar
uitgegraven; echter zyn de eenjarige de malste, smaaklykste, en minst stokkige. Zy
worden van zaad en spruiten, die na ’t verdorren van ’t Lof aan de kruinen in ’t einde
uitschieten, voortgeteeld. Deze spruitjes daar in de maand February, of ’t begin van
Maart afgenomen, worden enkel ontrent vier duimen van den anderen, of iet wyder
gepoot. Zy willen geen vers gemest Land, maar dat ’s jaars te voren gemest is, gepoot
te worden. Zy schieten schielyk in ’t zaad. Haar lof moet echter niet worden
afgesneden, maar verdorren, anders zyn ze stokkig. Naar mate dat de groei uit het
lof raakt, nemen de wortelen in dikte toe, die zo lang blyven groejen, als de vorst het
niet belet. Zy worden daarom ook niet gerooid voor dat de strenge vorst te diep in
de aarde dringt. Alzo ze smaaklyk zyn, en de Muizen ze ligt eten, is ’t nodig ze in ’t
najaar te rojen.
sumach; in ’t Latyn Rhus, of Rhoe.
Beschryving. Het is een Boomtje, ’t geen ten hoogste van twe elbogen, wast. De
bladen zyn lang, ros, op de kanten gekarteld als die der Rose. De bloemen zyn van
Roosgedaante, hebben vele witte bladen, en aan risten. ’t Zaad is ros, en heeft de
gedaante ener Linse. ’t Is in een huisje besloten.
Plaats. Dees Boom groeit in steenachtige plaatsen.
Eigenschappen. De bladen der Sumach zyn trekkende, hebbende de kracht der
Sleepruim, of Acana, zo dat ze het bloeden stuiten. De aau is goed in de Medicynen.
’t Water, waar in ’t graan zal getrokken, of gekookt wezen, of dik gemaakt, is nog
krachtiger als ’t zaad zelve. De gom van dezen Boom in een holle tand gedaan,
beneemt daar aan de pyn.
De Leertouwers gebruiken de bladen en ’t zaad om te tanen.
Een handvol van deszelfs bladen in een pint water getrokken, is goed voor de
Scheurbuik; ’t zy men ’t inwendig, of uitwendig geve, of dat men’er het tandvlees
mede bette. Maar een half once vruchten is beter als bladen, zo wel voor de
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Scheurbuik, als ’t bloedverlies. ’t Uittreksel van bladen, of de beijen met gemeen
water, heeft meer kracht om de loop te stuiten, als andere bereidingen. Men geeft ze
van twe dragmen tot een half once.
sympathetise balsem. Neem twe oncen Jodenpik; een once Aloe hepatica; drie oncen
fyne wierook. Stoot alles, en laat het zo fyn stampen als mooglyk is. Doe deze poejer
in een Bottel van dubbel glas, dat een lange hals heeft; en daar een pot vocht in kan.
Doe daar in drie halve pintjes Geest van Wyn, of Brandewyn. Sluit die Bottel wel,
zo dat ze geen lucht kan vatten. Zet ze veertig dagen in de grootste hitte van de
Hondsdagen in de Zon, en schud ze een reis, of zesmaal daags om; op dat de poejers,
die op den grond zitten, zich lichter met de Brandewyn zouden kunnen vereenen.
Die veertig dagen om zynde, giet de vocht in glaze flessen af, welke gy wel zult
sluiten om te gebruiken, als gy ze nodig hebt.

Eigenschappen en krachten van de Sympathetise Balsem.
’t Is goed voor alle inwendige en uitwendige kwalen des lighaams. Zy geneest de
dampen, ziekten der Lyfmoer, schele hoofdzweer, pyn in ’t hoofd, duizelingen. Zy
zet de slym af, versterkt de hersenen, zo men’er een drup, of twe van met de Neus
opsnuift. Zy geneest alle de wonden, door daar op Kottoen te leggen in dien Balsem
geweekt, door twe-, of drie maal daags ze op gedagte Kottoen te gieten, dat op de
Wond moet drogen, tot dat het’er van zelf afvalt. Zo’er een Wond deur ’t lyf gaat,
moet men’er mede door de openingen spuiten, en’er Kottoen op leggen, dat men
twe-, of driemaal daags vernieuwt. Dus doet men ook op de wolf, gezwellen,
ontstekingen, zinkingen, schurft, douwurm, wildvuur, negenogen, builen, kneuzingen,
scheuringen, ontledingen, lamheden, jichten, zwakke ledematen, speenen, koudvuur,
podegra, heupjicht, verzweringen, dolle honden beten, kropzweren, keelgezwellen.
Zy geneest het geruis, en gesuis, en geklink der ooren, zo wel als doofheid, als men’er
enige drup-in doet. Zy geneest kwade ogen, als men daar enige druppen in laat vallen.
Zy is goed voor tandpyn, zet ze vast die los staan, neemt hunne stank weg. Zy zuivert
de gaten, doende daar geweekt kottoen in, en herhalende het van drie tot

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1072
drie uren. Zy geneest de opstopping van water, graveel, allerleije kolyken, pynen in
de maag, borst, voor ’t hart; drinkende een lepel van dien Balsem ’s morgens en ’s
avonds. Zy bedaart het braken, geeft eetlust, geneest de zweren van de Long, de
kwalen der darmen, de rodeloop; zy versterkt de Maag, bevordert de koking, doodt
Wurmen als men ze inneemt. Wat de Wurmen belangt, men kan’er een Compres van
nat gemaakt, op de Navel leggen. Men heeft van deze Remedie in de meeste ziekten,
hier boven opgetelt, een proef genomen.
sympathie. Poejer van Sympathie. Allen die tot nog toe van dat wonderbaar geheim
hebben gehandeld, hebben hun best gedaan, om door grote Natuurkundige
redeneringen, de waarheid daar van te bewyzen; en gelyk het moeilyk is om van een
zaak duidlyk te spreken, die uit zich zelven duister en verborgen is; zo is ’t niet buiten
gemeen, zo de Natuurkundigen de ongelovige verstandigen niet hebben bekeerd,
noch overtuigd door hunne redeneringen. De Ridder Digbi gaat voor een van hun
deur, die daar van met meerder juistheid hebben gesproken, en middelerwyl heeft
hy zich niet verstaanbaar voor allerleije soorten van luiden gemaakt, om dat hy aan
gronden geloof geeft, waar van men gelooft, dat men hem wel de reden mag vergen,
zo wel als van ’t geheim ’t geen hy bouwt op deze onderstelde gronden.

Bereiding van de Simpathetise Poejer.
Men moet nemen goede Roomse Vitriool, die gekalcineerd is; of liever, men zuivert
ze van zyne overtollige vocht, zettende ze drie, of vier dagen aan een inde Zon, in
een glaze fles, die wel gesloten is. Men moet die Vitriool in een klein Bekken met
Regenwater doen smelten, laten ’t in een Peperhuis deurlekken, hebbende ontrent
een once in een pint water gedaan, en zo ’t in de Zomer is, dat men ene genezinge
wil ondernemen, zal men dat water niet by ’t vuur brengen, om dat het noch koud,
noch heet moet zyn: maar in een juiste gematigdheid tussen koud en heet. Daar na
zal men in dit Vitriolies mengsel een Lywaat doen, daar bloed aan is, dat uit de Wond
is gekomen, die men wil genezen, en men zal ’t wel deurnat uithalen.
Zo de gekwetste ver van de plaats is, daar men ’t doet, zo dat, na dat dat eerste
Lywaat van zyn bloed deurnat is, men geen ander kan hebben, zal men zich
vergenoegen, met het zelfde Lywaat van twaalf tot twaalf uren, in de zelfde vocht
met Vitriool te steken, en dat Lywaat in een gematigde plaats te houden. ’t Geen daar
wonderbaarlyk in is, is, dat zo menigmaal als men dat Lywaat’er in zal steken, de
gekwetste in de Wonde ene verzachting zal vinden, welke het verbinden van een
bekwaam Chirurgyn aan een wond geeft; en de Zieke zal in korten tyd, door de
onwaardeerbare kracht der Vitriool, genezen zyn.

Andere bereiding, of mengsel met de Engelse Vitriool.
Neem een pond Koperrood, zo veel meer, of min als gy wilt, stoot het zeer fyn, doe
dit Poejer in een papier, leg dit papier, waar in het Poejer is, in ’een Doos, of ander
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Vat, bekwaam om het te kunnen houden, op dat het niet omvalle, noch men daar uit
storte. Zet deze poejer met derzelver doos in de zon, en als ze niet meer opgeeft,
moet men ze’er uithalen, en ze niet meer in de lucht laten staan.
Met deze poejer stelpt men alle Bloedvloejen, al was’er een Arteri afgesneden.
Men moet ze leggen op de bloedende ader, of slagader, met wat pluksel, leggende
daar een samentrekkend middel op van fynen Bolus, gezegelde Aarde, Wit van Ei,
Wyn-azyn, leggende daar een Compres en Verband overheen.

Andere Bereidinge.
Men moet nemen Koperrood, of Roomse, of Duitse Vitriool, die van Engeland
uitgezonderd, die in de voorgaande poejer komt, en dat in zo groot een menigte als
gy wilt. Stoot deze Vitriool fyn, en zet ze in de zon, op de zelfde wys, en met de
zelfde voorhoede, als hier voor is gezegd.
Neem ter zelver tyd Gom Adragant, en ontrent zo veel Koperrood byna; stoot het
fyn en zift het door een zyde Zeef, laat deze poejer den gansen Zomer in de Zon
staan, op de zelfde tyd, en met de zelfde Voorhoede: maar in een ander Papier en
Doos.
Dit gedaan zynde, als gy de Poejer der Simpatie wilt mengen, moet men twe gelyke
deelen van die twe Poejers nemen, en ze wel met den andere mengen. Zie daar hoe
de Ridder Digby de ware Sympathie gemaakt heeft. Hy heeft daar het gebruik en de
redenen van beschreven, om te toonen dat het gene Toverye waar, al was ’t schoon
dat de uitwerkzelen daar van wonderlyk waren.

Eigenschappen der Poejer Sympathie.
Zy doet het bloeden, gelyk de voorgaande ophouden, als men ze op de deelen legt.
Zy hout het vloejen der Vrouwen op, als men van haar bloed op Lywaat heeft, en
daar de poejer boven op legt; men moet dat Lywaat daar na bewinden, en ’t daar na
in een schone en zuivere plaats leggen.
Zy doet het bloeden uit de Neus ophouden, als men ’t op bloed legt, dat in een
Neusdoek, of ander Lywaat is geloopen, ’t geen men bewinden moet. Gy kunt den
Zieken door dat zelfde Lywaat heen, de plaats doen gewaar worden, daar de Poejer
toe aangewend is.
Het doet nog ’t bloeden van allerleije soorten van wonden ophouden, al was men
zelf niet by den man die bloedde, als men maar van zyn bloed op een Neusdoek, of
Lywaat legt, en men daar die poejer op deed. Men moetze bewinden, en leggenze
op een reine en zuivere plaats.
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T.
taan is de Schors der Eiken, die gemalen wordt, en welke de Leertouwers, tot hunne
Leerbereidery, en de Taanders aan Netten en Zeilen, gebruiken.
taarling, of Cubus. Zie Hubners Kunstwoordenboek. ’t Is een woord, ’t geen by
duim, voet, roede, enz. gevoegt, een vast lighaam betekend, dat in hoogte, of diepte,
breedte, langte, evenveel grootte heeft. De Landmeters, Aardwerkers, vaste roeden
merkende, brengen ze tot Teerlingen, om’er de juiste menigte van te rekenen; en
gevolglyk wat’er gedaan is, of gedaan moet worden. Dus zegt men, ik zal een, twe,
enz. Ryksdaalders van de Roede hebben. Dit wil zeggen van de menigte van ’t
verkochte, gekochte, geruilde, of ’t vervoerde. Men zegt dus een Taarling roede, dat
is een roede door een Taarling uitgemaakt.
taart, een gebak ’t geen tot een voor- na- en tussen-gerecht dient. Men heeft’er vele
soorten van, gelykwe zullen hier achter doen zien.
Om een Taart toe te stellen, moet men eerst een Deeg weten te maken, die daar
goed toe is; en zie daar hoe men ze gereed maakt. Men neemt Bloemenmeel, en men
moet weten, dat men op drie ponden Meel gewoon is te nemen twe ponden en een
half Boter, en dus naar gelang. Men vergeet geen Zout, en doet’er enige dojers van
Eijeren by; men bevogtigt het alles met koud water. Als de Deeg wel is gekneed en
handelbaar gemaakt, rolt menze uit, en dektze daar na met een boom Boter zo dik
als zy zelve is; en als zy is gesmeerd en gevouwen door midden, de einden zynde op
malkander, en de Boter van binnen gelegd, zo rolt men nog eens en twemaal; daar
na vout en hervouwt men ze tot vyf- en zesmalen toe.
Deze Deeg is goed voor alle Taarten. Dus moetenwe niet meer als ’t onderscheid
der vulselen overwegen, daar menze mede vullen wil, ’t zy Kersen, of andere
confituren.

Aspersie Taart.
Snyt de Aspersies in kleine stukjes, laat ze trekken in water. Als ze uitgelekt zyn,
doeze in een Kasserol met wat verse Boter, en een weinig Meel, roerendeze somwyl
eens om. Als de Boter rood is, zult gy’er wat Vleesnat met Zout en Peper by doen;
en als uwe Aspersies gaar genoeg zyn, zult gy ze op uwe onderkorst doen, en
dekkenze, en doenze naar gewoonte bakken.

Konfituur Taart.
Men maakt een onderkorst van Deeg die bladerd, men doet’er Poejersuiker over, en
doet’er daar na Konfituren over, die men wil. Men doet’er, zo men wil een weinig
gekonfytte Citroenschil aan dunne reepjes overheen, en vervolgens wat Suiker. Men
dekt de Taart met een korst roosterwys gemaakt, of met bloemen gesneden; en men
zal het met Eijeren ligtjes bestryken. Gelyk men niets heeft te bakken, dan de korst,
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moet men ze niet lang op ’t vuur laten; en als zy is gebakken, zult gy ze uit den Oven
halen, omze te suikeren. Gy zultze’er nog een weinig in laten, en ze daar voor een
twedereis uitgehaald hebbende, zult gy ze nog eens met Suiker strojen, en zetten ze
heet, of koud op.

Kersse Taart.
Zuivert de Kersen van hunne stelen en steenen; en doe ze met zo veel Water en Suiker
stoven, als nodig is. Als zy koken schuimt ze, en laatze koud worden. Laat ze daat
na netjes op een onderkorst van een bladderende korst scheppen, en ze met een korst
hebbende gedekt met bloemen gesneden, en met dojer van een Ei gestreken, zult gy
de Taart laten bakken. Als zy gaar is, zult gy ze van ’t vuur nemen, om ze met Suiker
te bestrojen. Hebbendeze daar na nog een weinig voor aan in den oven gezet om te
glazen, zult gy ze uithalen, en ze heel opdissen.

Anders.
Neemt van de beste Kersen, en de korst gemaakt hebbende, bestrooi ze met Suiker,
leg’er een laag Kersen op; en daar na weder een laag Suiker, tot dat de korst vol is;
vergeet ondertussen geen Kaneel; dek ze dan toe, laatze gaar bakken. Dus kan men
ze van Kruijsbeijen, Aalbessen, Barbarissen, Aardbessen, Pruimen ook maken.

Anders.
Neemt twe en een half pond Kersen, doe’er de steenen uit over een platte pot, op dat
het sap niet verloren ga, 3 Beschuitjes gestooten, 3 pond Suiker, 1 lood Kaneel; roer
’t onder een; leg ’t in de korst, dekt het met een deeg, en die hier en daar’er een gaatje
in, en laat het bakken.

Afrikoos Taart.
Neemt Afrikozen, haal’er de steenen uit; laat ze in een Pan stoven met genoegzaam
water en Suiker; als zy gekookt en koud is, windtze op, op een gebladerde korst. Dek
ze met een gesneden korst; en doe alles op de zelfde wys, als van Kerse Taart is
gezegd.
Persik Taart, wordt als Afrikoos Taart gemaakt.

Pruimen Taart.
Men reinigt de Pruimen, gelyk de Afrikoos, daar na doet men ze op een gebladerde
korst, die vet van Boter is. Men doet’er enige stukjes geconfyte Citroen op, en
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Poejersuiker. Als de Taart met een gesneden korst gedekt, en met ei verguld is, zet
men ze in den Oven te bakken, en dist ze heet op.
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Taart van Franchipaan.
Stampt een vierendeel zoete Amandelen, gezuiverd van hunne bast met twe oncen
schors van geconfytte Citroenen. Doe’er twe dojers van Eijeren in, twe Makronsen,
fyne Poejersuiker naar welgevallen; een weinig Oranjewater. Als alles wel gemengd
is, doe daar by een half-pint zoete Room. Meng het alles wel, en ’t door een Stemyn
hebbende laten loopen, doe ’t koken. Gekookt zynde, doe ’t op een bladerende korst,
die van goede Boter vet gemaakt is. Doe’er enige kleine stukjes verse Boter over,
dek uwe Taart met een gesneden korst aan banden, met Ei lichtjes verguld.
Gebakkende zynde, haal ze van ’t vuur om ze te suikeren. Hebbende ze daar na een
weinig aan ’t begin van den Oven gezet om ze te glazen, haal ze daar uit, en disze
heet op.

Amandel Taart.
Hebbende den deeg gemaakt, neemt men een vierendeel Amandelen, daar na enige
witten van Ei, geraspte Suiker met wat Zout, alles met den andere gemengd zynde,
maakt men’er een Vulsel van met wat Meel. ’t Vulsel klaar zynde, legt men ’t op
een korst, zet het in een Pan, of legt’er een dekzel over, en doet’er vuur op.

Anders.
Stampt ontrent twe handvollen zoete Amandelen, daar na ze hebbende met Rozenwater
gesproeid, doe’er Citroenschors in en Suiker; stoot nog alles onder een; doe’er wat
Meel met twe geslagen witten van Eijeren in, welke men’er in gooit, en drie dojers.
Dit gedaan zynde, doe uwe Past in een Taartepan, schikze naar de kunst, doe’er
geraspte Suiker over, en zetze te bakken.

Anders.
Neemt een halfpond gepelde Amandelen, een vierendeel Suiker, 3 heele Eijeren met
het wit, en nog 3 dojers, een half vierendeel Boter, Rozenwater zo veel genoeg is,
om de Amandelen klein te stooten. Strooit op de Plaat daar gy ze op bereiden wil,
Tarwenmeel en zet ze in den Oven.

Appel Taart.
Neemt van de beste Appelen, schiltze, snydze in vierendeelen, doe’er de klokhuizen
uit, stooftze in Rinse Wyn in een aarde pot, tot datze dik word, doe’er by zo veel
Suiker als nodig is, gestootten Kanneel, poejer van Sandelhout, Rooswater, vryf het
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met een houtten lepel door een omgekeerde Teems, die ’t in de korst, en bakze in
den Oven.

Anders.
Neemt een pond Meel, 4 lepelen water, met twe, of drie lepels Suiker, kook het tot
een Syroop, doe’er een ei by, en zo veel Boter als nodig is, om’er ene bekwame deeg
van te maken. Dit geeft een goede korst.
Neemt voorts 20, of 25 goede Appelen, naar datze groot zyn; schilze snyd ze klein,
doe ze in een aarden pot, en’er Boter by, zet ze op ’t vuur, schud ze dikmaal om, doe
ze in uwe korst tot dat de bodem bedekt is, doe’er dan weder Suiker, Korenten, Boter
over; dan weder Appelen, tot dat uwe korst vol is; en zet ze dan weder op ’t vuur.

Anders.
Neemt Appelen, schiltze, snippertze, drie vierendeel Korenten, schoon gewassen,
drievierendeel Suiker, een lood Kaneel; leg dan de korst in de pan, strooi’er dan
Appelen in, dan Korenten, Suiker, Kaneel, en stukken Boter; en dus laag om laag,
tot dat de Pan vol is. Sommigen doen’er ook Anyszaad in. Dek dan de Appelen met
een deeg, en doe’er hier en daar een gat in, en zet het te bakken.

Appel Taart op zyn Walsch.
Neemt geschilde Appelen, doe’er ’t klokhuis uit; ziedze in Rinse Wyn wel gaar,
doe’er boter, Gember, Suiker, Korenten, Kaneel by, roer’er twe dojers van Eijeren
in, legze in een Deeg en bakze.

Een doornepen Appeltaart.
Neemt Appelen klein gekapt, doet’er doren van Eijeren, Kaneel en Suiker en gesmolte
Boter by; meng het onder een, legt ’t in een Deeg en laat het bakken.

Citroen Taart.
Neemt ’t buitenste geel van 4 Citroenen, geraspt, zes zure Appelen, en zes dojers
van Eijeren, ’t halve kruim van een oudbakke halvestuivers Wittebrood, een weinig
Boter, en fyngeraspte Suiker, bak het.

Afrikoos Taart.
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Neemt Aprikosen, schiltze, legtze in een Taart, doe’er Kaneel by, Suiker, Sukade,
Boter; en bakze een half uur in een korst.

Pruimen-taart.
Neemt Pruimen kooktze murruw, doetze door een Teems, doe’er dojers’ van Eijeren,
Suiker, Kaneel, Nagelen, gesmolte Boter by, doetze in ene korst, baktze zonder schil,
strooi’er dan Kaneel over.

Spenasie-taart die groen is.
Neemt Spenasie, kooktze tot pap in Rinse Wyn; doetze door een Teems zo styf, als
gy kunt; doet’er dan Rooswater by, veel Suiker en Kaneel, kook ’t tot dat het dik
wordt als Marmelade; koud
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zynde, doet het in uwe korst, bakt het naar behooren.

Anders.
Neemt Spenasie die wel is van zyne steelen gezuiverd, doet ze in water koken, haalt
ze daar uit; laat ze uitdruppen, haktze klein, doe’er ryklyk Boter by, Eijeren, kruim
van Wittebroot, of nog beter gerast van Wittebroot, schors van Citroen, wat Zout en
speceryen. Doe alles met malkander in een Pan, stoot, roert het dikmaal, om niet aan
te branden; dit gedaan zynde, schept dit vulzel in een Schotel, laat het daar in koud
worden, doe daar na uw Vulsel in een Taartepan, en doe het bakken.

Kervel-taart.
Neemt jonge Kervel, haktze klein, duw’er het sap wat uit, mengt ze met Boter,
Krenten, Suiker, gestooten Beschuit, Kaneel, Rozewater, en 6, of 8 Eijeren, leg het
in een korst en laat het bakken.

Anders.
Neemt jonge Kervel van de eerste sne, haktze klein, doet’er een half pond Krenten,
6, 7, of 8 Eijeren by, een half pintje zoete Melk, een stuivers Wittebrood, snydt’er
de korsten af, raspt het klein, doet het in Melk, kookt’er een dikke Pap van, doe’er
een goed stuk Boter by, en roer’er, terwyl het kookt, de Kervel deur; doet’er Suiker
en gesmolten Boter by; en zo het te dun is, stoot’er een Beschuit, of twe in; legt het
dan in den deeg in de pan, en strooit’er gestooten Kaneel over, daar een bovenkorst
die getraliet is, over gemaakt, laat het bakken, en raspt’er Suiker op, als zy op de
Tafel komt.

Schoenmakers Taart.
Neemt zure Appels, schiltze en snydtze aan stuk, kooktze gaar, vryftze klein: neemt
dan Boter, Suiker, krenten naar believen, roer’er vier, of vyf Eijeren onder; neemt
dan geraspt Tarwenbrood, doet dat onder in de Schotel, legt daar de Appelen op,
doet’er geraspt Tarwenbrood weder over heen, dekt het dan met een dekzel, van een
Taartepan, doet’er vuur over, en bakt het.

Paling-taart.
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Om een Paling-taart te maken, legt men den Deeg in een Taartepan. Men hakt de
Paling wel na dat ze schoon is gemaakt, en men zout en kruidze met Peper, Nagelen,
Muskaatnoot, fyne kruiden, Look, Boter, Kappers, Laurier, en kruim van Wittebrood
met Kampernoelje; en als zy gebakken zyn in den Oven, of op kolen, doet men’er
dojer van Ei in met Verjuis geklust; en daar na dist men ze op.

Taart van Hanekammen en Vleugels.
Als uwe Deeg gereed is, leg dan uwe Hanekammen en Vleugels in uwe Taartepan,
leg daar in Champignons, Kalfslappen, bodems van Artisokken, Kalfsmerg, Zout;
en kruidt het wel met Peper en Muskaatnoot, doet’er by gehakt Spek. Dekt uwe Taart
laat ze bakken, en eer gy ze opdist, doet’er gekluste dojers van Eijeren in.

Taart van Champignons.
Als men een Taart van Champignons wil maken, neemt’er van en snydtze aan stuk,
en doet ze op uwen deeg, die in de Taarte-pan is gelegd; maaktze smaaklyk met fyne
kruiden, Uijen, Zout, Muskaatnoot, Boter, dektze; en als uwe Taart gebakken is,
distze op, na dat gy’er in zult gedaan hebben gekluste dojers van Eijeren.
Dus maakt men ook Taarten van Morilles en Mousserons.

Duiven-taart.
Wil men een Duiven-taart maken moet ge een weinig fyn gekerfd Spek op de
onderkorst leggen. Daar na moet gy’er uwe jonge Duiven, met de borst om hoog, op
leggen; na dat gy ze wel hebt toegesteld en geschikt, doe’er dan by een goede opschik
van Kalfs-zwezerikken, Hanekammetjes, vette Lever, Kampernoeljes, Mousserons,
Morilles, Aard-appelen, Artisokken, alles met Zout toegemaakt, Nagelen,
Muskaatnoot, en een bosje fyne kruiden. Gy zult alles met zeer dunne sneedjes
Kalfsvlees dekken, met sneedjes van Spek, en een weinig Boter. Daar na zult ge uwe
Taart met een andere korst dekken, en maken’er een tou rondom om beide de korsten
by een te houden. Hebbende daar na uwe Taart met geslagen Eijeren verguld, zult
gy ze in den Oven laten bakken, of met geglommen kolen op uw Taarte-dekzel, en
onder te laten leggen. Men moet zorge dragen, dat de hitte niet te groot zy; en ’t is
goed, dat’er wat as op ’t Taarte-deksel zy, eer men’er kolen op doet; en ook wat as
op de kolen onder de Pan te doen. Men laat de Taart een uur, of anderhalf, of twe
staan bakken; en als zy gaar is, neemt men ze daar uit, en men ontdekt ze om’er de
sneedjes Kalfsvlees uit te halen met de sneedjes Spek, het bosje fyne kruiden, om’er
’t vet af te scheppen, en om’er een 12sterk Kalfs- en Hammenat op te gieten.

Taart von Lampreijen.
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Men moet de Lampreijen aan stukken snyden, en dezelve hebbende in de Kasserol
met gesmolten Spek, en een weinig Meel en fyne kruiden, en preitjes laten opsnerken,
en ze smaaklyk hebbende gemaakt met Zout, Peper, Muskaatnoot en een weinig nat,
laat men ’t koud worden. Daar na schikt men ’t in de korst, die met Spek moet wezen
voorzien; en daar een goed Stoffeersel hebbende bygedaan, als boven met gerast
Spek daar over heen, dekt men ’t en laat het bakken anderhalf uur. Als het ten halve
gebakken is, giet men’er de Saus op, daar men de Lampreijen eens deur heeft laten
stoven, en zet het in den Oven, om ’t
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weder te laten bakken. Gaar zynde, zet men ’t warm op, eer dat men’er Oranjesap
heeft over gedaan.

Taart van Lever.
Na dat men de korst, op den bodem gelegd, met gehakt Spek bestrooid heeft, zout
en pepert men ’t, en belegd het met een weinig fyne kruiden. Daar na legt men’er de
Lever op, en doet’er het gewone garnituur in. Men dekt alles met dunne sneedjes
Kalfsvlees en Spek; daar na legt men’er de bovenkorst overheen, en verguldt ze als
boven, en laat ze bakken. Als zy gaar is, neemt men’er de bovenkorst af, en de stukjes
Kalfsvlees en Spek uit. Hebbende daar na’er ’t vet afgeschept, doet men’er wat sterk
nat van Ham op, en zet ze heet op Tafel.
Op de zelfde wys leeft men met de Zwezerikken, maar voor ’t gebruiken, moet
men ze eens laten opkoken.

Kieken-taart.
Neemt Kalf-schyf, de Borst van Kapoen, en zo veel Ossevet als Vlees, hak alles met
een, en maakt het smaaklyk met Zout, Peper, Muskaatnoot, een weinig fyne kruiden
en Pieterseli. Doe uwe Kiekenvulsel op de korst, met Zwezerikken, Lever, en alle
andere opschik, van ons in ’t begin aangemerkt, met de dunne sneedjes Spek daar
over. Dek uwe Taart met een vergulde korst van Eijeren; en als zy gaar zal zyn, neem
uwe sneedjes Spek af; en schep’er vet ’t af, en giet’er een Koulys van Kalven en
Ham overheen, en dis het heet op.

Taart van de Vaste.
Neemt Vis van Karper en Snoek, en sneedjes van andere vis, een Wittebrood in Room
gedoopt, Boter, Champignons, Mousserons, Bieslook, Pieterseli, Truffels, met Zout
en Peper, hak het alles met den andere, en stamp het daar na in een Mortier. Maakt’er
een welgebonde Vulsel van, waar van ge op een blad papier zult maken kleine duifjes,
knedendeze met gesmolten Boter, op datze aan de vingers niet blyven hangen. Als
ze gemaakt zyn, maakt’er netjes een gat in met een Lardeer-priem van hout, en doe’er
een stuk Lever van een Snoek, of Brabeel in. Hebbende ze daar na met gesmolten
Boter opgesnerkt, laat ze afdruipen; doe ze daar na op de korst in orde, die gy te
voren met Boter hebt besmeerd gehad. Garneertze dan met Hanekammetjes van ’t
zelfde Vulzel gemaakt, en mede in Boter opgesnerkt. Doe’er Champignons, Morilles,
Karper-hom en goede Boter by. Maak ’t alles smaaklyk van Zout, Peper, Muskaatnoot,
fyne kruiden; en neem’er daar na ’t vet af. Doe’er daar na een wit Kolys op, in ’t
mager, met Citroensap, en het weder hebbende gedekt, dis het in een Schotel warm
op.
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Zeeltetaart wordt even eens gemaakt, uitgenomen, dat men ze eens in Limoensap
zet, eer men ze in de korst doet, men kan’er Karper-hom by doen.
Voren-taart wordt eveneens gemaakt; men doet daar een gestooft van Kreeften
by.

Tonge-taart.
De Tongen aan reepen gesneden; Zalm en Snoek, laat zich op deze wys in de korst
zetten, om heet op te dissen.
Men neemt, zo men wil, de Tongen aan sneedjes, en legtze op een gehakt van
Karper welgekruid.
Taart van Tarbot wordt als die van Tong gemaakt, en eveneens is ’t met die van
Barbeelen.

Baarse-taart.
Hebbende uwe Baars wel schoongemaakt, en op een Rooster gebraden, zult gy’er
de vis af doen, die gy in Ragout zult doen met Champignons, Pieterseli, Zout, Peper,
en ander gekruid. Als uw gestoofd koud is, zult gy ’t in de korst doen, en dekken
uwe Taart; en gaar zynde, zult gy’er een Kaulys van Kreeften over doen.
Men maakt ook de Baarse-taart, als de Karper-taart.

Kabbeljaau Taart.
Gy zult in water een goede Kabbeljaau-staart laten koken, neem ze daar na aan reepen
van de graad. Maak daar na een gehakt van Karper, met Champignons, Zout, Peper,
Pieterseli, en Bieslook; voorziet de onderkorst van goede Boter, en leg’er uw gehakt
op, en op ’t gehakt de sneden der Snoek, welke gy dekken zult met een gedeelte van
’t zelfde gehakt, ’t geen men daar toe bewaren moet.
Taart van Mousserons, Morilles en Truffels, wordt eveneens gemaakt.

Frambozen Taart.
Doe uwe Suiker op Stroops dikte koken, zonder echter aan te branden. Doe daar in
uwe Frambozen opkoken, en ze hebbende laten koud worden, maaker uwen Taart
van gelyk van Kersen.

Taart van Onrype Druiven.
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Neem onrype Druiven, heel, doe ze koken als om ze te konfyten; of neem gekonfytte
Druiven, en leg ze op een fyne korst, dekze daar na met reepen van den zelfden deeg,
en laat ze bakken.

Peren taart.
Men snydt de Peren deurmidden, zo ze groot zyn, of neemt ze geheel, zo ze klein
zyn; men doet ze eerst in water koken, en als ze murw zyn, haalt men ze’er uit, en
doet ze in schoon water; men haalt’er de klokhuizen en kornen uit, men schilt ze en
laat ze in geklaarde Suiken koken, met enige sneedjes Citroen. Gekookt en koud
geworden zynde, legt men ze op een fyne korst, maakt de Taart af, doetze bakken,
en dist ze heet op.
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De Winter-bon-Chretiens, de Blanquetten en kleine Rousseletten, zyn de bekwaamste
Peren om Taarten te maken.

Taart van Kalfstongen.
Neemt Kalfstong, kooktze gaar, maakt ze schoon, haktze klein met 12 geschilde zure
Appelen, zonder klokhuizen; doet daar by een gestooten Beschuit, drievierendeel
Korenten, een Muskaatnoot, Gember, Kaneel, wat Suiker, doet het in een korst, bakt
het.

Taart van Kalfspooten.
Neemt murruwe Kalfspooten, hakt ze klein, met harde dojers van Eijeren, doe’er by
Kaneel, Gember, Krenten, Suiker, gesmolten Boter, roer het onder een met Rinse
Wyn, Sukade, Nagelen, en laat het een halfuur bakken.

Room Taart.
Neemt een pint zoeten Room, 4 dojers van Eijeren, met Rozewater klein geklopt;
wat Tarwenmeel om dikte te krygen; kookt het in een Pan op kolen, roert het wel;
maakt dat het niet aanbrande; doet’er voort Suiker in, als het gaar is; doet het dan in
uwe korst, en laat het bakken.

Kaasjes Taart.
Neemt verse Roomkaasjes, en dojers van Eijeren, met Tarwenmeel en Boter;maakt’er
een deeg van, legt ze in de korst, en baktze.

Anders.
Neemt een stuk Kaas, als twe vuisten, die zacht is en ongerooomd, en dan drooge
geschrapte Kaas, twe Noten groot: Zout naar believen, en een vierendeel Boter die
gesmolten is. Doet daar twe geklopte Eijeren by. Mengt het alles met malkanderen,
besla ’t wel om te binden, en doe’er wat koud water by, zo de toestel te dik is: maar
zo de Kaas, die gy gebruikt, zacht is, en’er nog Wei uitloopt, moet men’er geen water
by doen; men moet daar en tegen de Melk’er laten uitloopen, om dat de toestel te
zacht zoude wezen. Breng den toestel tot de dikte van een Pap, die als Styfzel is, en
doe’er, ontrent de grootte van een Ei, Bloemmenmeel, of Wittebrood by.
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Vul uwe Taart met dat Vulsel, zet ze in den Oven, en dan kunt gy’er Suiker over
doen.
Let wel dat men goed Varkensvet, in de plaats van Boter moet gebuiken, om
Kaastaart te maken

Andere en fynder Kaastaart.
Slaat twe, of drie dojers van Eijeren, met een handvol Poejersuiker, en als ze wel is
geslagen, giet het in de korst die gereed gemaakt is. Strykt dan dien eersten toestel
uit, en doe’er dan overheen zo veel vulsel van Kaas en andere dingen, die voor de
gemeene Taart voorgesteld is, als nodig is.
De Taart genoeg gemaakt zynde en voorzien, doetze bakken; en byna gebakken
zynde, doet’er Poejersuiker over, en besproeize met Rozenwater, zet ze weder in den
Oven, en laatze volkomen bakken, om ze met Suiker te glaceren.

Taart van Kaas op een andere wys.
Neemt een half pond vette Kaas, die nog zacht is, maar wel gedroogd; besla ze met
goede zoete dikke Room, een weinig gehakte Pieterseli, drie dojers van Eijeren, en
een weinig Zout. Meng het alles wel, en als de toestel een goed dun Vulsel is, giet
het dan op de fyne korst, ter dikte van twe goede dertiendhalve gerold, en zo groot
als een Schotel. Doe op dit Vulsel een halfvierendeel verse goede Boter aan kleine
stukjes gebroken. Dek dezen toestel met fyne dunne bovenkorst; maak de kanten
met een weinig waters klaar, en kneedze aan een; maak’er een rand om naar uw
behagen. Deze Taart zal een omgekeerde Kom schynen. Men moet het deksel
vergulden, en maken een matige opening, kruiswys in ’t midden om lugt te geven,
aan ’t geen in de korst is. ’t Is goet de punten van dit deksel wat op te zetten. Zet dit
stuk in den Oven, en ’t zal in de tyd van een goed half uur gaar zyn.

Andere manier om Taarten te maken.
Maak uwe korst, schoon zo fyn niet, als voor de fyne Taart. Geeft’er de dikte aan
van een twintig stuivers stuk, of wat meer, naar gelang van de grootte; en maak dat
het midden van den bodem wat dikker zy als de rest.
De korst zynde toegesteld, zult gy ze met het een, of ’t ander Vulsel maken, of
van Confituren, of van Vruchten, of van Kaas, dat men moet smaaklyk maken met
Suiker, Razynen, Krenten, Amandelen, Kaneel, of gestootten Speceryen, Boter en
andere dingen, als om een fyne Taart te maken.
Als de Taart is voorzien, zult gy’er boven reepen op leggen van Deeg. Daar na zal
men ze suikeren, en in den Oven steken; en als zy gaar is, zult gy ze nog met suiker
bestrojen, en met enige druppen Rozewater besprengen. De kleine Taartjes worden
eveneens gemaakt.
tabak. In ’t Latyn Nicotiana. Schoon dit gewas in Europa nieu is, men kan evenwel
zeggen, dat ze in de Medicynkunde den eersten rang bekleedt, uit hoofde der
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zonderlinge hoedanigheden, welke we in dit Artikel zullen ophalen. En om dat zy,
die den aart der kruiden hebben beschreven, daar van niet gesproken hebben, zullen
we de historie daar van geven.
Dit kruid is Nicotiana geheten geworden, naar den Heer Voorzitter Nicot, Gezant
van Vrankryk in Portugaal. Dees heeft het eerst in Vrankryk gezonden, en’er de
krachten eerst van wereldkundig gemaakt. Dus deden Grieken en Romeinen ook,
ten aanzien van vreemde Planten, waar aan ze
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den naam van hun gaven, die ze uit vreemde Landen bragten. De Fransen hebben
hen in deze late tyden in dat stuk nagevolgd. Als de Heer Nicot de Nicotiane eerst
aan de Koninginne had gezonden, noemde men ze ’t Koninginne kruid. Zy zelve
wilde het genaamd hebben Herba Medicea. De Spanjers noemenze Petun, naar de
grootte der bladen van het eerste soort, en Tabaco, om dat’er een hoope van dit kruid
op een Amerikaans Eiland Tabago geheten, groeit; waar van daan we den naam van
Tabak hebben, welken we daar aan geven. Zo gelooven sommigen: maar de naam
heeft ze naar de Stad Tabasco in Jukatan, een Provincie in Terre Ferme. Hier vonden
de Spanjaarts eerst den Tabak in overvloed geteeld in 1520. maar niet in Tabago, ’t
geen de Hollanders eerst 1632. bewoond hebben. Men noemt het ook Herba Sancta,
om zyne wonderbare kracht. Herbe de l’Ambassadeur, en Herbe du Grand Prieur,
en eindlyk l’Herbe de Sainte Croix, naar den Kardinaal de Sainte Croix, die, in
Portugaal gezonden zynde, ’t daar van daan in ’t jaar 1585. zond. Tans is het beter
onder den naam van Tabak, als Nicotiane bekent.
Tabago is een Eiland onder de Kriabise in Amerika. Het was weleer door een
Hollandse Volkplanting bewoond, die in ’t Jaar 1678. door den Graaf van Estrees,
Vice Admiraal van Vrankryk werd vernield. Dit Eiland is vruchtbaar in Petun, Tabak.
Jean Nicot, Gezant in Portugaal, in den Jare 1559. 1560 en 1561., gaande de
Chartres des Konings van Portugaal zien, vereerde hem een Edelman, die daar van
de bewaarder was, deze vreemde Plant, die door een Nederlander uit Florida daar
was gebragt. Deze Gezant deed ze in zynen Tuin telen, alwaar ze zeer vermeerderde.
Ene zyner Pages, zeide hem op zekeren tyd, dat hy dit kruit gestampt hebbende, de
Pap daar van met het sap op ene Verzwering had gelegd, welke een Jongman van
zyne vrienden op de koon, by de neus had, en die zich aan ’t kakebeen begon te
zetten, en dat die Jongman zich daar by wel bevond. Dit gaf den Heer Nicot
gelegenheid om nader de kracht van dit kruid te onderoeken. Hy deed den zieken
komen, en met dit kruid voort gaan, acht, of tien dagen lang; binnen welken tyd die
Zweer gans was genezen.
Enigen tyd daar aan, sneed een van de Koks des Ambassadeurs zich met een groot
keuken-mes, byna den duim af. De Hofmeester nam tot de Nicotiane zynen toevlucht,
en de Kok was in vyf, of zes verbanden genezen. Toen begon men breed van de
kracht van die Plant op te geven. Zy begon achting te Lisbon, en aan ’t Hof des
Konings van Portugaal te krygen. ’t Volk noemde ze Herbe de l’Ambassadeur. Zeker
Edelman, Vader van een Pagie van den Gezant, die op ’t land zyn verblyf had, en
die twe jaren lang een Wond aan zyn Been had, werd door den grooten naam gelokt;
en niet bedrogen in deszelfs hoop, van dit kruid opgevat, maakte hy, op een wys
gebruik van ’t kruid, waar van wy spreken; en de genezing geschiedde in tien, of
twaalf dagen.
De achting van die Plant nam van dag tot dag toe, en verscheiden luiden namen’er
hunne toevlugt toe. Onder andere kwam’er een Vrou heen, welker aangezicht gans
met een ingewortelde Dauw-wurm was, als met een Maskes bezet. De Gezant deed
haar de Nicotiane geven, en liet haar zeggen, hoe zy ze gebruiken moest. Een dag
acht, of tien daar aan kwam die Vrou den Gezant bedanken; vindende zich gans en
al genezen. Zeker Kapitein kwam met zyn Zoon, die de koude Klieren had, en welken
hy daarom na Vrankryk wilde zenden. De Gezant wilde hem derwaard niet laten op
reis gaan, voor dat hy eerst van zyn kruid een proef had genomen. Enige dagen daar
aan had men tekenen van genezing, en werd eindlyk genezen.
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Als de Heer Nicot zo grote krachten van dat kruid had vernomen, en gehoord had,
dat wyle Mevrou de Montigni te St. Germain aan ene Verzwering van de Borst was
gestorven, welke in een Noli me Tangere was veranderd, waar toe men geen middel
wist, en de Gravin van Ruffé, alle Geneesmeesters van naam in ’t Koninkryk had
bezocht, om haar van een Zeer in ’t aangezicht te genezen; en dat niemand daar had
raad toe geweten; werd hy te rade om ’t in Vrankryk bekend te maken, en zond het
aan Koning Francois II., aan de Koninginne Moeder, en verscheiden Heeren van ’t
Hof, met de manier hoe men ’t moest aankweken, en op gezegde kwalen leggen;
waar van hy ondervinding had, zelfs ten aanzien van den Heer Jarnac, Stadsvoogd
van Rochelle. De Heer Jarnac zeide op zekeren dag over de Tafel van de Koninginne
Moeder, dat hy de Nicotiana had laten destilleren, en ’t water daar van met water
van Aardbeijen gemengd, aan een Aamborstigen had te drinken gegeven; die daar
van was genezen geworden.
Beschryving. Dit kruid gelykt vry wel in gedaante en gestalte naar de grote
Smeerwortel, zo dat men het daar voor veel eer, als voor’t gemeen Bilsenkruid zoude
aanzien, gelyk enigen gedacht hebben. ’t Is recht van Stengel, hangende noch dezen
noch genen weg over, grof, ruig, lymig; heeft brede, lange, groene bladen, trekkende
wat naar den gele, en zynde wat ruig, zagt, lymig, dradig, maar niet met groeven,
noch afgesneden van onderen, maar aan de wortel groter, dan boven. Als het nog
klein is, heeft het de bladen als op den grond leggen: maar als het stam schiet en
groeit, ontlast het zich van de laagste bladen, schiet takken van een halve voet uit,
die omhoog gaan, van vier of vyf voet, en somtyds van drie vier, of vyf elbogen lang,
naar dat het in warm vet en welbeteeld Land is gezaaid. De takken komen uit knoppen
voort, die den stam op zyne plaatsen onderscheiden, van half tot half voet. Het schiet
zyne bloem boven op de takken uit, welke wel wat naar de Nigelle gelykt. Zy is van
een witachtige Rozekleur, hebbende de gedaante van een kleine Klok, die uit een
zaadhuisje komt, gelykende na een klein Bekertje. Deze aau wordt rondt, en
[illustratie]
[Plaat 57. pag. 1079. Tabak, of Nicotiana, naar ’t leven getekend. F. de
Bakker fecit 1738.]
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is vol zo dra de bloem is afgevallen. De zaden die in dit Appeltje in twe huisjes zitten,
zyn klein, en vele, en gelyken wel naar dat van gele Bilsen. Als ze ryp zyn zyn ze
zwart; groen als ze onryp zyn. In heete landen draagt ze hare bladen, bloemen en
zaden, op ene tyd, negen, of tien maanden van ’t Jaar. Zy spruit sterk aan de wortel
uit; en spruit op nieu met menigte van takken, en digt by de knoppen uit; en deszelfs
wortels werpen enige losse vezels, de andere grotere, en vry korte boven aan de Plant.
De bladen en wortels geven een lymig sap, dat naar den gelen trekt, harsachtig is,
vry aangenaam, scherp stekend en bytend van smaak.

Verscheiden soorten van Tabak die men heeft in America.
Men kent in America niet dan vier soorten van Tabak, aan de bladen van malkander
te onderscheiden, en niet door geslachten; alzo’er noch Mannelyk noch Vrouwelyk,
noch kleine Tabak is, gelyk enige Schryvers zonder grond gezegd hebben. Die vier
soorten bloejen, en dragen alle vruchtbaar zaad om ’t voort te brengen; ’t geen ze
zonder enige verandering, of vermindering doen; buiten die, welke van ’t onderscheid
der grond voortkomt.
Die vier Tabakken zyn, de Petun, de Tong Tabak, de Amazone Tabak, de Varinas
Tabak.
De Petun, die men ook de groene Tabak noemt; en welke de inwoonders van ’t
Eiland, de grote Petun noemen, geeft gemeenlyk bladen van vier- en zes en twintig
duimen lang, en van twaalf tot veertien duimen breed.
Zy zyn dik, vleessig, kottoenig, teer, en van een schoon groen: maar gelyk ze teder
zyn, en van veel sap vol, zo worden ze door ’t drogen kleinder; en gelyk men op ’t
Eiland zegt, in den hang. Deze inkrimping is oorzaak, dat men van dat soort minder
teelt als van ’t volgende.
De Tongtakak, welken naam deze naar de gelykheid draagt, welke ze naar een
Kalfstong heeft; heeft bladen, die bynaar zo lang, als de Petun zyn; maar zyn niet
boven de zeven en acht duimen breed. Zy zyn lyvig, dik, sterk, taai, grof en zacht in
’t aantasten. Gelykze min sappig en vochtig dan die der grote Petun zyn; zo laten ze
zich beter bewaren, en hebben ze minder inkrimping in de hang. Dit soort wordt op
Martenique, Guadaloupe, Marie Galante en Sint Christoffel veel geteelt.
De Amazone Tabak draagt dien naam, om dat het zaad daar van, van de Rivier der
Amazone is gebragt; waar door Braziel van ’t Eiland Kajenne is gescheiden. ’t Blad
is zo lang, als dat van de twe voorgaande soorten; maar zeer breed, en rond aan zyne
einden; ’t geen daar nog zonderling aan is, en ’t van de anderen onderscheidt is, dat
de kleine ribben die ’t blad ophouden, in ’t lood uit de grote rib van ’t midde komen:
daar ze in andere soorten den omtrek van ’t blad volgen. De bladen van dit derde
soort van Tabak zyn vleessig, wel gevoed; en schoon ze vol van goed sap zyn, zy
krimpen echter in de Hang niet. Deze Tabak heeft ene reuk, zo sterk en zo aangenaam,
als zy nieu is, dat men’er zich naaulyks aan gewennen kan. Zy wordt echter in ’t
bewaren zachter, en in den tyd van twaalf, of vyftien maanden is zy uitnemend.
Men kanze echter zoet en aangenaam maken, zonder zo lang te wagten; en men
weet by ondervinding dat het genoeg zy daar toe, ze te laten uitzweten zeven, of acht
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dagen, na datze den gewonen tyd om te drogen in de Hang is geweest, en ze op nieu
in de lugt, ontrent twe dagen, te rotten.
De Verina’s, die het vierde soort van Tabak uit maakt, is het kleinste van allen.
De bladen worden zelden boven de tien duimen lang; zy zyn smal, ruw, gerimpeld
en zeer puntig. Gelyk ze niet nalaten wel gevoed en vleessig te wezen, en veel sap
hebben, zo krimpenze vreeslyk in de Hang; en dierhalven geven ze weinig voordeel.
Deze Tabak is de beste van alle gesponnen Tabak, ten minste heeftze’er den naam
van, schoon de kenners meenen, datze de minst nuttige is in de Medicynen. Zy word
Verina’s na een zeker Gehugt genaamd, dat aan de Kust van Terre Ferme van ’t
Spaans America is gelegen, dicht by de Stad Kamane, aan ’t inkomen van een Meer,
of Zeearm, en men noemt het ’t Meer van Venezuela.
De bloemen van die soorten van Tabak zyn de zelfde van gedaante en kleur, en
verschillen alleen deur grootte, die naar gelang van de steel der Plant is, welkeze
voortbrengt. ’t Zaad is eveneens, dat is, zwart en vast, en van gedaante en
zelfstandigheid van de Slaapbollen.
De Tabakken; ten minste de sterkste, kunnen boven de vyf en zes voeten hoog
groejen; en enige jaren duren: maar men houdtze gemeenlyk op de hoogtte van twe
voeten; en men snydtze alle jaren af.
Plaats. Deze Plant groeit in Tuinen en vette gronden. Men teelt ze in verscheiden
plaatsen van America; maar vooral in de Antilles. Het telen daar van was voorheen
zeer gemeen in enige Provincien van Vrankryk; en men teeltze nog in verscheiden,
vooral in Gujenne, naar de kant van Bourdeaux en Clerac; in Bearn, na den kant van
Pau. In Normandien na de kant van Lery; Vendreuil en te Pont de l’Arche, en in
Artois dicht by St. Paul: maar de Particulieren mogen ze niet verkoopen, dan aan de
gemene Pachters, of die onder hen staan. Deze Pacht is vry groot, al is ’t schoon dat
men ze voor klein geld koopt.

De Tabaks-teelt.
De Nicotiane eist een vette grond, die wel gemest is, dat is, een land daar de mest
zo wel is deurgemengd en in vereend, dat ze geheel is aarde geworden, en den schyn
niet meer heeft van mest; die beschaduwd en vochtig is, groot en ruim: want in een
enge
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plaats zoudeze niet hoog worden, noch recht, noch groot en wel getakt. Zy wil geen
Zuiderzon, noch muur op de rug hebben, die haar tegen de wind bewaart, en de hitte
door wederkaatzing geeft. Zy wil voor de wind wel zyn beschermd, alzo ze zwak is
en hoog. ’t Is waar datze, ten aanzien van de wind, buiten gevaar zal wezen, zo de
wortel diep in de aarde staat. Zy komt beter voor den dag, als zy dikmaal wordt
begoten als ’t droog weer is; zy is een vyandin van koude; zie daar, waarom men,
om ze ’s Winters te bewaren, ze moet in verwulfde kelders houden, of die gemaakt
zyn in den Thuin; of ze met dubbelde Matten, of met een Luif van Riet moet dekken;
en als de Zon des middags schynt, moet men de deur van de Luif waar onder gedachte
kruid staat, in ’t Zuiden openen.
Om ze te zaaijen moet men een gat met de vinger in de aarde maken, van de diepte
van een vinger, daar na in ’t gat tien, of twaalf zaden byeen gojen, en ’t gat weder
toedoen. Want het is zo klein, dat men’er niet meer dan drie, of vier zaden in
werpende, de aarde ze zoude verstikken, en zo het droog weer was, moet men de
plaats ligtjes besproejen, vyftien dagen daar na. Men kan ze ook als Sla zajen, en
andere kruiden, doende het zaad wel onder de aarde mengen, en onder as, die zuiver,
zindlyk en los is, maar in kleine menigte. ’t Lydt lang eerze uit de aarde komt; en na
datze daar is uitgekomen, moet men ze voor de koude bewaren, en voor de vorst;
dekkende ze ’s nachts, als ze nog klein is. Dus zal ze zich altyd groen en schoon
houden, als zy uit de aarde is gekomen. Om dat elk zaadje zal hebben voortgebragt
een stam, zullen de kleine vezeltjes der wortelen van de ene met die der andere gedekt
zyn; en derhalve moet men met een mes een ronde cirkel in de aarde maken, rondom
de plaats, en de aarde uitlichten, en ze in een Emmer werpen, op dat’er de aarde afga,
en de kleine stammen in ’t water dryven; dus zult gy ze vatten zonder breken, de ene
na de andere, en ze bedekken in die Moederaarde, en verplanten drie voeten van de
muur, en vier voeten van den andere; en zo de aarde, die by die muur is, niet goed
is; moet gy ze mesten, en schudden gedachte stammen die verplant zyn, om ze dikmaal
te besproejen.
Als zy wordt verplant, moet men zonder ophouden het kwade kruid uitwieden,
dat met de Tabak de vocht en vettigheid deelen; deze belet daar van zyn voordeel te
halen. Als de Plant gereed is om te bloejen, houdt menze omhoog en zuivert de stam
dikmaal, en met juistheid; benemende ze de laagste bladen, en de spranken, die ze
uitwerpt, zo dat de twaalf, of vyftien bladen van de schoonste, die men bewaart, daar
al het voedzel van na zich halen.
Als die overgehouden bladers ryp zyn, ’t geen men weet als men ze, vouwende,
breken; snydt men de stammen af, en laat ze twe, of drie uren in de Zon leggen, en
men maakt ze twe aan twe daar na vast, om ze gemakkelyker op staken te drogen,
die in de Schuren zyn, welke alleen een Dak zonder wanden hebben. Dit doet men
om datze door de regen niet zouden nat worden, en om niet te min de doortocht vry
voor de wind en lucht te laten. Zonder dit zoude de Tabak heet worden, en verrotten.
Eindlyk als de bladen droog genoeg zyn, haalt men ze van de stam, en doet ze aan
bossen, welke men Magnotte, of Manoque hiet; en ze in Zeewater hebbende gedoopt,
zo men ’t heeft, of in gemeen water, spint men ze aan strengen om’er rollen van te
maken, die om een stok, door middel van een Rat, worden gewonden.
Men zaait ze half April, en zelf eerder; de Indianen en Spanjers zajenze in den
herfst.
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Krachten van de Tabak.
Wat de krachten belangt; nademaal ze sterk zyn, en heet, gelyk de scherpte en
bytachtigheid toont, die men op de tong gewaar wordt; hoeft men niet te twyffelen,
of zy in staat zy om te zuiveren en ontbinden: maar ook om de krachten, welke zyn
bevonden; te weten om het Noli metangere, alle oude en kankreuse wonden, verse
wonden, douwurm, en schurft, en alles kwaadaardigs te genezen, kropzweren, wolken
in de ogen, stoten, verzweringen, steken, de vyver, roodheid van aangezicht, en
andere toevallen; waar van we hier achter in ’t byzonder zullen spreken. Maar ’t
beste en meestgeachte van de Plant zyn de bladen, by gebrek daar van, ’t zaad, schoon
het zo veel kracht niet heeft, als bladen, of nog groen op den tyd harer rypheid, of
als zy droog in den winter bewaard worden, of de poejer der zelver gedroogd. Wy
zullen hier achter zeggen hoe men ze bewaardt.
En om meer van stuk tot stuk van de kracht der Tabak te spreken. De koude en
winderige pyn van ’t hoofd, de armen en de beenen zal ze bedaren, zo gy enige reizen
een blad over ’t vuur gebraden daar op legt. De pyn der tanden wordt bedaard, als
men ze met een Lywaat vryft, dat in zyn sap is gedoopt, en als men in de tand een
popje van de Tabak zelf steekt. De wonden van armen, beenen en andere deelen van
’t lighaam, zo oud als zy mogen wezen, zullen’er van genezen, zo gy ze eerst met
witte Wyn, of Pis wast; daar na ze wel met schoon Lywaat afdroogt, en daar mede
alle dag, tot de volkomen genezinge toe, voort gaat. En hebt gy gene groene bladen,
neemt droge maaktze tot stof, en doe van deze stof op de wonde, na datze op gezegde
wyze is gewassen, en met Lywaat is gereinigd. De Indianen gebruikenze om de
verzwakte maag, die niet wel teren wil te versterken, vryvende deze eerst met Olyven
olie, leggende daar een, of twe bladen op van de Petun, op ’t vuur gebraden. Zy dient
den Indisen Kannibalen ook tegen ’t vergif , waar mede ze hunne Pylen stryken. Dit
vergif doodt zo dra het tot in ’t bloed komt. Want als zy ten Oorlog gaan, draagenze
’t vergif in een Hartepoot,
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en in een andere, ’t sap van de groene Petun, om ’t gevaar tegen te gaan; en zo ze
geen groen hebben, dragen zy ze droog by zich; en zo dra ze dit op de wonde hebben
gelegd zyn ze buiten gevaar, hoe groot de wond ook wezen mag. Deze Remedie is
beproefd geworden door de Indise Kannibalen, in een Batalje, in de Provincie Savinan,
waar in ze werden gewond; en gelyk hunne gewoonte was hunne venynige wonden
te genezen, met Sublimaat; zo deden ze, als zy die bladeren genoeg vonden, op hunne
wonden ’t Sap leggen uit de bladen van dat kruid, waar door hunne pyn terstond
bedaard, en zy genezen werden. De proef werd daar ook verscheidenmalen van in
Spanje genomen, onder andere door den katholyken Koning, die om een proef van
dit kruid te nemen, de wonden van een hond deed vryven met Sublimaat, en lag’er
het kruid Petun gestampt op, met het overschot en sap.
Dit zelfde Middel kan ook dienen voor de beet van dolle honden, als men het maar
binnen een kwartieruur gebruikt. De bladen, of haar sap met het overschot, genezen
alle verstyvingen van beesten, neemt de Vratten der Paarden weg, bezadigt de pyn
der Heupjicht, zo men de kwaal eerst met Olyven-olie vryft, en zo men’er een gebrade
blad der Petun oplegt. Dit middel geneest alle pynen des lighaams, waar die ook
mogten wezen. ’t Afziedsel van de bladen in water gekookt, en met Suiker tot Siroop,
Julep, of drank gemaakt, alle morgens genomen, tot twe, of drie oncen, bezadigt de
moeilykheid van den adem, en den hoest; doet de dikke en taje vochten uithoesten;
als maar midlerwyl de zieke voor ’t gebruik van dit afziedzel ontlasting door afgang,
door ’t een of ’t ander afgangmakend middel, krygt. ’t Sap en ’t dikke van gedachte
bladen in een Mortier gestooten, opent de Milt, en verzacht de hardheid, als ’t ’s
morgens op de plaats der Milt gelegd wordt. By gebrek van gezegde bladen kan
men’er de poejer op leggen, door een Smeersel gedaan, dat goed is voor die kwaal.
Dit zelfde Middel dient voor de pyn der Maag, der Kolyk, en andere ziekten van
koude komende en winderigheid, zo men ’t’er heet op legt, en men ’t dikmaal gebruikt
tot dat de pynen bedaren. Men houdt het voor een zonderling Middel voor de Podagra,
alle morgens nuchteren enige bladen van Petun te kauwen, om dat het een grote
menigte van slym uit de mond haalt. Dit maakt dat het op de gewrichten niet valt,
daar de Podagra deur wordt te weeg gebragt. Zo men de bladen tussen hete as enen
korten tyd legt, daar na’er uithaalt; en zonder daar de as af te schudden, legt op de
buik van hun, die te veel gegeten, of gedronken hebben, zal men de te grote
opgeblazentheid en dronkenschap bedaren. ’t Sap van de gestooten bladen van de
Tabak geklaard, en met gesmolten Suiker tot een Siroop gemaakt, en ’s morgens
ingenomen, doodt de Wurmen, en dryftze uyt; maar men hoeft ook niet dan te leggen
op de Navel van den zieken, de bladen gestooten in een Mortier met Lywaat, en daar
na een Clysteer te zetten, van Melk en Suiker. Alle pynen der gewrichten van koude
oorzaken gekomen, alle opgeblazenheid, vocht en absteunen, van koude ontstaan,
gezwellen en Winters aan de hielen van kleine kinderen, met grote voorteting, worden
genezen met bladen der Tabak. ’t Sap op een Pestkool, hoe kwaadaardig, gelegd,
geneest ze spoedig. ’t Voert het zelfde uit aan de Wonden, al is ’t datze tot op het
been toe deurdringen, als men daar maar zo lang mede blyft aanhouden, als nodig
is; want zy doet het vlees weder aangroejen, en neemt de verrotting der Wonde weg;
’t geen we hebben in twe Wonden van de Neus ondervonden, die van de Venusziekte
voortkwamen, waar uit dat sap een menigte van Wurmen deed voor den dag komen.
Verse Wonden, als ze niet al te diep zyn, worden van dit Sap en den Droessem, in
enen dag genezen, als men ’t’er op legt; en, zo ze diep zyn, moet men ze met Wyn
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wassen, daar na’er een Lywaat, in dit Sap geweekt, op leggen, om de genezing te
bekorten. ’t Zal goed zyn, het binnenste en buitenste der Wonde daar mede te wassen.
De droge Tabak heeft dergelyke kracht tegen de Ziekte en Toevallen boven
genaamd. Om ze te drogen moet men de schoonste middelmatige bladen nemen, die
aan een draad rygen, en ze in de schaduw van de Zon, en niet in de Zon droogen,
noch in de wind, noch by ’t vuur. Gy zult ze geheel bewaren, om ze dus droog, of
aan fyne poejer te gebruiken. Om in ’t byzonder van de ziekten te spreken, waar aan
de droge bladen dienstig zyn; zo ge de droge bladen van de Tabak op een Test laat
rooken, en den rook door een Trechter in den mond ontfangt, en het hoofd dekt,
zultge een zo grote menigte van slymig water uit den mond kwyt worden, dat’er uw
aangezicht van verdund zal wezen, als of gy lang had gevast. Daar kan men uit
afnemen, dat de Waterzucht, die niet gevestigd is, genezen kon worden, door dit
Rookzel in den mond te ontfangen. Zy is zonderling goed voor de Opstyging, en
deze wordt genezen, als men’er de Schaamdeelen mede berookt. Wat de pyn in ’t
hoofd belangt, die uit koude voorkomt; neemt de droge bladen, zo gy de groene niet
kunt krygen, maakt ze eerst met Wyn nat, doet ze daar na over warme as drogen, en
besproeit ze met Nafta-water, leg ze op het hoofd, of op een andere plaats daar gy
de pyn voelt. Gy kunt het zelfde doen met de poejer van gedroogde bladen; doende
daar dingen, onder die voor deze kwaal goed zyn. Die aan kwalykten onderhevig
zyn, worden terstond by zich zelven gebragt, als zy den rook, van gezegde bladen
gebrand, in hunne neus ontfangen. De Indise Vrouwen bewaren heel naaukeurig dit
kruid, om datze daar aan zyn onderhevig. Wat meer is, de Inwoonders van Florida
voeden zich een tyd lang met den rook van dit kruid; wat ook daar van zeker
Wereldbeschryver zeggen mag, die door zyne logens over die Kust wil triomferen.
Zy ontfangen ze in den mond door zekere horentjes, welker gedaante by die van dat
kruid te zien is.
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’t Geen we ontrent de waarheid uit zulken besluiten mogen, die in Florida geweest
zyn, en uit de Zeeluiden, die dagelyks uit de Indie weder t’huis komen, die aan hunnen
hals kleine Trechters, of Pypen van de Palmbladen mede brengen, of van Riet, in
welker eind zy verscheiden droge bladen steken, die gedraaid en gekurven zyn van
die plant. Zy steken de Pyp aan, en zuigen door die Pyp zo veel rook als zy kunnen,
waar door ze zeggen, dat hun de honger en dorst vergaat, hun de krachten wederkomen
kunnen, de geesten verkwikken, en de hersenen met een zachte dronkenschap worden
bevangen; terwylze een hoop spog deur de mond kwyt worden. Enigen hebben
gemeend, dat dit kruid koud van aart was, en gevolglyk een soort van gele Bilsen,
waar na het zeer wel gelykt, zo wel in stam, als bladen en knoppen en zaden, gelyk
we boven hebben gezegd, Maar men moet gelooven, dat de rook van dat kruid imand
zo dra niet bevangt; en dat die dronkenschap van de uitnemende koude niet komt,
gelyk van die der Bilzen, maar van een geurige damp, die de holligheden der hersenen
vervult. Men heeft de ondervinding van die kracht in verscheiden ziekten, die zich
daar by wel hebben bevonden.
Men gebruikt in de Medicynen niet, als de bladen. Deze zyn ontbindende,
afvegende en trekkende. Heet gemaakt en op ’t hóófd gelegd, genezen ze Schele
Hoofdzweer, en alle toevloejingen van het lighaam die van koude komen. ’t Afziedsel
in water, is goed tegen verouderde hoest, en kortborstigheid; en met Suiker tot een
Siroop gemaakt, doet het de verrotte vochten der Borst heen gaan. De zelfde bladen
voeren in koude Jicht het zelfde uit. In de mond gedroogd, of nog groen genomen,
doen ze fluimen opbrengen, en wenden de Zinkingen af, die van elders vallen; en ze
met een Pyp gebruikende, benemen ze honger en dorst, en ontlasten de hersenen en
borst van kwade vochten. Niet te min droogt, te veel gebruikt, daar van de hersenen
te zeer op, en dreigt zotheid. Snuiftabak heeft ook verscheiden soorten van goede
uitwerkingen, vooral om de hersenen te ontlasten. Die ze te veel gebruiken, kunnen’er
den Reuk van verliezen. ’t Is een afschuwelyke begeerte, dat men de Neus gedurig
met Tabak vol steekt, onder voorwendzel van vuiligheid te moeten lozen.
De Tabak te kaauwen, of van tyd tot tyd te rooken, ontlast de hersenen zeer; maar
gebruikt men ze te veel, geeft het vele ziekten, als Lamheid, Apoplexie, bederf van
hersenen, en een zwart Bekkeneel. Men zegt, dat ze de Kooplieden onder de gemakken
zetten, op datze vol van ’t Zout der drek zynde geworden, daar scherper en sterker
van wordt.
Men stampt de Tabak, legtze op de Gezwellen, die men wil ontbinden, om dat ze
vol van de geesten is, die de zweetgaatjes openen. Men laatze ook in gemeen water
trekken, en met dat Trekzel wast men de Schurft en ander huit-zeer: maar ’t water
moet niet al te sterk wezen, op dat het niet doe braken.
Zy is goed voor Wonden, men maakt’er een Siroop van, die men voor de
Kortborstigheid doet nemen, men doetze somwyl in Afziedsel en Klisteren, in
Apoplexie, en Doodslaap geven, en in de Opstyging.
De Tabak doet Slangen, Adders, Hagedissen sterven, en andere dergelyke dieren,
zo men hun ’t vel opent en’er een stukje van tussen steekt, of men ze doet de rook
vangen.
De Tabak is vervuld met Zwavel en vluchtig Zout, dat zo deurdringend is, dat het
zo dra niet in de maag komt, of ’t prikkelt deszelfs rokken, en doet braken. De Olie
van Tabak is zo groot een Braakmiddel, dat men’er de neus een tyd lang over
houdende, zy doet braken.
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Men maakte op zekeren tyd eens een klein gaatje in het vel van de Dy van een
Hond, en daar een kleine Steekwiek van Tabaks-olie deurdrongen ingedaan hebbende,
raakte het Dier kort daar aan, met groot geweld, aan ’t braken en afgaan.
Buiten het gebruik van de bladen, zo groene als gedroogde, en de poejer van de
Nicotiane, destilleert men ’t water door een glazen Kolf, dat zo zonderling is, als ’t
gedestilleerde sap voor de Wonden, en Gezwellen, Winters aan de hielen, nagels, ’t
afvallen van vingeren, als men maar van dit water op de kwaal doet, en daar na ’t
met Lywaten, in dit water gedoopt, dekt.
Men destilleert’er ook Olie Per descensum in een glaze Kromhals van; men
maakt’er ook Zout van, en ’t een en ’t ander is veel uitnemender in de bovengenoemde
ziekten, dan de bladen, ’t sap, de poejers, en gedestilleerde waters der Tabak. Te
meer, dewyl de Quintessences van de enkelen gehaald, zeer fyne geesten zyn, waar
in de zuivere kracht, en ’t volkomen vermogen van de stof bestaat, waar uit ze zyn
gehaald. Wy zullen hier de manier niet zeggen, hoe men de Olie destilleert, en ’t
Zout maakt.
Men maakt op verscheiden wyzen Smeersels van Tabak. Hoe wel, het enkel sap,
dat men’er oplegt, gelyk we boven hebben gezegd, krachtiger is. Ik zal hier echter
twe soorten van Smeersels verhalen, welke my als de beste zyn voorgekomen. De
eerste is zodanig. Neem een pond van de beste, grootste, groenste, harsachtigste
bladen van Tabak, die gy kunt vinden, veegt’er met Lywaat af alle stof, aarde en
andere vuiligheden, zonder ze enigsins nat te maken; stampze in een Mortier van
Hout, of Marmer, met een houtten Stamper. Doe daar na een halfpond Reuzel smelten,
dat is ze van alle zyne vezels en vliezen schoon maken in een koperen pot. By deze
Reuzel zult gy doen ’t overschot en ’t sap van de Tabak, gestooten als boven is
gezegd. Doe alles met malkander koken in een kopere Pan over klein vuur van kolen,
op een Fornuis, of in een Mariebad, dat is, in een Ketel kokend water, tot dat gy de
waterigheid van ’t sap’er hebt laten uitdampen, en ’t overige de dikte van een Smeersel
heeft gekregen.
Het twede Smeersel is dusdanig; doet smelten en onder malkander koken Pik, nieu
Was en Te-
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rebinthyn, op kolen, in een koperen Pan van elks drie oncen; en als alles zal gesmolten
zyn en begint te snerken, neemt een pond sap, en ’t overblyfzel der Tabaksbladen
dus gezuiverd, uitgekozen en gestampt, gelykwe gezegd hebben, doe het koken met
de Was, Terebinthyn, Pik, den tyd van vyf, of zes uren, meer, of min, op kolen; op
een Fornuis, of in een dubbeld Vat, dat is, in een Ketel vol kokend water, roer gedurig,
tot dat’er alle waterigheid van het sap is uitgekookt, en ’t overige de dikte van een
Smeersel heeft gekregen. Laat het daarna deur een grove doek loopen, en doe het
weder in een Pan met een half-pond Terebintyn van Venetie, zonder te laten koken;
maar roer gedurig. Laat het koud worden, en doet het in potten, om u daar van te
bedienen. Als enigen die Pleisters toestellen, mengen ze daar het overblyfsel van ’t
gestootte kruid niet by; maar laten het door een grof Lywaat persen, en behouden
alleen het sap, dat my niet beter schynt.
Wat de eigenschappen van die twe zalven belangt. De eerste is beter voor enkele
wonden, Zweren, Kankers, Douwurm, Krausel, schurft, roodheid van aangezicht: en
zo veel te meer, als het grote kracht om af te vegen en ontbinden heeft, ’t geen de
grootste kracht is van de Tabak, alzo ze noch belet, noch wederhouden wordt door
andere mengsels. De andere Zalf is beter om vlees te maken, en alle wonden te heelen,
verzweringen te ontbinden, en gezwellen, pynen en andere toevallen te bedaren.
Buiten deze twe soorten van Zalven, kan men een uitnemenden Balsem van
gedestilleerde Tabak maken. Neem de bladen der Tabak, pers’er het sap uit; gooi
daar na den droessem weg, doe het in een Fiool van glas met zo veel gemene Olie.
Zet die Fiool in de Zon, sluitze wel met gommige Was, en ze met sterk Pergament
hebbende bewonden, zet deze Fiool in een ketel met kokend water; of begraaf hem
in broejende Paardenmest, waar in gyze veertig heele dagen zult laten, Verander de
mis enige reizen. Als de veertig dagen om zyn, zult gy Balsem in uwe Fiool vinden
die niet min krachtig is, als de Quintessentie van de Tabak, hier boven voor alle de
uitwerkselen aangetekend, die men in deze Plant kan verlangen.
De bladen van die Plant, tot Poejer gemaakt en gesnoven, doen niezen, en brengen
een menigte vuil voor den dag, vooral hen, die ’t niet gewoon zyn.
Dat zelfde kruid toegesteld en aan streng gemaakt, en geknaauwd, doet de klieren
van den mond een menigte slym voortbrengen, door zyn scherp en priklend zout,
dat daar in de overhand neemt. Dus ontlast het de herzenen van een vocht, waar van
de te grote menigte, of de kwade hoedanigheid, gevaarlyke ziekten maakt.
De Tabak gesnoven, gekaaud en gerookt, wil men dierhalven, dat zeer goed is
voor Apoplexie, geraaktheid, zinkingen, Scheluwe-hoofdweer, Verkoudheid. Deze
Plant gerookt is ook zeer dienstig om de grote pyn der Tanden te bewaren. Daar heb
ik menigmalen een proef van genomen. Men moet niet te min aanmerken, dat het
veelvuldig en onmatig gebruik daar van, van een groot gevolg is, want het verzwakt
het geheugen, maakt bevingen, door ’t prikkelen der zenuwen, verteert de zachte
kwyl, ’t geen dienstig is voor ’t voedsel der deelen, vermagert sterk, en brengt aan
een haastige dood, welke men niet heeft nagelaten daar aan te wyten. Men moet dan
deze Plant met matigheid gebruiken, hoe menze ook gebruiken mag; In tyd van Pest
is zy goed voor kwade lucht; want dan moet men oneindig meermalen rooken. Op
deze wyze behoeden zich de Legers voor besmetting.
Daar men veel rookt, drinkt men ook veel, voor al Bier en andere koude vochten;
dit belet de kwade uitwerkingen van ’t te menigvuldig gebruik der Pyp.
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Olie van Tabak
Mengt het uitgeperste sap van Tabak, ten tyde als de Plant is in de kracht van hare
groei, met zo veel Olyven-olie. Doe het koken, tot dat het sap byna verteerd is. Laat
het daar na deurzygen; en bewaar die Olie in een welgeslote Vat. Zy is goed voor
taje vochten en om harde gezwellen te ontbinden.
Op de zelfde wys maakt men de zalf van Scheerling gereed.

Om ’t Smeersel van ’t kruid der Koninginne, of de Nicotiane, of Tabak te
maken.
Neem een pond groene bladen van Tabak, stoot ze en doe’er nieuw Was onder met
Pek, Olyven-olie, Schapen-ongel, van elks drie oncen. Doe alles met malkander
stooten, tot dat het kruid op is. Doe’er dan drie oncen goede Therebintyn by. Zyg
alles door Lywaat, en gebruik’er van voor Wonden en Zweren.
Gy kunt wel bedenken, dat men’er de Therebinthyn niet onder doet, voor dat het
Smeersel is deurgezegen.

Bereidinge van de Tabak.
Doe in een Kolf van glas acht oncen gekurven Tabak, giet daar zo veel Flegme van
Vitriool op. Dek de Kolf met zyn Kapiteel, en laat de stof op heet zand destilleren,
tot dat gy ontrent vyf oncen hebt, die gy in een Fiool zult bewaren.
’t Is een magtig Braakmiddel. Men geeft het van twe dragmen tot zes, in een daar
toe bekwame vocht. Deze vocht is ook goed voor Dauwurm, en Schurft, zo men ze
daar gedurig mede strykt.
Doe ’t geen’er op den grond der Kolf overblyft, in een Kromhals van aarde, of
glas. Zet ze in den Oven; maak’er een groot Ontfangglas aan vast, en de
samenvoegsels wel besmeerd hebbende, begint met een klein vuur, om’er al ’t water
af te trekken; vermeerdert het allenskens, en de geesten zullen’er, met een zwarte
olie vermengt, van vliegen. Vaart met het vuren voort, tot dat’er niet meer af komt,
laat daar na de vaten koud worden en maaktze los, giet het gene in ’t Onfangglas is
deur een Trechter van graau papier, dan
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zal’er de waterigheid deurgaan: maar de zwarte en stinkende Olie zal’er in blyven.
Bewaar deze in een flesje. Men kan een dragma in twe oncen vet mengen. ’t Is een
goede remedie voor de Schurft en Dauwurm.
Men kan een Alkalyn-zout uit de kolen halen, die in de Kromhals overblyven, op
de zelfde wys, als we van het zout Guajak gezegd hebben. Dit Zout is zweetdryvend.
Men geeft het van twe greinen tot tien in een bekwame vocht.
Men kan een vast zout uit den Tabak halen, gelykwe gezegd hebben; maar, om’er
wat veel van te hebben, moet men’er nog veel andere Tabak byvoegen: want zo
weinig stof uit de Kromhals halende, zoude men’er naaulyks een dragme van hebben.

Hoe men de Tabak wel bewaart.
Om Tabak wel te bewaren, moet men een Servet met Bier nat maken, en de rol Tabak
in ’t deel winden dat nat is. Dus doende zal de Tabak niet droog worden, en ene
vochtigheid krygen, die zy hebben moet om goed te zyn.

Om Tabak schoon te maken.
Laatze vier en twintig uren in gemeen water weeken, haalze daar na weder uit het
water, en persze in een sterk en dicht Lywaat uit; laat ze daar na drogen op horden,
keerendeze van tyd tot tyd om. Als zy wel droog is, zo besproeitze met water daar
reuk by is, tot datze een Deeg wordt; doet ze dan drogen, en als ze droog is, zo
besproeitze voor een twede rys, en doet ze daar na droogen. Zy zal dan in staat zyn
om zulken reuk aan te neemen als gy ze geven wilt.

Hoe men de Tabak reuk geeft met Bloemen.
De Oranjebloemen, gemene Rozen, de Jasmyn, Tuberozen, Muskaatrozen zyn
bloemen, die hunne reuk veel eer als de Tabak mededeelen.
Men voorziet een kas met droog papier, daar op legtmen een laag met Tabak van
een vinger dik, daar na legt men’er op een laag met bloemen, dus gaat men voort tot
dat alles is besteed. Men laat alles dus vier en twintig uren leggen; dan scheidt men
de Tabak van de bloemen. Daar na legt men’er anderen op. Dit doet men vier, of vyf
uren, meer, of min, naar dat de Tabak wel de lucht van bloemen heeft ontfangen.
Had men een grote menigte van bloemen, zoude men ze van twaalf tot twaalf uren
veranderen. Om de Tabak te bewaren, sluit men ze in doozen, die men in een droge
plaats zet.
De Tabak wordt door ’s Konings Pachter in Vrankryk by de pond, of by de Rol,
of aan Snuif verkogt. De Snuiftabak heeft zo vele wonderlyke namen, en men vindt
menigmaal zulke nieuwe uit, dat het geen dienst zoude doen, en ze mooglyk alle
gans niet op te noemen zouden zyn. Men zal midlerwyl zeggen, dat men’er van drie
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soorten heeft. De eerste is aan greinen, de twede aan een ontastbare poejer, de derde
is het grove ’t geen van de Zift overblyft.
Wat de Roltabak aangaat, die onderscheidtmen in Brasieltabak, die zwart is, en
pings dikte heeft. In Worsttabak, waar van het blad is droog en ros, en de streng, als
een dik riet. In klein Briquet, of Tabak van Diepe, die zwart en klein is. In Kanasser
Tabak, die zeer droog is, en waar van de streng naaulyks meer dan vingerdikte heeft,
en de kleur naar Doodblak gelykt, en Varina’s Tabak van St. Domingo, enz.
Seviliaanse Tabak, is een zeer fyne Snuiftabak, die uitnemend geacht is, zy komt
van Bourg du S. Esprit, en van de kleine Stad der drie-eenheid, op ’t Eiland Kuba.
Zy komt ook van de Havane, ene Stad van ’t zelfde Eiland; van Barcelone en
Portugaal. De Snuiftabak van Sevilie heeft weinig zyns gelyk; maar die van Portugaal,
die gemeenlyk van Olyf-kleur is, word weinig geacht, om zyne sterke onaangename
geur. Men krygt ook uit Holland veel gesponnen Tabak, die meer geacht wordt, dan
die van Morlaix, Dieppe en Mondragon, voorname Plaatzen, daar de algemene
Pachters hunnen gesponnen Tabak doen gereed maken.
Men zendt ze ook uit Vlaanderen, of ’t Land van Artois, welke men Tabak in
Karoten noemt, om datze aan rollen is, die byna naar de wortelen, die men Karoten
noemt, gelyken. Die men uit Duitsland, en in ’t byzonder uit Straatsburg brengt, is
aan kleine stokken van verschillende dikte en langte, van boven vercierd met stukjes
verguld, of met kleine Spykers die verguld of verzilverd zyn, daar enige van met
gemarmerd papier bedekt en beplakt zyn. Deze laatste Tabak is bekwaamst om te
raspen tot snuiven.
Men krygt ook veel uit de Levant, van de kant van Griekenland en de Archipel,
in bladen, die aan malkander vast zyn. Men maakt ook op ’t Eiland van Malte, en in
Italie verscheiden soorten van gegreinde Tabak.
De tekenen van een goede gesponnen Tabak, zyn een fraaije en glinsterende sne,
een aangename reuk, en dat zy wel bewaard is.

Hoe men de Tabak spint, en ze aan Rollen doet.
Na dat de Tabaksplanten genoeg gedroogd zyn. Dat is als men bemerkt dat ze taai,
vet, harsachtig, bruin, of rosachtig vallen, en zo gedroogd zyn, datze gesponnen
kunnen worden, zonder gebroken te worden, doet men ze van de Rakken; en na het
scheiden der bladen van de stam, stript men ze, of haalt’er de grove steel uit, die in
’t midden is. Daarna legt men het enen op ’t andere blad, op lange Tafels, ziende toe,
dat men ze naar de grootte te samen voegt. De grootste dienen, om’er buitenom te
leggen, en de kleinder, om ze’er in te leggen.
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Aan de rechterhand van den Spinder, heeft men de Bank met bladen, en een Vat met
Zeewater; zo men dit kan hebben, doopt men van tyd tot tyd daar de handen in, en
besprengt daar mede de bladen ligtjes, om ze taai te maken, en om door die zoutheid
het bederf voor te komen, zo ze daar heen wilden.
In de plaats van enkel Zeewater, gebruikt men somwyl een vocht van den afval,
de stam en stelen en bladen gemaakt; in een Mortier gestampt, daar men ’t sap uitperst.
Men doet het geen daar uit wordt gehaald met Zeewater op het vuur, en doet’er de
bladen en zaden van Kampeciehout, schors van bastard Kaneel en wat witte Gom
by, of wat andere ruikende Gom, en grove Suiker Siroop, doende alles koken, tot dat
het een Siroops dikte heeft. De Spinder gebruikte dat mengsel op de zelfde wys, als
we gezegd hebben, dat van enkel water gemaakt wordt. Met dat onderscheid, dat die
Siroop de Tabak een aangename lucht geeft, en een uitnemende kracht.
Zo dra de Spinder een genoegzame lengte van Tabak heeft gesponnen, om een
Rol te maken, stelt hy ’t in het werk, uit hoofde van ’t gevaar, dat hy loopt van droog
en bros worden, zo dat het moeilyk zoude zyn ze in orde op te winden. ’t Is waar,
dat men ter plaatse daar men veel Tabak maakt, dat gevaar voorkomt, door dat men
daar werkluiden heeft, die niet doen, dan spinnen, en anderen, die niet doen, dan
Rollen opmaken.
Om een Rol Tabak op te maken, maakt men eerst een stok van hard hout klaar,
waar van de langte is naar believe; en de dikte van een duim aan elk eind, maar wat
dikker in ’t midden, ’t geen vry wel de gedaante van een grote Spil maakt. Men noemt
het, het hart der Rolle. Men legt de twe einden van die Spil op twe houten die in de
aard vast staan, en die in ’t Lood zyn; waar van het bovenste heeft een kerf van een
halfrond; waar in hy draaid, naar de mate, dat men met het werk voortgaat, en op dat
de streng, daar men de Rol van maakt, niet zoude kunnen afglyen, zo spykert men
aan elk eind van de Spil twe stukken van latten die malkander kruissen: maar de
meeste Spinders zyn zo handig, dat ze geen hulp van doen hebben, om de streng zo
gelyk te rollen en te sluiten, dat’er geen ene slag afgaat, en zy niet afrolt, dan zelden.
Naar de mate, dat de Rollen zyn voltooit, brengt men ze na het Pakhuis toe, daar
men ze met de bladen van Riet dekt, die in de Zon verwelkt zyn, of by ’t vuur; in
dezen staat krygt de Tabak hare volkomentheid.
Men maakt de Rollen van verscheiden grootte en gewigt; men maaktze van tien
tot twehonderd ponden.
De Rollen, die uit Brasiel komen, zyn gemeenlyk met een onbereid leer bekleed,
’t geenze zeer wel bewaart, men bewaartze somtyds even eens te St. Domingue; maar
men heeft dit nooit gedaan in de Eilanden onder de wind.

Memorie over alles, wat de Tabaksteelt en Bereiding belangt, volgens ’t
geen in Verginie, en in ’t byzonder in Mariland geschiedt.
Hoedanigheid van de bekwaamste gronden om goede Tabak te maken.
Het grootste gedeelte van Mariland is zeer licht. De kleur der grond is bruin graau,
en de diepte niet boven de twaalf duimen. Men vindt’er onder een soort van kleiaarde.
In deze aarde teelt men de Tabak, die in Vrankryk en Holland meest is gewild. Men
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zal ze’er niet voor drie-, of vier-malen in teelen, waar na men ze moet laten rusten,
ze dikmaal mesten, daar na’er Peulvruchten in telen, eer men ze weder tot Tabak kan
gebruiken.
De Inwoonders van dat Landschap zyn gewoon van tyd tot tyd andere Landen op
nieu aan te leggen, om dat nieuwe grond meer en beter Tabak geeft, dan de Landen
die meer beteeld zyn. Men moet midlerwyl aanmerken, dat als men de eerste reis
Tabak in nieuwe aard brengt, zy zo volmaakt niet wordt in hoedanigheden, dan in
de twede en derde reis; gemerkt het Land nog door de eerste bearbeiding zo fyn niet
wordt, dan in de twede en derde, en dus de wortels zich zo gemaklyk niet uitbreiden,
en gevolglyk daar aan minder voedsel geven.
De gronden van Mariland zyn vlak, en deze zyn de beste voor Tabak, om dat die
afhellende zyn, onderhevig zyn aan ’t afspoelen in grote regenbuijen, en de vetheid
licht verliezen. Men moet ter zelver tyd in overweging nemen, dat de lage landen
aan een ander ongemak onderhevig zyn, dat niet min gevaarlyk is, dan ’t eerste; dat
is, dat als’er grote Regens komen, die gronden zo diep onder water raken, datze koud
worden, en dat zo ze met Tabak beplant zyn, zy verdrinken en sterven.
Het beste Tabaksland moet bruin, vet en diep zyn, en aan overstromingen niet
onderworpen.
Men vindt’er dat bruin en ligt is, en dat deur zyne diepte niet nalaat uitnemend te
wezen. Maar zandige grond deugd niet, om dat ze brandachtig is, en niet in staat om
de Plant voedsel genoeg te geven, welke vry veel vereist, om volmaakt te worden.

Bereiding der Bedden om ’t zaad te zajen.
Gelyk men een nieuwe en zuivere grond moet hebben, waar in noch kwade kruiden,
noch wortelen zyn, als men plaats gekoren heeft, die wel bearbeid is, zo brengt men’er
een hoope takken op, om’er een groot vuur op te maken, en daar door den grond te
zuiveren, zonder ze echter te zeer te verbranden. Men weet hoeveel hitte men daar
aan moet geven; als men, van die aarde onder ’t vuur van daan nemende, vindt, dat
ze zo warm is, dat men ze in de hand kan houden. Na deze zuivering roert men de
aarde met de Spa,
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en zo men dat niet wil doen, vergenoegt men zich met’er de Ryf deur te halen, om
ze in staat te stellen tot het ontfangen van het zaad. Men laat den grond koud worden,
eer men’er ’t zaad in gooit, en men neemt daar toe zo veel als mooglyk is een
vochtigen tyd waar. Men moet maken, dat de Bedden op de kanten van Bossen zyn
gelegen, om voor ’t branden der Zonne en Noordewinden gedekt te wezen. Men
moetze ook ter gerederhand voor den grond hebben, waar in de Tabak moeten worden
over geplant.

Tyd, waar op men zaait, en hoe.
In Mariland zaaitmen de Tabak gemeenlyk in de maand van Februari; maar in een
Land, dat heeter is, zaait men niet, dan in Maart.
Als het bed wel bereid is, mengt men het zaad met as, op dat ze beter zoude
spreiden, en de Planten niet te dicht zouden staan. Men kiest een klein regentje uit,
zo het mooglyk is, en daar na laat men’er de Ryf ligtjes over heen loopen.
Een Inwoonder maakt verscheiden Bedden naar gelang van den grond, dien hy
moet beplanten. Hier zaait hy vervolgens alle twaalf, of vyftien dagen op, om gedurig
nieuwe Planten te hebben, en de plaats van de gestorven te vervullen in de Plantasien.
Als de Plant twe duimen boven den grond is, moetze twe, of drie bladen hebben,
eer ze goed is om te verplanten: maar dikmaal neemt men ze sterker, om dat men
genoodzaakt is, ze te laten wassen op het Bed, wagtende Regen af, om ze te
verplanten. Midlerwyl vatten jonge Planten allerbest, en moeten daarom ook boven
anderen genomen worden.
Men moet ook de Bedden wieden, en daar geen onkruid laten, zo dra men ziet wat
Tabak is; moet men ze uitwieden.
Zo de Planten te dicht staan, wiedt men ze uit; op datze beter wassen.

Bereiding der grond, en Planting der Tabak.
Wy hebben de hoedanigheid van den grond uitgelegd, die bekwaam is om goede
Tabak te telen.
Als men een stuks gronds heeft uitgezien, om’er een Plantasie te maken, en de
grond wel bearbeid is, zo, dat hy wel is gebroken, en met de Schop wel omgeroerd,
maakt men Lynen van de ene kant tot de andere in ’t vierkant, en men legt op elke
Lyn van twe tot twe voet, zo veel aarde als genoeg is om een heuvel te maken van
vier, of zes duimen hoog, en twaalf, of vyftien middellyns.
Deze heuvels dus op hunne ryen gereed zynde gemaakt, en de aarde door regen
vochtig genoeg zynde, ’t geen in de lopende maand Mei is, zelf enige dagen voor
die maand, of in de eerste dagen van Juni op zyn laatste, zal men de Negers op het
stuk Lands verdeelen. Zettende een plantende Neger op elke linie, en eene Negerinne
om de twe linien. De Planten eerst uit den grond genomen hebbende, en in ryen in
een Ben gelegd, zal zy’er een op elke heuvel leggen aan hare regter en linkerhand,
op dat de Planters, die op elke Lyn achter zyn, al voortgaande de Plant op elke heuvel
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mogen vinden, en niet anders hoeven te doen, dan met een Pen een gaatje in ’t midden
der heuvel te maken, daar na daar de Plant in te zetten, en daar de aarde bolletjes om
te gojen, op dat de Plant zich overeind houde. Midlerwyl moet men een Neger by ’t
Bed hebben leggen, om’er de beste Planten uit te plukken, en Negerinnen, om ze in
de Bennen in orde te leggen, en ze terstont na de Plantasie te brengen.
Alhoewel het was te wensen, grond te mogen vinden, die wel was gezuiverd van
onkruid en wortelen, om’er Tabak op de bovenverhaalde wyze in te planten: niet te
min, als men Land heeft, dat eerst wordt gebroken, en daar de wortels nog in zyn,
kan men daar Tabak in planten, die wel zal groejen, als men de nodige moeite doet,
om ze zo zuiver als mooglyk is te houden, en’er alle onkruid en ongediert uit te halen.

Wat men aan de Plantasies doen moet.
Enigen tyd na dat de Planting is gedaan, moet men ry voor ry gaan nazien, om te
zien, of’er zich ook de Wurm in zet. In dit geval moet men’er Negers heen zenden,
om’er de Planten zo zuiver van te maken, als mooglyk is. Hunne Bevelhebber zal
letten op de bedorven, om ze by de eerste gelegenheid te veranderen.
Hy moet gedurig toezien, dat hy ’t onkruid doe uitwieden, en naar de mate dat het
opkomt. Alzo ’t van groot belang is, dat de grond gedurig worde zuiver gehouden.
Tot dit werk heeft men in Mariland, een soort van Krou die byna na die gelykt,
welke men elders gebruikt. Zo om ’t gras af te hakken, en de wandelpaden der Hoven,
als om ze op te schikken en effen te maken. De Negers maken’er ’t zelfde gebruik
van in de paden, die in de Plantasien zyn. Als ze het gras hebben afgehakt, laten zy
het in ’t midden der paden leggen; dit moet om de twe, of drie dagen geschieden,
waar na ze een Krou nemen, die smalder is, waar mede ze het droge gras in orde
schikken, zo dat het geen schade aan de Planten kan doen; en terwylze dat doen,
voorzienze zo veel mooglyk den heuvel, in welker midden de Plant is met nieuwe
aarde, zo dat ze aangroejen, naar de mate, dat de Plant krachtiger wordt; en om den
voet daar van, van tyd tot tyd, te verversen, verandert men een gedeelte van de aarde,
van d’ene heuvel tot de andere.
’t Is ook nodig de heuvels wat te roeren en aan te hoogen, als zy zyn door ene
grote regen aangetast.
Men moet zo veel oplettenheid gebruiken om de Tabaksplanten van Rupsen te
zuiveren, als van
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de Wurmen; en vindt men’er waar van de bladen zyn gegeten, moet men jonge in
de plaats zetten, zo ze nog tyd kunnen hebben, om tot rypte te komen.
Als men die dingen doet, zal men Planten in opmerking nemen, die, in de plaats
van gelyk anderen te groejen, klein blyven, en overladen zyn met een groot getal van
kleine bladen, die ze voort zullen brengen. Zulke deugen nergens toe; dierhalven
moet men zulke, zo dra, als men ze ken, uithalen, om’er jonge in de plaats te zetten,
zo het nog tyd is.
Als de Plant sterk genoeg is, om ten naastenby te kunnen gissen, watze kan
voortbrengen, en men aan ’t hoofd gele bladen ziet, moet men’er die bladen afhalen,
die nergens toe deugen, die de kop onmidlyk afsnyden, ter plaatse daar nog groene
blyven, om dat’er gene andere dan die kunnen goed worden.
Om te beletten, dat de Plant niet in ’t zaad schiete, en niet al te veel bladen
voortbrenge, dat de hoedanigheid van de Tabak gans minder zoude maken, snydt
men ze de kop af, als zy een bekwame hoogte heeft gekregen. Maar om die hoogte
te weten, moet men op twe dingen acht geven.
1. Of de deugd van de grond de hoedanigheid der Tabak in de planten kan
behouden, die van bladen wel zyn voorzien.
2. Of men sterke, of niet sterke Tabak wil maken.
Om deze twe stukken te bepalen, moet men zeggen, wat men in Virgienje doet.
Wil men Tabak hebben, die sterk en mooi is, in een goeden grond, laat men op
elke Plant niet boven twaalf bladen. Men kan in een goede grond’er wel achtien
bladen aanlaten, en in een middelmatige twaalf.
Ziedaar, waar men op te letten heeft, eer men de Plant lubt, dat is, de kop afsnydt.
Dit doet men zo dra men ziet, dat’er aan de Plant zo vele bladen staan, als men’er
gaarne aan laten wil; om dat, hoe ze jonger is, als men ze lubt, hoe de bladen meerder
groejen.
Men moet wel acht geven dat men de twe bladen niet kwetst in welker midde de
knop is, daar de kop der plant uit voortgroeit. Om’er die knop uit te halen, weten
enige Negers zeer behendig hunne nagels te gebruiken, die ze laten groeijen. Anderen
gebruiken ene gesneden pen, die zo is toegesteld, dat zy ze in de knop kunnen steken,
en daarna ze een weinig drajende, en’er uithalende weten ze de knop mede te nemen,
die teer is, en zich terstond van ’t bovenste van de Stam afscheidt. Men kiest tot dit
werk gemeenlyk de handigste Neger. Hy gaat daaglyks de Plantasien zien, die hem
zyn aanbetrouwd, om de Planten te lubben naar de mate, dat ze in staat zyn.
Zo wel voor, als na ’t lubben der Planten, moet men gedurig zorge dragen, dat
men Negers na de Plantasie zendt om de Plant te ontknoppen, dat is, ze de knop te
ontneemen, die tussen de stam en het blad, aan deszelfs uitschot voor den dag komt.
Men zal ’t niet kwalyk nemen, dat men herhale, dat men de Plantasie altyd schoon
moet houden, en den voet der Planten verversen, door den grond van den heuvel te
roeren, als ’t nodig is.
De Plant komt gemeenlyk in twe maanden tyd tot rypheid, te rekenen van den dag
af, dat men ze verplant.
Enige inwoonders van Mariland zenden dagelyks gantze troepen van jonge
Kalkoenen in hunne Plantasien; deze eten de Wurmen en Rupzen, die men daar in
vindt, en sparen door dit middel de moeite van de Negers daar in te zenden, om ze
van dit ongediert te zuiveren.
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Tekenen van de rypheid der Bladen, en hoe men ze Oogst.
Als het blad een scherpe punt aan zyn uiterste begint te maken, en een weinig begint
te rimpelen, of van kleur te veranderen, en van een hoger groen is, of begint kleine
gele vlekken te krygen, wordt het tyd ze te snyden.
’t Gebeurt zomwyl, dat de bladen voor hunne rypheid beginnen te vlekken, en dat
dit een teken is, dat de Plant bederft; dan moet men ze afsnyden, anders heeft men
aan dat blad niet. De droogte is daar dikmaal oorzaak van.
De bestuurder ener plantasie moet zorg dragen, dat hy’er dikmaal het oog over
laat gaan, om te zien, welke Planten hy moet snyden. Als hy ze heeft gezien, kiest
hy een frajen dag, en na dat de Zon is opgegaan, en de Plant geen dau meer krygen
kan, gaat hy ze afsnyden, ’t geen met een gemeen mes geschiedt, dragende zorg, dat
hy de bladen niet kwetse. Men legt vervolgens die bladen in de Zon, en laat ze daar
twe uren lang in leggen, op dat het blad verwelke en niet breke, als men ze na huis
brengt. Maar men moet zorg dragen, dat het blad niet te zeer gedroogd zy, om dat
het dan zyne kragt kwyt en verbrand zoude zyn.
Men moet in dezen Oogst voor den regen zich hoeden en zorgedragen, dat ze voor
den nacht onder het dak zyn.
Om de afgesneden planten na huis te brengen, gebruikt men Kruiwagens; deze is
de beste manier: maar men heeft’er, die ze de Negers aan Bossen laten drogen. Maar
men vindt dan veel meer gekneusde en gebroken bladen.

Tabakshuizen, Suerees, of Drooghuizen en Schuren geheten.
Men bouwt altyd die Huizen ter gereden hand voor de Plantasien. Zy zyn van
verschillende grootte naar de grote der Plantasie. Men maakt ze van goede Stylen,
in den grond geslagen, en door Balken en Knien, of Sleutels aan de rest van ’t Gebouw
wel vast gehecht. Als dit gedaan is, voorziet men ze van Planken, die men de ene op
de
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anderen, als de boorden van een Schip legt, zonder dat echter die Planken op
malkander sluiten. Zy worden ook niet, dan met houte pennen vastgemaakt.
Het Dak van ’t Huis is ook van Planken gemaakt, die de ene op de andere zyn
vastgemaakt, zo dat de regen niet in huis kan komen. Midlerwyl laat men een opening
onder het Dak, en ’t Gebou, zo dat’er de wind kan deurwajen, en’er geen regen kan
inkomen. Alzo ’t Dak over ’t Gebou moet heen steeken.
Men maakt’er gene Vensters in, men ziet’er den dag vry klaar inkomen, door de
deuren en openingen tussen het Dak en het Gebou.
De deel van die Huizen is gemeenlyk niets anders dan aarde. Maar gelyk men daar
Tabak in legt, en deze’er, in vochtigen tyd, zoude kunnen vochtig worden en bederven,
is ’t voorzichtiger Zolders te maken van Ribben, op de vloer gelegd, en Planken daar
boven op gepend.
De hoogte van de Schuur moet vyftien, of zestien voeten wezen, en die van ’t Dak
tot de nok van tien, of twaalf voeten.
Binnen ’t Gebou moet men dwers over kleine Ribben plaatzen, die elke van twe
duimen en een half vierkant moeten zyn. De eerste ry moet een voet, of anderhalf,
of twe gelegd worden beneden de spanning. De twede ry vier voeten en een half daar
beneden; de derde desgelyks, enz. tot op een mans hoogte. De Ribben moeten vyf
voeten van den anderen leggen, zy dienen om’er de Latten op te leggen, waar aan
men de Tabaksplanten hangt.

Hoe men in Mariland de Tabak in de Drogeryen behandelt, om ze aan Rollen
en in Vaten te doen.
Zo dra als de Tabak, die niet boven de twe uren in de Zon heeft gelegen, na dat men
ze heeft afgesneden, is in de Drogery gebragt, verkoelt men ze met ze over de Solder
heen te spreiden. De laag die men’er van maakt, moet niet boven de drie dik leggen.
Als Zy ontrent twaalf uren hebben leggen te koelen, steekt men in de voet van
elke Plant een houtten pennetje, dat zo van fatsoen is, dat het kan worden gestoken
en vasthouden aan de Latten, die sterk genoeg moeten zyn, om ’t gewigt der Planten
te kunnen velen, en men brengt ze dus vervolgens in de Hang, dragende zorg, dat de
een niet op de andere hangt.
Maar stel eens, dat men gene plaats genoeg in de Drogery had, om de Tabak te
verkoelen, kan men ze in de Hang doen, zo dra ze aan komen: maar ’t zal zo goed
niet wezen, als het zyn zoude zo ze was verkoeld.
Men laat de Planten in de Hang, tot dat de Bladen gants droog zyn, en’er geen
groen meer aan is.
Dan neemt men de eerste vogtige tyd waar, die’er komt, en die alleen de bladen
genoeg bevochtigt, om ze te kunnen handelen zonder breken: want zo ze te vochtig
waren, moet men daar niet aan komen, of anders doende, zoude de Tabak verrotten.
Hierom moet men een bekwame vocht waarnemen, welke gene andere is, danzulke,
die maakt, dat men de Bladen zonder breken handelen kan.
Dan haalt men de Planten uit den Hang, en naar de mate, dat men de Bladen van
de stam haalt, maakt men’er Bossen van. Elke Manoque, of Bos bestaat uit tien, of
twaalf Bladen, en wordt met een Blad aan een gebonden.
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’t Is van groot belang de stond waar te nemen, waar op de Tabak in staat is, om
aan Bossen gemaakt te worden; om dat, zo ’t weder te vochtig wierd, men zoude
moeten wachten, tot dat de Tabak weder droog wierd, en al drogende van hare
hoedanigheid verloor.
Zo die Bossen al gemaakt waren, en te vochtig om in de Vaten te worden gedaan,
moet men ze over de Latten leggen; leggende ze daar over tot datze genoeg waren
gedroogd, dragende zorg dan men de ene niet te vroeg op de andere legt, op dat ze
niet aan ’t broejen raken; en de staart van de Bos, dat is, daar ze gebonden is, na de
luchtkant toe leggen, op dat het minder heet op de plaats worde, daarze vast op een
door den band worden gehouden.
Als de Bos geen vocht meer heeft, en geperst kan worden zonder breken, legt men
ze in Vaten.
Ten dien einde doet men imand in ’t Vat klimmen, die de Bossen, zo goed als hy
kan, aan gelyke lagen schikt, die overal gelyk zyn; zo dat’er geen ledige plaats in ’t
midden van het Vat zy; en als het Vat vol is, sluit men ’t : maar de Koopman die ’t
koopt, heeft een Pers waar onder hy het Vat overeind doet zetten. Na dat hy het heeft
doen inpersen, doet hy’er nog weder andere Bossen op leggen. Men moet’er
verscheiden slagen van de Pers op geven, tot dat men oordeelt, dat’er in het Vat zo
veel Tabak is, als’er in kan.
Onderstel dat een Inwoonder genen voorraad genoeg van Vaten in gereedheid
hebbe, om’er de Bossen zo dra in te doen als zy gereed zyn; en onderstel, datze in
staat zyn om in een Vat te worden gedaan, moet hy ze aan lagen op malkander op
een hoop leggen, die ontrent de grootte en hoogte van een Vat heeft, in een droge
plaats; en dekken dien hoop naderhand met planken toe, leggende daar op steenen
om de Bondels geperst te houden, en te maken dat’er de lugt niet in kome. Op deze
wys kan men de Tabak lang bewaren, die ondertussen nog beter wordt.

Hoe men in Virginie, met de sterke Tabak in de Drogeryen handelt.
De sterke Tabak, die men in Virginie maakt, is van een ander soort, dan die Mariland;
’t zaad verschilt, en ’t Blad, is veel smalder. Men kweektze even als de andere, alleen
met dit onderscheid, dat men aan een Plant niet meer dan zes, of ze-
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ven bladen laat. Deze zyn ook lyviger en vetter, als de andere; hierom laat men ze,
als men ze gesneden heeft, byna een gantsen dag leggen: maar men draagt zorg, dat
menze van tyd tot tyd keert, op dat de Zon ze niet verbrande, en de bladen over al
eveneens mogen verwelkt zyn.
Als men ze na de Drogery brengt, laat men ze op malkander op een hoop van zes,
of acht planten dik leggen. Daar na laat men ze zweeten, ontrent den tyd van vier en
twintig uren. Zo men zag, dat het zweeten al te grof aanging, verandert men ze van
laag, en maakt de zelve dunder; en als men oordeelt dat ze genoeg gezweet hebben,
om niet te druppen in den Hang, maakt men ze aan de Drooghouten vast, gelyk men
met de Tabak van Mariland doet.
Men zal aanmerken, dat zo ze al te sterk zweeten, zy staan om te verrotten; en zo
ze niet genoeg zweeten, blyven’er op de bladen nog groene vlekken, die ze van kwade
hoedanigheden doen zyn.
Ten overvloede, moet men de zelfde manieren houden die men in Mariland oeffent,
om ze aan Bossen te doen, lettende, dat elke Bos sterke Tabak uit Virginie, niet
bestaat uit meer dan vier tot zes bladen.

Wat voor hoedanigheden de bladen moeten hebben, om fraje Bossen te
maken, en van welke bladen men de Bossen van ’t eerste en twede soort
maakt.
De bladen, daar men fraje Manoques, of Bossen van zal maken, moeten gene vlakken
hebben. Zy moeten in Mariland van een ligte Kaneel-kleur zyn, en in Virginie van
een donkere Kaneel-kouleur. De sterkste en grootste zyn de beste.
Men maakt in de ene zo wel, als in de andere Provincie Bossen van twederhande
soort, ’t eerste en twe soort geheten, en zie daar hoe men zich daar ontrent gedraagt.
Als men de Tabak afneemt, doet men een Neger, die ’t verstaat, uit elke Plant de
bleekste bladen kiezen, welke altyd die zyn, welke van de voet der Plant geplukt
Teristres worden genoemd, en vlekken hebben. Naar de maten dat men ze’er uitplukt,
maakt men ze aan Bossen, en deze zyn die van ’t twede soort. Als’er aan de Plant
niet meer dan die van ’t eerste soort blyven, welke die van ’t hoofd gemeenlyk zyn,
legt de Neger deze aan een zyde; en de Negers, die min ervaren zyn, nemen’er gans
en al de bladen af, die’er nog aan waren gebleven, welke gans en al goed zynde, van
nature Bossen van ’t eerste soort maken. De Negers, die de Bossen maken, moeten
toezien dat zyze van bladen maken, die ontrent even groot zyn, gelyk ook datze de
staart van den Bos gelyk nemen, latende de ene steel niet langer, dan de andere, en
men moet aan elk wel belasten, dat ze niet gebruiken dan de slechtste bladen, om de
Bossen te binden.

Hoe men de Planten handelt, om’er goed zaad van te winnen.
Eer men de Planten lubt, tekent men die uit, welke de sterkste zyn, en men schikt
die om ze in ’t zaad te laten schieten; men draagt vervolgens wel zorg, dat men ze
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de kop niet afsnyde, maar men ontneemtze ’t grootste gedeelte der bladen. En op dat
de stam dikker worde en beter groeje, laat men’er niet, dan drie takken aan, en naar
gelang datze kleine bladen schiet, plukt men die af. Men draagt ook zorg, dat men
die afplukt, welke tussen de zaadknoppen in groejen. En als de zaadknoppen bruin
en droog zyn, snydt men de Plant af, en men brengt ze in huis, hangt ze aan de Solder
tot datze wel droog zyn.
Al de Planten wel groejen, en zy gevaar loopen van door de wind gebroken te
raken, moet men zorg dragen, dat men ze kieze op die plaatsen vant ’t Land, daar ze
minst voor de wind bloot staan.

De Vaten, die men in Virginie en Mariland maakt.
Men maakt de duigen der Vaten van wit eikenhout, dat zonder reuk is. Men gebruikt
ook somwyl de Kastanjeboom.
Men heeft velerleije soorten van Boomen, die even goed zyn, mits datze maar
geen reuk hebben, om dat men die anders aan de Tabak zoude mededeelen, en ze
bederven.
Wat voor soort van hout men ook gebruiken mag, ’t moet gekloofd zyn aan duigen,
ten minste zes maanden eer men ’t daar toe gebruikt.
De jonge witte Eikeboomen zyn goed voor hoepels.
Alle de Vaten worden van ene grootte gemaakt, zy moeten vier voeten hoog, en
twe en dertig duimen wyd zyn, in hun midden. Men heeft’er ontrent vier, of vyf
honderd ponden Tabak in, als zy maar van een mens geperst worden, en elf honderd
als ze onder een Pers hebben gestaan.
De vaten sterke Virginise Tabak wegen nog meer, om dat derzelver stof vetter is.
Om deze Memorie te eindigen moeten we aantekenen, dat, hoe zeer daar uit mag
schynen, dat de Tabaksteelt veel moeite aan zich heeft, zy echter, die’er de
ondervinding van hebben, wel zullen weten, dat’er minder moeite aan vast is, als ’t
schynt; ja dat ze gemaklyk is. Men ziet gemeenlyk in Virginie en Mariland, dat in
gronden, die reedlyk goed zyn, een ervaren Neger Jaarlyks, buiten zyne kost,
tweduizend ponden Tabak wint.

Tabak van Vrankryk.
’t Geen we in dit Woordenboek van de Teelt en Bereiding der Tabak gezegd hebben,
en de kurieuse Memorie, die we hier boven hebben ingelast, raken niets; dan ’t geen
in de Amerikaanse Eilanden, of Virginie geschiedt, en in ’t byzonder in het Mariland;
en ’t onderscheid van den grond,
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zo wel, als de gematigheid der lucht, veel verschil makende in de wyze van ze in
Europa te telen, en in ’t byzonder in Vrankryk, hebbenwe geloofd dat de Lezer hier
met vermaak een naaukeurige Memorie zal lezen, die my is gegeven over de
Tabaksteelt, en deszelfs toebereiding in enige plaatsen van Gujenne.

Memorie over de Teelt en toemaking van de Tabak in de Rechtsban, door
de Kamer geregeerd te Tonneins, aangesteld voor de Generaliteit van
Bourdeaux.
Men zaait’er de Tabak in de maanden Maart en April op Mestbedden, die ontrent
anderhalve voet boven den grond staan. Men moetze dikmaal besproeijen, om ze te
doen opkomen, en om het kwaad, dat de vorst doet, voor te komen, en zelf by dag,
als de koude groot is, dekt men de Bedden met stroje Matten, of alleen met Stroo;
en als de Zon ter deeg deurschynt, ontdekt men ze.
Men gebruikt de zelfde voorzorg tegen mist, als tegen de vorst.
Als de Tabak wel is opgekomen, en krachts genoeg heeft, verplant men ze van
half Mei tot het begin van Juli. Men kiest gemeenlyk den besten grond en de sterkste,
die men te voren door twe- drie-maal te bewerken, en ze wel te bemesten in ’t eerste
moet bereiden; men slaat de aarde kluiten, zo men ze heeft, met een houtten hamer
aan stuk.
Zo de aarde met ’s mensen handen is gemaakt, zyn twe bearbeidingen genoeg.
Men plant de Tabak in de veurens van de aarde, men maakt ten dien einde een gat
van ontrent een halfvoet diep met een stok. Men steekt daar een Plant in, en bedektze
met aarde. Men moet aanmerken, dat men tussen de ene en de andere Plant een wydte
van twe voeten laat; en dat men de aarde wat nat maakt, als men ze plant, zo de aarde
droog is, om ze vocht te geven, en de Tabak te doen uitschieten.
Als de stam de hoogte van een voet heeft gekregen, moet men de aarde rondom
wat omhalen, en het dikmaal herhalen, zo ’t droog weder is.
Men moet de bladen, die naast aan den grond staan, wegnemen, om datze altyd
bederven, en ’t voedsel van de anderen wegnemen. Men moet ook, om deze zelfde
rede, ’t zelfde doen met de spranten, zo dat de stam zuiver is van de grond af tot acht
duimen hoog.
Men bewaart de eerste bladen om ze tot de gemene Tabak te gebruiken. Men moet
al het gras uitwieden, dat in den grond komt, daar de Tabak is in geplant.
Als de stam tot de hoogte van ontrent drie, of drie en een halve voet is gekomen,
lubt men ze, dat is, men snydt het einde van de stam af, om te beletten, datze niet
hoger groeit, en op dat ze meer lyf en voedsel aan de overige bladen geve, die men
gemeenlyk tot het getal van tien, of twaalf laat.
Zo men ’t uiterste van de stam niet aftopte, zou-deze vyf voeten hoog kunnen
groejen.
Men moet voor de rypte van de Tabak den tyd hebben, die goed is voor de
Wyngaard.
Men weet, datze ryp worden, als de bladen, die groen zyn, van kleur veranderen,
en gemarmerd beginnen te worden.
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’t Is gemeenlyk op ’t eind van Augustus, en gedurende de maand September; dan
neemt men de bladen au fur en naar mate datze ryp worden; men rygtze door de steel
aan een draad, aan twe, of drie dozynen, en maakt’er Paketten van.
Die van ’t midden der stam zyn gemeenlyk om te zweeten geschikt, en men
maakt’er Tabak zonder stelen van.
Men laat den stam in den grond om de bladen, die niet ryp zyn, ryp te laten worden;
zo dat men somtyds in de maand van December nog tabak op ’t Veld ziet. De laatste
bladen dienen om te maken Tabak en prêt en gemene Tabak.
Men laat de bladen drogen in Schuren, of onder dak, en op andere plaatsen, daarze
voor de regen bewaard zyn.
Zy krygen de kleur terwylze in de Hang zyn; en hier door oordeeltmen beter van
hunne hoedanigheid en van ’t gebruik, dat men’er van maken kan.
De beste kleur is een fraai donker ros, het Kunstwoord dat men’er daar te Lande
toe gebruikt, is de kleur van een gebrade Kapoen. De goede bladen moeten hebben
ten minste een span en een half langte, veel lyf en gom.
De groene, of anguille, of Kóólgeele en bleeke zyn zo goed niet, en dienen niet
dan voor gemene Tabak.
Men heeft vier soorten van die bladen. De eerste om te laten zweeten, de twede
om’er Tabak zonder stelen van te maken. De derde voor de Tabak en prêt de vierde
voor de gemene Tabak.
Om de bladen te doen zweeten, heeft men een droge Schuur, die lugtig is. Men
neemt de Paketten-bladen, zo als men ze heeft laten hangen, van de plaats, daar ze
waren om te drogen. Men maakt’er een laag van in de Schuur van ene langte naar
welgevallen, en zo breed, als de langte van twe bladen, die men punt tegen punt legt,
of kop tegen kop, ter hoogte van ontrent drie voeten. Dit noemt men de bladen in de
Pers zetten.
Als zy dus op malkander leggen, wordenze zeer heet, en zweeten eveneens, zo dat
men’er de hand in stekende, een grote hitte gewaar wordt, en men haaltze daar uit
nog nat van ’t zweet.
Gelyk men een zekere graad van hitte moet waarnemen, zo moet men zorge dragen,
dat men ze niet te heet laat worden: want zy zouden verbranden. Men zet’er luiden
by, zich des verstaande, om’er op te passen; en zo dra ze zien, dat ze te heet zouden
worden, nemen ze de Pers weg, keeren de Paketten om, en latenze lugt scheppen;
daarna legt men ze even eens als te vore, en draagt gedurig de zelfde zorg, zo lang
tot dat de hitte en ’t zweeten over is.
Zy zweeten meer, als ’t vochtig, dan droog we-
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der is. Als het regent, moet men de Vensters in ’t Noorden openen, en sluiten die
van ’t Zuiden; nemen in acht, dat zo de Noordewind te groot was, men de Vensters
niet moet open doen, want dan zoude ze de bladen drogen, en ’t zweeten beletten.
De goede bladen zweeten natuurlyk, als zy op de wys gelegd worden, die boven
is uitgelegd. Die lager zyn, hebben hulp nodig. Ten dien einde dekt men ze met
planken, en men merkt aan, dat hoe ze meer zyn beladen, hoe ze meer zweeten.
Zo het weêr goed is, gaat al het zweeten in vyftien dagen over; en zo niet, heeft
men tweemaal zo veel tyd van node.
Men weet, datze genoeg gezweet hebben, als men de hand in de Pers stekende
bevindt, dat ze koud en droog zyn. Men laatze echter nog een tyd lang in dien staat,
op datze zich geheel ontlasten van de vocht, die’er in overgebleven kon zyn.
Zo men ze onder ’t zweeten’er uitnemende vindt, dat de bladen vochtig, of verbrand
zyn, neemt men ze weg.
De rede, waarom men de Tabak laat zweeten, is, om dat men ze anders niet kan
bewaren.
Zy verliezen in ’t zweeten deurgaans tien, of twaalf ten honderd.
Men maaktze gemeenlyk niet dan voor den Pachter; en als hy’er de Levering van
ontfangt, laat hy ze Paket voor Paket uitkiezen, en katze, die hem niet gelyken.
’t Geen uitgeschoten word is goed voor de Tabak en Prêt.
Als de gezegde ontfangst geschied is, doet men de Tabak in Doozen, of grote
Vaten, daar ontrent zeven Quartalen in kunnen, en men perst ze zo styf, als men kan,
op dat’er geen lucht zoude deur kunnen: want des te beter wordtze bewaard.
Men zendt vervolgens die Doozen na de Manufacturen van Morlaix, en Dieppe,
daar men ze gebruikt, om de andere mindere Tabakken mede te dekken, en om’er
Worsten, Rollen en Strengen van te spinnen.
Men laat de Tabak niet zweeten, die geschikt is, om Tabak zonder Ribben, de
Prêts, en gemene van te maken.
De Tabak zonder ribben wordt van bladen van ’t twede soort gemaakt, men
neemt’er de rib uit op drievingeren breed na aan de punt, ’t geen ligt om doen is.
Men spintze van driederhande grootte. De dunste spinsels zyn van de grootte van
een Zwaneschacht, de middelgrootte van ene dubbelde grootte van de eerste; en de
grove van een duim in den omtrek.
Het Spinsel van gezegde Tabak, moet in een zacht vochtig weder geschieden, om
dat dan het blad handelbaarder is, de rib’er gemaklyker is uit te halen, en ’t overige
van ’t blad om te spinnen.
Au fur, en naar mate dat men ze spint, legt men ze aan grote hoopen, en men laat
ze daar zo lang op als men kan, om dat ze in dien tyd een deel van zyn verlies maakt.
Men heeft droger tyd van noden om de gezegde Tabak te rollen, als te spinnen.
Men rolt die, die geschikt zyn voor de Kamer van Bourdeaux, Rochel, en Britanje,
in Las de Amour, en aan Rollen, die van drie tot acht en tien ponden wegen. Men
heeft voor die kamers Tabak van ’t dunste spinsel.
De Rollen van halfgespin, wegen van zes tot twaalf ponden, en van grof gespin
van twaalf tot twintig.
’t Middel- en grof-gespin wordt in Langedok, Provence en ’t Roussillon gebruikt.
’t Verlies op het toemaken van de Tabak beloopt gemeenlyk van een vierde
Oxhoofd een derde.
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Men perst het middelgespin op de helft, en geheel het grof gespin, zo dat een Rol
van dit laatste gespin, die anderhalve voet langte, en een halve voet dikte heeft, op
twe-derde gebragt wordt. Men doetze met water, met de stelen van Tabak gekookt,
vochtig maken eer men ze perst. Dit doetze glimmen, en veel omze de nodige
hoedanigheid te geven.
Men doet daar na een toutje om de Rollen, om ze in den zelfden staat te houden,
waar in ze uit de Pers zyn gekomen.
Men vervoert de gestripte in Doozen, gelyk men ook de gezweette doet. Men
draagt alleen, ten aanzien van het grof gespin, zorge, dat menze in Doozen wel perst,
op dat’er geen lucht by kome; men steekt’er wiggen met geweld in de lege hoekjes,
die tussen de Rollen zyn. Deze proppen zyn van de middelmatige Tabak, aan Rollen
gesponnen, gemaakt, die de gedaante van een Suikerbrood hebben.
De Tabak voor de Kamers van Pau St. Beal, St. Girons en Tarascon geschikt,
worden aan Balen verzonden, van ontrent 200 ponden gewigts, ter oorzake van de
moeilykheid der wegen.
De Tabak en Prêt wordt van Bladen van het derde soort gemaakt, dat men de
gantse Rib in laat; hun gespin is van de dikte van een Ganze schacht.
De gemene Tabak wordt van Tabak van ’t vierde soort gemaakt, en uit alle de
anderen geschoten.
Voor ’t Spinnen en Rollen van de dunne strengen, kost het 45 tot 50 stuivers de
Gros voor ’t Quintaal.
Van ’t middelste en ’t grof gespin zonder Ribben, 25 tot 30 stuivers.
Van de Tabak en Prêt 40 stuivers.
De gemene man, die de bladen voor ’t gemeen toekomen, spint ze zelver, maar
men rolt ze niet; en als zy ze aan de Koopluiden verkoopen, trekt men zes, of zeven
stuivers voor ’t Quintaal om ’t Rollen af.
’t Verlies op ’t toemaken van de Tabak en Prêt, beloopt ontrent vyf ten honderd.
En voor hun in ’t bewaren van de gemene Tabak, in vier maanden 10, of 14 ten
honderd.
Zy, die de Tabak zonder steel toestellen, bewaren de Rib, en verkoopenze ontrent
voor 15 stuivers de Quintaal. De anderen gebruikenze om
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hunne Tabak mede te bedekken, als zy ze doen vervoeren; en anderen om Mesthoopen
te maken.
Men oogst in een gemeen jaar in den Rechtsban van Tonneins, ontrent 50000
Quintalen Tabak.
De Rechtsban van St. Porquier, breng’er 7000 Quintalen van voort; en die van
Leynac, 3 - a 4000 Quintalen.
Die op de twe laatste plaatsen wast, is in minder achting, dan de anderen.
Het beslag van den Pachter beloopt gemeenlyk op den voet van 4000 Quintalen
in ’t jaar, in gezweette en gestripte bladen.
Hy heeft ook ontrent honderd en vyftig Quintalen gemene Tabak van noden, voor
de Kamers van Perpignan Tarasnoi, St. Giron, St. Real en Pau.

Tabak van Persie.
De Tabak wast gans Persie deur, en in ’t byzonder in Susiane, te Hamadan in woest
Karamanie, ontrent Kourestan, en na den kant van de Persise Zeeboezem. De laatste
is de beste. Zy wast’er ligt, en zonder minder oppassen, dan andere kruiden. Men
vervoertze by Bossen.
Als zy droog is, wordt ze Fuille mort. In dezen staat verkoopt men ze zonder te
doen zweeten, noch spinnen.
Zo men’er zo veel aan deed, als aan die van de Eilanden, zoudeze zo sterk zyn,
als die van Bresil. Maar hier houden de Persen niet van. Zy noemen deze laatste
Tabak Anglois; omdat’er de Engelse veel van verkocht hebben, na dat zy’er zich
hebben nedergezet: maar alzo de Persen bevonden, datze te sterk was, kochtenze’er
niet meer van.
Men weet niet, of de Tabak uit Persie oorspronklyk zy, of datze’er van buiten zy
gebragt: maar ’t is zeker, datze’er ten minste vierhonderd Jaren oud is. Men meent,
datze daar uit Egipte zy gekomen, en niet uit Oostindie; daar ze niet voor in de
zeventiende Eeu is geteeld geworden.

Hoe men de Tabak op Maltha handelt.
Stoot de wortel van Rozeboomen en Zoethout, na dat gy’er eerst het buitenste
schilletje zult hebben afgenomen. Neemt van die Poejer naar uw welbehagen. Laat
het ziften, en geef’er de geur aan, die u behaagt. Doe’er daarna een weinig witte Wyn
by en Brandewyn, of geest van Wyn, dan zult gy hebben een Tabak van Maltha.

Koophandel en Prys der Tabak in Amsterdam.
De Tabakken, die men meest te Amsterdam verkoopt, zyn die van Virginie, de
Havane, Varina’s en Brasiel. Men verkoopt’er ook veel van die, welke men daar te
Lande teelt. Alle deze Tabakken zyn, of aan Bladen, of aan strengen, of aan Poejer.
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Zy geven verscheiden aftrekken voor goed gewigt en gereede betaling, naar de
hoedanigheid. Eindlyk, de ene verkoopen by ’t pond, en de anderen by ’t Quintaal,
wegende 100 ponden.
De Virginie-bladeren worden van 3 tot 8 stuivers ’t pond verkogt; men heeft tarra
van ’t fust, en men geeft 8 voor ’t honderd voor dat recht. De aftrek van goede ponden
is een ten hondert, en die van gereed geld een ten honderd.
De Tabak van de Havana in bladen, wordt in ’t gros, by ’t Quintaal van 100 ponden,
verkocht. Men trekt’er het Vaatwerk even eens af, als in de voorgaande. Men geeft’er
voor de 100 pond, van 28 tot 46 gulden.
De Inlandze Tabak in Bladen, wordt ook by ’t Quintaal verkocht. Men trekt alleen
een Per cent voor de goede ponden af. De prys is van 5, 7 en twaalf gulden, tot 25
de honderd ponden.
De Varina’s Tabak aan de Streng, of Rol, wordt by de pond verkocht. Men geeft
een pond tarra by de rol, en trekt twe van ’t honderd voor goede ponden, en een ten
honderd voor goede betaling; men geeft’er voor van tien tot 20 stuivers ’t pond.
De Brasiel Tabak aan de Streng, wordt by de pond verkogt. Zy geeft zes ponden
tarra by de Seroen. Den trekt af als van de voorgaande. De prys is van 12 tot 15
stuivers ’t pond.
De Inlandse Tabak aan de Streng wordt in ’t gros by de Quintaal verkocht; men
trekt voor goede ponden een ten honderd af, en zo veel voor goede betaling. Men
geeft’er voor van 18 tot 25 gulden de 100 pond.
De Snuiftabak wordt by ’t pond verkocht. De Balen waar aan dubbelde Embalasie
is, geven 8 pond tarra, en die enkele Embalasie hebben, alleen 4 ponden by de Baal.
De aftrek voor goede ponden, en voor gereede betaling, zyn elke van twe ten honderd.
De prys is van vyf tot 10 stuivers de pond.

Uitgaande en Inkomende Rechten op de Tabak in Holland.
De gesponnen Tabak in Rollen betaalt van de waarde van 6 gulden 6 stuivers van
Inkomen, en zo veel van Uitgaan; met een vermeerdering van acht penningen zo zy
inkomt, of uitgaat, door de Oost, de Sond, of de Belt. Zy is vry in ’t uitgaan van de
Derde-verhooging en het recht van Veilgeld.
De Tabak van alle andere soorten, zo gekurven, gerold, of aan blaadjes, betaalt
als ’t voorgaande, maar heeft in uitgaan genen vrydom.

Aantekening van den tyd der Ordonnantien over den Tabak in Vrankryk,
onder Lodewyk XIII.
In 1629. een Verklaring des Konings, medebrengende een Reglement van den
Verkoop en Vertiering der Tabak deur het Koninkryk, uitgenomen die, welke van ’t
Eiland St. Cristoffel, Barbados, en andere Eilanden komt. Gegeven te Parys 17
November 1629. Geregistreert in ’t Hof der Aides, den laatsten December daar aan
volgende.
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Onder Lodewyk XIV.
In ’t Jaar 1674. Gebod des Konings wegens ’t Reglement op het koopen en vertieren
van de Tabak in ’t Koninkryk; gegeven te Versailles den 27 September 1674.
Geregistreerd in ’t Hof der Aides den 29 November daar aan volgende.
In ’t zelfde Jaar, Arrest van den Raad van Staat, medebrengende, dat de Petuns,
of Tabakken, voor de Pachters uit America komende, niet meer dan 20 stuivers van
’t honderd zoude betalen. Gedaan in den Raad 1 December 1674.
In 1677. Verklaring des Konings, die de Boeten door overtredingen van 1674.
verbeurd matigt, medebrengende ’t instellen der Tabakspacht. Gegeven te St. Germain
en Laye, den 20 February 1677.
In 1678. Verklaring des Konings, medebrengende Verbod van de matiging der
Boeten van de overtredingen, gedaan tegen het Gebod den 27 September 1674.
Medebrengende uitstelling van de algemene Pacht van Tabak, tot uitvoering van die
van den 20 February 1677. en vaststellinge van gezegde boeten, te weten naar het
aanhalen van 50 pond en beneden, en boven tot 500 ponden Tabak in Bladen en
Strengen, en van 10 ponden gewigt, en daar onder in Poejer, 100 Livres voor de
eerste reize; en voor de twedemaal 300 Livres. Voor ’t aanhalen van 500 ponden en
daar boven, tot 1000 ponden gewigt, 500 Livres voor de eerste reis; en 1000 Livres
voor de twede reis. En voor een menigte boven de 1000 ponden gewigt, 1000 Livres.
Gegeven den 27 December 1678.
In 1681. Ordonnantie van Lodewyk de XIV. Brengende Reglement mede voor
verscheiden rechten der Pachten, waar onder zyn 30 Artikelen, wegens de
koopmanschap van de Tabak. Gegeven te Versailjes, den 22 Juli 1681. Geregistreerd
den 26 Augustus daar aan volgende.
Gebod des Konings 1694. Medebrengende, het maken van nieuwe Ontfangers in
den Ontfang van de Tabak. Gegeven Mei 1694.
Gebod des Konings in 1704. Medebrengende ’t verhogen der Wedden van de
Ontfangers van de Tabak. Gegeven in de maand December 1704.

Onder Lodewyk XV.
Arrest van den Raad van Staat in 1718. staande aan de West-indise Maatschappy de
algemene Pacht op de Tabak toe, voor 9 jaren, in de plaats van zes jaren; waar voor
zy zich den eersten Augustus schuldig verklaard heeft, jaarlyks op te brengen 4020000
Livres in ’t jaar. Gedaan in den Raad, gehouden te Parys den 4 September 1718.
In 1719. Arrest van den Raad van Staat, dat van den dag af aan van dit
tegenwoordig Arrest intrekt het uitsluitende Voorrecht van de Verkoop der Tabak
aan Jean d’Admiraal toegestaan; ’t voorrecht in een recht verkeeerde, dat in ’t
inkomen zoude worden betaald; ene vryheid aan alle de onderdanen van zyne
Majesteit, om ze in ’t gros en klein te verkoopen, zelf ze doen maken; en een verbod
aan een igelyk, zelf aan de inwoonders, om enige Tabak te zajen en telen in hunne
Landen, Hoven, Waranden, en andere plaatsen, onder wat voorwendsel ’t ook zoude
mogen wezen, op de boete van 10000 ponden, vervattende 8 Artikels. Gedaan in den
Raad te Parys 29 December 1719.
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In 1720. Arrest van den Raad van Staat, latende aan alle de onderdanen zyner
Majesteit de vryheid om Tabak in Bladen uit de Havane te laten komen, en uit de
Levant, betalende de Rechten van Inkomen, zonder Rabat voor de Tarra; te weten
voor de Tabakken in Bladen van Havane 200 ponden, voor ’t Quintaal, en voor die
van ’t Oosten 75 ponden voor ’t Quintaal, en ontslaat gezegde Tabakken van alle
andere Rechten. Gedaan in den Raad te Parys gehouden, 3 Maart 1720.
Men heeft ook in 1720. ene Declaratie des Konings gehad wegens de Pacht van
de Tabak, vervattende 27 Artikels. Gegeven te Parys den 3 Maart 1720. In ’t Hof
der Aides, geregistreerd den 25 October daar aan volgende.
tabletten. Is een woord van de Pharmacie, of Artzenybereidkunst. ’t Is een styf
Mengsel van enige droge drogeryen, die men aan kleine ronde, of vierkante Tabletjes
snydt. Men doet’er in Suiker, Poejers, Confecties, gestampte Vruchten, Olien, Zouten,
Geesten, waar van men Tabletten maakt, gelyk die van sap van Zoethout voor de
Verkoudheit. Men maakt’er ook die Hartsterkende, Maagmiddelen, Openende voor
de Lever, enz. zyn.
BORST TABLETTEN. Men zal 1 Ons pap van Heumstwortelen nemen, gestoote
Florentynse Iris, en gemalen Zoethout, van elks twe dragmen, twe scrupels bloem
van Zwavel, een scrupel bloemen van Benjoin, acht oncen goede Suiker, om de
Tabletten met de Gom Tragacanth te maken, naar de regels van de konst.
Eigenschappen. Die Tabletten, doen hun goed die den Hoest hebben. Men neemt
de helft van een op ene reis, lang na den eten, elk uur van den dag, of nacht, als het
perst.
HARTSTERKENDE TABLETTEN. Men slaat een pond goede Suiker in stukken;
smelt het in vier oncen water van Oranjebloessem, laat het koken over een matig
vuur, tot op de dikte van een styf mengsel, dat wat meer dan gemeen gekookt is. Dan
zal men de Suiker van ’t vuur halen, en als ze half koud is, zal men’er in doen
Confectio Alkermes, Schors van verse Citroen fyn gesneden, Antimonium
Diaphoreticum, van elks twe dragmen; een drup Kaneel-olie, dat men heeft gemengd
met ontrent twe dragmen fyne Suiker, daar na zal men alles in een gladde Tinne
Schotel doen gieten, of op een blad wit papier om’er Tabletjes van te maken.
Eigenschappen. Die Tabletjes zyn zeer goed om de natuurlyke warmte te behouden,
en om met kracht hart en hersenen te versterken. Zy bewaren voor kwade lucht,
verbeteren een stinkende mond, maken een aangename adem, geven kracht aan alle
deelen; zendende de geesten derwaard. Men kan ze ten allen ure nemen: maar lang
na den eten is ’t beste, van een drachme tot twe, en somwyl zelf tot twe oncen.
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MAAG TABLETTEN. Men zal in een Marmor Mortier met een houtten stamper
een geconfytte Neutemuskaat, en zes dragmen schoongemaakte Pistasjes stampen,
en men zal ze door een Temis van omgekeerd Leder doen. Men zal de buitenste
schors van Citroen en Oranje dunnetjes afsnyden, en de Kaneel en Foeli wel fyntjes
stooten. Daarna zal men een pond schoone Suiker laten in vier oncen gedestilleerd
water van de schors van Citroen smelten; en ze hebbende op de dikte van een styf
Electuarie doen koken, een weinig dikker als gemeen; zal men daar, buiten het vuur,
een gekonfytte Muskaatnoot, zes dragmen Pistasjes deur roeren, en daarna zal men’er
by doen twe dragmen Citroenschors, en eindlyk twe dragmen Kaneelpoejer, en zo
veel Foely; alles wel gemengd zynde, zal men de Tabletten maken en bewaren ten
gebruike.
Krachten. De Tabletten zyn van een smaak en reuk die vry aangenaam is. Men
noemt ze Maag-Tabletten, om datze zeer goed zyn om de Maag te versterken, en
eetlust te verwekken, om de Spys te doen verteren, en ’t goede sap te verspreiden.
Zy dienen ook om Winden te verdryven, en het bederf der vochten voor te komen.
Men neemt ze ’s morgens nuchteren en op ’t eind van de maaltyd, ter gewigte van
twe dragmen; en men blyft daar mede, na dat men ze nodig heeft, voortgaan.

Tabletten om de Wurmen van de Maag en Ingewanden te doen sterven.
Neemt goede Rhabarber, gezuiverd zaad van Citroenen, zaad van Pastelingen, Kool,
Kapper, van elks drie dragmen; twe dragmen Mercurius Dulcis, zestien oncen Suiker
Rojaal. Stoot alles fyn, en het gemengd hebbende met de slym van GomDragant met
Oranjewater, maakt’er Tabletjes van.
Men geeftze een, of twe op ene reis aan de kinderen ’s morgens nuchteren, en drie,
of vier aan oude luiden; men kiest gemeenlyk de laatste dagen van de Maan uit.
Men moet enige voorzorgen nemen, als men die Tabletjes wat deurwurmd geeft.
Want de Kwik bederft het Tandvlees, doet licht kwylen, en maakt de tanden zwart.
Men moetze met wat Suiker mengen, en ze laten met een houten lepel innemen, of
als een Bolus, met enige Conserf, op de volgende wyze.

Tabletten voor Kinderen.
Neem een halfscrupel Persiken bloemen, drie, of vier grein Mercurius Dulcis, of
meer, tot een half scrupel, naar de jaren. Meng alles om’er een brokje van te maken,
het maakt kinderen, die hardlyvig zyn, den buik beter los.

Tablette Chocolate.
De Dochters van ’t Kind Jesus van de Voorstad van ’t rode Kruis van Lyon, en van
de Stad Chalamont in Dombes, maken gechokolaatte Tabletten van uitnemende
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smaak, en uitnemende kracht om reinheid te behouden. Die ze gebruikt hebben,
hebben’er zich wel by bevonden. Zy doen goed en geen kwaad.
Zy bevatten een uitnemend toegepast veilig middel voor de gevaarlykste van alle
ziekten, en dat binnen korten in deze woorden is in ’t licht gegeven.
De Kuisheid is een gaaf van God, en ene van de dierbaarste vruchten van den
Heiligen Geest. ’t Eerste middel om ze te bewaren, is, volgens het gevoelen der
oud-vaders, naar ’t verhaal van Kassiaan, wel overtuigd te wezen, datze in ons niet
kan zyn dan uit krachte van de genade. Midlerwyl moeten we toestaan, dat een
ongelukkige gesteltenis gelegenheid tot strydige ondeugden geeft; en dat een kwade
gewoonte, die’er ’t lighaam zo wel, als ’t hart van gekregen heeft, maakt, dat het
ongeneeslyker zy, zonder dat zelf de vuilheid van de onkuisheld iet heeft, dat in een
rein hart uit de wil voorkomt. ’t Is altyd droevig zich, in wederwil van alles de ruwe
slagen van die toevallen onderworpen te zien, die men zonder schrik zich niet kan
verbeelden. Verscheiden hebben middelen gezocht en gegeven, om die vuilheden
voor te komen, of om die zondige vogt tegen te houden en op te drogen. Men zal
verscheiden middelen in dit HUISHOUDELYK WOORDENBOEK vinden, waar in
geleerd is, hoe men zyne goederen behouden en vermeerderen kan, en zelf zyne
gezondheid. Men vindt’er ook verscheiden middelen tegen op ’t Woort ontucht.
Gelyk ook in het Recueil de Lettres Familieres d’un Curé, a un antre Curé; waar in
verscheiden praktyken zyn vervat om de Parochien te heiligen. Een werk zeer goed
voor de Heeren Pastoren, Biegtvaders, en Geleiders der zielen, en voordeelig voor
de hoofden der huisgezinnen, in twe stukken, in Twaalven. Maar dit is een rechtaartig
middel, dat niet dan in Tabletjes bestaat, die in smaak, geur en kleur Chocolaat
schynen.
Men heeft ze zedert verscheiden jaren aan verscheiden Kurees, en Zielzorger, en
Oversten van gemeenschappen bekend gemaakt, op den raad van drie verstandige
Geneesmeesters, die verzekerden, dat ze niet konden schaden. Men heeft’er oneindige
proeven van genomen, die alle een goed gevolg gehad hebben, en nooit enig kwaad
deden, Midlerwyl, gelyk dit rechtaartig mlddel niets anders doet, dan de bewegingen
van het vlees temmen, zo laat het altyd aan het hart de noodzaaklykheid om over
zich en de zinnen te waken, en God zonder ophouden om de genade van de heilige
kuisheid te bidden: maar het heeft daar door ook dat voordeel, dat het in ’t vervolg
de jonge luiden, die’er van gebruikt hadden, om ’t eerste vuur te dooven, niet belette,
zich in ’t huwelyk te verbinden, als de Voorzienigheid hen tot het huwelyk wil
toelaten. Men geeft deze Tabletten by doozen uit, waar in ’t getal is, dat men daar
van gemeenlyk nemen moet, om’er een duurzaam en gestadig gebruik van te maken,
dat is, ontrent dertig, en nemende elken dag ene in twe uren voor en na het eten. Men
geeft’er niet meer, dan drie Livres voor. Men heeft ook een rechtaartig water, dat
wonde-
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ren in ’t zelfde geval doet; en zo men wist dat luiden arm waren, zoude men ze wat
minder geven.
taborucu, een soort van Hars van gele kleur, bleek, geurig, gelykende na de Gom
Elemi. ’t Is een soort van Gomme Anime, die in verscheiden plaatzen van America
opkomt. Men gebruikt ze uitwendig voor de koude pynen, voor de geslagenheid en
wonden.
tacamacha, of tacamahaca, is een soort van Gom, die men uit Spanje brengt, en
uit het Eiland Madagascar. Zy loopt door gegeven kerven uit een groten boom, die
wel na een Popelier gelykt. Men maakt van die Gom een pleister, die men op de
Slagader van ’t hoofd legt, om de kiespyn te bedaren.
’t Is niet alleen een drogery en middel van de geneeskunde: maar zyn hout is ook
zeer bekwaam om’er planken voor schepen van te maken. De Gom waar van dit hout
vol is, maakt het veel bekwamer daar toe, dan’er een mager hout toe wezen zoude.
Want zyn harsachtig sap dient hem voor een natuurlyk smeersel, om ’t voor verrotting
te bewaren, zonder te zyn geteerd. ’t Is een soort van Gom, of dunne Hars die
doorzichtig is, en uit de stam van een zeer dikken en hogen boom vloeit, die zelf
dikker en hoger is dan een Pyn-, of Denne-boom. Men vindt ze overvloedig op
Madagascar. De bladen van den Boom zyn klein en groen. De Vruchten zyn rood,
zo groot als neuten, en uitnemend harsachtig. De geneeskundigen maken veel werk
van die Gom, zederd dat ze hun is bekend geweest. Zy is zeer goed om de koude
zinkingen te genezen, en de kiespyn weg te nemen, en om de wonden te genezen is
ze een uitnemende Balzem. In de taal van Madagascar noemt men ze Harame. Men
heeft ze van drie derhande soort, waar onder de Tacamacha Sublime de beste is. Dit
soort is de Hars die van zelf valt en niet vereist, dat men den Boom snydt. De
Eilanders vergaderen ze in kleine Kalbassen in tween gesneden: waar op ze een soort
van Palmblad leggen. Deze Gomme Sublime moet, om goed te zyn, droog wezen,
ros, deurzichtig van een bittere smaak, krachtig van geur, en die van Lavandel hebben.
De andere twe soorten van Tacamacha in trossen, en klomp komen’er door middel
van kerven uit. Men moet ze kiezen, die droog en zuiver is, en na de Tacamacha
Sublime gelykt. De Tacamacha is ten aanzien der hoedanigheid zeer heet en
opdrogend. Zy heeft ook veel trekkens in zich. Zy ontbindt, doet rypen, verteren en
verzachten. Zy matigt pynen, is goed voor Zenuziekten en die van de Moer. Op kolen
gelegd die in een Konfoort zyn, en daar na onder de Neus gehouden van Vrouwen
met opstyging gekweld, verlost haar daar van, gelegd op de Navel, als een pleister,
belet ze de Opstyging. Zy versterkt Maag en Hoofd, en belet de Zinkingen, die daar
van daan komen met een stukje Lywaat achter ’t oor gelegd, of in de gedaante van
een Parfuim gebruikt; of als een Pleister aan de slagen van ’t Hoofd gelegd, belet het
de zinkingen op de ogen, of andere deelen van ’t aangezicht te leggen. Zy belet de
pynen der tanden, ’t geen het nog beter doet, als het op de holle kiezen valt. Als een
pleister op de Buik gelegd weerhoudt zy alle toevloejingen na de Lyfmoeder. Zy is
van groot vermogen tegen pyn der geledingen, tegen Heupjicht, Wonden van
geledingen en Zenuwen. Deze doet ze verzweren, en komt verrotting voor. De Boom
Tacamacha wordt in America gevonden, en de Gom van dien Boom is zo geacht en
vermaard onder de Americanen, dat zyze tegen allerleije soorten van pynen gebruiken,
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als’er maar geen te grote ontsteking plaats heeft. Zie de Pharmacope van Scroder.
Waar van we den korten inhoud zeggen.
De geleerde Etmuller heeft hier over een zeer nette uitlegging gemaakt, waar uit
ik ’t volgende gehaald heb. De Tacamacha is een gom van een groten Boom van
Nieu Spanje. Zy wordt alleen in de gedaante van een Pleister gebruikt, om te
verzachten en bedaren allerleije soorten van pynen, en vooral die van Zenuwdeelen.
Zy is voor winderige aandoeningen van de Maag en ’t gedarmte uitnemend, en tegen
de Opstyginge. Men smelt ze in een warme Vyzel, en men smeert ze op een leder
van een Handschoen. Zy is uitnemend tegen pyn voor ’t hart, of maag. Poterus, door
Etmuller aangehaald, gebruikte met groot voordeel de beruchte Pleister van
Tacamacha. Doctor Michaël had deze Pleister ook veel. Om deze Pleister nog
dienstiger voor de maag te doen zyn, nemen sommigen een deel Tacamacha, drie
deelen Storax, een weinig Ambre-gris. Men legt de Tacamacha voor hoofd- en
graveel-pyn, op de aangedane deelen. Enige Schryvers, gelyk Etmuller verhaalt in
zyn Phytologie, maken van de Tacamacha Olie, die in verscheiden Ziekten goed is.
Op de slagen des hoofds gelegd bedaart ze de Zinkingen, en de Tandpynen. De Duitse
Vrouwen zyn gewoon, volgens den zelfden Schryver, een Pleister van de Tacamacha,
ter grootte van een dertiendalf, op hare slagen van ’t hoofd voor de Tandpynen te
leggen, en verscheiden Chirurgyns houden die Gom voor een geheim tegen de
heupjicht, en de pynen van andere siekten.
taffetas. Zie schilderen.
tak, is een gedeelte van een Boom uit de stam gesproten, en geschikt om de kroon
voort te bengen.
Deze hebben byzondere namen, by de Liefhebbers.
Houttakken noemt men die van ’t gesnoei des voorleden jaars zyn voortgekomen,
en vry dik en lang van hout zyn.
Vruchttak is een Tak die middelmatig van dikte en langte op die zelfde snede staat.
Halve Houttak is een tak die te dun voor een Houttak, en te dik voor een Vruchttak
is. Zy wordt op twe-drie-duimen langte gesnoeid; om’er beter, ’t zy van Hout-, of
Vruchttakken uit te doen voortkomen, en om onderwyl tot de fraaiheid des Booms
’t zyne te doen, en de grote kracht des Booms werk te geven.
Waterlot noemt men alle takken, die elders op
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den Boom voortkomen, daar men geen gesnoei van ’t laatste jaar heeft, of zo het
daar op gekomen is grof is, dat daar ’t fyn moest wezen.
Moedertak noemt men die tak, die den oorspronk nemende uit den Stam,
verscheiden andere takken weder voortbrengt. Deze besnoeitmen zo veel, als tot de
fraaiheid des Booms doet.
Ryp hout, wordt zulk hout, of tak genaamd, dat op ’t laatst van de Zomer uitschiet,
maar een knop op ’t eind heeft.
Magere Tak, of hout, wordt zulk een tak geheten, die dun en lang zynde, noch
bekwaam is, om vruchten, noch om hout voort te brengen. Dus moet het geheel zyn
weggenomen.
Naschot. Is dat gedeelte van een Tak, dat na Juli uitschiet, wanneer de Boomen
nog een scheut doen.
Sprokkelhout, of takje, worden zulke dunne en korte eenjarige, of meerjarige takjes
geheten, die aan een andere dikke tak gegroeid, zich naar het zetten van vruchten
schikken, of zullen schikken. Als dit te veelvuldig is, moet het worden gelicht.
takken noemt men ook die korte uitspruitsels, die van de hoorn van een Hart
voortspruiten.
takel. Zie Hubners Kunstwoordenboek. Dus noemt men in de Scheepvaart een
Touwerk met Blokken en Reepen, loopende over Schyven, waar mede men iet ophyst.
taling is een kleine Watervogel, die zeer wel naar een Eendvogel gelykt, en eveneens
wordt gereed gemaakt. Zie eendvogel gans.
tamarinden is een Vrucht van een Boom die in de Indiën groeit, waar uit men een
bry kookt die tussen de buitenste bast en steen in legt. De beste zyn rins van smaak,
aangenaam en wynig van geur. Men moet ze hebben, die vers, zwart, mergachtig
zyn, en vry hard van merg.
Men moet zorgdragen, dat men ze niet heeft die hol zyn.
Eigenschappen. De Tamarinden zyn verkoelende, samentrekkende, men gebruikt
ze in gedurige koorsen, in slikbrokjes en afziedzels, om de al te grote beweging van
’t lighaam te bedaren. Men geeft ze ook op de zelfde wys in de Buikloop.
tand is een van de hardste en vasste beenen van een mens, en die dit zonderling
hebben, dat ze ten deele van beenvlies zyn ontbloot.
De Mens heeft twe en dertig Kiezen, of Tanden; zestien in ’t onder Kaakbeen, en
zo veel in de boven Kaak. Men onderscheidt elke Tand, of Kies in twe deelen,
namelyk in de kroon en wortel. ’t Eind van elke wortel heeft een klein gaatje daar
een vaatje in gaat. Men heeft drie soorten van Tanden, te weten Snytanden,
Hoektanden en Kiezen.
De voor-, of Sny-tanden zyn vier, en staande voor in ’t Kakebeen. De Hoektanden
zyn twe, en op ’t eind van de Sny-, of Voortanden staande; en de Kiezen zyn tien in
elk Kakebeen, vyf aan weerskanten, achter de Hoektanden.
De Tanden dienen niet alleeen om wel uit te drukken, ’t geen men zeggen wil:
maar ook tot een cieraad. Zy zyn ook tot het kleinmaken van de spys geschikt, die
na de maag staan te gaan; zy zyn aan grote pynen, verzweringen, ontstekingen van
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het Tandvlees, en kakebeen onderhevig, en aan bederf, opeting van ’t kakebeen, aan
losstaan en uitvallen.

Om de Tanden te bewaren.
Men moet noch te heet, noch te koud drinken; weinig Melkspys en Suikergebak,
Vet, Rapen, Prei en Uijen gebruiken, ’s morgens ze wassen met het afziedzel van de
Wortels van Tithymalus, Wolfsmelk, of met Wyn, daar men de bladen van
Provincie-rozen heeft in laten koken, of de bladen van Myrthe, of van Sali, of de
Schors van Citroen, of men moet ze wassen met de As van Tabak, of uitgebrandde
Aluin gemengd, met wat Honing, of met Koraal, of Zeeschuim, of met wel gestootte
Puimsteen, of Rots-, of Gemeen-zout.

Om te beletten, dat de Tanden niet uitvallen.
Neemt de Wortel van Tabak, stoot ze in een Vyzel, doopt een Lywaat in ’t sap, dat
daar van komt, en vryft’er uwe Tanden en Tandvlees mede. Gy kunt zelf bladen van
Tabak in de holle Tanden doen, na dat men ze met de handen wat aan stuk heeft
gevreven.

Om de Tanden, die los staan, weder vast te doen zitten.
Neemt de groene bladen van Pruimen-boomen; of van Rosmaryn, en kookt ze met
rode Wyn, of Wyn-azyn. Spoelt den mond met die warme Wyn, en herhaalt het
dikmaal.

Om de Tanden sterk te maken en te bewaren.
I. Neemt Aluin, een dragma. Oosterze Bolus, twe dragmen. Mirrhe, een half dragma.
Wyn Klaret, een Chopyn. Stoot het alles fyn, en doe die Poejer met de Chopyn-wyn
in een glaze bottel, roert het een tyd lang om, en was de Tanden alle dagen, met het
Tandvlees met Wyn.
II. Neemt Wierook, doe daar van in ’t vuur, en ontfangt de rook met een Trechter,
waar van het eind op de Tand staat.

Om het Tandvlees en de Tanden, die los staan, weder vast te doen zitten.
Neemt tot kalkgebrande Aardwurmen, vryf’er de Tanden mede: of de Lever van een
Kalf op den Oven gedroogd en gestoote, doe daar by zo veel Honig, en maakt alles
tot de styfte van een Opiaat.
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Om Tanden schoon te maken, en met vlees te doen begroejen.
Neemt Drakenbloed en Kaneel drie oncen; tot kalkgebrande Aluin, twe oncen; maakt
alles tot poejer, en vryf’er alle dag uwe Tanden mede.
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Om de Tanden wit te maken.
Doet een stuk Lywaat in Azyn van Zeeajun doopen. Vryft daar tanden en tandvlees
mede: want behalven ’t wit worden zet zy ze vast, versterkt de wortel en geeft goede
geur aan de mond. De bladen van Salie in Wynazyn 24 uren geweekt, zyn daar zeer
goed toe. Men moet’er de tanden mede vryven.

Ander middel om Tanden wit te maken.
Neemt Rozenwater, Rozenstroop, witte Honig, Weegbreewater, van elks een half
once; Geeft van Vitriool een vierde once; men moet het alles met den andere mengen,
de tanden met een Lywaat vryven, en ze met Rozen- en Weegbreewater, van elks
evenveel overwassen.

Water om tanden wit te maken.
Neemt Aluin, Salpeter, gemeen Zout, een pond Bernasie- drie dragme Aluin-water.
Doet het alles in een glaze Kolf, om ’t in ’t begin met klein vuur te destilleren, en
daarna met een groter. Om ’t te gebruiken moet men een stokje Zoethout, of Wol
nemen, dat gy in dat water zult doopen, en doen daar een weinig Rozenhonig by.

Poejer om de tanden zuiver, wit en sterk te maken, en ze voor bederf te
bewaren.
Stoot, elk op zich zelve; twe dragmen Florentynse Iris, Dryfsteen, Zeeschuim, bereide
Koralen, Cremor tartari, van elks een once. Mengt alles onder een, en bewaart die
Poejer ten gebruike.

Voor Egge tanden.
Eet Kaas van een Geit, of Pastelingen, of Zuring.

Om Kinderen zonder pyn tanden te doen krygen.
I. Neemt ’t hoofd van een gekookte, of gebrade Haas, ’t is evenveel, neemt’er de
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hersenen uit, mengtze met wat Honig en Boter, en vryft’er het tandvlees van een
kind heel dikmaal mede.
II. Neemt een Haan, snyt hem met een Schaar een weinig van zyne Kam, en vryft
met
het bloed, dat daar uit komt, het tandvlees een reis, of twe malen. Dit is een
beproefd middel.
De tanden doen imand de uiterste pynen, die somwyl de Voorloopers van andere
pynen zyn. Zy worden, of veroorzaakt door ’t opvullen van ’t gantse lighaam, of
alleen deur de dampen van de maag, of door een koude lucht, of door een slag, of
wonde, of om dat men te koud heeft gedronken, of door bederf van de tand, waar in
somwyl een wurm groeit.
’t Is een goed teken, als het tandvlees, of ’t kakebeen zwelt, en de vocht, die pyn
maakt, heet is, dan zal ze veel eer genezen worden, als datze koud is.
Men moet zich gene tanden uit laten halen, als’er pyn in ’t tandvlees is, of het
zelfde gezwollen.
Als de tandpyn, zonder verpoozingen, hevig is, doet in flaaute, en somwyl in
stuipen vallen, gelyk de kinderen dikmaal overkomt, als zy deur willen komen; moet
men ze die Steen om den hals hangen, die in ’t hoofd van enige holle Slakken
gevonden wordt, of een Leeuwen tand, of die van een jarig Vulle, of een Kreeften-oog.
Of anders moet men het tandvlees vryven, of met het merg van een Hart, of met verse
Boter, of met het vet van een Kieken, met wat Honig gemengd, of met Honde melk.
Heeft men dat niet, brandt Hondetanden, en vryf de tanden met die as, zo zullen de
tanden zonder pyn uitkomen.

Om de tandpyn voor te komen.
Doet een weinig Salie en Rosmaryn in een glas rode Wyn koken, en neemt na een
walm, of drie opkokens een gedeelte van de vocht. en was daar zo warm uwen mond
mede als mooglyk is; herhaalt dit drie, of viermalen; het zal genoeg zyn, dit een reis
vyf, of zesmaal op een jaar te hebben gedaan.

Voor de Tandpyn.
Men heeft geen gevoeliger pyn, dan die der tanden, ’t zy ze van koude, of hitte kome.
Men weet, datze van hitte komt, als men rood tandvlees heeft, dat heet is, en daar
men alles aan velen kan, dat koud is.

Remedie voor de tandpyn van koude oorzaken gekomen.
I. ’t Zoude nodig wezen, dat de zieke nam Pilulae Cochiae, om ’t hoofd te ontlasten,
om zekerder en eerder te zyn genezen. Naderhand moet men Bertram nemen, Menthe,
Wynruit, van elks evenveel, ’t in een Pan doen koken met Wyn, en’er in den mond
zo warm van nemen, als mooglyk is, daar enige tyd in houden, van tyd tot tyd
verversen; en schoon men geen Pillen neemt, is deze Remedie uitnemende.
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II Neemt Salie, Bertram, van elks ene hand vol; Wynazyn naar gelang. Doet het
in een Ketel koken met de Wynazyn. Neemt dit kookzel, doet ’t zo warm in uwen
mond als gy kunt, en verandert het van tyd tot tyd.
III. Zo de oorsprong van dit kwaad van de koude vochten van het hoofd komt,
warmtze een weinig voor het vuur warm, vryftze met de hand, of een Lywaat.
IV. Neemt Jeneverolie, maaktze heet, vryf’er de tand mede, en het tandvlees ’t
geen u
zeer doet, zo warm als gy kunt; en houdt’er wat van enigen tyd in den mond.
V. Neemt Guichelgeil-bladen, of wortel van Goudsbloem, of Vyfblad, ’t is evenveel
wat van drien, stampt het in een Mortier, neemt’er het
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sap van, doet’er van in ’t oor aan de kant daar de Kies u geen kwaad doet.
VI. Wast uwe den mond met Wyn, of Wynazyn, daarmen Mastik, Salie, of Hysoop
in heeft doen koken, Gember, Pyrethrum; of vryf de tanden met Theriak, of Orvietaan.
VII. Men doe in een glas Wynazyn zo veel Peper als gy twemaal tussen de vingers
vatten kunt, en spoel daar den mond mede, terwyl het warm is.
VIII. Men doe in ’t Oor een weinig Sap van Look, of van Guichelgeil, sterke Kers;
of wel men stampe een bolletje Look, met wat Saffraan, en men leg wat op ’t midde
vande Ping met een doekje. In de tyd van zeven, of acht uren, zal het daar een bladder
hebben getrokken, die ter zelver tyd de pyn van de tand zal wegnemen.
IX. Men zal nog rooken Salie, of Tabak, of ’t zaad van Bilsenkruid: maar men
moet van ’t laatste niet te veel rooken, om gene pyn in ’t hoofd te krygen.

Remedie voor de tandpyn, uit hitte oorspronkelyk.
I. Zo de pyn oorzaak is van hitte, moet men aderlaten, en de ingewanden verkoelen,
’t zy met Klisteren, of met Wei, of met Kassie; den mond met Weegbreebladeren-sap
spoelen, of met die van Pasteling, of Salade, doende daar zo veel Wynazyn by. Of
wel met een afziedsel van Lynzaad, of van Fyne-griek, Hysoop, de wortel van Heumst,
en Malue. Anders leg de poejer van Orego op het Tandvlees, en terstond zal de pyn
overgaan. ’t Sap van Prei, gemengd met Rosenolie, doet zo veel. Een weinig Opium,
en Kastoreum, of ’t sap van de bladen van Bilsenkruid, om te vryven het tandvlees,
bedaart de pyn.
II. Neemt Kamferwater in uwen mond, of doet wat Kamferwater in Azyn, en laat
het koken. Dit gedaan zynde, zult gy’er van in den mond doen, en ’t’er enigen tyd
in houden. Herhaal dit Middel een tyd lang. Men moet het aan de kant der pyne
hebben.
III. Neemt de wortel van ’t Bilsenkruid, doetze in Wynazyn koken, en doet’er van
in den mond.
IV. Neemt Betonie en Wynruit, doetze in een Ketel koken met oude Wyn, of
Wynazyn; was met dit afziedsel den mond en de tand.
V. Neemt de wortel en het blad van duizendblad, of de Chelidonium, knaautze,
en houdtze zo lang, als gy kunt op de pynlyke kies. Was de tand met het sap van
Uijen, dit neemt de pyn weg.
VI. Neemt de schilletjes van Look, kneus ze maar een weinig, doetze maar een
weinig in Wyn koken, en wast de tand en mond met die Wyn. Zo de tand hol is, zult
gy’er een heel, of half bolletje Look in steken.

Voor de tandpyn, als dezelve hol zyn.
I. Neemt Melk van een Vygeboom, doopt daar een weinig Wol in; doet het in de
holle tand. De wortel van Angelica, of wel Opopanax, is daar goed in, men moet’er
van in de holle wortel steken.
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II. Steek’er een klein pilletje Aloë, of Myrrhe in, of Borax, of ’t sap van kleine
Santory, of ’t zaad van Bilsenkruid. Of ontfang’er deur een Trechter den rook van.
Zo men zorg draagt van zich alle morgen de Ooren te wassen, zal men aan geen
tandpyn onderhevig wezen.
III. Neemt Rosmarynhout, brandt het aan kolen, welke gy gloejend in Rosenazyn
zult gojen, latende ze daar in den tyd van vier en twintig uren in de Zon trekken.
Daar na moet men ze in de Zon laten drogen, en ze aan poejer vryven; en daar mede
uwe tanden vryven.
Doet een weinig geplukt Kottoen met een Braainaald, of enig ander yzertje in een
Tabakspyp, vult die pyp met Tabak, rooktze uit; en als ze uitgerookt is, neemt dan
het Kottoen, en steekt het in de holle kies.

Anders.
Neemt Aardwurmen, die rood zyn, doet ze levendig op een gloejende steen, laatze
tot kalk branden, en stootze tot poejer. Mengt daarna die poejer met Kaars-smeer,
dat zuiver is; maakt’er een harde deeg van, en steektze in uwe holle kies. Gy kunt
het zelfde middel herhalen, zo ’t de eerste reis niet gaat. Men kan die Wurmen eerst
een tyd lang laten koken, daarna ze stooten, en doen die poejer onder Mastik, en ze
in ’t hol van ’t Oor steken, aan die kant daar de pyn is.

Verscheide remedien voor tandpyn.
I. Neemt Mastic, kaau het tussen uwe tanden, tot dat het is als Was, doet het in de
kies, die pynlyk is, en laat het daar in, tot dat zy verteerd is.
II. Neemt de linker achterpoot van een Pad, in de Zon gedroogd. Doetze tussen
twe fyne doekjes in, en legze op de kaak, ter plaatze van de tand die u pyn aandoet,
en de pyn zal ophouden.
III. Neemt Essenhout, doet daar de eerste bast van; verbrandt de twede, en mengt
Brandewyn met de as van de twede; maakt’er een soort van Pleister van, welke gy
op ’t slag van ’t hoofd zult leggen, aan den Kant daar de pyn is.
IV. Laat een Breinaalt, of de Spil van een Spinwiel, aan ’t ene eind heet worden;
leg dit heete eind op de kleine heuvel van ’t oor, die na binnen gaat, gelyk in de
Figuur hier achter te zien is. Men moet die aan den kant van het kwaad laten branden,
en als u de tand heel veel pyn doet, gaat de tandpyn voor altyd over, of ten minste
voor vele jaren.
V. Neemt lange Peper, Mastik, Orego, Saturei, Balsemhout, Bertram, van elks
anderhalve once. Als alles wel is gestootte, weekt het in een once Brandewyn, waar
van gy iet op den tand zult laten druppen.
VI. Neemt Moederkruid, ’t kneuzende met uwe vingeren, maakt daar een dotje
van, van een Erret grootte; doe dat in ’t oor aan den kant, daar de pyn is, en gy zult
in weinig tyds genezen zyn.
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VII. Neemt zo veel water als Wynazn; doet het met Nagelen, Zout, Peper, en wat
Brandewyn koken, en maakt’er een mondspoeling van.
VIII. Neemt de twede bast van een Essenboom, en de twede bast van Rosmaryn,
van elks een halfvierendeel, doet het branden op een gloeijende Schup, en maakt met
Brandewyn van de as een deeg, en legt’er van op de arteri, zo groot als een Erret.
IX. Neemt het sap van het Chelidoniekruid, ’t geen gy door midde zult hebben
gesneden, en leg het op de tand.
X. Neemt een stukje Kamfer zo groot, als een Boon, laat het smelten met wat
Brandewyn, in een kleine glaze Fiool op heette as. Neemt daar na een spitse wiek
van Kottoen, of Lywaat, raakt’er uwe tand mede aan. Zo zy hol is, moet men het
Kottoen, of Linnen daar nat in steken.
XI. Maakt een Pleister van tien grein Opium, vier grein Tacamacha, legt het op
de slag van ’t hoofd.
XII. Doet Zwavel van Antimonie op Kottoen, en legt het op de kwade tand, ’t
geneest terstond.
XIII. Neemt een bolletje Look, vyl daar Tin boven op, schrap daarna de Look en
de Tin met malkander met een Mes, en maakt’er een Pleister van, die gy op de kake,
of op de slag van ’t hoofd zult leggen.
XIV. Maakt een klein dotje van Osperata Muralis Minima, hangt het aan den hals,
zo dat het tussen de twe schouderbladen reikt.

Ander middel dat nooit feilt.
XV. Legt de wortel van Plumbago den gantsen nacht op de pols.
XVI. Neemt Theriak van Andromachus, Bilsenkruid: drie oncen en een half van
elks. Weekt de Gomme met het vierdedeel van de Peruviaansen Basem; alles zy tot
een genoegzame dikte, legt het op een doek en op ’t gantse kakebeen. ’t Is ook goed
voor Schele- hoofdzweer.
XVII. Doet een klaau Gember in twe stuivers Brandewyn weeken, zet het op ’t
vuur; en zo dra het kookt, neemt het’er uit, doe het in een welgeslote Bottel, en
bewaar het ten gebruike. Men laat het naderhand laau worden; daarna steekt men’er
Kottoen, in, men drupt een weinig in ’t Oor, en legt’er Kottoen boven op.
XVIII. Laat een weinig Azyns heet worden, doet dit in ’t hol van uwe hand, haalt
het met uwe Neus op, gy zult u verlicht, ja gans genezen vinden.
XIX. Neemt Okkerneuten, als zy zo groot als Hazeneuten zyn, met de bladen en
’t nieuwe hout, van de takken, doet ze in de Destilleerketel om’er de geest met klein
vuur uit te halen. Draagt zorg datge die Neut met roode Wyn gedekt laat staan; als
gy de pyn hebt, neemt twe, of drie druppen van deze Essentie, en vryft’er het zieke
deel mede.
XX. Men moet nemen bladen van Pieterseli, kneuzenze in de handen tot pap, of
tot sap geven; doet’er dan wel fyngemaakt Zout by, een vierendeellood: legt dit op
’t Oor aan de pynkant; de pyn gaat in een oogenblik over.
XXI. Neemt Roggen-deeg, waar mede men Koek maakt. Doe het in Wynazyn
weeken, en leg het op de slag van het hoofd.
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Pleister voor de tandpyn.
XXII. Neemt gestootte Cumyn, Mastic, Pek van Bourgogne, van elks een once, een
klein stukje nieuwe Was, een weinig bereide Tacamacha. Doet alle deze Drogeryen
in een nieuwe Pot smelten, uitgenomen de Cumyn, welke men’er niet onder doet,
voor datze gesmolten is. Maakt’er Pleisters van, welke gy op de ader van de slag van
’t hoofd zult leggen. Die Pleister ik ook goed voor de pyn in ’t hoofd.

Om de tandpyn op staande voet te genezen.
XXIII. Neemt nieuwe Kottoen, weektze in de Olie van Hypericon, steekt die in ’t
oor aan de kant daar gy de pyn hebt, en gy zult terstond genezen zyn.

Pleister om de tandpyn te genezen.
XXIV. Neemt drie, of vier Spaanse Vliegen, stootze met wat zuurdeeg, zo groot als
een Boon, en half zo veel Mostert, met een weinig sterke Wynazyn, mengt het onder
een. Maakt’er een Pleister van, die vry dun is. Leg die achter het Oor, aan den kant
daar de pyn is. De Pleister van Tacamahaca is ruim zo sterk als men ze op de hartaar
legt, aan den kant daar de pyn is.

Om de tandpyn te genezen.
XXV. Neemt Sterkers, doetze in sterke Wynazyn koken, en als deze byna door de
kracht van ’t koken rot is, neem ze van het vuur, en de Sterkers in uwe hand, en
maakt’er als kleine lepels van die gy op de tand legt; verandert menigmaal; dit zal u
doen kwylen, en genezen.
XXVI. Neemt een handvol Salie, en zo veel Rosmaryn, gy zult het in een half
pintje sterke Azyn, ontrent drie walmen, laten opkoken. Laat een keisteen in ’t vuur
gloeijend worden, en legt hem in de pot met kruiden; zet daarna een Trechter op de
pot, en ontfangt de rook, die’er uit opgaat op de tand. Neemt daarna een weinig van
die kruiden, en legt ze op de pynlyke zyde, en doet’er een doek om, en gaat dan
leggen slapen.
XXVII. Men moet de Essentie van de Nagelen nemen, en’er een drup van op de
pynlyke tand doen. Een drup van de Essentie van Tym zal het zelfde uitvoeren. De
Wortel, genaamd Bertram, op de tand gelegd, zal ’t water doen uitwerpen, dat het
Deel zeer ontlast.
XXVIII. Neemt de Wortels van Angelica, Grana Paradisi, anders Cardamom,
wortel van Imperatoria een halfonce, of daar ontrent, Nagelen,
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Kaneel, Pyretrum van de Levant, vier oncen en een half, lange Peper ontrent twe
dragmen. Als alles wel is gestooten en gezift, moet men ’t met Rozenhonig mengen.
Maakt’er een Opiaat van; en doet’er een stukje in, zo groot als een Erret, het doet de
zinking in klaar water ten monde uitloopen.
XXIX. Gomme Elemi, Gomme Tacamahaca, Fyne Mastic, Hars, van elks evenveel,
doe het stampen en smelten met malkander in een aarden pot, doet’er by een dragma
zwaarte Opium; mengt alles met malkander, haalt het van ’t vuur en maak’er een
rolletje van voor pleisters; leg die op de slag van ’t hoofd aan den kant, daar de pyn
is, doet ze heet maken, als gy ze’er oplegt, en terstond zal de pyn ophouden.
XXX. Men moet in den tyd der Oogsttyd, in de wortel van een tamme
Moerbeijenboom snyden, en nemen ’t sap, dat daar uit komt, en terstond zalze
bedaren.
XXXI. Men moet kruim van Wittebrood en Melk nemen, en’er een Pleister van
maken, omze op de kaak te leggen.
XXXII. Neemt en stampt het kruid Kruiswortel geheten, steek’er van in ’t Oor
aan den kant van de pyn, en zy zal ter zelver tyd bedaren; zy zal een kleine zwelling
in ’t Oor veroorzaken, die de Zinking zal verdwynen; men doet by gebrek van dat
Kruid, ’er twe, of drie druppen van ’t uytgeperste sap by.
XXXIII. Neemt uitnemende Brandewyn drie viermaal overgehaald, vryft’er u
mede aan de twe slagen van het hoofd, en de Ooren. Zo de pyn door Wurmen is
gekomen, die in de bedorven tanden zitten, moet men in de tand Kottoen steken, die
met de geest van Vitriool is deurdrongen, en de pyn zal ophouden.
XXXIV. Neemt het zaad van dent Cavalline, van Prei en rood Was, maakt’er
Pillen van, en doe’er die zaden in; doet een yzere schup in’t vuur gloejend worden,
legt’er de Pillen op, en ontfangt de rook door een Trechter in de mond.
XXXV. Neemt Veneedse Terebintyn anderhalf once, Gom Elemi, vier dragma,
en Pik drie drachma; Aristolochia longa, Drakenbloed, van elk een dragma. Maakt’er
een Pleister van, diege op de slagen van uw hoofd legt.
XXXVI. Neemt de wortels van bonte Netelen, kleine rode stekende Netelen, legt’er
van op de tand van den zieken, de pyn zal bedaren.
XXXVII. Neemt Brandewyn, doet daar een stukje Kamfer in smelten. Deze zal
op de Brandewyn als olie komen. Neemt daar enige druppen van, en legt het op de
pynlyke tand, en de pyn zal terstond bedaren.
XXXVIII. Neemt een pot Azyn, waar in gy zult doen een handvol groene, of droge
beteuine, en een lepel vol gemene Honing, doet alles koken, tot dat het op drievierde
komt. Dekt de pot wel toe, en neemt in den mond een halve lepel vol, die gy’er enigen
tyd in zult houden.
XXXIX. Neemt Drakenbloed en Mastik, ter grootte van een Erret, welke gy zult
stampen; en zo veel Mostertzaad, als gy tussen twe vingers kunt vatten, een
welgeslagen Wit van een Ei, waar van gy genoegzame menigte met die poejer mengen
zult, om op de slag van ’t hoofd te leggen; en gy zult genezen worden.
XL. Neemt twe oncen Guajac, een once Granaatschil, een half once Nagelen, een
once gerafineerde Salpeter. Deze Salpeter gesmolten zynde, laat men alles trekken
twe, of drie dagen in twe pinten water; daarna laat men’er ’t water afloopen, om ’t
te gebruiken, als men ’t vandoen heeft. Men neemt een mond vol, welke men lang
in den mond moet houden. Men moet den mond alle avonden uitspoelen. Dit Water
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neemt de pyn der tanden weg, versterktze, en belet het bederf en de verrotting van
het tandvlees.
XLI. Neemt goede Wynazyn, wat Zout, Poejer van de bladen van Salie, gedroogd
op een heette Spatel. Alles in gezegde Wynazyn gedaan, in een gedekt Vat, en daar
een tyd lang in geweekt hebbende; neemt groene Salie, weektze in die Azyn, vryf’er
de tanden mede, en spoelze met de Azyn.

Een spoediger middel voor de tanden.
XLII. Knaaut de bladen van de Sali, of Rosmaryn, of iet anders, dat doet kwylen;
houdt het hoofd voor over, en laat de waters loopen, die daar uit komen, dan zal de
zinking en pyn ophouden. De wortel van Bertram voert nog schielyker het zelfde
uit, als men ze op den tand legt, en ze door den mond laat gaan; of om ’t netter te
doen, doet het in een half glas Wyn, en ze eens in een Pan, of Kop op een Komfoort
latende opkoken, spoelt uwen mond met de Wyn. Deze wortel kan verscheiden reizen
gebruikt worden.

Tegen ’t zwellen door de tandpyn.
XLIII. Neemt Aluin en Komyn, van elks evenveel. Stoot het in een Mortier. Laat het
daar na met Varkensreusel snerken, en maakt’er een Pleister van, welken gy op de
gezwollen kakens legt.

Om de tanden vast te zetten.
XLIV. Men moet een handvol Salie nemen, ze in een half pond goede rode Wyn
laten koken, daarna’er den monde mede spoelen en omwassen.
Weekt wat Myrrhe in Wyn en Olie, wast u daar mede den mond. Dit middel is
goed tegen de Wurmen der tanden.

Om de tanden vast te doen worden, en ’t tandvlees te doen aangroejen.
XLV. Neemt Aluin, Drakenbloed, bladen van Rosmaryn, bladen van Sali een once;
doet alles in een pint goede witte Wynazyn. Doetze koken tot op de vermindering
van twe derden, en over klein vuur; laat het daarna koud worden. Als het koud is,
laat het door een Lywaat loopen, en bewaar die vocht in een glazen Bottel, die wel
gesloten is.
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Als men ze wil gebruiken, moet men ze een weinig laau laten worden, en de tanden
en ’t tandvlees met een wit Lywaat laten vryven, en eens, of twemaal in de maand,
op zyn meeste: want het tandvlees zal te sterk groejen. Zoge geen witte Wynazyn
hebt, neemt Rozenazyn

Om de tanden te doen uitvallen.
XLVI. Neemt de wortel van Schelkruid, en vryf’er de tanden mede, en zy zullen
schielyk uitvallen.

Anders om de tanden te doen uitvallen.
XLVII. Neemt Levantse Bertram, laat ze in een Schotel met Azyn, den tyd van veertig
dagen trekken; raakt daarna met die wortel de tand, en hy zal terstond uitvallen. Men
moet die wortel stooten; doen een stuk Was op ’t eind van een pennetje, om’er poejer
aan te doen, waar mede gy den tand zult raken, die zonder pyn moet uitvallen.

Om de tanden zonder pyn te doen uitvallen.
XLVIII. Neemt de Melk van het kruid Titimalus, of Wolfsmelk, mengt het met wat
Bloemenmeel. Doet van deze Deeg aan ’t eind van een klein houtten stokje, of van
de vinger, raakt’er de tand mede aan, en zy zal terstond uitvallen.
XLIX. Neemt rode Rozen twe oncen. Laatze in sterke Azyn een dag en nacht lang
koken, laat het daarna drogen en stampen, en steekt het in de tand.

Tandpyn, die wonderlyk bedaard is.
Men heeft’er weinigen, welke een grote pyn niet zoude kwellen, die veroorzaakt
werd, door dien de achterste twe kiezen van de rechter kaak, door ene weerpyn alle
de andere tanden van de onderkaak aan die zyde, ja door ’t gantse kakebeen kwelde;
zo dat Oog, Oor, en een gedeelte van de Neus daar van ’t hare hadden, en die naar
geen Remedie luisterde: want als zy een weinig bedaarde, kwam ze wel haast weder.
Ik trok de tand met myne rechterhand, maar won’er gants niet by. Eindlyk heb ik by
geval gevonden, dat ik met de linkerhand de tand lichtjes aanrakende, die de grootste
pyn deed, en ze uitwendig met de duim vast houdende met de volgende, die dieper
stond, niet alleen de pyn van die tand, maar van de gantse zyde ophield. En ’t geen
wonderlyk is, hoe ik ze losser aanraakte, en schielyker, hoe de pyn meer geheel
overging, ’t geen in eens geschiedde. En zo menigmaal als de pyn weder kwam,
ondervond ik ’t; ik geloof meer dan twintig malen, tot dat de pyn van zich zelve
overging; en dus ben ik’er gans van bevryd geworden.
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Water van groot vermogen om de Tanden te versterken, het Tandvlees te
bewaren voor verrottinge, en tranende Ogen te genezen.
Neemt Vitriool, een half pond; Armenise Bolus, zes oncen; Kamfer, anderhalf once;
maakt van alles een poejer, neemt daar van anderhalf once, en doe het in water, dat
op de kook staat, laat het een weinig koken, doe het door een Lywaat, neem’er daar
na het vuur uit. Dit Water verdryft alle soorten van Verzweringen, zonder iet meer;
geneest alle Zinkingen; zuivert, versterkt de deelen, en doet alles dat boven gezegd
is; maakt fraje handen, en geneest
alle soorten van Schurft.

Om een Tand zonder pyn te doen uitvallen, uitnemend geheim.
Neemt een groene levendige Hagedis, doe ze in een nieuwe aarden pot, die niet is
verglaasd; sluit ze wel, en smeer de pot wel toe; zet ze in den oven; en als gy weet,
dat de Hagedis dood is, haal de pot uit de Oven, en ze hebbende laten koud worden,
maakt op ’t dekzel een gat van een errit grootte, laat daar door een once Sterk water
invallen; en een half once Brandewyn, van de allersterkste, mengt ze onder een, sluit
daar na het gat met vette kleiaarde; en zet de pot weder op ’t vuur, tot dat alles is
verteerd en de Hagedis aan poejer zal zyn; neemt ze dan en stoot ze in een Mortier
van hout. en bewaart ze in een droge plaats, om te gebruiken, op de volgende wyze.
Bestryk daar het Tandvlees van de bedorven, of pynlyke Tand mede, en ’t zal in
een ogenblik het Tandvlees van de Tand doen scheiden, en de Tand van ’t Kakebeen,
en dus zult gy hem licht en zonder pyn kunnen uithalen.
Anders. Neemt Olyven-olie, Verjuis-olie, zo veel van ’t een als ’t ander, doe deze
Olien in een pan koken, tot dat ze als honig worde; smeert’er de Tanden mede, die
gy wilt doen uitvallen.
De grote Wolvetanden zyn goed om ze aan de bellen te doen voor kleine kinderen,
en om te polysten.

Verscheiden middelen voor de pyn der Tanden.
Stoot een grootte Huisjes Slak met zyne Schulp, tot dat ze een soort van pleister is
geworden. Doet ze daar na op een lywaat, en legt ze op ’t hoofd aan den kant daar
de pyn is. Zo men van weerskanten pyn heeft, moet men een pleister, op de zelfde
wyze gemaakt, op de andere slag van ’t hoofd leggen.

Ander beproefd middel.
Neemt de Essentie van Nagelen, van Anys; van Kamfer, van elk een dragma. Doet
alles in een
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once overgehaalde Brandewyn. Doet daar na een weinig Kottoen in die Essentie, en
legt ze op de Kies, daar gy pyn in hebt, en de pyn zal terstond overgaan. Bewaart
uwe overige vocht in een welgesloten glazen Fles, dan zult gy hebben om’er
verscheiden mede te helpen.

Voor opgegeten Tanden.
Maakt een smeerzel van een genoegzame menigte Honig, twe scrupel gestootten
Myrrhe, een scrupel Gom van Jeneverboomen, een half scrupel Aluin, en vryf’er de
opgegeten Tand mede.

Om een opgegeten Tand in acht dagen te doen uitvallen.
Doet in uwe holle Kies een klein stukje Spons met Olie van papier, laat het daar den
tyd van drie, of vier uren in; herhaalt het op de zelfde wys, alle drie, vier uren. Men
moet voor ’t overige wel zorge dragen, dat de olie aan de andere tanden niet komt,
om dat ze daar onfeilbaar van zullen uitvallen. Om ’t te beletten, kan men de kleine
stukjes dun hout op de gegeten tand, en aan de kanten leggen, of een ander bekwaam
middel gebruiken.
Anders. Doet in Azyn een wilde Koloquint-appel, doet ze daar na tot Honig dikte
koken, kerft daar na het Tandvlees rondom de tand, raakt ze met dat Smeerzel aan.
Sluit de mond een weinig tyd. Daar na zult gy den tand met de vingeren uittrekken,
zonder de minste pyn te lyden.

Om de Wurmen, die in de Kiezen zyn, te doen sterven.
Wast de tanden met het afziedzel van Netel, of de schors van de Essenboom.
tandmiddelen. Zie tanden.
tandvlees is een vlees ’t geen ’t kakebeen bedekt, en de tanden omringt. Het Tandvlees
wordt van enige ziekten gekweld, waar van de Scheurbuik ’t voornaamste is.
’t Scheurbuik is Engelsen en Hollanders zeer gemeen; en men heeft zederd enige
jaren de Hospitalen van Vrankryk’er vol van gezien; de lucht, het water, en kwaad
voedzel, doet daar veel kwaad aan. Zy die’er meest aan onderhevig zyn eten veel
vet, suikergebaks, raauwe vruchten, lymige dingen, en drinken gemeenlyk bier, en
kort na ’t eten gaan ze slapen, en werken weinig.
Men ziet zo dra niet, dat het Tandvlees wordt opgegeten, of de tanden beginnen
los te worden, en zwart; of ’t spog scherp is, zout, en men uit hoofde van pynen, en
ene hitte die men door de gantze mond gewaar wordt, kwalyk kan aan ’t slapen
geraken, of men moet zynen toevlucht tot Aderlaten neemen zo ’t nodig is, daar na
dikmaal afgang maken, met Senne, Confectio Hamech, Rozen stroop, men zal die
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middelen naar den ouderdom geven, ’t geen wordt gemengd met Lorkenzwam,
Tabletjes de Citro, of Pillen van Aloë. In de tussentyd der purgeermiddelen, zal men
Theriac, of Orvietaan gebruiken, en van tyd tot tyd de volgende recepten gebruiken,
om’er het tandvlees mede te raken.

Remedie voor de Scheurbuik.
Neemt levende Kalk, Aluin, Spaansgroen van elks een half once. Meng het met een
pint Azyn, na twaalf uren trekkens gebruikt het, ’t zy met Kottoen, of Lywaat; anders
gebruikt water van Lepelbladen, of Theriac, of Zout van Koraal, of As van
Oesterschelpen, of Gomme Lak gestootten; dit is het allerbeste middel. Zie
scheurbuik.

Remedie voor bloedend Tandvlees.
Neemt Koraal in poejer met Sap van Weegbreê; men vryve daar mede.

Remedie voor de wonden van het Tandvlees.
Neemt Rozenhonig met gebrande Aluin, vryft daar de zweer mede; of met de
Koraalpoejer, of sap van Weegbree met rode Wyn gemengd.

Voor opgegeten tandvlees, en losstaande tanden.
Neemt Koraal, Bolus, Mastik, van elks evenveel, vryf’er het tandvlees mede, of doe
de Eikenbladeren koken, met hun kookzel wel gorgelen, doende daar een weinig
Geest van Zwavel by, of anders vryft het tandvlees met sap van Weeg-breê, of met
Theriac, of Azyn van Zee-ajuin, of de Wortel van Slange kruid, of poeder van wilde
Wyngaard.
tapytbewaarder. Is een die voor de Tapyten der Paleizen zorg draagt.
tapyten. Om Tapyten hare eerste schoonheid te doen wederkrygen, als de kleuren
besmoezeld en bedorven zyn, zult gy ’t Tapyt wel uitslaan en schoonmaken, daar na
zult gy een ruwe haaire Borstel nemen, om’er ’t kryd overal uit te doen, dat gy’er in
zult hebben gedaan, na dat het daar zeven, of acht uren in zal gebleven hebben, dit
weggedaan hebbende, doet’er weder nieuw in, ’t daar in gelyk te voren gelaten
hebbende, zult gy ’t’er uithalen.
tarantula. Dit is een grote Spin, welke men in Italie vindt, en een venynige beet
heeft. De Tarantula van de Pouille is gevaarlyker, dan de anderen. Die daar van zyn
gebeten geweest, hebben niet alle de zelfde toevallen; de ene lagchen, de anderen
schreijen, de andere schreeuwen, en zingen; men vindt’er die waken, anderen hebben
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vermaak in een zeker soort van kleuren te zien, enz. Zy schrikken alle voor een bloote
Degen. ’t Algemeen middel om ze te ge-
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nezen is ze aan ’t danzen te krygen, op ’t geluid van een Speeltuig, waar in ze behagen
scheppen. De ene hebben zin in de Viool, de anderen in de Hautbois, enige hebben
geen gevallen, dan in de Trompet, enz.
tarbot is een soort van platte Zeevis, die een grote kop zonder tanden heeft; en bruin
op de ene kant is; de ogen aan de rechter zyde heeft, en gans glad is, en wat kort na
zyne breedte.

Bereiding der Tarbot.
Op zyn Hollands is de bereiding eenvoudig, en maar een koken met schoonwater en
Zout; en een eten met saus uit Boter, Azyn, Eijeren, en wat Foeli bestaande.

Tarbot au gros Michel.
Als uwe Tarbot wel is schoongemaakt, zult gy ze in een Kasserol, met half rode
Boter laten opsnerken met wat Meel, Zout, Peper, Nagelen, Laurierbladen, Pieterzeli.
Daar na zult gy ze in een Visnat laten stoven, of in helder Erritnat, en een halfpintje
witte Wyn. Als zy gaar is, zult gy ze van het vuur nemen, en latenze in zyn sap den
tyd van twe uren; hebbende ze daar na droog in een schotel opgedist zult gy ze
opzetten met een saus van Karperhom, Kampernoelje, Truffels, Zout, Peper, alles
wel gesnerkt in de Kasserol.
Wilt gy de Tarbot in de vleestyd gereed maken, zult gy in de plaats van Boter, den
bodem van de Kasserol met sneedjes Kalfsvlees en Spek beleggen, en als die wel
zyn gekookt en gestoofd, zult gy daar een weinig Boter en Meel in doen, en zult op
de Tarbot enige sneedjes Spek en Wyn doen. Als ’t gaar is, zult gy ’t opdissen met
een gestoofd van Kalfsvlees daar over, of een Ragout van Kreeften, of Oesters, of
Mosselen, of Kampernoelies, of Morilles.

Gestoofde Tarbot.
Doet ze stoven in een Kasserol met een half pint witte Wyn, Zout, Peper, Pieterselie,
Uijen, Nagelen, goede Boter. Als ’t wel genoeg gekookt is, zult gy ’t van ’t vier
halen, en laten rusten in zyn sap, als boven. Hebbende ze daar na droog opgedist, en
met gesmolten Boter gestreken zult gyze opsnerken en in den Oven in een Taartepan
zetten, met een gestoofd van Kampernoelje, of Morilles, of met een Coulys van
Kreeften.
tarbot in Court bouillon. Zie karper.
tarwe in ’t Latyn Triticum, in ’t Nederduits ook weit geheten, welke laatste naam in
’t Sticht, Gelderland, enz. meer dan Tarwe in gebruik is. Dit graan is algemeen overal
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bekend; men hoeft’er daarom gene grote beschryving van te doen; zo wel als van
alle de soorten; die naar de Landen, daar ze gegroeid zyn zeer verschillen: maar
inzonderheid legt’er ons aan gelegen, dat’er twederhande soorten van Tarwe, hier te
Lande wast; bruine- namelyk, en Witte-, of blanke Tarwe; doch het onderscheid
schynt voornamentlyk aan de plaats te zyn te wyten, daar de Tarwe gegroeid is, alzo
de witte Tarwe, die in Zeeland groeit, in ’t Sticht en in Gelderland overgevoerd, daar
binnen twe, of drie Jaren in bruinen Tarw verandert.
Plaats. Zy groeit in alle goede gronden.
Eigenschappen. Het Koorn gekaaud en op de beet van Honden gelegd, belet den
voortgang van het venyn, door de aantrek-kracht op afgesnede Zenuwen, doet zy ze
genezen, zo wel als andere Wonden. Zy komt daarom onder den Balzem van een
Spaans Priester, welke van Aquapendente is beschreven. Zo men ze in goede Azyn
doet koken, en men ze op de Borsten legt, doet ze gezwollen Borsten slinken. De
zuurdeeg is goed en een sterk trekmiddel; men gebruikt het in de bladertrekkende
middelen met de Cantharides.
Galeen zegt, dat het Kóórn, als geneesmiddel gebruikt, heet in den eersten graad
zy, en niet te min heeft het den schyn altoos niet van opdrogen, en verkouwen, om
dat het van het opstoppende en lymige heeft.
De Styfzel, die men’er van maakt is kouder en opdrogender dan het Koorn alleen.
De Pleisters van Brood gemaakt, zyn ontbindender, dan die van zuiver Koorn gemaakt
worden, inzonderheid, zo het Brood gezouten en gezuurdeegd is, want de Zuurdeeg
trekt en ontbindt de vochten, die op den grond van het beledigde deel zyn. Elders
schryft hy dat het Koorn gegeten zeer bezwaard te verteren is, dat het winderigheid
maakt, en pyn voor de Maag, en het hoofd met dampen en walmen vervult. Maar
volgens Schroder verhit het Koorn matig, verzacht, maakt ryp, verdryft. Deszelfs
gebruik is voeden, waar toe ’t goed is: maar het verdikt en verstopt.
Uiterlyk gebruikt men Meel, of aan pappen om gezwellen te verzachten,
ontstekingen en toevloeijingen op de Ogen te bedaren; of met ze droog’er op te
leggen, om de roos te verzachten en de pyn van ’t Voeteuvel.
Het zuiver Meel van Tarw tot een afziedzel gebruikt is ’t natuurlykste voedzel
voor Kinderen, na de Melk van de Moeder; en tot Brood gemaakt is ’t het beste
voedzel van den Mens.
De Zemelen met Azyn gemengd, en op de kwaal van Saint mein gelegd, geneest
ze en bedaart allerleije soorten van ontstekingen. Derzelver Zuurdeeg met wat Zout,
doet Absteunen rypen, en Negenoogen. De Styfzel, tot een nat gekookt, bedaart de
Buikpynen, stuit de Rodeloop. Drie lepels Styfzel van het Meel van Koorn, half
gekookt en warm ingenomen, doet het bloed spuwen ophouden.

Tarwteelt.
’t ls goed Tarwzajen in een land, welks gematigdheid vochtig is, en altyd na dat’er
een weinig
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Regens gevallen is; want zy is verrotting niet onderhevig.
Maar zo ze dat gebrek niet onderhevig is, zy heeft een ander ongemak, dat haar
niet minder ongemaklyk is, namelyk, dat het zich in Dolik verkeert.
Deze verandering van aart gebeurt haar niet, of de jaren moeten uitnemend wak
zyn, en ik heb by ondervinding gezien, dat Dolik genomen om te zajen, als ’t volgend
jaar uitnemend droog was, ’t zelve in schoon en goed koorn werd veranderd.
Nog is’er iet in de Tarw te vrezen, dat is, de Honigdauw, of Brand, of Nielle, of
Bruine. gelyk men in Bourgonje zegt, welke veel erger dan de Dolik is; want dit
dient nog voor voedsel van Gevogelte, als men ’t niet eet: maar dat is een soort van
Kool, daar ’t Graan in verandert, ’t geen niet alleen overvloed van Koorn wegneemt,
maar nog daar en boven, de kleur uitnemend zwart maakt; zo men geen zorg draagt,
dat men de Tarw wast, eer men ze na de Molen zendt.
De tyd waar in het Koorn de Honigdau, of Brand is onderworpen, is het begin van
Mei, tot dat het gemaaid wordt. Deze Honigdau is niet anders, dan ene vette stof, die
uit de aarde opkomt; en opklimmende in de lucht zich in waassem veranderd, die
gemeenlyk gene ongemakken veroorzaakt, welke we gewaar worden, dan in de
Zomer, welke de tyd is, waar in de lucht bedaard is, en in welke’er vele dampen zich
verheffen, die van uitwaasseming zyn verzeld, die deze Koornbrand veroorzaken,
waar van we spreken, en dat op de volgende wys.
Deze uitwaassemingen en dampen dan in de lucht zynde, en zo bewogen als nodig
is, om te maken, dat ze hoog genoeg stygen, heeft de ondervinding tot hier toe doen
zien, dat die uitwerkzelen der nature de ene van de andere op deze wyze doen
onderscheiden; dat de dampen, die niet, dan van fyne deelen worden gemaakt, zich
altyd zeer licht ontzwachtelen; daar de uitwaassemingen, die stoffen in zich vervatten,
die hen wat meer bezwaren, en gevolglyk hen beletten hoger te stygen, nooit zweven,
dan in de naaste luchtstreek van de aarde; waar uit volgt, dat, zo de lucht begint een
weinig koud te worden, in de nacht; de uitdampingen, die niet geaart zyn om in
beweging te blyven, maar gedurig na rust trachten; gewoon zyn de ene in de andere
te smelten, en door dat middel ene Nevel te maken, die menigmaal in een smerige
stof veranderd, op den Tarw valt, die verbrandt op ’t velt, welke die vocht zo heet
maakt, datze, om zo te spreken, alle de koorns roostert, welke ze bejegent. Dit maakt
den ondergang van den Landbouwer, alzo dit ongemak overkomt, zo lang, als de
dampen nog in genoegzame beweging zyn, om in hunue zelfde gedaante te wezen.
Zie daar wat Honingdau en Koornbrand is, en hoe ze komt, en hoe ze zulke rampen
veroorzaakt, die daar gemeen uit volgen. Zie koorn, graan.
tarw indise, turkse tarw. mays. Is een Plant, waar van men verscheiden soorten
heeft, die niet verschillen dan deur de kleur van de trossen, waar van de ene Geel,
de ander Zwart, de derde Wit zyn.

Beschryving van de Indise Tarw.
Zy heeft een steel als een ried, met een hart vervuld. De Vrucht is een Aair, die de
gedaante van een tros heeft een hand lang, rondom met Granen bezet, die glad, rond
zyn, gelyk Peper, en’er in rechte lyn naast malkander aanzitten.
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Plaats. Zy groeit in de Westindies in weinige dagen, en laat zich vier Maanden,
daar na, majen.
Krachten. ’t Meel is wit, en men maakt’er zeer schoon Brood van, maar dat grover
en lymiger is, dan dat van de Tarw. Dus is het nog meer toesmerend. De Boeren
maken’er een nat van, met Boter, en Kaas, dat vry aangenaam is, schoon ’t wat zwaar
voor de Maag is.
’t Meel is uitnemend om’er een pap van te maken, om te doen rypen. ’t Sap van
groene bladen, is goed voor Ontstekingen en Roos. Zie mays.
tasjeskruid. Zie teskenskruid.
tederheid is een woord, dat betekent in de keuken een zeker zoort van zachtheid, of
malsheid, en gezegd wordt van Vlees, ook van Peren, enz. Schoon sommigen het
naar het frans Tanderheid noemen.
teen, in ’t latyn Vimen. Men noemt dus eenjarige en twejarig loten van Wilg.
Maar men heeft driederhande zoorten van Teen.
De ene is van een rode kleur, en de beste van alle, maar zy vreest de koude van
Maart, om dat ze dan al begint te schieten: maar zy is een vyand van koud water.
De twede is wit- Zy wast vrywel overal, en is zo teer niet, en groeit vry hoger dan
de eerste.
’t Derde soort is groen, en niet beter, dan de witte, zynde aan ’t knappen onderhevig,
als men het breekt.
Gebruik. Behalven dat men’er Korven en Manden van maakt, zo wordt de dunne
Waterrys, of Teen tot den Tuinbou gebruikt, om Peren en Appel, Persik en andere
Boomen op te binden.
Als zy dikker, en uit de grienden van de stoven wordt gehouwen, worden ze
gespouwen, naderhand gebogen, en tot Hoepels gebruikt om te kuipen, en meer
andere dingen te verrichten. Zie wilg.
tegenvergift, of Antidotum. Dit woord wordt twezins genomen, te weten Eigentlyk
en Oneigentlyk. Eigentlyk voor de middelen, die men gewoon is te geven tegens ’t
vergift, tegens de beten van fenynige dieren, of tegens
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pestige en besmettelyke ziekten, welke inwendig ingenomen zynde in ’t gemeen
genaamd wor- alexipharmaca, of preservativen; maar buiten omgeslagen wordende,
noemt men ze alexiteria. Oneigentlyk, voor allerhande soorten van zaamgestelde
middelen, die zonder onderscheid tegen allerhande soorten van ziektens worden
gegeven. De eerste worden gemaakt, of van versterkende poejer, beschreven by de
Antidotarissen, of wel van andere Magistrale poejers, die hartsterkende zyn, of het
vergift tegenstaan, van welke poejers in enige bekwame vocht ontbonden zynde,
men ook weeke stoffen maakt, die dan eens Opiatums, dan eens vocht Antidora, dan
eens Confectiones cordiales genaamd worden. Van deze laatste zyn enige alleen
hartsterkende, die de geesten verkwikken, en de krachten versterken, en de andere
zyn verkwikkende en slaapverwekkende met een. Andere zyn eindelyk theriakaal,
van ene treffelyke uitwerking, en wederstaan de vergiften, zo’er enige zyn. Zie
orvietaan.
tekenen. Zie voortekenen, tyd.
tekenen is ook een Kunstwoord, waar mede men het halen van zekere Beeltenissen
betekent, met pennen, kryd, ’t zy wit, zwart, of rood, of een Schryfpen.

Hoe men natekent zonder deurprikken, noch sponsen.
Vryf de verkeerde kant van uwe tekening met Roodaarde, of Kryt, volgens de kleur,
die gy aan uwe Kopie wilt geven. Leg’er uwe tekening onder, of de plaat, welke gy
wilt nahalen. Haalt dan over alle de strepen van die tekening, met een zilvere Naalt,
of het eind van een Breinaald, dat puntig en heel zagt is. Zo het Kalfsvel op de ene,
of andere plaats grof was, zoude men met de verw een weinig Ossegal, of Karpergal
moeten nemen.

Schilderen van een Plaat op Glas.
Men tekent met enkelde strepen zonder hoogsels, of diepsels, behalven met een
enkelde streep: maar dit noemt men ook wel Schetzing, voor al, zo ’t geschiedt door
Kryd, of Houtskool, bekwaam om te worden uitgevreven, na dat het is nagetekend.
tekening wordt een Figuur genoemd, die door het tekenen, of nahalen van strepen
gemaakt is. Men heeft tekeningen met enkele linien gehaald; met schaduwen, met
kryd, van allerhande kleur, dit noemt men Crajonneren; en gewasse tekeningen, waar
in de schaduwen met Bister, of Chineesse inkt zyn gemaakt, en de omtrekken zo net
gehaalt als mooglyk is.
tekening wordt zekere kunstigheid genaamd, die in een tekening deursteekt, of de
ordonnantie die daar in heerst; zo zegt men, daar steekt Tekening in dat werk.
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tekenkryt. Is een stuk Kryt, Oker, rode aard, of Potloot, waar van men zich bedient
om te tekenen, of om een tekening lichtjes te halen.

Om Tekenkryt van Pastel te maken, dat zo styf, als roode Aarde is.
Vryft met gemeenwater op een Porfiersteen, en maakt tot een deeg witte aarde, die
gants is gereed gemaakt om Tabakspypen van te maken. Stoot daar na de kleur, die
gy hebben wilt, en ziftze deur een fyne Zeef, en mengtze met de deeg naar gelang
van de kragt der kleur, of schaduwe, die gy’er aan geven wilt. Doe’er wat gemene
Honig by, en wat Arabise Gom, naar welgevallen. Maak daar na van dezen deeg
rolletjes, tussen twe plankjes, daar gy ze hebt tussenbeide gelegd. Laatze daarna in
de schaduwe tussen een plank drogen, of op een papier; en om ’t geheel en al te laten
drogen, zo zet ze in Zonneschyn, of by ’t vuur.
teken pen. Tracoir, is in den Tuinbouw een regte dunne stok van 4, of 5 voeten, die
aan ’t ene eind dun is, op een punt eindigt, die een driehoek uitmaakt, of plat is, waar
van men zich bedient om een Parterre, enz. te tekenen.
telg is een jonge tak, die uit de stam, of tak van een Boom voortkomt; zo zegt men,
die Boom heeft goede telgen.
Men onderscheidt ze in twe soorten, in goede, en kwade. Men Knot in de Zomer
de eerste, en snoeit de laatste in ’t voorjaar. Zie ’t Woordt thuin.
temperament. Zie getempertheid; men noemt het ook gematigdheid.

De verschillende Temperamenten, en haar byzonder bestuur.
Het Temperament, of de gematigdheid, is een vermenging en evenredigheid van de
stoffen, die dienen om de natuurlyke bedieningen te oeffenen, welke gematigd, of
ongematigd is.
De gematigde getemperdheid bestaat uit de vereniging en overeenkomst, van de
vier hoofdhoedanigheden, om alle de daden des lighaams, in volkomenheid te
besturen.
De ongematigde getempertheid, heeft gedurig ene, of meer hoedanigheden, die
de anderen overtreffen.
Hier van daan heeft men acht byzondere soorten van gemengde getemperdheden,
of complexien, vier enkelde, daar maar ene hoedanigheid de overhand heeft, heet en
koud, droog en vocht.
De vier gemengde, daar men twe bovenmatige hoedanigheden in heeft, heet en
droog, heet en vochtig, koud en droog, of koud en vochtig, waar van elke na tuurlyk,
of ondeugend is. Zy is natuurlyk, als zy zich binnen de palen van gezondheid houdt;
zodanig, dat men niet begrypt, naar welke ze kan genaamd worden. Maar de
ongematigde is kwaad, als zy, of in ene hoedanigheid te boven gaat, die de daden
zigt-
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baarlyk belet. Hierom is zy de oorzaak van ziekten. Wat de gematigde en natuurlyke
getemperdheid belangt, deze moet door zyns gelyk bewaard worden; en de
ongematigde, en zondigende, door zyne tegenstrydige hoedanigheid.
Derhalve, die zyn gezondheid zoekt te bewaren, zal onderzoeken, of de complexien
wel gematigd zy; matig, heet, koud, of vochtig, of droog omze in dien staat door een
dergelyk levensbestuur te houden; of zo zy ver af is van de middelmatigheid, en by
uitnemendheid ongematigd, ze veranderen, en ze in een goede staat brengen, door
ene levenswys die in zo een graad daar mede strydig is. Houdt zy ’t midden, zal men
van twe middelen die kiezen, welke ’t best zal dienen. De la Haye.

Het waterig temperament.
De waterige zyn niet haairig, zy zyn blank van kleur, somwylen blaau, ’t aangezicht
bol, het lighaam dik, vet, zacht, koud; de aders en slagaders fyn en diep; de pols klein
en langsaam; het haair wit; de geest traag, bot, lomp; zy zyn laf, lui, vadzig,
zwaarmoedig, schrïkachtig, vreesachtig, slaperig; dromende menigmaal van regenen,
of sneeuwen, of dat ze zwemmen, of verdrenken. Hun haair en nagels groejen
schielyk, snuiten menigmaal, hebbende de mond gedurig vol water. Indien dit wit
en vloeibaar is, is ’t goed; is ’t taai en slymerig, is ’t kwaad; en zy zyn weinig
veranderd; hierom drinkenze zelden; zy hebben bleek water, en zyn gedurig los van
afgang. Zy zyn aan jicht, zinkingen, raauheden der mage onderhevig; aan kolyken,
water, dagelykse koortsen, koude gezwellen; en verscheiden andere ziekten van slym
herkomstig.

Het slymerig Temperament.
De slymige zullen in ’t eten van gebraad, veel eer dan gekookt, die toevallen ontgaan;
naaukeurig waarnemende het Vasten, en drinken, veel eer van Wyn dan Water; en
vooral zullen ze nooit voor den eten, noch voor ’t slapen drinken. Zy zullen veel
werken, naaulyks slapen; en niet kort op den eten zich te rust begeven. Zy moeten
kort na het eten niet studeren; noch veel werk doen. Zy zullen zich het hoofd wel
dekken, en de voeten warm houden. Zy zullen zich ’s morgens terstond kemmen, ’t
hoofd vryven, rogchelen en snuiten.

Gallig Temperament.
De Gallige zyn mager, klein, en ruig, brandig, als men ze aanraakt. Het vlees is heet,
droog en ruw. De aders en hartaders zyn grof. De kleur is geel, bleek, of bruin; ’t vel
is ros, of zwart-achtig. Zy hebben veel bitter op de tong, droogheid in de keel, en
vallen dorstig. Zy rogchelen weinig, en hebben pyn in ’t hoofd; zyn levendig van
geest, fyn, driftig, haastig, ligt in’t oordeelen, onstandvastig, en zonder gestadigheid,
houdende noch maat in gebaarden, noch gang. Zy zyn van een Krygsmans geest,
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vaardig in hunne voornemens, heftig in hunne begeerten, ongeduldig in alles; zy zyn
ten eerste toornig; maar worden wel haast wel te vrede; zy zyn verstandig,
onbeschaamd, achterdochtig, stoutmoedig, onvoorzichtig, kakelaars, praters,
gekscheerders, kwaadaardig, wraakzuchtig, warremakers, krakeelders, heerszuchtig,
spilachtig, deurslagen, rukkeloze, en onbescheiden. Zy zyn aan brandende koorsen
onderhevig, ook aan derdendaagse; aan hersenziekten, aan boors, geluw, roos, braken,
buikloop. De pols is snel en hard. Afgang en pis is geel, ’t Slapen weinig en licht,
gedurig in drift; dromende niet als van vuur, oorlog, oproer, moeite en wanorde.
Als hun Temperament de palen niet te buiten gaat, moeten zy ze in den staat
houden, met Spys die daar na gelykt: maar als zy in hitte en droogte zondigt, moetenze
het door een levenswys matigen, die vochtig maakt, en verkoelt, gelyk met Salade,
Pastelingen, Zuring, raauwe vruchten, Pruimen, Meloenen, Komkommers, en hun
vlees smaaklyk maken met Oranjesap, Citroen, Verjuis, dikmaal eten, en niet vasten;
Wyn met Water matigen; veel slapen, geen geweldige oeffening doen; in de Zomer
baden; en vooral zullenze acht geven, dat ze zich toornig maken.

Zwartgallig Temperament.
De zwartgallige zyn droog en hard van aart, zwart van kleur. Hun vlees is koud, hard,
ruw en zonder haair. ’t Haair is gekruld. Zy zyn mager, en eten veel. Hunne aders,
hartaders zyn eng en klein; zy zyn bruin, of zwartachtig van kleur, droevig van opslag,
en aart, gunnende hunnen geest naaulyks rust. Zy zyn peins-, zwyg-achtig, trachten
na eensaamheid, vreesachtig, achterdochtig, hoofdig, bestendig langzaam, en worden
ligt moeilyk. Zy zyn goede huishouders en kloekmoedig. Als deze vocht de palen
niet overschreedt, die haar de natuur voorschryft, is het zeker, datze de edelste van
allen is. Maar overschreedtze de palen, maaktze plomp, dwaas, zonder verstand;
onderhevig aan derdendaagse koorsen; aan Knoestgezwellen, pyn in de Milt, en aan
Speenen; en gaatze nog verder, maaktze kwaadaardig, dol, razend; onderhevig aan
Kankers, aan Melaatsheid, aan Schurft, en andere toevallen.
Alle die van dat Temperament zyn, zullen zo veel mooglyk trachten zich in den
eersten graad daar van te houden.
Zy zullen ten dien einde donkere schaduwachtige stinkende plaatzen vlieden, fyne
aangename lucht zoeken, Tarwenbrood eten, lichte spys, die gemaklyk te verteren
is.
Zy zullen in hunne Vleesnatten doen Bernasie, Ossetong, Pimpernel, Cichorei,
Hop, Kool, Beet; Rapen, Uijen, Prei, Boonen, Errete zyn strydig
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met hun. Zy zullen kunnen raauwe Vruchten eten, als Pruimen, Peren, Amandelen,
Razynen, Citroenen, Meloenen. Zy zullen ook verwerpen Vygen, Neuten, Kastanjes,
en oude Kaas. Wyn drinken met wat water, en somwyl Cider, zo zy ze mogen hebben,
een los lyf houden, en zo veel slapen als mooglyk is.

Bloedryke Temperamenten.
Door de veranderingen der Complexien, komen de verscheidenheden van vochten,
want het staat vast, dat het Temperament altyd de vochten daar aan gelyk maakt.
Hierom is ’t, dat, zo het tot den trap van volmaaktheid is gekomen, het gantze bloed
gematigd wordt; door dit middel is ’t, dat zo ’t bloed heerst, hy die andere vochten
ook daar toe brengt.
En zo het Temperament heet en vochtig is, maakt het overvloed van bloed, dat zo
gematigd niet is, maar uitnemend heet en vochtig. Maar als het Temperament heet
en koud is, betekent het zwarte Gal, en zo het koud en vochtig is, is ’t water, of slym.
Zy die gematigd zyn, dat is, heet en vochtig, zyn bloedryk; tussen die bloedige
heeft men’er die gematigd en ongematigd zyn.
De bloedryke gematigden hebben een vleessig lyf, een vlees, dat matig heet en
vochtig is, zynde midde tussen zacht en hard. Zy zyn niet te hairig, hebben Aders
die noch te ruim, noch te naau zyn; noch Polzen, die te verheven noch te klein zyn.
Zy zyn rood van kleur, blond en gekruld van haair, of gegolfd. Zy zyn vrolyk van
geest, hebben een goed oordeel, zyn zacht van zeden, vrolyk van aart, en geneigd
tot onthaal, zedig van gedrag, vry van wil, mildadig van aart, aardig, bescheiden,
verstandig, vreedzaam, eerlyk, liefhebbers van wetenschappen, hoffelyk, vermaaklyk,
gespraakzaam, beleefd, liefhebbers van gezelschap, gereed om vermaak te doen. Zy
zyn in alles openhartig, zy zyn zo gematigd, datze noch rukeloos, noch bloohartig
zyn, noch traag, noch langzaam, noch fyn, noch zot. Hunne gematigdheid een
middelmaat houdende, moet men zich niet verwonderen, zo ze een volmaakte
gezondheid genieten.
Wat de anderen belangt, zy zyn uitnemend dik, zeer vleesryk, en rood van
aangezicht, zy zyn moeiyk van ademen, zwaar van lighaam, moe in den minsten
arbeid. Zy zyn zweetachtig, zyn eenvoudig zonder list. Zy zyn bekwamer voor
vermaak, als om te lagchen, vermaken, spelen; dan om zich aan zaken van gewigt
te zetten.
Schoon deze bloedryke zyn van een goed temperament, zy zyn echter aan
verscheiden ziekten onderhevig, gelyk aan deurgaande koortsen, verzweringen,
puisten, en aan bloeden; en de Vrouwen aan ryklyk de Stonden te hebben; de ene en
anderen kunnen het bloedlaten wel verdragen.
De gematigden zullen, om zich in volkomen gezondheid te houden, geen
onmatigheid begaan; juiste maat zoeken te houden, zonder de palen te overschreden;
gematigde spys gebruiken, en zich zeer voor koude, droog en vochtig wachten; en
door dit gedrag, zullenze hun leven lang behouden.
De andere bloedryke ongematigden, zullen een verkoelende levenswyze houden;
en die verdroogt, om hunne goede en vochtige gematigheid te verbeteren. Ten dien
einde zullenze Vruchten, Salade, Natten, Cichorei, Zuring, Sla, Pastelingen,
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Komkommers, Meloenen gebruiken. Zy zullen Cider en Bier drinken. Wat de Wyn
belangt, zy zullen ze matig gewaterd drinken; maar lang slapen is hun niet goed. Op
datze alle ziekten van volheid myden, zullenze zich ten minste eens ’s jaars doen
aderlaten. Droefheid is hun zo kwaad niet, als andere gematigdheden.
temperen is een manier van yzer en staal zo toe te stellen, dat het een goede sne aan
de gereedschappen geeft.
Men Tempert op verscheiden wyzen. De gemeenste manier is Yzer, of Staal
gloejende te maken, na datze hebben hunne gedaante gekregen, en zyn gevyld, en
ze dan gloejend in ’t water te gojen. Vervolgens, zo dit te sterk is, en ’t gereedschap
te bros maakt; doet men ’t voor de twede-reis heet worden, tot dat het blaau wordt,
of roodt. Zo ’t is om hout te snyden, geeft men ze een blaauwe kleur. Zo ’t is voor
yzer, laat men ’t rood worden, en men tempert het voor een twede reis, zonder te
wagten, dat het een blaauwe kleur heeft gekregen.
De twede manier is het gereedschap, dat men heeft toegesteld gloejend te maken,
en na dat men ’t heeft gants gloejend in een Smits Waterbak gestoken, of in zuiver
water, ’t geen veel beter is, haalt men ’t’er terstond weder uit, zonder te wachten, tot
dat het weder gans koud is geworden; en als ’t is blaau, of roodachtig geworden,
steekt men ’t voor de twede reis in ’t water, en laat het daar in, tot dat het gants is
koud geworden.
De derde manier is ’t water een weinig warm te maken, daar men ’t gereedschap
in tempert. Die manier is zeer goed, en inzonderheid in Veren van Wyzers en Slingers,
die zouden dikmaal knappen en breken, in een Tempering in koud water.
De vierde wyze is de gereedschappen te ontlaten, en zachtjes op te koken, zonder
ze voor een twede reis in te steken. Deze manier is de beste, om dat de yzer, of
staaldeeltjes, die zich hebben uitgezet, en door ’t gloejen in ’t vuur langer zyn
geworden, en gevolglyk zachter en tajer, die hoedanigheid weder krygen, door
allegskens malkander te naderen. Zy zyn minder hard en aan ’t uitvallen onderworpen,
en breken minder. De proef, welke men menigmalen heeft genomen, heeft geleerd,
dat de gereedschappen, die men zachtjes heeft gegloeid in een vuur van houtskolen,
gemengd met gloejende Bakkers-kolen, en die men zachtjes op de kolen, die niet
hevig waren, had ontlaten, na dat men ze in laau water had getemperd, en die men’er
had uitgehaald, een weinig voor datze de
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rechte kleur hadden gekregen, ze laten koud worden, zonder ze voor een twedemaal
in ’t water te steken, ongelyk veel beter waren, om hout te snyden, en yzer, dan die
twemaal ingestoken waren, schoon de ene en de andere van ’t zelfde staal waren.
De beste manier om gereedschap te ontlaten, als ’t in water is gestoken, is ze op
een staaf yzer te leggen, die in ’t vuur is gegloeid, om dat men ’t in den dag kan
brengen, zonder dat de rook bezwalkt, of daarom gaat zitten. Anders kon men ze
uithalen, en gemaklyker door daar over heen laten gaan, ene gelyke warmte geven,
en ze op zyn pas naar zyn wens ontlaten, zonder te zyn verplicht, om voor een
twedereis te beginnen.
’t Steken in Olie, of Vet, is ’t beste van allen. Alle gereedschappen op die wyze
getemperd, zyn de zachtste, en de Veren hebben zo veel te meer kracht, en zyn minder
bros, dan die, welke in water, of pis zyn gestoken.
De Veren in water gestoken, zullen dikmalen kraken, of bersten hebben; en men
heeft’er gene bersten altoos in, als zy worden in Olie getempert, anders worden ze
nooit bruin; en worden blank, als ofze in water waren gestoken. Men kanze veel
sterker voor de Zak-Orlosies maken, ’t geen van groot belang is; om datze niet zo
bros zynde, men ze minder kan doen ontlaten, zonder datze daarom in ’t gebruik
meer aan ’t breken onderhevig zyn, alsze zyn zouden met gemene tempering. Daar
is nog een ander voordeel, dat zeer merkwaardig is; dat de werklieden in de Veren
van Zak-, of Hang-Orlosies, in grote koude kunnen werken, zonder te vrezen dat de
tempering gebrekkig zal wezen, en dat de Veren zullen breken, gelyk byna gedurig
in de Winter gebeurt, als zy een andere tempering gebruiken.
De tempering die in Pis geschiedt, is nooit goed. Het zout daar de Pis van bezet
is, maakt Staal en Yzer hard, doet de Gereedschappen en Veren uitvallen, en gevolglyk
maaktze breekachtig. De koude waters, of die met zoute deelen zyn vermengd,
verschillen van de Pis niet, dan in een min, of meer, en voeren altyd het zelfde uit.
Hierom moeten de Werkluiden wel toezien, dat zy niet dan zuiver water gebruiken,
in hunne Smitsen, en dragen wel zorg dat’er geen aardkolen in komen, die veel zout
in zich hebben. Zy moeten ook om de zelfde reden goede zorge dragen, datze in
hunne Kolen hun water niet maken, alzo het zeker is, dat, hoe de Kolen zoeter zyn,
hoe ’t werk tajer, en gemaklyker in ’t behandelen is. Hierom is ’t, dat men Houdskolen
voor Turfkolen moet stellen, zo wel voor de Smitse, als voor ’t ontlaten.
Men zal mooglyk zeggen, dat de zouten, en sterke Drogeryen, het Yzer harder
maken, en ’t zelf in Staal veranderen. Ik antwoord hier op, dat zo ’t Yzer daar harder
van wordt, daar ook brokkeliger van is en broser, en dat het niet dan de oppervlakte
is die hard wordt, of in Staal verandert. Anders mengt men altyd onder die drogeryen,
Roed uit de schoorsteen, gebrand Leder; om ’t te verzachten door ’t Vet ’t geen daar
in is.

Uitnemende Tempering voor Staal.
Doof uw Staal vier, of vyfmaal, na dat het wel is gloejend gemaakt, in ’t sap van
Rammenas, en water van Aardwurmen gedestilleerd, van elks evenveel.
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Anders. Als gy ziet, dat uw gereedschap in ’t vuur heeft een Kerse kleur gekregen,
smeer het dan met kaarssmeer, en steek het ook in sterke Azyn, daar schoorsteenroed
in is gesmolten.
Anders. Steek uwe gereedschappen in een mengsel van sap van Netelen, en pls
van Kinderen, sterken Azyn, Ossegal, en wat Zout, van elks evenveel.

Tempering, die Yzer bekwaam maakt om’er Profyrsteen mede te snyden.
Men moet het gereedschap uitdooven in gedestilleerd Water, of in ’t sap van Netelen,
van Piloselle, of Branca Ursina.

Uitnemende Tempering voor Wapenen.
Als zy wel gegloeid zyn, steektze in vet van Bokken, die in den Bronstyd zyn
gevangen; of wel, doop ze in een afziedsel van de bladen, en de wortel van Buglosse;
’t merg van een Paard heeft de zelfde kracht.

Ander uitnemend Tempermiddel.
Neemt wilde Wyngaard, Wolfsmelk, Pastelingen, en wilde Radys; stoot die Planten
ondereen, haalter een pond sap uit, doet daar een pond rosse Kinderpis by met
Rosezout, Zout Ammoniak, Zout van Souda, Salpeter, van elks een dragme, doet
alles met malkander in een glazen vat, en ’t wel gesloten hebbende, begraaft het in
de kelder, en laat de stof drie weken met malkander trekken. Daarna zult gy
destilleren, over een vuur, dat allengskens toeneemt, en gy zult die vocht bewaren,
om’er uwe Wapens in te temperen.
terras. Is een woord ’t geen men van een groten hóóp Aarde in gebruik heeft, die
hoger is, dan het naby gelegen land, waar over het uitzicht heeft, ’t zy dat deze grond
met voordagt zo hoog is gemaakt, gelyk gemeenlyk geschiedt, om ze tot een
Wandelplaats te doen dienen, die met goede steenen Muren bekleed, of met gehouwen
steen belegd is, om ze op te houden, of dat de grond van zich zelven zo verheven is.
Hierom zegt men, ene Wandelplaats op een Terras; een Tuin op een Terras; dat is,
een Wandeling, of Tuin die hoger is, dan de omgelegen plaats waar aan ze vast is.
Men kan drie soorten van Terrassen maken, de ene zyn recht, en door goede
gemetzelde Muren ondersteund. De andere worden niet gehouden,
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dan door de aarde zelve, die men, of recht, of schuin houdt. Eindlyk de laatste zyn
niet recht op, maar men geeft’er een zachte schuinte aan, die zo zacht is als men ze
krygen kan: en in hare zwajen heeft men geplaatst trekken van verscheide hoogten,
langzame opgangen, en trappen met leuningen, Banketten, Trappen, Slangtrekken,
Vertugadens, Schuinten, Schuinopgaande groene zoden. Men is gewoon alle die
stukken met ordre en overeenkomst te maken. Men geeft den naam van Amfitheater
aan het derde soort van Terras, en men is gewoon het met Oranjeboomen, Beelden
en Watersprongen, en anderen opschik te vercieren. De twede manier van Terrassen
te maken die schuin opgaan, kosten minst. ’t Is nodig aan de Terrassen die recht
loopen, een schuinte, naar gelang van de lengte, om ’t water te lozen, te geven. Deze
schuinte moet ontrent zyn van een duim, of anderhalven duim op de zes voeten. Men
kanze nemen van het midden der Terrasse, na de einden toe.
terebinthyn is een vocht, die uit de Pynboomen loopt, waar in men met een Byl een
hak geeft. Zy geeft ze, zo lang als ze vloeibaar is, den naam van Terebinthyn: maar
men geeftze den naam van Galipot, of Hars, als zy een hardheid heeft gekregen. Men
haalt ook een soort van Terebinthyn uit den Dennenboom; zy is klaarder en
vloeibaarder als de gemene; zy geeft een Citroenkleur van zich, als de Balsem van
de Levant, men vindt ze aan brokken, zo groot als een Noot, die de gladde basten
van de Denneboom bedekken; en die door de verwydering van de vaten voor den
dag komen, die te grote menigte voedend sap inhouden. De brokken zyn enkeld, en
in dwersgaande ryen.
De meestgeachte Terebinthyn komt van de Terebinthynboom, die op het Eiland
Scio groeit aan de kanten van de Wyngaarden, en langs de grote wegen. De Boeren
gebruiken een Byl om dwers te hakken in de stammen der grote Terebinthynboomen;
die kwetzuren, welke men’er aan geeft van ’t eind van de maand van Juli af, tot
October toe, laten een vocht loopen, die op platte steenen valt, die aan den voet der
Boomen worden gelegd. De Boeren vergaderen naderhand die vochten, met kleine
houtjes, en latenze bewaren.
Men haalt ook nog de Terebinthyn van den Terebinthynboom, van de Meleze, en
van de Picea. Men moet Terebinthyn kiezen, die zuiver, helder, wat deurschynend
is; Stroops dikte heeft, wat bitter van smaak, sterk, en vry onaangenaam van reuk is.
Zie terebinthynboom.
terebinthynboom, in ’t Latyn Terebinthus.
Beschryving. ’t Is een Boom, welker bladen na die van een Essenboom gelyken,
schoonze zo lang niet zyn, maar dikker en vleessiger. ’t Hout is als dat van den
Lentiscus, gelyk ook de schors. De wortels zyn diep en hard. De bloemen als die van
den Olyf-boom, maar rosachtig; waar uit naderhand een vrucht komt aan een tros.
Plaats. Men heeft dien Boom in heette landen; men vindtze in Italie, zelf in ’t
Daufine. Zy bloeit in de Lente.
Eigenschappen. De Terebinthyn, die ene vocht is uit dien Boom geloopen, verhit,
verzacht, ontbindt, zuivert. Zy is goed voor den Hoest, voor een Tering en voor de
Borst. Zy doet wateren; geneest het Graveel, verdryft de Winden, rypt de raauheden,
is goed voor de Heupjicht, voor het Voeteuvel, en de pyn der geledingen. Men doet
ze in Pleisters en Smeersels voor Chirurgyns. Zy geneest verouderde wonden, en de
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Schurft van Menschen en beesten. Eindlyk zy is de beste van de harsen, als men ze
inwendig geeft. Men geeftze van
een half dragme, tot een geheel dragme.
teriak. Zie theriak.
tering. Phthisis. Is een gantse vermagering des lighaams. ’t Is ene verzweringe der
Longe,
met een kleine koorts die ’t lighaam vermagert.

Geneesmiddelen.
Neemt een balsem van Zwavel, met de geest van Terebinthyn, evenveel bloem van
Zwavel, poejer van Zoethout, Zuikerkandy aan pillen gemaakt. Men geeft het van
een half dragma tot een geheel. Dit is een beproefde Remedie.
teskenskruid. Zie tasjeskruid en herderstas. In ’t Latyn Bursa Pastoris.
Beschryving. ’t Is een Plant die twe soorten van bladeren heeft. Die uit de wortel
komen zyn langwerpig, kruipend; gesneden als die van de Rakette; maar gelykende
naar die van Yzerkruid. De bladen die aan de steel komen, zyn nog van twe soorten;
de ene zyn geheel, de anderen gesneden, gelyk die van de Plant, schoonze kleiner
zyn. Zy gelyken naar de bladen der Thlaspi. Uit het midden der eerste bladen schieten
dunne en takkige stelen: De bloemen zyn van vier bladen, staande in ’t kruis. Zy
groejen langs de steel na de einden toe. De zaden zyn klein, zwart byna rond, en
gesloten in een kleine platte vrucht, die driehoekig is, en op de bloem volgt. Deze
vrugt lykt na een Tas, welke deze Plant den naam van Herders Tas heeft doen dragen.
Plaats. ’t Is een Plant, die byna overal groeit, en voor al in onbeboude steenige
plaatsen. Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen De Herders tas is goed om allerlei vloeden te stoppen, en die van
’t bloed, door de pis, de stonden, de bloedloop; zo men neemt de gestampte droge
bladen in rode Wyn; ’t gedestilleerd water heeft de zelfde uitwerking, als het afziedsel.
’t Sap van dit kruid in de neus gesnoven, doet het bloeden ophouden, en sluit de verse
wonden; gestooten en in de schoenen, of onder de voetzolen gedaan, belet het het
overloopen van de Gal.
testebloem. Zie nagelbloem.
the, of Teha, of Tsia, is het blad van zekere
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Boom, welke men ons uit China, en beter uit het Noorden daar van, als uit het Zuiden,
en uit Japan brengt. Men heeft’er twe soorten van, waar van men ’t eerste The Boe,
of Voyi, of Bohra, en ’t andere Groene The noemt.

Beschryving van de Theboom.
Hy is een Boomtje van de grootte van een Myrth; de bladen zyn puntig, langachtig,
getand, donkerbruin, en gelyk die van een Granaatboom. De bloem heeft vyf blaadjes
Rooswys geschaard met een Bezemtje. Ider bloem laat drie zaadhuisjes na; elk huisje
heeft een neut, of zaad, en schoon’er de tekenen van vele zaden zyn mogen, een
komt’er maar voort. De wortels zyn vezelachtig en zeer klein, en over den grond
gespreid.
Plaats. Zy wast in China en Japan in magere plaatzen meest, en immers zo wel
als in vette.

Eigenschappen van de The van ’t eerste soort.
Men gebruikt’er niet van dan de bladen, welke men ons droog en gerold brengt. Men
geeft’er verscheiden goede hoedanigheden aan. Men zegt by ondervinding te weten,
dat’er niets beter zy dan deze plant, zo wel om zyne dagen tot hogen ouderdom te
verlengen, als om alles te beletten, ’t geen aan de gezondheid kan schade doen; want
zy maakt niet alleen ’t lighaam lustig en sterk; maar geneest daar en boven de
hoofdpyn, de jicht, kortademigheid, zwakke maag, steken in de buik, vermoeidheid,
zinkingen die op de borst en ogen vallen; zy voorkomt de steen en breektze, zo men
wil. Zy belet zo wel het slapen, zo dat zy, die met schryven en bedenkingen hunnen
nacht zoeken deur te brengen, van vaak niet belet noch overvallen worden. Maar
men neemtze dan na het eten. Men heeft’er die in de plaats van waken, daar van
slapen.

Beschryving van het twede soort van The.
’t Is een heester als het eerste; ’t blad gelykt’er ook wel na; maar ’t is kleiner, bleker,
of helderder groen, wordende geler, en ’t is aangenamer van kleur; voorts gelykt het
beter na ’t eerste soort.
Plaats. Dit Boomtje groeit in het Ryk van Japan en China.
Eigenschappen. Deze zyn de zelfde, als die van ’t eerste soort.
Men oogstze driemaal; de eerste in ’t begin van Maart, wanneer de bladen klein
en mals zyn. De twede in de maand April; wanneer ze groot en klein deur een plukken,
hebbende dan sommigen hunnen wasdom, anderen niet; en de derde in ’t laatst van
Mei, of ’t begin van Juni. Die eerst geplukt, en nog de meeste jeugd hebben, geven
de beste The. Zie Hedend. Historie, en Kaempfer Amaen. Exot.
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De Veronica wordt de The van Europe geheten. Zie het Artikel veronica, alwaarwe
breder van de Eigenschappen van deze twe soorten van Gewassen spreken zullen.

The-kwekery.
De Japanders omzetten hunne Akkers met The-boomtjes, in de plaats van Heggen.
Zy gunnen ze niet dan een drogen grond, die tot het kweken van andere Boomen
onbekwaam is. Zy poten echter de zaden niet, op een aaneengeschakelde ry, maar
wat van den anderen af, om door de schaduwe den wasdom der Velden niet te
belemmeren, en op datze in ’t plukken daar van, aan alle kanten zouden kunnen by
komen.
Zy poten de zaden in holletjes van vier, of vyf duimen diep, en wel van zes tot
twaalf by een, om dat’er naaulyks van zessen een zaad goed is. Men mestze eens ’s
jaars met aarde met menssendrek gemengd, maar andere doen’er zo veel moeite niet
aan. Men laat de Boomtjes wel drie jaren oud worden, eer men’er de bladen van
plukt: maar die zyn dan overvloedig. In zeven jaar krygt die heester een mans lengte;
en zo ze dan weinig bladen geeft, snydt men de stam tot by den grond af. In ’t
volgende jaar, groeit’er weder een grote
menigte nieuwe takken uit; waar door de schade vergoed wordt.
De The krygt wel hare waarde van den tyd, wanneer ze geplukt wordt: maar ook
van de jeugd en weligheid van de heester, en de plaats daar ze groeit.

Bereiding der The in Japan.
De bladen worden op den zelfden dag dat ze geplukt zyn na de Winkels gebragt,
daar verscheiden Fornuizen staan, met vierkante Yzeren Pannen, en lage Tafels met
fyne rietten Matten gedekt. Men maakt dat de bladen voor het braden niet te dik op
den andere leggen, om niet aan het broejen te raken.
Men roostze daar na in die Pannen met enige ponden te gelyk; en roertze met de
handen zo lang, als men de hitte verdragen kan: dan schept menze daar uit, en werptze
op de Tafel, waar op men ze met het vlakke van de hand rolt. Terwyl ze dus gebraden
worden en gerold, zweet’er een groen sap uit; en dit braden en roosteren geschiedt
tot driemalen toe, is ’t nodig; en, hoe jonger de The is, hoe ze meer geroosterd moet
wezen; en als ze geroosterd is, moet ze weder worden uitgezocht Zie Hedend. Hist.
en Kaempfer Amaen. Exot.

Hoe de Chinezen de The drogen en rollen.
Men oogst de bladen in ’t voorjaar. Men legtze daar na daarze de stoom van kokend
water ontfangt, om ze mals te maken. Als dit wel deurgedrongen is, doet men ze op
yzere Platen, die op een matig vuur leggen. Daar drogenze allengskens, en rollenze
van zich zelve, gelyk men ze ziet.
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Wat voor The men kiezen moet.
De The moet nieulings zyn overgekomen, van een goede Violen geur zyn; de bladen
moeten
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geheel wezen, droog en groen. De Chineesse Koopluiden, doen daar dikmaal andere
bladen onder.

Hoe men The bewaren moet.
Men doet ze gemeenlyk in een Bottelje, of wel-gesloten Bos. Deze is gemeenlyk van
Blik; maar zy is nog beter van Lood, gelykze uit China komt. Als de Bus nog nieu
is laat men daar enige dagen wat Twe in, deze neemt alle kwade geur weg; men doet
dan die The weg, en doet de Bos vol.

Hoe men de The laat trekken.
Men neemt een vierendeel-loods, en doet’er een half pint kokend water op, en zo
dra men ziet, dat de bladen na de grond zyn gegaan, giet men ze af. Men doet’er
daarna een once Suiker by, en men drinkt het zo heet als men kan. Men kan deze
bladen voor een twedemaal opgieten: maar dan wat langer laten trekken.

Andere gemener manier.
Men doet water koken, en giet het kokent in een Trekpot, waar in men eerst The
heeft gedaan; men laat het een tyd lang staan trekken; houdt de Trekpot gesloten;
giet het af, in kopjes; en naderhand giet men’er weder ander water op, en laat het
trekken; en herhaalt dit op- en af-gieten zo lang als ’t smaaklyk valt; en gebruikt’er
Suiker toe.

Van den tyd wanneer men de The moet gebruiken.
De ware tyd, wanneer men dien drank gebruiken moet, is deurgaans na den eten, om
datze de spys wel doet verteren. Zy maakt daar by nuchteren, en geeft den drinkeren
nieuwe krachten. Dit doet zien dat het de ongemakken vermindert, die het drinken
van te veel Wyn veroorzaakt, om datze opdroogt, en de overvloedige vochten verdryft,
en de dampen wegneemt, die verdoofden en bezwaarden.
Aanmerking. Men heeft’er velen, die voor de The de Rosmaryn en Salie, op de
zelfde wys gedronken, pryzen. Men bereid ook Melisse, Veronica, witte Netel, de
Klaprozen, de Kapillaren van Kanade zoo, gelyk ook de Zwitzerse kruiden.
theriac. Dezen naam geeft men aan verscheiden mengsels, die tegen het vergif zyn,
en kwaadaardige ziekten. In de Theriak komen verscheiden middelen. Wy zullen
twe manieren opgeven om ze te maken. De ene bestaat uit minder, de andere uit
meerder middelen.
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Hoe men de rechte Theriak maakt.
Neemt een Adder, daar hoofd en staart is afgesneden, haalt hem daar na ’t vel af, en
werp hoofd, staart, ingewanden en vel weg, behoudens de Lever en ’t Hart, ’t welke
men van zyn bloed suiveren moet; na dat men alle de bloedvaten heeft open en
afgesneden, die niet goed zyn. Stampt het vlees, been, hart, lever, in een Mortier.
Doet alles by een matige hitte zo lang drogen, dat men ’t kan stampen. Gy kunt de
warmte van een Oven gebruiken, na dat’er het Brood is uitgekomen. Gy zult driemaal
zo veel goede Honig nemen, als gy poejer hebt; gy zult uwe Honig in een redelyke
menigte water gojen, welke gy zult laten koken in een Pan, of Ketel een kwartieruurs
lang, roerende gedurig, opdat het niet aanbrande. Eindlyk zultge alles schuimen en
laten deurzygen.
Daarna zult gy in de zelfde Ketel doen ’t geen is deurgezygd, en als het enige
walmen opgekookt is, zo dat’er niet al te veel water overschiet, zult gy daar in de
Adder-poejer gojen, welke gy een half uur, of daar ontrent, zult laten koken, dragende
zorg, dat gy gedurig laat roeren. Als de Theriak dik genoeg zal wezen, moet men ze
van het vuur halen, en ze laten koud worden, roerende ze gedurig tot dat ze geen
warmte meer heeft. Op deze wys zal alles wel zyn gemengd.
Krachten. Deze Theriak is zeer goed tegen de Pest, kwaadaardige Koortsen en
Buikloop; men neemt’er een brokje van zo groot als een Neut, en drinkt’er daarna
een lepel, of drie zuivere Wyn op. Brandewyn is best voor Buikloop. Deze Remedie
is goed om te doen zweeten, en ’t hart te versterken.

Ander Theriakaal mengzel.
Neemt de Wortels van Zedoarie en Gentiaan, van elks een once; Tormentil, Angelica,
van elks anderhalf once; Adderpoejer drie once; uitgelezen Myrrhe een once, of een
once en een half; gezegelde Aarde, twe oncen; Bloem van Zwavel een once, Saffraan
een half once, of zes drachmen; Kaneel zes drachmen, of een once; Nagelen drie
drachmen; uitgeperste en verdikte Opium, of sap van Citroen, van drie tot zes
drachmen.
Mengt alles met driemaal zo veel Honig en Conserf van Jeneverbeijen, van elks
evenveel; stamp en meng alles, tot dat de klomp de vereiste dikte heeft gekregen;
waar na men ze laat gisten.
Kragten. Men geeft aan de Theriac twe voorname krachten. De ene is de kracht
der geesten door de Opium te bedaren, en de andere om door de kracht der Kruideryen,
een goed zweet te bevorderen. Dit maakt dat ze goed is om te slapen, en voor pynen
in het hoofd, braken, buikloopen, verstoppingen van de Borst, ongerustheden,
kwaadaardige koortzen, eindlyk voor de ziekten, die pynstillende en zweetmiddelen
vereissen.
Men geeft het van een dragma tot twe, gelyk men alle andere Theriakken doet.
Men geeft ze met Azyn, of andere zurigheden, in kwaadaardige koortsen, en hevige
koortsen, daar een uitnemende hitte by is; maar men doet’er gene Azyn by, zo de
hitte en koorts zo hevig niet zyn.
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Theriac Diatessaron, welke men de Theriac van de armen noemt.
Neemt Myrrhe, Laurierbeijen, Gentiaanwortel, en ronde Aristolochie, van elks twe
oncen. Stampt de Myrrhe alleen, en ’t overige met malkander. Mengt deze Poejers
in de welgezuiverde Honig, en welke gy zult hebben tot de dikte van siroop gekookt,
roerende ze een langen tyd. Men bewaart die Theriac in een welgesloten Vat.
Krachten. Zy is goed tegen vergif, besmetlyke ziekten, steken van venynige
Beesten, tegen de Kolyken, benaaude Borsten, Stuiptrekkingen en tegen Vallende
ziekten. Men geeft ze aan Kinderen van een tot zes grein, voor grote en sterke luiden
van een dragma tot twe.
Men gebruikt de Theriac ook van buiten, leggende ze op Likdorens, of Negenogen,
Bloedvinnen, Pest-, en Venus-builen; op’t hart, de Maag, de onderbuik, om
kwaadaardigheid tegen te staan en Wurmen te dooden. Men neemt ze ook voor dit
laatste in. Men legt ze nog met Brandewyn, onder Olien en Smeersels, op de gantze
ruggraat, op de plant van de voeten, op de Pols, en de verzwakte deelen, in de
derdendaagze koorts, en andere afgaande koortzen.

Theriakaalwater, ’t geen men op een ogenblik kan maken.
Doet drie dragmen Theriac in drie oncen goede Brandewyn mengen.

Ander Theriakaalwater.
Doet een tyd lang drie oncen Theriac in negen, of tien oncen Brandewyn mengen,
laat daar na de vocht deurlekken. Men geeft het van een scrupel tot twe drachmen.

Theriakale Elyxir.
Neemt een half pond Theriac, met zo veel Confectie van Hyacinthen; drie ponden
Tinctuur van Wynsteen; acht oncen Sal Volatele Oleosum van Sylvius; twe oncen
Angelika-wortel; zo veel Alants-wortel; een once Kaneel; zo veel muskaatnoot, met
zes oncen Kandysuiker. Na dat de drogeryen gestampt zyn, die gestampt kunnen
worden, zult gy ze by anderen voegen, en doen ’t alles in een Fiool met Kurk, in Was
gedoopt, toegestopt; doende daar een Perkement over, dat in Olyvenolie gedwee is
gemaakt. Zet uwe Fiool in de Zon te trekken, den tyd van drie maanden, dragende
zorg van alle dag wel te roeren. Gy zult naderhand uwe Elyxir deurzygen, deur een
graau papier, en zult het bewaren in welgesloten Bottels.
Men geeft de Theriakale Elyxir, en de wyze, waar op men ze gebruikt, tot zo groot
een menigte, als het Goud Tinctuur. Zy is zo krachtig niet, als dat eerste middel. ’t
Houdt het midden tussen de Kordialen, en men kan het nemen zonder enig gevaar.
’t Is goed tegen de verkeerde ween, en alle ziekte daar venyn by is, zo wel als in die,
waar van men de oorzaak zo wel niet weet. Men geeft’er een drachme van in een
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kleine hartsterkende drank, die gematigd is, die van zes oncen gedestilleerd water
van Scorsonere gemaakt is, en twe oncen Syroop van Wyn. Om de Pokken te doen
uitkomen, geeft men twe lepels van dien drank, van twe tot twe uren, of van vier tot
vier uren, gaande gedurig op die wys den gantsen tyd der ziekte voort.
theriac. Zie elyxir salutis.
thermometer. Is een soort van Gereedschap, ’t geen men gebruikt om de graden
van warmte en koude te doen wyzen.

Hoe men de Thermometer maakt.
Men neemt een glazen Buis A F., die wyd is anderhalve linie, of daar ontrent, waar
aan is een Bol, of Flesje vast gesoudeerd van twe duimen over ’t kruis. Men neemt
een koude tyd waar om het tot de letter F. met Brandewyn te vullen, die getrokken
is op rood Santalhout, of de wortel van Orkanette. Men doet’er Brandewyn in; of
door de Bol heet te maken, en het eind A. in een Vat te steken, met Wyn gevuld, of
met een trechter, gebruikende een dun koperdraad, dat men enige reizen in de Pyp
steekt, om de vocht in het Flesje, of Bol te doen nederdalen. Als men verzekerd is,
dat het Tuigje, in de koude lucht gehouden, de Pyp tot aan F. vol is, maakt men de
Fles zo warm als men kan, om de Brandewyn tot aan’t eind A. te doen stygen. Dan
sluit men het met het aan de Lamp te laten smelten.
De Thermometer dient om de verschillende graden der warmte van de lucht te
kennen. Men maaktze gemeenlyk op een plankje vast, waar op een papier gekleefd
is; of iet anders waar op zo een verdeeling van graden is als men wil hebben. Men
tekent ook aan de andere kant, de hoeveelheid van koude, of hitte, gelyk hier nevens
te zien is. Maar men heeft verscheiden soorten van Thermometers.

Hoe men een Thermometer maakt, die van de verdunning der lucht af hangt.
In de Pyp G F., waar aan een glazen Bol A., wordt een zekere menigte gemeen water,
met Konigswater gemengd, gedaan; om te maken, dat het niet bevriese; en in het
mengsel wordt wat gesmolten Vitriool gedaan, om het groen te maken. In het vollen
van de Pyp wordt’er zorg gedragen, dat’er zo veel lucht in de Bol en Pyp wordt
gelaten, dat wanneerze in de grootste verdikking is, in ’t midden van de Winter, ze
in de Bol kan gehouden worden, en echter in hare grootste verdunning in de Zomer,
al de vocht niet uit de Pyp kan dryven. Aan ’t ander uiterste van de
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Pyp is een andere glazen Bol vast, E F. die aan ’t eind F. open is. Aan weerskanten
van de Pyp is een Schaal B.D. G.F. vast, verdeeld elk in eengetal van gelyk verdeelde
deelen.
Nu, als de omgelegen lucht warmer wordt, zet zich de lugt in het oppereind der
Pyp uit, en zal de vogt in de onderste Bol dryven, en gevolglyk zal derzelver vlakte
na onder dalen; als de lucht kouder wordt, zal die van de Bol geklongener worden,
en de vocht klimmen.

Maaksel van de Kwik-thermometer.
Op de zelfde wys, en met de zelfde voorhoede als te voren; doe een weinig Kwik,
de grootte van een Erret niet te boven gaande, in de Pyp B C. dus geslingerd aan
kromten, datze, op de minste hoogte zynde, te handelbaarder, en minder in staat mag
zyn, om leed te ontfangenen; verdeel deze Pyp in een gelyk getal van deelen, om
voor een Schaal te dienen.
Hier zullen de werkingen van de Kwik, na de Bol A. de vermeerdering van de
graad van koude toonen. De rede is de zelfde als in de voorgaande.
Maer beide de Instrumenten zyn hier in gebreklyk, datze door dubbele oorzaken
bewogen worden: want niet alleen een afneming van de hitte, maar een vermeerdering
van ’t gewicht der Luchtkring zal maken, dat de Vocht ryst in de ene, en de Kwik in
de andere; in tegendeel, of het toenemen van de hitte, of afnemen van de zwaarte
van de Luchtkring, zal ze doen nederdalen.
Alzo’er enige ongemakken, belangende deze Thermometer, zyn bemerkt, is’er
een andere te recht bedagt, die hitte en koude uit de verdikking, of verdunning van
geest van Wyn doet afnemen; schoon die verdunning van lucht, veel minder zy, dan
die van de lucht; en gevolglyk de verandering in de lucht waarschynlyk minder zal
zyn gewaar te worden.
De toestelling van deze Thermometer is deze; op enige kleine stukjes Kurkuma
wordt een deel Brandewyn gegoten, en weder gelekt deur een graau papier, op dat’er
de grover deeltjes van die wortel niet mogen in blyven, maar daar uit worden
gehouden. Met deze dus geverwde en toebereide Brandewyn, vult men een glaze
Pyp en Bol; en op dat al de geest niet mag in de Winter binnen de Bol komen; is ’t
goed een Sneeubal met Zout gemengd daar tegen aan te houden; of moet men in de
Zomer dat tuig laten maken, moet men ’t in Welwater met Salpeter doopen, op dat
de verdikte geest mag toonen, hoe ver zy krimpen wil in de uiterste Zomerkoude.
Is’t dan al te ver van de Bol, moet men’er een deel uithalen; en, op dat de Pyp niet
langer zy dan vereist wordt, is ’t goed de Bol met zyne geest vol in kokend water te
steken, en het verste punt te tekenen, waar toe de geest dan opryst.
Op dito punt moet de Pyp by de lamp worden toe gesoudeerd, en daar moet aan
de zyden ene Schale worden gevoegd, gelyk in de voorgaande Thermometers.
Nu zal de Brandewyn, naar dat de hitte der lucht vermeerderd is, zich uitzetten,
en in de Pyp opklimmen; en als de hitte weder afneemt, zal de geest nederdalen, en
de graad, of menigte van op- of neder klimmen, in de Schaal te zien zyn.
Gelyk de rede van de hitte van gisteren, tot die van huiden daar uit niet ontdekt
wordt, zo is dit tuig niet meer een Thermometer, dan de voorgaande.
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Hier moet men aanmerken
1. Dat de natuurlyke zwaarte van de vocht maakt, dat ze nedergaat; ze wederstaat
deszelfs opklimmen uit de Bol in de Pyp, en dat zo veel te meer, als ze hoger ryst,
waarom de Pyp best in ’t waterpas lag.
2. Alzo’er in ’t ledige deel van de Pyp noodwendig enige lucht moet gelaten zyn
boven de vocht, zo zal deze, door hare uitzettende kracht, nederwaard gaan; en
gevolglyk het klimmen van de vocht wederstaan, en daar door, als zy ryst, worden
gedrukt. Dus wordt hare veerkracht daar door vermeerderd.
3. Dewyl men by ondervinding heeft, dat de minste graad van hitte wordt
gemaklyker aan de Brandewyn in de Pyp medegedeeld, zo is de uitzettende kracht
van de Brandewyn, niet naar gelang van hare voortbrengende oorzaken. Inzonderheid
vindt een groter graad van hitte meer vocht in de Pyp dan een minder doet, waar aan,
des niet tegenstaande de hitte, gemaklyker kan worden medegedeeld, dan aan die,
welke in de Bol is.
Om deze redenen is de laatste Thermometer, de Florentynse geheten, om datze
van de Akademisten del Cimento is toegesteld, ver van een juiste maat van hitte te
geven, enz. schoon ze in ’t grootste gebruik is. Voeg hier by dat Dr. Halley aanmerkt
in de Filosofise Verhandelingen, dat hy uit die, welke de Brandewyn lang bewaard
hebben, heeft vernomen, datze met der tyd hare kracht verliest.
Verscheiden Schryvers hebben verscheiden manieren voorgesteld, om een vast
punt te vinden van hitte en koude, van waarze de andere graden moesten tellen, en
de Schaal daar na schikken; zo dat de aantekeningen op de zelfde, op enen anderen
tyd, op verscheiden plaatsen gemaakt, niet kunnen met den andere worden vergeleken.
Enigen tekenen de plaats, waar in de vocht des Winters is, wanneer het begint te
vriezen; en weder die in de Zomer, wanneer de Boter, aan de Bol der Thermometer
gehouden, smelt. De tussenwydte verdeelenze in evengelyke deelen. Het middelpunt
daar van komt dan met gematigde hitte over een, en elk deel verdeelenze in tien
graden; doende daar vier andere gelyke graden by, aan elke van de uitersten.
Maar dit onderstelt dat de zelfde graad van hitte en koude, overeen komt met het
bevriezen van alle waters, en ’t smelten van alle Boter; gelyk ook dat alle
Thermometers, de zelfde aandoening
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van de zelfde graad van hitte krygen, ’t geen ook met de ondervinding strydt.
Anderen raden, dat de Bol van de Thermometer moet in een deel Sneeu en Zout
gezet worden, en dat men het punt moet tekenen waar op dan de vocht is; en dat men
van daar de Thermometer in een diepe Kelder moet brengen, daar de buitenlucht niet
kan by komen. Zo dat de vocht de werking van de gematigde lucht gewaar wordende,
de graad van gematigde hitte kan toonen. En eindlyk verdeelenze de tussenwydte in
vyftien, of meer gelyke deelen, welke ze laten voorby elk eind heen gaan. Maar deze
manier is aan gelyke ongemakken als de voorgaande onderworpen.
Dr. Halley neemt dat voor een vaste graad van hitte, waar op de Brandewyn begint
te koken. Maar daar is reden om ook te vermoeden, dat dit onzeker zy; schoon na
hem M. A. Montons de graad van hitte houdt, die met kokend water overkomt, om
zyne Kwik-Thermometer in graden te verdeelen: maar alzo de verschillende zwaarte
van water een verschillende dikte van haar samenstel bewyst, is ’t ten hoogste
waarschynlyk, dat de hitte van alle kokend water niet de zelfde is. Zo dat daar door
dit punt niet bepaald is.
thermoskoop van Θερμή hitte, en σκοπεω ik zie, geheten is een Instrument, geschikt
om te zien de veranderingen, die in opzichte van hitte en koude in de lucht voorvallen.
De naam van Thermoskoop wordt onverschillig met die van Thermometer gebruikt.
Echter is’er enig verschil in de letterlyke zin der woorden, alzo ’t eerste maar een
Instrument betekent, dat toont, of vertoont de veranderingen van hitte, enz. aan ’t
oog; en ’t laatste een instrument dat deze veranderingen meet. Op dezen grond zoude
de Thermometer een naaukeuriger Thermoskoop zyn.
Dit onderscheid, door den uitnemende Wolfius vastgesteld zynde, beschryft hy
alle de Thermometers die in gebruik zyn, als Thermoskopen, tonende aan dat gene
van dezelve eigentlyk de verandering van hitte meten, en gene der zelve meer doet
dan ze te kennen geven.
Schoon hunne verschillende hoogte, op gisteren en huiden de verschillende hitte
aantoont. Echter, dewyl zy niet ontdekken de rede van de hitte van gisteren, tot die
van heden zynze eigentlyk gene Thermometers.
De Acta Eruditorum Lips. stellen ene manier voor van de gemene Thermometers
zo te verdeelen in graden, dat de ongelyke verdeelingen daar van zullen overeen
komen, met gelyke graden van hitte, waar door de rede van de hitte van huiden, tot
die van gisteren zal gemeten worden, en gevolglyk de Thermoskop in een
Thermometer wordt verandetd.

De Methode is dus.
Neemt een dunne Pyp van ontrent vier Palmen lang, daar een Bol aan vast is. Doe
daar Brandewyn in, genoeg om den Bol te vullen, als hy van Ys omringd wordt, en
geen drup meer. Stop in dezen staat de opening van de Pyp toe met de Lamp, en
neem zes vaten, waar van elk een pond water, en meer houdt; en giet in ’t eerste elf
oncen koud water, in ’t twede tien, in ’t derde negen, enz.
Dit gedaan zynde, doop de Thermometer in ’t eerste, en doe daar in een once heet
water, lettende wel hoe hoog de geest in de pyp opryst, en tekenende dat punt aan
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met een eentje; steek dan vervolgens de Thermometer in het twede vat, daar twe
oncen heet water in zyn, en teken de plaats aan hoe hoog de geest met twe ryst. Door
dus voort te gaan, tot dat het gantse pond water is gespild, zal men vinden dat de Pyp
in twaalven is verdeeld geworden, tekenende zo vele plaatsen, of trappen van hitte
aan, zo dat de hitte op twe dubbel is van die van een, op drie, driemaal, enz.
Maar Wolfius toont, dat, schoon deze manier wel voorkomt; zy echter bedrieglyk
is, en geboud op valse onderstellingen. Want het is toegestaan, datwe hebben ene
graad van hitte; door een once hitte by elf koud water te doen; twe graden door twe
oncen by tien te doen, enz. ’t onderstelt, dat ene graad van hitte op den geest in den
Bol werkt maar met ene kracht, een dubbelde met dubbelde kracht, enz..
Eindlyk ’t onderstelt, dat, als de uitwerking van de Thermometer door de hitte van
de omringende lucht wordt voortgebragt, welke hier door ’t hete water wordt
veroorzaakt, dat dan de lucht de zelfde graad van hitte heeft als ’t water.
Maar gene dezer onderstellingen zyn waarachtig: want wat het eerste belangt; toe
zynde gestaan, dat de hitte van heet water, gelyklyk zich door ’t koude laat
verspreiden; zo zal ene graad van hitte worden door elf deelen verdeeld; twe door
tien, drie door negen, enz. houdende derhalven evenveel water, by voorbeeld, een
twaalfde van elk, zal de hitte niet dubbel in het ene, driedubbeld in ’t andere zyn,
enz.
De eerste onderstelling is derhalven mis, zo is ook de twede: want de hitte van
heet water is niet gelyklyk door ’t koude verspreid; ook werkt de hitte van het heete
water niet even eens op de Brandewyn, dat is, niet met de zelfde kracht al den tyd
zyner werking.
Wat de derde onderstelling belangt. De hitte der omgelegen lucht, werkt niet alleen
op de Brandewyn in de Bol, maar ook in die van de Pyp; en derhalven zal dit zo wel
als dat veranderd worden.
Dr. Hook heeft om de graden van de Thermometer toe te stellen, met een groter
naaukeurigheid, een gereedschaptuig ten dien einde gemaakt en beschreven in zyne
Mikrografie. p. 38.

De manier van de Thermoskopen, of andere kleine glazen Pypen te vullen,
met Brandewyn, of water.
Neemt de Bol van het glas, en maakt ze warm tussen uwe hand, heet ze dan vry wel,
dog lenigjes
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voor een goed vuur, keerende het rond, om het gelyk warm te hebben: want zonder
daar acht op te geven, zal men gevaar van breken loopen. Houdt dan de Bol aan de
vlam van een Lamp, of Kaars, draaijende ze daar rond in. Maakt ze zo heet, als gy
kunt, zonder het glas te smelten. Steek dan schielyk het open eind van de Pyp in een
glas, met die vocht waar mede gy ze vullen wilt; dan zal de vocht daar in opryzen,
en maken ze byna vol.
De reden van dit opklimmen van vocht is, dat de lucht binnen de Bol en de Pyp
door de hitte in grote maat uitgedreven zynde, of ten minste daar door tot een grote
graad dunner gemaakt, het ingedoopte open eind van de Pyp, de drukking van de
omringende lucht afkeert, van dat deel van de vocht, dat de Pyp bedekt; maar de
Lucht drukt op alle andere deelen van de vocht in ’t open vat; en gevolglyk, alzo’er
geen, of een zeer kleine menigte lucht binnen de Pyp is, om ’t te beletten, zo dringt
de buitenste lucht door hare wigt de vocht op in de Pyp, tot dat zy in evenwigt komt
met de persinge der buitenlucht.
Zo de Pyp door dit middel niet volgenoeg kan worden gemaakt, zal ’t overige
daar, door een dunnen glazen Trechter ingebragt worden, waar van de Pyp uitnemend
dun moet worden en lang getrokken, en gestoken in de opening van de Buis; en dan
kunt gy door het blazen, de Brandewyn in de Pyp krygen; zo dat gy ’t zo vol en laag
vol kunt maken, als u behaagt.
Dr. Hook heeft in zyne Mikrographie een gereedschap beschreven om de
Thermometer mede te tekenen op graden, en te maken dat ze recht aanwyzen, de
graden van hitte en koude.
De Thermometers, of Thermoskopen zyn gereedschappen van een zeer groot
gebruik voor Tuinluiden in het behandelen van Bakken, of Stoven Zy toonen, op ’t
gezicht, den tegenwoordigen staat van de lucht, en weder in hitte, of koude; welke
dag in de Zomer, de heetste, of in de Winter, de koudste is, of welk deel van den
dag; en daar uit kan men menigvuldige nutte proefnemingen hebben en maken; te
weten, hoeveel de ene Lente dan de andere kouder is; welke Baden heetst, of kouder
zyn: en, in de hand van imand gehouden, die de koorts heeft, of andersins gebruikt,
zal ’t juist het vermindern, of vermeerderen van de koorts aantoonen.
Mr. Telende gebruikt een Thermometer, die een lange Pyp van ontrent twe voeten
lang heeft, en ontrent een achtste duim in ’t kruis wyd is; en hier in heeft hy
aangemerkt, dat de lucht koud is, als de geest tot vyftien duimen ryst: dat ze gematigd
is op zestien duimen en een halve, dat de lucht warm is, als zy tot achtien duimen
ryst. Deze is het teken van Pynappel hitte. Een heete lucht wordt voor twintig duimen
getekend, en zeer heete tot twintig en een half: maar in de gemene Engelse
Thermometers worden deze graden verscheidentlyk getekend. Zyne getemperde
lucht is ontrent onze warme; zyne warme onze heete; en onze heete lucht is ontrent
de zelfde, als zyne zeer heete.
Hy heeft enige Thermometers, enz. geschikt om zo wel in Broeibakken, als Stoven
gebruikt te worden; waar door imand in eens kan kennis van de graad der hitte krygen,
die onder de linie is, en van alle de graden van hitte, juist voor de natuurlyke groei
der Planten, van elke luchtstreek getekend, van de Middellyn af, tot op de twe en
vyftig graden breedte toe.
Deze Thermoters zyn met de namen en voorname plaatsen, met hare graad van
breedte en Somerhitte getekend, of ze Zuiden, of Noorden van de Middellyn leggen,
en de verscheiden tyden van de Lente, in verscheiden Landen.
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Door dit middel kan elke Hovenier weten, wanneer het goed zy zyne hitte in haar
kracht te gebruiken; en wat trap van hitte, ten voordeele van een Plant kan gebruikt
worden uit alle deelen van de wereld.
Mr. Patrik heeft zyne Thermometer op een schaal van negentig graden gebragt..,
welke van boven na beneden tellen; en ook een beweeglyke Wyzer daar aan gemaakt.
Het oogmerk hier van is te toonen, hoe de hitte, of koude veranderd wordt, van
den tyd af, dat men’er laatst op gezien heeft, naar de verschillende graden van hitte,
of van koude op allerleije breedten, gelyk uit de proef van twe Thermometers blykt,
die buitens lands zyn gemaakt, de ene door Dr. Halley, in zyne reizen na het zuide,
en de andere door den Kapitein Johnson, in zyne Reis na Groenland. De eerste heeft
de graad van hitte onder de Evenmachtlyn, en de ander een graad van koude, op de
88 graden Noorder breedte.
De Gereedschappen die alle veranderingen, ten aanzien van vocht, of droog, en
andere, welke in de lucht zyn, aan tonen, zyn de Barometers; zie Weerglas.
Hygrometer; zie Vochtwyzer, en Thermometer, of Thermoskoop; inzonderheid als’er
een Hygrometer by is; en de Thermometer toont den staat van de lucht in aanzien
van hitte en koude.
De Manier, die men in’t maken van aantekeningen, op de veranderingen van deze
Instrumenten maken moet, is die, welke door den hooggeach- Samuël Molyneux in
gebruik is.
Men moet hebben een Boek van aantekeningen voor alle de twaalf maanden van
’t Jaar, die gemaakt moeten worden zes malen op een dag. Op deze tyden moet men
zien
1. Hoe de Kwik ryst, of daalt in de Barometer.
2. Hoe veel de Hygrometer is veranderd.
3. Of de Brandewyn in de Thermometer ryst, of valt.
4. Van wat punt van het Compas, de wind waait, en hoe sterk naar de meeste
gissing, die men kan maken.
5. Of ’t regent, sneeut, hagelt, enz. en hoe veel.
Elk blad van ’t Boek word op verscheiden Ko-
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lummen verdeeld; de eerste voor den dag van de maand en week, de tweden voor ’t
getal der duimen, en deelen van een duim in de Pyp van de Barometer, waar op de
Kwikzilver staat, ten tyde als de aantekening wordt gemaakt.
De twede moet wezen om de graden aan te tekenen, welke de Wyzer van de
Hygrometer ter zelver tyd aantoont.
De derde is om ’t getal der duimen en deelen van een duim aan te wyzen, waar op
de Brandewyn in de Thermometer staat, als men aantekening doet.
De vierde is om aan te tekenen van wat kant de wind komt, en hoe krachtig.
De vyfde is om aan te tekenen hoe veel vocht, of regen, enz.’er valt; en van wat
hoedanigheid Wolken, of Lucht zyn.
Neemt by voorbeeld het volgende bericht van den tweden van Juni 1721; welke
Tafel hier wordt by gevoegd.

Volgens deze manier kan men een Wederboek van de plaats houden, daar imand zyn
verblyf in heeft; en door het vergelyken der bewegingen van het Kwikzilver, en de
geesten met het weder op zulke tyden, als de aantekeningen worden gemaakt, zal
een weinig oeffenings imand in staat stellen, om te voren een goed oordeel te vellen,
wat Weder het zal worden.
Om ’t netter te hebben, heeft menig den naam van de voornaamste uitheemse
gewassen op zyne Thermometers geschreven, tegen over de graden, welke men by
ondervinding weet hun dienstigst te wezen; en de naaukeurigste Hoveniers ontrent
London, zyn ’t eens om Thermometers van dit soort te gebruiken, welke by Mr. John
Fowler in Sweetin’s Alley gemaakt worden, by de Koninklyke Beurs, welke de namen
van de volgende Planten, tegen over de dienstigste graad van hitte hebben staan.
’t Geen de Eerwaarde Mr. Hales in zyn uitnemend Tractaat van de Vegetable
Staticks zegt, komt in myne Thermometer zeer na met de volgende graden, boven ’t
punt van vriezen, over een; te weten Meloen Distel 31. Ananas 29. Piamento 26.
Euforbium 24. Cereus 21 en een half. Aloë 19. Indiaanse Vyg 16 en een half. Ficoides
14. Oranjes 12. Myrten 9.
Mr. Boyle plaatzende een Thermometer in een Kelder, die recht in den grond van
een Rots was, die tegen de Zee aan stond, ter diepte van 130 voet was gehouwen,
vond de Brandewyn in den Winter en Zomer niet ver boven Gematigd. De Kelder
had 80 voeten diepte van aarde boven zich.
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Ik, zegt Mr. Hales, tekende myne zes Thermometers 1, 2, 3, 4, 5, 6. De
Thermometer No. 1. welke was de kortste, plaatste ik na ’t Zuiden toe, in de open
lucht. De Bol van No. 2. zette ik twe duimen beneden den grond; die van No. 3. vier
duimen; No. 4. acht duimen; No. 5. zestien duimen, en No. 6. vier en twintig duimen.
En op dat ik de hitte van de aarde op alle deze diepten te beter zoude kennen, is ’t
goed by elke Thermometer een glase Pyp te zetten, die aan weerskanten is
toegezegeld, die de zelfde lengte heeft met de Pypen van elke Thermoter, en met
gekleurde Brandewyn daar in tot de zelfde hoogte, als in elke Thermometer die daar
mede over-een komt; terwyl de Schaal van de graden van elke Thermoter op een
glyende Regel staat, en een Wyzer op de rug die op de Pyp wyst, die daar toe behoort.
Als men ’t eniger tyd een Aanmerking wil maken, door ’t Wyzertje op ’t punt van
het bovenste van de vocht in die Pyp te brengen, kan men hier uit een zeer naaukeurige
vergelyking maken, van de verschillende graden van hitte en koude, in de Pypen van
de Thermometers, op allerleije
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diepte. Door dit middel zal de Schaal van de graden, welke de ware graad van hitte
in de Bollen van de Thermometers aantoont; ook by gevolgen aantoonen, hoe veel
meer hitte elke graad van diepte der aarde, in vergelyking van de andere, heeft.
De Buizen van deze Thermometer, die boven den grond waren, waren voor weder,
en ’t nadeel van de lucht, door vierkante houtten Goten, bewaard; de grond waar in
ze stonden was steenaarde, in ’t midden van mynen Thuin.
Hy begon aantekening van ryzen, of dalen te houden, zederd den 30 Juli. Gedurende
den volgenden maand Augustus tekende hy aan, dat als de geest in de Thermometer
No. 1. welke stond in de Zon, ontrent den middag, tot 48 graden was gerezen. Dat
dan de twede Themometer was 45, de vyfde 33, en de zesde 31; de derde en vierde
op de tussenbeiden graden. De vyfde en zesde behielden dag en nacht byna de zelfde
graad van hitte tot op het laatste van de maand, wanneer de dagen korter worden en
koelder, en de nachten langer en kouder; toen vielenze tot 25 en 27 graden.
Nu zo machtige hitte van de Zon, tot twe voeten diep onder de aarde, moet
noodwendig veel doen, om de vocht op die, en groter diepten te doen opkomen, waar
door een grote en gedurige rook altyd, gedurende de warme Zonne, by nacht zo wel
als dag, moet opkomen: want de hitte is ter diepte van twe voeten nacht en dag, byna
de zelfde. Alzo de aandryving der Zonnestralen, aan de vocht van de aarde, een
fraaije golvende beweging geeft. Deze Waterdeelen, gescheiden en verdund door de
hitte, ryzen in de gedaante van Damp op; en de kracht van de warme en beslote hitte,
gelyk die is, welke ene, twe, of drie voeten diep in de aarde is, moest zeer
merkwaardig wezen, zo datze in de wortels met enige kracht kan indringen, gelykwe
gevoeglyk kunnen gelooven uit de grote kracht van de beslote dampen in Eolipiles,
in de verteerder van Beenen, en ’t kunstwerk om water door vuur te kunnen om hoog
brengen.
Zo de planten op deze wyze niet werden geholpen door vocht, was ’t haar
onmooglyk om in die brandende hitte, in ’t leven te kunnen blyven, welke men tussen
de twe Keerkringen heeft, daar ze in enige maanden geen Regen hebben: want schoon
de Dauwen daar groter, dan in deze Noorder luchtstreken zyn; echter waar de hitte
daar ongetwyffeld zo veel groter, dan de onze; dat ’t geen daar by dag uitwaassemt,
zo ver dat overtreft ’t geen by nacht in Dau nedervalt, als ’t geen by den Zomer
uitdampt, volgens ondervinding, de menigte van Dau overtreft, die’er by nacht valt.
Maar de Dau, die in een heete Zomer valt, kan aan de wortel der Boomen geen
goed doen, om dat ze wordt te rug gebragt van de aarde, door de hitte van den
volgenden dag, eer zo kleine menigte van vocht tot een merkwaardige diepte kan
zyn deurgezonken.
’t Groot voordeel derhalven van de Dau in heet weder, moet zyn overvloedig in
de gewassen in te dringen, verfrissende daar door hen niet alleen voor het
tegenwoordige; maar voorziendeze ook van een versen onderstand van vocht, tot
groter verspilling van den volgenden dag.
’t Is derhalven waarschynlyk, dat de Wortelsvan Boomen en Planten door middel
van de warmte der Zon worden besproeid, door nieuwe onderstand van vocht; welke
door de zelfde middelen met enige kracht in de Wortels indringt. Want zo de vocht
der aarde dus niet wierd gaande gemaakt, moesten alle de Wortels hun voedzel alleen
ontfangen door het opslurpen van de naast daar by komende vocht uit de aarde, en
gevolglyk zal het opperste van de aarde, die naast aan de oppervlakte der wortelen
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is; altyd zo veel droger zyn, als zy nader is aan de wortel, ’t geen is ondervonden zo
te wezen.
De Wortelen zouden ook in droog zomerweder kwalyk worden aangezet, om
genoegzame vocht op te slurpen, zo het dus in de zelfde, door de indringende warmte
der Zon niet werd gebragt: waar van daan ze door de zelfde natuurlyke hitte te gelyk
met de aantrekkende kracht der haairbuisjes, daar wordt, door de lighamen en takken
der gewassen opgevoerd; en van daar in de bladen opgaande, wordt ze daar zeer
krachtig bewerkt in deze dunne blaatjes, en door de warmte der Zon gebragt tot een
golvende beweging, waar door ze zeer overvloedig wordt weggehaald, en door de
oppervlakte deurgewaassemd; waar van daan ze met gróte snelheid in de lucht
opklimt, zo dra ze zich ontward vindt.
Maar als op ’t laatst van October de kracht der Zonne zo veel was verzwakt, dat
de eerste Termometer tot drie graden boven ’t vriezend punt viel, de twede tot 10,
de vyfde tot 14 graden, en de zesde tot 16 graden; moest de snelle golving der vocht
van de aarde veel verminderen, zo wel als het opklimmen van ’t sap, en de bladen
geel worden, en afvallen.
De grootste graad van koude in de volgende Winter, had men in de eerste twaalf
dagen van November. Gedurende dien tyd was de Thermometer vier graden beneden
’t vriezend punt gevallen, en de diepste tien graden. ’t Ys was in de Slooten een duim
dik; de grootste warmte der Zon in de Winterzonnestand, op een schonen stillen
vriezenden dag, tegen ’t Zuiden van een Muur, was 19 graden: doch 11 boven ’t
vriezend punt.
Van den tienden January, tot den 29 van Maart was ’t droog weer, wanneer ’t
groene koorn zo schoon begon te staan, als ’t ooit gezien was: maar van den 29 van
Maart 1725. tot den 29 Septemb. daar aan volgende, regende het elken dag meer, of
minder, uitgenomen tien, of twaalf dagen, ontrent het begin van Juli; en die gantse
jaartyd bleef zo koel, dat de Brandewyn in de eerste Thermometer rees tot 24 graden,
uitgenomen nu en dan een korten tyd in zonneschyn. De twede alleen tot 20 graden,
de vyfde en zesde tot 24 en 23, met zeer weinig verandering. Zo dat gedurende dezen
gantsen
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Zomer, die deelen der wortelen, welke twe voeten onder den grond waren, drie of
vier graden meer warmte hadden, dan die, welke maar twe duimen hadden, onder
den grond; en tot een midde, was de algemene graad van hitte, dees gantse Zomer
deur, zo wel boven als onder den grond niet groter, dan de middelhitte van de
voorgaande September. Zie Miller.
De gewassen vereissen om te groejen, zo wel koude, als warmte; en deze beide
moeten na hare eigenschappen, beloop der Saisoenen, in elks luchtstreek wezen, om
te doen groejen, en rype vruchten voort te brengen; zo men in Kassen ze wel wil
telen; en dit dient zo wel in acht genomen te worden, als elk naar zynen aart te
besproejen. Dit kan kwalyk wel geschieden dan door Wederglazen, en deze moeten
een geleidsman der ondervindinge wezen, welke ons doet afnemen, welke graad van
warmte ze vereissen.
Die vruchten van andere, inzonderheid warmer landstreken, alhier willen kweken,
of de Saisoenen vervroegen, om de Zomervruchten in de Lente, en de Herfstvruchten
in de Zomer ryp te hebben, moeten glaze kassen hebben, en in ider een Weerglas
van gelyk maakzel, die op gelyke graden van warmte, of koude ryzen en dalen.

Hoe men zulke maken kan.
Weerglazen met Bolletjes zyn altyd beter, dan met rolronden, of cilinders; zo om
datze de Buizen te veel verkorten, als om datze niet zo gelyk uitgeblazen worden,
als de bolletjes; en zo gemaklyk in de mond niet verwarmd worden. Deze Weerglazen
moeten noch te lang, noch te kort wezen, want in ’t laatste geval zyn de graden te
klein, en in ’t eerste makenze te veel belemmering, en kunnen in de Bakken kwalyk
worden geplaatst. Een Weerglas, wiens pypje vyftien duim lang is, en de holte als
de opening der nevensstaande ( ○ ) en wiens Bolletje een duim en twe linien
Rynlandsen diameter heeft, is bekwaam om met sterke Voorloop, die sterk uitzet, te
worden gevuld, en daar de grootste koude en hitte naar af te nemen. In zo een Pypje
zal de vocht zo hoog niet ryzen, dat de lucht die’er boven is, veel zal wederstaan.
Vooral niet als het Pypje boven een weinig is uitgezet: want als de bovenlucht te
veel wederstand bood in de warmte, zoude het bolletje bersten. Echter moet’er boven
de vocht in het Pypje wat lueht blyven, om de vocht by den anderen ongescheiden
te doen blyven, ’t geen anders licht, wanneer ze door de warmte te schielyk aangedaan
werd, zoude geschieden. De minste drukking door krimping, of zwelling van ’t
plankje, doet het bolletje ook breken. Om dit voor te komen, is een plankje van
Palmhout best, dat wit geverwd is, en waar op de graden met zwarte streepjes getekend
staan: die van vyf tot vyf genommerd worden. Dit Plankje moet een diep holletje
hebben, om ’t Bolletje in te leggen, een groefje voor ’t Pypje; een gaatje om aan te
hangen, en de breedte van twe duimen.
Zo de Pypjes van evenveel wydte overal konden worden getrokken, en de bolletjes
van evengrote evenredigheid met de Pypjes, zoude men de Buizen ene bepaalde
lengte naar de uitzettende kracht van ’t vulzel kunnen geven. Maar alzo dit niet kan
zyn, zo is ’t niet nodig de Pypjes op de langte van zeventien duimen juist te maken,
om daar na ze zo veel in te korten als men vinden zal dat het Bolletje te groot, of te
klein is geblazen.
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De vocht moet zichtbaar gekleurd zyn, op dat men van buiten de gesteldheid der
lucht in de Kassen zoude kunnen ontdekken, waarom de Pypjes wydgenoeg en de
vocht gekleurd en uitzettende genoeg moet wezen. Dierhalven is Kwik hier niet goed.
De verkiezelykste kleur is blaau, of hoogrood, en ’t laatste beste als licht te maken.
Om deze te maken, neemt een half pint van de allesterkste Voorloop van
Koornbrandewyn, doe daar op drie oncen zeer sterk gedroogde Vlierbessen; stootze
fyn; gietze daar op, en getrokken zynde, zachtjes af; laat het nog een tyd lang
bezinken, en giet het dan weder af, dan zal de kleur hoogrood zyn.

Men vult de Bolletjes op deze wys.
Men jaegt’er de grove lugt door warmte, zo wel uit het Bolletje als Pypje. Waarna
men ’t open van ’t Pypje, het Bolletje omhoog zynde gehouden, in de gekleurde
Voorloop steekt, en een zesde gedeelte van het Bolletje daar mede gevuld wordt.
Daarna brengt men ’t Bolletje weder op ’t vuur, om door sterke koking de lucht daar
gans uit te jagen, waarna het Pypje weder schielyk, als te voren, in de vocht gestoken,
en in eens overvloedig gevuld wordt. ’t Geen niet kan geschieden zo men de eerste
reis te veel vulzel, of vocht in ’t Bolletje doet komen; alzo dan door het sterk koken
de vocht te gelyk met de lucht wordt uitgedreven.
Als ’t Glas gevuld is, en in vriezend weder ’t zelfde in de lucht komt, laat men ’t
aanstonds inkrimpen, en onderzoekt dan, of’er tussen de vocht enige lucht is; en
daarna, of’er niet te veel, of te weinig vochts in is, om tot de vereiste hoogte, of laagte
te zakken. Is’er te veel vochts in, wordt het Bolletje weder op ’t vuur gehouden, om
de vocht naby de boven opening zachtjes te doen verhoogen, waar uit men dan de
overvloedige vocht, met een haair Pypje zachtjes zuigt: maar is’er te weinig in, moet
men ’t geen ontbreekt, door schielyk omkeeren van ’t Pypje in de Voorloop daar toe
laten vloejen. Maar dit geschiedt niet, of de lucht zal tussenbeide de onderste en
bovenste vochten geraken, die alsdan aanstonds met een dun koper draadje in de
opening van het pypje te steken, by manier van pompen, daar moet worden uitgehaald;
’t geen ook geschiedt als’er lucht tussenbeide raakt.
Na het behoorlyk vullen, wordt het Pypje van boven met wat Was, of Lak gestopt,
of met het
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Glas zelve toegesoudeerd. Vervolgens worden de graden op het palmhoutenplankje,
met groter,of klein der verdeelingen gedeeld, en ’t plankje naar gelang meer, of min
ingekort.
Wat het tekenen der graden belangt voor Kas-Thermometers: men moet aanmerken,
dat gezonde luiden van tussen de dertig en seventig jaren, ’t Bolletje in den mond
warm makende, de vocht tot gelyke hoogte doen ryzen: maar dat die vocht hooger,
of minder hoog zal ryzen, naar de evenredigheid van wydte die’er tussen de Bol en
’t Pypje is. Dit punt van warmte op ’t plankje vast gesteld zynde; moet men ’t punt
van ’t minste vriezend weer, in de open lucht vast stellen.
Om dit naar behooren te doen, moet het in ’t Voor-, of Na-jaar geschieden, als de
bekwaamste tyd; wanneer men in de Morgenstonden, in de openlucht een weinig
vorst heeft te wachten; en dat zo veel, dat de Slooten niet gerimpeld zyn; dan zal ’t
Weerglas tot vyftien graden zakken, want als het Water der Slooten begint te rimpelen,
komt de Thermometer tot 14 graden. Tekent dan ’t merk van 15 op ’t plankje, met
een potlootje. Neemt dan de Thermometer van het plankje; houdt het Bolletje in de
mond tot bloedwarmte; maar om dat daar een kwartier uur toe vereist wordt, kan
men het door een kooltje vuurs te hulp komen, door het zo veel te verwarmen dat
het na gissing in ’t pypje, ontrent dertig graden boven vorst is; waar door de tyd van
’t in de mond houden wordt verkort. Als de vocht zo hoog is gebragt, als door de
warmte des monds geschieden kan, moet men de Thermometer schielyk op ’t plankje
leggen; en die hoogte daar op tekenen, waarna men de tussenwydte van vorst en
bloed-warmte in dertig gelyke deelen moet verdeelen; en dan vervolgens vyftien
gelyke deelen nederwaarts tellen; wanneer men de laatste verdeeling van, o. by ’t
Bolletje zal bevinden. Men maakt boven de vyf en veertigste tot de vyftigste graad,
nog vyf verdeelingen. Dit geschied zynde, zal men de verdeelde graden met schrappen
voor goed op het plankje tekenen, en vervolgens de cyffers met zwarte verw daar op
zetten. Hier na moet men ’t Pypje ontrent drie duimen boven de vyftigste graad
inkorten, ’t geen door een scherp vyltje in de rondte van ’t Pypje licht om doen is;
vervolgens zal men de opening van ’t Pypje door een aangeblazen puntige vlam van
een dik dooroliet katoene lemmet, waar in men ’t Pypje houdt, en tegen welks opening
een ander Pypje gesmolten, en langzaam in minder hitte afgetrokken wordt met glas
toe souderen.
Als men zulk een Weerglas gemaakt heeft, kan men’er ten allentyde een toestellen,
zonder voor-, of najaar af te wachten.
Hoe groot de koude in de open lucht mag wezen nooit zal de vocht in ’t Bolletje
zakken.
Alzo de Weerglazen in de Kassen tot de gewassen van warmer luchtstreek
behooren, of tot vervroeging der rypwording onzer vruchten, en tot de laagte van
vorst, niet mogen zakken, noch tot de hoogte van vyftig graden ryzen; zoude men
ze kunnen verkorten. ’t Komt’er niet op aan of ’t Pypje overal evenwyd is, als’t maar
zo veel niet scheelt, dat het gemaklyk te zien is: want het komt hier maar aan op de
merken van vriezend weder, en de uiterste warmte, waar op men in Kassen de
Weerglazen nooit moet laten komen: maar de tussenwarmte altyd, zo veel doenlyk,
waarnemen.
De Weerglazen in de openlucht zyn nodig om zich daar na te schikken tot het
voorkomen van Vorst, door bedekking van buiten, maar om ze voor vliegende
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stormwinden te dekken, en daar voorkennis van te hebben, heeft men een Weerglas,
of Barometer van noden.
thuin. Zie tuin.
thuinman. Zie tuinman.
thym. In ’t Latyn Thimus. ’t Is een Plant, of Heestertje waar van men vele soorten
heeft: maar ze verschillen naaulyks van den anderen: waarom we hier gene beschryven
zullen, dan die, welke gemeenlyk de Thym van Krete wordt geheten.
Beschryving. De Thym van Krete, of Kandie, groeit een voet hoog. De takken zyn
houtig, knobbelig en dicht. De bladen klein, smal, wit, en staan tegen malkander
over. De bloem heeft een Helmsgedaante, omhoog in twe lippen verdeeld; zy wast
aan den top der takken Kroonswys. ’t Zaad is byna rond en in een huisje besloten,
waar in’er vier zitten.
Plaats. Deze Plant groeit in alle heette en magere Landen op steenige Bergen, en
inzonderheid in Kandie; zy bloeit in Juni.
Eigenschappen. Thym met Water en Honig gekookt, en ’t afziedzel gedronken,
is goed tegen moeilyken hoest en kortademigheid. Zy doet wateren, zet de Nageboorte
af en de dode Vrucht. Zy doet de Stonden voortkomen. en ontbindt het gestolde bloed
in ’t lighaam. Als zy gestampt is met gehonigde Azyn, die men Orymel noemt, en
een weinig Zout; zuivert het den Buik van dikke Slym, en de scherpe en gallige
vochten.
De pappen van Thym gemaakt, die in Wyn zyn gekookt, bezadigen de pyn van
Heupjicht, de winderigheid van den Buik, en de Darmen. De Thymreuk is uitnemend
voor die de Vallende-ziekte op ’t lyf hebben, ’t menigvuldig gebruik van Thym met
Wyn, of met Wei is zeer goed voor droefgeestigen.

Hoe men Thym kweekt.
De Thym wordt gezaaid, en geplant; by een Bosjen, nemende verscheiden takjes met
de wortels, waar uit ze voortschieten; men moet ze planten met een wyd Plantyzer,
gelyk men alle soorten van houtgewassen doet.

Thymwyn.
Men moet de Thym plukken, als zy in den
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bloem is, ze laten drogen en stampen, daarna moet men ze in een Ton doen, en daar
witte Wyn over gieten. en ze den tyd van veertig dagen welgesloten houden.
Eigonschappen. Deze Wyn dient tegen de moejelyke verteringe der spyze, tegen
afgang, persing, zenuwpyn, en ingewanden, om het hart, tegen de koude van de
Winter, en de Venynige Dieren, na de beet, waar van men een koude gewaar wordt,
te bewaren, of wel waar van de plaats verrot. De Oregowyn is van de zelfde kracht.
tienderekening, in ’t Latyn, Logistica Decimalis, komt meest in de Landmeetkunde
te pas, alzo de Landmeters om de moejelykheid der breuken te myden, de Roe in 10
voeten, een voet in 10 duimen, een duim in tien lynen te verdeelen; wordende achter
de Roeden een stip, of streepje gezet. De rest van de cyferen wyst dan van zelve de
Voeten, en duimen aan. Wy zullen hier de vyf zogenaamde Specien laten volgen,
want meer wort’er niet vereist om ze te verstaan.

1. Van de Tellinge.

2. Van de Vergaring.
Let alleenlyk, dat de gelyknamige juist onder een komen te staan, en vergaart naar
de gemene manier, als of’er gene stippen stonden, dus:
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Vergaart.

3. Van de Aftrekking.
Let op het zelve, als boven, en trekt naar de gemene wyze af.

4. Van de Vermenigvuldiging.
Vermenigt de gegeve getallen, en snydt door het stip van achteren zo veel letteren
af, als’er samen in beide getallen achter staan.

Merkt, dat alle zulke vermenigvuldigingen een vierkante vlakte uitbrengen, waar van
in de Landmeetkunde.

5. Van de Deeling.
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Het Deeltal moet ten minste zo veel letteren achter het punt hebben, als de Deeler,
of daar zo veel nullen moeten achter gevoegd worden; dan deelt als gemeenlyk
geschiedt, en snydt van de uitkomst door den stip zo veel letters af, als het Deeltal
meer letters achter aan heeft, dan de Deeler.
1370.1 Deelende door 456.7, is de uitkomst 3. of 3. Roeden, dewyl het Deeltal
geen letter achter het punt meer heeft dan de Deeler.
1552.78 deelende door 456.7 komt 3.4
314.496 deelende door 7.8 komt 40.32

Bewerking.
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Deelende 577 door 23, komt wel 25; maar om de breuk te krygen, voegt achter het
deeltal drie, of meer nullen, dan komt 25.087. genoegzaam. Of 234.5 deelende door
5.85, voegt boven twe nullen by, komt 40.1 ontrent; die het nader begeert, of als’er
meer naukeurigheid vereist wordt, kan’er meer nullen byvoegen.

Bewerking.

timmerman. Een goed Timmerman behoort de Tekenkunst te verstaan.

Voornaamste verplichtingen der Timmerlieden, over welke zy zich behooren
te onderzoeken.
I. Of zy hun werk met de vereischte hechte zamenvoeging gemaakt hebben, dan of
zy door slordig werk den eigenaar op nieuwe onkosten gejaagd hebben; zynde zy
gehouden om de verongelyking en schade te vergoeden.
II. Of zy de deugdelykheid en dikte van ’t hout genomen hebben, zo als het werk
vereist; anders zyn zy verplicht om de schade te vergoeden, die zy door hun bedrog
hebben veroorzaakt.
III. Of zy hunne bedonge maat in oprechtheid geleverd hebben, dan of zy, of
anderen door hun aangesteld, daar in te kort gedaan hebben; alzo men verplicht is
om te vergoeden wat men’er op gewonnen heeft, of onrechtmatig doen winnen.
IV. Of de Knechts hun werk gedaan hebben, zo als ’t behoort; of zy geen meer
dagen hebben gesteld, dan zy bezig zyn geweest; geen hout van hun Meester, of
anderen, voor welke zy arbeiden, hebben gestolen, ofte den tyd met onnuttig
dagdieven doorgebracht hebben; moetende in alle deze gevallen vergoeding van ’t
begane ongelyk gedaan worden.
tin. Is een wit, glimmend, smeedbaar Metaal, dat harder dan Lood, en gemaklyker
te smelten is. ’t Is zeer zwavelig: men haalt het uit verscheiden plaatsen van Europa,
en inzonderheid uit Engeland. Men onderscheidt het in drie soorten. ’t Eerste is Tin
gelyk men ’t uit de Myuen krygt, men noemt het zuiver Tin; ’t is zagt, en geeft geen
geluid. ’t Twede is gemeen Tin. Dit is een mengsel van Tin en Lood en geel Koper.
’t Derde is een mengsel van Tin, Bismuth, rood Koper en wat Zinck, men doet’er
ook wel eens wat Regulus van Antimonie by. Dit tin is hard, klinkend, en gelykt wel
na Zilver, als ’t wel gemaakt is.
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tinctuur. Zie afverfzel; ’t Is een Kunstwoord der Chymie. ’t Is een Treksel, of
Scheiding van zekere kleur uit een, of verscheiden mengselen, en door middel ener
daar toe bekwame vocht gemaakt, en die een gedeelte van hare zuiverste
zelfstandigheid medeneemt: want zy verlaat haar eigen lighaam in ’t smelten, en
vereent zich met de vochten, om ze kleur en krachten te geven. Dus maakt men in
de Artzeny bereiding Hoofd-, Maag, Scheurbuik-Tinctuur, enz. Men trekt Tincturen
uit Rosen, uit Koraal; en in de Memories van de Academie de Science, maakt men
gewag van gemengde vochten, by voorbeeld van zouten, die men uit het Koorn haalt,
en welke men zegt zeer bekwaam te zyn, om Tincturen zelf uit enige edele gesteenten
te trekken, en die bekwamer zyn om dit uit voeren, naar gelang datze ’t smeltsel van
Vitriool roder maken.

TINCTUUR VAN ESMERAUDEN.
Men moet dit gesteente stampen, en trekken’er een Tinctuur van, met Brandewyn
op een heet Bad, herhalende het trekken. Als gy ze hebt deurgezygd, zult gy’er een
groene geest van halen.

Krachten van de Tinctuur van Esmerauden.
Men geeftze van zes druppen in ’t water van Zuring, van Tormentil, Weegbree, om
de persing te genesen, en de maag te versterken.

TINCTUUR VAN RODE KORAAL.
Men moet de Koraal in ’t Sap van Limoen laten smelten, en den tyd van acht uren
laten trekken, waar na men ze moet deurzygen. Gy zult in ’t deurzygsel doen zes
oncen Suiker, laten ’t vier dagen staan trekken, zetten ’t daar na op heet zand, en
laten ’t uitdampen op de dikte van Siroop.

Kracht van de Tinctuur van Koraal.
Men geeftze in ’t bloeden en in de persing met een lepel vol. Dit middel geneest
kwaadaardigheden, als het in een afziedsel van Violen wordt ingenomen.

GOUD TINCTUUR.
De verbeelding die ik heb, dat de natuurlyke warmte van de Maag beter kan ontbinden
en scheiden, dan alles wat men kan bedenken, doet my echter zekere bereidingen
niet overslaan, die men kan maken, en my hier ook die geven, welke de Maag niet
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gemaklyk kan verteren en scheiden, en daar uit een geneeskrachtige, of voedzame
stof halen.
Men kan uit het Goud een Tinctuur halen, als men op deze wys te werk gaat. Men
zal een half once Kalk van Goud nemen, dat wel is gereverbereerd, sponsachtig en
bruinrood van kleur; en dit in een Matras gedaan hebbende, giet’er overgehaalde
Brandewyn op, die met Zout van Pis is aangezet, zo dat zy drie vingeren breed op ’t
Goud staat. Met moet de Matras toe souderen en ze op een Bakkers Oven laten
trekken, terwyl men van tyd tot tyd de stof een maand lang roert; of als men ziet dat
ze ros is geworden, gelyk bloed, zal men de Matras openen, en gieten’er het Tinctuur
af, in een Bottel van dubbeld Glas; en ze hebbende wel doen sluiten, zal men
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op de Goudkalk nieuwe Brandewyn gieten, die met vluchtig zout van Pis is aangezet.
Hebbende de Matras daar na weder met Glas toegezoudeerd, zal men het trekken
herhalen, en gaan daar mede voort, tot dat de vocht niet meer kleurt. Hebbende daarna
alle deze Tincturen gemengd en laten met malkander trekken, in een Matras dat met
een Weerstuit-glas is gedekt, dat wel dicht is toegesmeerd, den tyd van tien, of twaalf
dagen, zal men ’t gieten in een Kolf van Glas, met een naauwen hals; en het hebbende
met zyn Kapiteel gedekt in een laau Mariebad geplaatst, maakt’er een Ontfangglas
aan vast, smeert alle deze famenvoegzelen wel toe. Men zal’er door een zagt vuur
’t meeste gedeelte van de vocht afhalen, welke nog tot andere gebruiken kan dienen.
Men zal op den bodem der Kolve de rode Goudtinctuur vinden, die’er byna als olie
uitziet; welke men kan smelten in allerlei vochten, en gevenze van drie, of vier
druppen tot acht.
Men kan op deze geconcenteerde Tinctuur nog doen vyf, of zesmaal zo veel
overgehaalde Geest van Wyn, en na enige dagen ze te hebben laten trekken, ze
overhalen in een laau Mariebad, en herhalen zelf verscheidenmalen, ’t opgieten van
nieuwe Brandewyn op de Tinctuur, even gelyk ’t trekken en afhalen, om ze te
verhevener en volkomener te maken; men kan dit Tinctuur den naam van drinkbaar
Goud geven.

Krachten van het Goudtinctuur.
’t Is een middel, dat in staat is om een grote hulp in allerhande ziekten toe te brengen,
die ’t hart aantasten, of de hersenen, of de edele deelen, om dat ze de Radicale vocht,
en de natuurlyke warmte bewaart, en ze herstelt naar dat men ze van noden heeft, de
levens en dierlyke geesten verkwikt, en alle nodige kracht wedergeeft aan de deelen
en dezelfde behoudt.

Aanmerking op zekere toebereidzelen.
Quercetan pryst zeer een Tinctuur om ’t welke gereed te maken, men de Kalk van
Goud met gedestilleerde Azyn trekken laat, tot dat deze scheivocht zeer rood is
geworden. Hebbende ze daarna afgegoten en toegestopt, doet hy nieuwe Azyn op
de Kalk, zo lang tot dat’er geen verwzel meer af komt. Hebbende daarna op een
Mariebad daar ’t meeste van de Scheivocht afgehaald, giet hy op de Tinctuur, die op
den Bodem blyft, overgehaalde Brandewyn, om ze enige dagen met de Tinctuur te
laten circuleren; haalt’er die geest af; doet nieuwe Brandewyn op de Tinctuur en
hebbende herhaald dezelfde bewerking verscheiden reizen, vindt hy het zelfde zoort
van zeer rode Tinctuur op den bodem van het Vat.
Grulinguis beschryft een Glas, of Robyn van Goud, ’t welk hy bereidt van een
half once fyn Goud dat is gevyld, of Bladgoud, en acht oncen Antimonie van
Hongaryen gestoten, ’t geen hy sachtjes met malkander in een Kroes laat smelten.
Hebbende het daarna in een Bak uitgegoten, en tot fyne poejer gestooten; kalcineert
hy ’t langen tyd, even als men de Antimonie kalcineert, als men daar Glas van wil
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maken, tot dat’er al de Zwavel der Antimoni wel is uitgehaald. Hebbende daarna een
deel van de Poejer in een kleine Kroes gedaan, en de Kroes gezet op een Metaal
klomp, in een bekwaam Fornuis, doet hy de poejer smelten; en ze hebbende in een
kopere Bak uitgegoten; vindt hy daar ’t Goud aan Glas, en van Robyne kleur; ’t geen
hy uitnemend houdt om zachtjes door braken te zuiveren; om de Waterzucht te
genezen, en alle koude ziekten, en tot den Wortel toe de Pokken, en de ziekten die
ze verzellen. Hy pryst ze ook tegen de Pest en de ziekten en de besmettelyke ziekten,
om het bloed te zuiveren, en de jichtigen hulp toe te brengen. Men geeft het van een
tot twe grein. Hy wil ook, dat men uit die Robyn, fyn gestooten, haalt een Tinctuur
met overgehaalde Brandewyn; daar men twe grote lepels vol van kan ingeven; en
dat deze zonder braken, of afgaan te veroorzaken, sterk doet zweten, en de hooplooste
ziekten, door bloedzuiveren geneest, verbeterende de vochten, tot bederf geschikt;
en doende alle de onzuiverheden van het lighaam deurwaassemen.
’t Is van belang een mengzel van drinkbaar Goud te geven, dat aan den Heer
Langelot is medegedeeld. Zie daar, hoe hy wil, dat men een Filosofife Meulen moet
laten maken van fyn Staal; en hebbende fyn Goud aan dunne plaatjes gemaakt, en
met een schaar ’t Goud, dat men bereiden wil, aan kleine stukjes gesneden, maakt
men ’t fyn in een werktuig, dat zonder ophouden van den morgen tot den avond, een
gantze maand lang gemalen wordt, houdende de Meulen, met een enkel papier gedekt,
om te beletten, dat’er geen stof altoos in valle; en eindlyk, dit Goud, als tot ondeelbare
deeltjes hebbende vermalen, doet hy ze in een krom Glas, dat wat platachtig is; en
’t daarna in heet Zand hebbende gezet, en een klein Ontfangglas aan ’t eind daar van
gedaan hebbende, zet men dit Goud met een allengskens toenemend vuur aan, maar
dat op ’t eind zeer hevig wordt; wanneer’er enige rode druppen uitkomen; en deze
hebbende alleen geweekt, of met de getartarizeerde Brandewyn gemengd, worden
ze een drinkbaar Goud, dat recht is, zonder te vrezen, dat’er iet mede gemengd is.
Hy wil ook, dat men in de zelfde Molen hebbende gemalen ’t geen is overgebleven,
en ’t hebbende tot ondeelbare deeltjes, als de eerste reis gebragt, en ’t zelfde zo
menigmalen hebbende herhaald, als nodig is, men al ’t Goud eindlyk in vocht kan
verkeeren. Redenerende over deze bereiding, zegt hy nog, dat ze zeer eenvoudig
schynt; en een langen arbeid vereist. Zo men ze wel in overweging neemt, zal men
ze zeer redelyk vinden, om dat men dikmaal ondervonden heeft, dat dit soort van
fyn malen, door de natuurlyke geschiktheid van ’t Staal geholpen, waar van het tuig
gemaakt is, niet nalaat het wonderbaar Zout der Lucht na zich te halen;
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’t geen zich allengskens in de gaatjes van ’t Goud indringende, ongelyk meer bekwaam
tot dat oogmerk is, als alle de Glaze noch goude Mortieren, die men daar toe zoude
kunnen gebruiken.
Deze bereiding heeft iet in zich, dat zeer groten schyn heeft om niet te verdienen,
dat imand, die zeer nieusgierig en ryk is, daar niet een proef van neeme; en niet te
worden, noch door de moeite, noch oplettenheid afgeschrikt, die genomen moet
worden om de Meulen net te maken, noch door den langdurigen arbeid, die tot zo
een bereiding vereist wordt. Want behalven, dat het Goud uit zich zelve onbekwaam
is, om ingenomen iets kwaats uit te voeren, zo geven verscheiden andere bereidingen,
die men daar van maakt, grote rede om iets goeds te verwachten van deszelfs
bereidingen; om dat door de proeven, die men daar van in de Maag van een Kapoen
genomen heeft, ’t verlies van de ware kleur aan ’t Goud, terwyl ’t daar in was,
overgekomen, niet konde komen, dan van de natuurlyke warmte door ’t vluchtig
Zout geholpen, en door ’t zuur der mage van dat Dier, ’t geen dat trekzel daar
uitgehaalde en zich eigen gemaakt had, schoon dat Goud gene andere bereiding heeft
gekregen, dan die van onder den Hamer tot Bladgoud te zyn geslagen. Men heeft
zeg ik veel reden om daar iet voordeliger van te wachten, als men ’t zal getrouwelyk
en kunstig hebben bereid.

TINCTUUR VAN ZILVER.
Men zal in een Matras een once zuiver fyn Zilver aan plaatjes geslagen, of aan greinen
gemaakt doen, en daar op hebbende gegoten drie oncen goede geest van Salpeter,
zal men de Matras zetten in magtig heet zand, latende het daar op tot dat de geest
van Salpeter ’t Zilver wel ontbonden heeft. Hebbende daarna een pond gemeen water
by zoveel Zeezout gedaan, als’er in kan smelten, en ’t deurgelekt in een zuiver aarden
vat, zal men daar ’t smeltzel van Zilver in afgieten, latende op den grond van ’t Matras
de weinige onzuiverheden, die daar in konden wezen. ’t Zure deel van ’t zout, door
dat middel, zich met het zoute zwavelige vluchtige van de geest van Salpeter hebbende
verenigd, en ’t zoute vaste deel van ’t zelfde zout, met het zure van de zelfde geest
vereend; zal deze geest niet nalaten ’t Zilver te verlaten, dat het ontbonden heeft door
’t te laten vallen.
Dit zal ’t nog veel meer moeten doen, zo men daar een goede menigte van Fontein-,
of Rivierwater, helder en wel door lywaat gelekt, opgiet. Want de geest van Salpeter
zich van alle kanten verzwakt vindende, zal alle deeltjes van ’t Zilver laten vallen,
die hy ontbonden heeft, zonder dat het nodig zal zyn enig schudden, of stoten te
gebruiken, ’t welk ’t gezoute water zoude kunnen doen, aan de geest van Salpeter,
of aan ’t Zilver, om ’t omlaag te doen vallen; alzo alle de schuddingen, hoe hevig
aan ’t smeltzel gegeven, ’t zy met den arm, of met stoffen, die zwaarder, of vaster
zyn dan ’t Zeezout, nooit zo veel zouden uitvoeren, als die Zoutdeelen zonder
schudden doen, als zy zich met de geest van Salpeter vereenden, waar van ze de
gaatjes vervullen, terwyl de puntige deeltjes van de geest van Salpeter over en weer
in de kleine tussenwydten indringen, welke ze open laten.
Van deze waarheden zal men ten volle overtuigd zyn, zo men de vocht laat
uitdampen tot een korstje, die boven op de Kalk van Zilver staat, na dat ze zal
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nedergestreken zyn. Want men zal op den bodem van het vat vinden een
gekristalliseerd zout, ’t geen uit Zeezout en de geest van Salpeter bestaat, ’t geen
zich vereend heeft, als ’t Zilver is gestreken. Zonder daar van te spreken, dat, zonder
enig tussenkomen van Zeezout, ’t enkel water in menigte op dat smeltsel van Zilver
gegoten, dit kan doen stryken; schoon men niet kan met enige reden zeggen, dat het
enige stoot, of schudding daar van kan lyden, en men niet zeggen kan, dat het iet
anders lydt, dan de kragt van ’t scheiwater benemen, door de deelen daar van van
een te scheiden, en zich tussen de déélen daar van in te zetten, door hare punten te
verzwakken, ze onbekwaam te maken, om ’t Zilver op te houden, en hangende te
houden in den schoot, van ’t geen ze had gescheiden, en gedwongen, te verlaten, en
na den grond stryken.
Daarna zal men de Kalk van Zilver laten bezinken, en de heldere vocht, die daar
op komt zachtjes afgieten. Men zal ze wassen en herwassen met zuiver water, tot
datze zoet is. Hebbende ze daar na droog gemaakt, zal men ze in een Matras doen,
en daar een half once vlug zout van Wynsteen hebbende bygedaan, en zo veel Pis,
en twaalf oncen overgehaalde Brandewyn opgegoten, zal men de Matras met een
kleinder dekken, om ’t’er als een weerstuit-glas aan te doen dienen; en de
samenvoegzelen daar van wel dicht toegemaakt hebbende met een natten Blaas, zal
men ’t Vat in Zand op een Bakkers Oven zetten, waar op men ’t vyftien dagen, of
drie weken zal laten staan, schuddende de stof van tyd tot tyd eens om, tot dat de
Brandewyn de kleur van een fraai hemelsblaau heeft gekregen. Hebbende naderhand
de Vaten los gemaakt, zal men die Tinctuur in ene Bottel van dubbel glas afgieten;
en ze wel gesloten hebbende, zal men ze in dien staat ten gebruike bewaren; of ze
in een kleine Kolf van glas hebbende gedaan, die een naauwe hals heeft, op een
Dampbad gezet hebbende met zyn glaze Capiteel met een toegesmeerde hals, zal
men’er van trekken ontrent twe derde Brandewyn, en men zal op den grond van de
Kolf ’t geconcentreerde Tinctuur vinden, dat men zo wel als ’t eerste bewaren zal.

Krachten van ’t Zilver Tinctuur.
Het is niet anders, dan een scheidinge van enige zilvere deeltjes, welke ’t vluchtig
zout van Wynsteen en Pis gescheiden heeft, en daarna verheven gemaakt door de
Brandewyn. Men pryst ze echter zeer in Apoplexien, Vallendeziekten, dra-
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jingen in ’t hoofd, schele hoofdzweer en andere hersenziekten, als men ze in bekwame
vocht van vyf tot zes druppen tot twaalf en vyftien geeft.
Men kan by de overgebleven Zilverkalk in de Matras, nog zo veel vluchtige geest
van Wynsteen en Pis, en overgehaalde Brandewyn doen; en de Matras met zyn
tegenglas weder hebbende gedekt, doet’er het Smeersel aan, en herhaal ’t omschudden
en trekken, tot dat gy’er een nieu Tinctuur hebt afgetrokken.
Daarna zal men nog met de Zilverkalk zyn voordeel doen, die in de Matras gebleven
is, doende ze smelten, en allengskens afgieten in een Kroes die in vuur gloejend is
geworden, met een once Wynsteen, een once gestooten Keijen, vier oncen goede
Salpeter, twe dragmen gestampte Houtskool; en gietende die gesmolten stof in een
heete Vyzel, en ze daarna hebbende koud laten worden en gestóóten, en met de
Zilverkalk gemengd zo veel als deze zwaar is; en alles in een kroes hebbende laten
smelten, zal deze Kalk zyn eerste lighaam van Zilver weder aannemen, ’t geen men,
gelyk te voren gebruiken zal, tot alle soorten van bereidingen.
Let wel. De vaste zouten van Wynsteen en Salpeter, zyn hier volslagen nodig, om
de vlugheid der Salpeter en Wynsteen zouten te beletten, waar mede de Zilverkalk
is gesmolten geweest, en om de deelen van de zouten vast te maken, die zich in de
Kalk gaatjes hebben gezet, en die zonder dit daar een gedeelte van konden wegnemen,
als zy uitdampen. De gestampte Kolen, onder de Zouten en Keijen gemengd, zyn
dienstig om ze af te keeren, en om de vlugge geesten der Salpeter te doen uitdampen,
die met de uitwerkzelen van vaste zouten stryden, welke men hier maar nodig heeft.
Enige maken zeer wel een Tinctuur van de Zilverkalk met de geest van Vitriool,
verzacht door de overgehaalde Brandewyn, op de bovenverhaalde wys. Deze Tinctuur
moet voor die niet wyken, welke verscheiden Schryvers hebben medegedeeld: men
heeft nog verscheiden bereidingen van Zilver, die meer fraai dan nut zyn, waarom
wy’er hier niet van spreken.

TINCTUUR VAN ZILVER MET LOOD GEMENGD.
Neemt de Vitriool en Salpeter, tot vier oncen elk, acht oncen gebraden Zout, vier
oncen sterke Wynazyn, ’t welke gy zult fyn malen, en waar uit gy de geest door een
krom glas trekken zult. Doet in die geest een pond welgestoote Antimonie, laatze
trekken en smelten, destilleerze daar na sterk, en gy zult de Quint-essentie van ’t
Spiesglas hebben om rood te maken.
Neemt vier oncen Vitriool, en acht oncen gebrade Zout, dat gy mengen en in een
Kroes zult doen, welke gy wel zult toesmeren en cementeren zes uren lang, en gieten
daar na in de Kroes op deze klomp uw water van Antimonie, om de stof rood te
maken. Doet smelten vier oncen Lood, gooi daar op twe oncen van uwe roodgemaakte
Vitriool, en ’t Lood zal zich met goudkleur verwen; doet dat Lood aan vylsel in een
Matras op de heete as met water als boven, latende het’er driemaal intrekken en
opdrogen. Een once van dat Lood, verwt vier oncen Zilver.

TINCTUUR VAN ANTIMONIE, of SPIESGLAS.
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Doet over een groot vuur in een Kroes smelten acht oncen zout van Wynsteen, doet
daar tot verscheiden malen toe in, by lepels, zes oncen gestooten Antimonie, zo zal
ze smelten, en zich met het zout van Wynsteen vereenen, dekt de Kroes, en laat het
mengsel een half uur gesmolten. Giet het in een Vyzel om ’t koud te laten worden;
stamp het fyn, doe het in een Matras; giet’er overgehaalde Brandewyn tot vier
vingeren hoog op. Zet’er een enge Matras boven verkeerd op om ’t tot een Weerstuit
glas te dienen; smeer ze dicht aan malkander; laat uwe stof trekken, over een laauwe
warmte, den tyd van twe, of drie dagen, of tot dat uwe Brandewyn is rood geworden.
Maakt uwe Matras dan los, lek de Tinctuur deur, welke gy in een welgeslote Bottel
zult bewaren.

Krachten van de Tinctuur van Antimonie.
Zy doet zweeten, is goed voor de Moer; maakt walging, of wel doet braken als men’er
wat veel van in geeft. Men kan ze gebruiken om de Vrouwen de Stonden te doen
krygen, om verstoppingen weg te nemen, om de Kolyk der droefgeestigen te genezen;
voor de Schurft, voor de Pokken, kwaadaartige koortsen, Scheurbuik.
Men geeft het van vier tot twintig druppen in een bekwame vocht.

TINCTUUR VAN KALAMINTSTEEN.
Stoot een pond Kalamintsteen in drie ponden Zwavel, kalcineer het den tyd van drie
uren; stoot de Regulus, en ontbindtze in Wynazyn op een vuur van zand, den tyd van
twe dagen, doet’er andere Wynazyn op, als gy’er de eerste hebt afgetrokken, en ga
dus voort, tot dat gy’er al het treksel hebt afgehaald; laat’er een derde van
uitwaassemen, en gy zult een fraai verguld zout hebben.

TINCTUUR VAN KINA KINA.
Deze te maken, is een aftrekken van de Olieachtigste deelen, die ’t loste in de Kina
kina zyn, door Brandewyn. Doet in een Matras vier oncen goede Kina kina, grof
gestooten. Doet daar Brandewyn op, ter hoogte van vier vingeren breed; maakt daar
een glas op vast tot een Weerslag-vat: maak ’t dicht met smeren, zet uwe Matras in
een broejende Mesthoop, of in een Mariebad den tyd van vier dagen, roertze van tyd
tot tyd om, zo zal de Brandewyn een rode kleur krygen. Maakt uw Vat dan los, laat
de Tinctuur deurzygen door een grys papier, en bewaartze in een welgesloten Bottel.

Kracht van de Tinctuur der Kina kina.
Zy is een Koortsmiddel in afgaande Koortsen, met doetze drie, of vier dagen innemen,
zeer
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lang voor de koorts, en blyft’er vyftien dagen mede aanhouden.
Men geeft ze van tien druppen tot een drachme, in een bekwame vocht, als in ’t
water van de kleine Santorie, of de Geneverbeijen, of de Alsem, of in de Wyn.
Zo men nieuwe Brandewyn op de stof giet, die in de Matras is overgebleven, en
men ze, als te voren laat trekken, zal men’er de Tinctuur nog aftrekken; maar zy zal
zo krachtig niet zyn, als de andere; men moet’er wat meer van doen nemen.
Deze Tinctuur gaat even eens te werk als de infusie van de Kina kina, zy is daar
in gemaklyker, dat men ze kan bewaren zo lang als men wil; de andere wordt in
korten tyd zuur. Zy die de Wynsmaak niet wel mogen velen, zullen’er meer van
houden, schoon de Wyn in staat is om’er ’t zoute en zwavelige van de Salpeter uit
te halen.
Men kan wat Koriander en Kaneel in de Wyn, of in ’t Water laten weeken, en na
het deurzygen’er wat Suiker in laten smelten, en’er daarna de Tinctuur van Kina kina
in doen. Men zal dan een soort van Koortsverdryvend Rossoli hebben, waar van men
de kinderen licht wat van kan inkrygen.
titimalus. Zie wolfsmelk.
tlalamate, Cnreci, of Yurintetaquarum.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de bladen byna rond zyn, en naar die van
Penningkruid gelyken; en aan drien geschaard staan. De pypen zyn purperachtig, en
kruipen over de aarde. De Bloemen zyn in gedaante van Rozen van roden kleur. ’t
Zaat is klein en rond.
Plaats. De Plant groeit in Westindien, in de Provincie Mechoacan.
Eigenschappen. De Tlalamate is samentrekkend, bekwaam om wonden te genezen,
en gezwellen te rypen; zy doet ook ’t braken ophouden.
toemaken is een woordt van den Landbou, ’t geen ook door ’t Woord Mesten wordt
uitgedrukt: Men wil daar mede te kennen geven, ’t brengen van vette aarde op mager
en uitgeteeld Land; als men daar goede Mest-stalen overbrengt. Dus spreekt men
van toegemaakt, of gemest land. Maar de eerste spreekwys wordt meest van Weiden,
de laatste van geploegd land gebruikt; en van land, dat niet toegemaakt, of gemest
is, en van land dat eerst toegemaakt is. Men spreekt ook van land, dat toemaken
nodig en niet nodig heeft.
toemaaksel, Confectio, is een woord van de Artzeny-bereiding. Men meent daar
door een Electuare, of dik Medicament dat inwendig wordt ingenomen, en uit
verscheiden stoffen bestaat.

Om een Confectie van de Storax van Mesue te maken.
Neemt de Kastoreum, ’t zaad van Bilsen, stoot het onder een; droge Saffraan, tussen
twe papieren in kleine hitte gedroogd; Myrrhe, Kalamite, Oliban, Storax, van elk
een once. Neemt ook twintig oncen welgezuiverde Honig, geschuimd en gekookt,
tot Stroops dikte. Doet daar een once Opium by. Mengt alles onder een, roerende
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het wakker met een Spatel. Bewaart daarna uw mengsel in een Porcelleine pot, die
wel gesloten is. Zy is goed voor bloeden, voor de loop en persing. Zy verdryft de
dampen, maakt slapen. Men geeft het van een scrupel tot een dragma.
tol Is een geld, dat uit zeker recht der heeren, wegens Koopwaren en Vee, dat van
de ene na de andere plaats gevoerd wordt, betaald wordt, om bruggen, havens,
deurtochten te betalen. Sommigen genieten daar vryheid van, terwyl andere betalen
moeten.
ton. Is een Vat van hout, waar in men vochten doet, zo het dicht is, als Wyn, Olie,
Honig, Bier, Cider.

’t Meten van ’t geen in een Ton is.
Hebbende de grootte van een hoep van ene der Bodemen G H. en die van ’t midden,
C D. gemeten; voegt deze twe wydten by een, en neem’er de helft van;
vermenigvuldigd die met de langte van ’t Vat A B. ’t Geen’er uit komt zal de inhoud
wezen.
Gebeurde het dat de Bodemen niet even groot waren, moet men de oppervlakte
meten van de drie ronden G H. C D. en E F. ze by een voegen, en daar de helft van
nemen, welke door A B. vermenigvuldigd, de inhoud van ’t Vat zal geven.
Let wel. 1. De ronden C D. en E F. moeten van binnen genomen worden. 2. Men
moet de langten A B. G H. C D. en E F. niet meten met Roeden, voeten, duimen,
maar met de kant van een vierkante Peilstok, welke een Paryse pint houd. Zie roede
en roejen.

Geheim om een Ton te broejen.
I. Stookt in de Ton een deel hout, eer’er wordt de Bodem ingezet, zo datze worde
wel deurrookt zonder branden. Daarna zult gyze dicht sluiten, en wassen met het
water, waar in gy poejer van Mostertzaad, en welgestoote Venkel zult gedaan hebben,
en uw Vat zal zuiver wezen.
II. Maak een bedorven Ton vol met Bremkappers, anders met den droessem van
geperste Druiven, laatze daar vyftien dagen in, en de Ton zal wel uitgebroeid wezen.
III. Neemt een hoed vol levende Kalk, voor een Stuk van vyf Mudden dus naar
gelang. Men moet niet wachten tot datze gemorteld is, om dat ze dan nergens goed
voor is, en’er dan alle vuurdelen uit zyn. Doetze in een Vat met zo veel water, als
nodig is om ze nat te maken, sluit het bomgat toe met een Kurk. De Kalk trekt alle
de vuiligheid van de duigen na zich. Draag daarna
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zorg dat gy ’t nat wel sluit, om dat alle kwade reuk in ’t water gaat zitten, dat met
Kalk is vermengd.
tong is een deel, dat zeer wel bekend in de mond van Mensen, of Dieren gelegen is:
’t geen dienstig is om te spreken, de spys onder de tanden en na de keel te geleiden.
’t Is ook het voornaamste werktuig van de smaak, en onderhevig aan verscheiden
ongemakken.

Van een gezwollen Tong.
De tong hangt hun, die van dat ongemak gekweld zyn uit den mond, even als een
hond, die dorst heeft; zy kunnen naaulyks eten, inzonderheid zo de Keel’er ook
ongemak van heeft. ’t Komt van overvloed van bloed, of van een waterig en fyn
slym, ’t geen de muskels bevochtigt. Zo ’t van bloed is, weet men ’t aan de kleur.
Zo ’t van slym is, weet men ’t aan de witheid en bleekheid des aangezichts, en ’t
slym komt gedurig uit den mond loopen. Dit ongemak moet men niet klein achten,
schoon ’t niet van veel zwarigheid schynt, ’t kan somtyds andere moejelyke gevallen
na zich slepen; als dat ongemak van ’t bloed komt, moet men op de arm aderlaten,
en onder de tong, achter in den hals Koppen zetten, maken daarna buikontlasting
met Manna, Tabletjes van Rosensuiker; Of men zal doen gorgelen met de Siroop
van Limoenen, of Granaat, of Aalbessen, in ’t water van Porcellein gesmolten, of
van Solanum; anders zal men Latusap nemen, of Zuring, of een weinig Honig, of
Suiker.
Voor de Slymigen zal men wat sterke darmspoelingen dikmaal geven, ’t zy met
Manna, of pillen van Lorkenzwam, of Siroop van Rozen, of met de Tabletjes de
Citro, of de Diacarthamo.

Voor verzweringen, en ontstekingen in de klieren van de Tong.
Neemt op een halfpint afziedsel van oude, of nieuwe Vygen, een halfonce gestoote
Aluin, en gorgel daar mede, of doet’er in sap van Mente, sap van Citroen, of Verjuis.
Anders doet’er onder twe dragmen Aloë, met twe oncen Honig in een Mutsje, witte
Wyn, of van ’t afziedsel van Pastelingen, en spoel’er de mond mede.

Voor de hardigheden der klieren onder de tong.
Neemt twe Mutsjes Water, en twe oncen Honig, en twe lepels Mostertsap; maakter
een Mondspoeling van.

Voor de Puisten van de Tong.
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Men zal Melk drinken en daar mede gorgelen, of met het afziedsel van het zaad van
Kweperen, en wassen daar den mond mede.

TONGEN TOT RAGOUT.
De Koks weten zekere tongen van Beesten toe te maken, tot een uitnemende kost.
Zy gebruiken hier toe Ossen-, Kalven-, Varkens- Schapen-tongen.

TONGEN, GEROOKTE Zie ossen.
Ossetong op den Rooster.
Na dat gy de keel hebt van uwe Tongen gesneden, legt ze op den Rooster om ze te
schillen; lardeertze daarna grof, met raauwe Ham wel gekruid, daar na zult gy ze
doen in een pot, op welks bodem gy sneedjes Spek zult hebben gedaan, en sneedjes
vlees. Gy zultze smaaklyk maken met Zout en Peper, met sneedjes Uijen en fyne
kruiden; legt’er overheen sneedjes Spek en Ossevlees, en sluit de pot dicht toe, om
van onder en van boven vuur te leggen. Gy zultze daar acht, of tien uren in laten,
omze wel gaar te stoven. Daar na zult gy ze in een Schotel droog opdissen, en gieten’er
overheen een dik nat van Champignons, of van een Ragout van Champignons, van
Aardappelen, Morliles, Mousserons, Zwezerikken. Daarna zult gy de Tongen heet
opdissen; met een Citroen-, of Oranje-sap.

Varkenstong gevuld.
Neemter ’t eerste velletje van met het in water te steken, dat niet al te heet is. Droogtze
daarna met een linnen doek af, en snydt een klein stuk van ’t dikke eind. Neemt
daarna een pot, waar in gy een laag Zout, Peper en fyne kruiden hebt gedaan: dlaar
na een laag van Tongen, schikkende de ene wel dicht tegen de andere, en dus laag
om laag. Sluit daarna uwe Pot dicht, en laat ze daar zes, of zeven dagen in staan.
Haaltze daar na dien tyd uit, en laat’er de pekel afdruipen.
Als zy wel zyn afgedropen, neemt de rok, of ’t hemd van ’t Varke, snydt ze naar
de lengte van ’t Varke. Elke Tong moet zyn rok hebben, die gy aan de twe einden
zult toebinden. Dit gedaan zynde, zult gy ze aan ’t dunne eind aan een houtje in de
Schoorsteen ophangen, zo wyd vaneen, dat ze malkander niet kunnen raken. Zy
moeten wel in den rook hangen, en latenze daar vyftien, of twintig dagen in, tot datze
droog zyn. Als men ze eten wil laat men ze over geglommen kolen braden, of wel
kookt men ze in Wyn, een weinig Water, Zout en Peper. Men kanze om en by een
jaar bewaren.

TONG (SCHAPEN.) Zie schaap.
Gebraden Schapentong.
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Men moet ze toestellen en half deursnyden. Hebbende ze daarna een weinig vocht
gemaakt om ze met kruim van brood te strojen, daar wat Zout onder is gedaan; legt
men ze op de Rooster, maakt een Saus met een weinig Nat, verse Boter, Uijen geheele
Pieterseli, en een weinig geraspt Brood, Zout, Peper, Muskaatnoot, alles in de pan
gebraden. Men laat daar na de Tongen met de zous weeken. Als men op ’t punt staat
om ze op te dissen, voorziet men de Schotels, zo ’t Winter is, met Kappers, Citroensap,
of Champignons.
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Andere manier, om ze gereed te maken.
Hebbende uwe Tongen gezouten en gekookt, kleedtze, spoutze, omze op de Rooster
te leggen, met kruim van brood, fyn zout als boven; en als ze genoeg zyn gebraden,
maakt een Saus van Verjuis, een scheut Wynazyn, gehakte Pieterseli, gerast Brood,
een weinig goed Nat, en doe het wat meuken.
tongriem los maken.

Middel om de Tongriem der kinderen los te maken. Zie olie van nagelen.
topaas (oosterse.) Neemt bereide Kristal twe oncen, Meni seven oncen, stamptse
wel onder een, en kookt het als gezegd is tot gesteente, en gy zult hebben een zeer
schoone Topaas.
tor, Escarbot, of Cerfvolant, Goude Tor, welke men in Latyn noemt Scarabeus
Cornutus. Dit soort van bloedloos gedierte is in de Medicynen in gebruik, zo wel als
dat ’t geen men noemt Scarabeus Pilularius, of Scarabeus Solaris, of eindlyk,
Scarabeus Stercorum, in ’t Frans Foille Merde, Strontvlieg in ’t Nederduits.
’t Eerste soort van Torren is zeer goed op pynen te genezen, of opkrimping van
zenuwen, derdendaagse en vierdendaagse koorts, zo men ze om den hals hangt. Men
gelooft dat de hoorntjes van dit klein gedierte, den kleinen kinderen om de hals
gehangen, hen doet hun water ophouden, dat hun ontloopt.
’t Twede soort aan poejer gegeven, is uitnemend om ’t uitvallen van ’t oog te
helpen, om de pynen der inwendige Aambeijen te bedaren, zo men ze in Lynolie laat
koken, tot dat het Beest verteerd is, en men ze heet op Kottoen, op ’t zieke deel legt.
Men maakt ene uitnemende poejer van dit soort van Dieren, die men levendig in
een Fles doet; men laatze daar in sterven, in de Zon drogen, tot datze in staat gebracht
worden, van te worden gestooten. Men gebruikt die poejer tot het zelfde einde als
boven.
Men heeft nog een ander soort van Tor Scarabeus Unctuosus geheten, die naar de
Spaanse Vlieg gelykt. Wienes zegt, datze geconfyt, of aan poejer gegeven, de
vliegende jigt geneest, en goed voor de beten van dolle honden is. Maar zy doet bloed
pissen. Men gebruikt uitwendig de vocht, die men daar uit haalt, om Wonden te
genezen. Men doet ook deze vocht in de Pleisters, daar men Pest-kolen en Bubones
mede geneest.
Als men die Dieren in gemene olie laat trekken, maakt men daar een Olie van,
welke velen gebruiken in de plaats van Olie van Scorpioenen.
Men heeft nog een ander soort van Tor, die Scarabeus Stridulus wordt geheten;
in Frans, Harmeton, in ’t Nederduits, gonsende Kever-vlieg, welke is Steenbrekende.
tormentilla. Zie zevenblad.
tortelduif, in ’t Latyn Turtur; is een soort van kleine wilde Duif. De Tortelduif is
veel lekkerder als een andere Duif. ’t Vlees is min droog, als dat van de Kraai. Zy is
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beter van smaak. Zy brengt goed sap voort; ’t Is een lekker eten, dat zeer gezond is,
als zy vet is, teder en jong.
Van deze Vogel haalt men verscheiden zeer schoone middelen. Zie daar wat’er
Scroder van zegt, in zyne Pharmacie. De deelen daar van, die men in de winkels
gebruikt, zegt hy, zyn de gantse Vogel en deszelfs deelen. De Tortelduif, zegt hy, is
een Vogel, die vooral in de Rodeloop geprezen wordt; en in de Vloed der Vrouwen,
die onmatig is, te stuiten. Men geeft’er de as van, of ’t extract daar van, van 4 tot 6
greinen; gemeenlyk.
Na dat men de Tortelduif heeft geplukt, en ’t ingewand’er uitgehaald, doet men
in den buik een dragma Mastik. Daarna steekt men de Vogel aan ’t Spit; als zy is
gebraden, doet men ze in een welgesloten aarden pot, waar in men ze laat drogen,
tot dat ze aan stof kan gestooten worden. Men kan van deze poejer ’s morgens een
lepel vol nemen. ’t Vet ’t geen’er afbraadt maakt de Mastik uit, die men in ’t te braden
Dier steekt. ’t Is goed om’er de Nieren, den Buik, Borst en de Liezen mede te smeren,
volgens Forestus, Lib. 28. Obs. 10. De zelfde Forest verhaalt een gemene gedachte
van zynen tyd, dat men’er had aan ’t Voeteuvel onderhevig, die zich inbeelden, dat
ze die ziekte niet kregen, zo lang ze Tortelduiven in hunne Kamer hielden. Etmuller
verzekert dat de poejer van de Tortelduif, op Schroders wys gereed gemaakt, een
middel zy, dat dienstig is om de onmatige stonden te bedaren. Men is de ontdekking
daar van aan Foster schuldig, gelyk Sennert verhaalt, Lib. 4, van zyne Praktyk in ’t
Kapittel van onmatig vloejen der Stonden. Pag. 175. Hartman verzekert, dat het een
onfeilbaar geheim is, dat op ondervinding rust. Lindanus pryst het ook in zyn Collesie
over Hartman, inzonderheid ontrent een Vrou, die lang is aan die kwaal onderhevig
geweest. Etmnller bepaald de menigte, die men geeft van een half tot een geheel
dragma, en zelf meer, zo ’t nood is.
Wy zullen hier ’t gevoelen van Lemery byvoegen, in zyn Traité Universel de
Drogue Simples. ’t Vlees van de Tortelduif is goed om den buik te stoppen, en de
verslapte deelen te versterken, ’t Vet is verzachtend en verzoetende.
Deze Vogel is een soort van Duif, die zich altyd by zyn Wyfje houdt. Men noemt
’t jong daar van Tourtereau in ’t Frans. In deze Vogel vindt men veel vluchtig Zout
en Olie. De naam van deze Vogel is van zyn gekor ontleend.
Louis Lemery, Zoon van Nikolaas, heeft een zeer nuttig Traktaat gemaakt over
het Voedsel. Zie daar wat hy’er byvoegt, of om ’t bovenstaande te bevestigen, of te
verklaren de andere krachten.
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De Tortelduif is een soort van Duif, die veel lekkerder is, als andere soorten van
Duiven. ’t Mannetje van de Tortelduif is gemeenlyk van asgrauwe kleur, hebbende
als een zwart kringetje om den hals. Men vindt ook witten, inzonderheid in koeler
Landstreken. De Tortelduif is, of wild, of tam. Zy mint zandige, bergachtige, eenzame
plaatsen. Zy onthoudt zich op hoge Boomen, waarin ze haar nestje maakt. Maar zy
komt’er dikmaal van daan op den grond, om in ’t Veld, den Akker, en Tuin haar aas
te zoeken. Aristoteles tekent aan, dat ze ’s Winters na warmer plaatzen vertrekt, en
’s Zomers koeler luchten zoekt. Men heeft aangetekend, datze ten langsten acht Jaren
leven, en dat de Mannetjes deurgaans langer als de Wyfjes leefden. De Tortelduif
gelykt zeer wel naar de Ringelduif, die niets anders is, dan een wilde Duif, die zich
ook op de takken der Boomen onthoudt, waar van daan ze zelden op den grond komt,
om datze zeer bang is. ’t Vlees van een Tortelduif is min droog, als dat van de
Ringelduif, ’t is beter van smaak, en brengt een goed sap voort. Als deze Vogel vet
is, teder en jong, is ’t een lekker eten. Galeen verheft het gebruik der Tortelduif heel
zeer, en geeft voor dat ze een zeer goed voedsel geeft, dat is ’t geen noch te grof,
noch te teder is: met een woord, hy houdt dit voedsel voor zeer gezond.
Ten aanzien van ’t gebruik der tamme Tortelduif, en van alle soorten van Duiven,
moet men raadplegen met de Farmacie van Schroder: maar de Schryvers, die de
kunst van spys gereed te maken hebben verhandeld, om ze tot gewoon voedsel des
mensen in gezondheid, en zelf in zwakheid te doen dienen.
totebel is een soort van Visnet, dat bekwaam is om Vis te vangen, maar inzonderheid
kleine Visjes.

Hoe men grote Vissen met een Totebel vangt.
Ik twyffel niet, of men zal zich verwonderen, over ’t geen ik hier ter plaatze van ’t
Vissen met een Totebel zeg; ’t geen een Visnet is, dat de gantse wereld is bekend;
schoon men ’t verscheidentlyk noemt, naar de plaatsen. ’t Figuur tot deze bladzyde
behoorende, geeft’er ons de gedaante van. Ik zoude myn Boek met de Figuur daar
van zo niet vergroot hebben, als myne redenen vermeerderd, zo ik niet had gevonden,
dat het gebruik daar van zo nut als aangenaam was.
Gy zult weten, dat dit Net getuigd en gespannen wordt als de gewoonte is. Het
moet zes voeten in ’t vierkant, en vry grote mazen hebben. Hoe de Totebel groter is
van mazen, hoe ze gemaklyker zal zyn op te halen; ’t geen volslagen nodig is, om
dat de grote Vissen, inzonderheid de Karpers daar op springen. Gy moet ook weten,
dat men’er gemeenlyk niet anders mede vangt als kleine Visjes, of ’t water moet
onklaar wezen, dan vangt menze’er van alle soort mede: maar by geluk, en door onze
uitvinding vangt men’er in klaar zo wel als onklaar water, ’s avonds, ’s morgens, by
dag, ’s Winters en ’s Zomers, inzonderheid in ’t Voorjaar en de Zomer, ten deele in
de Herfst des avonds, grote en kleine Vissen mede.
Met de uitvinding welke ik tans geef, heb ik somtyds eens ophalens vyf, of zes
Karpers gevangen: maar ’t is waar, dat het in een Vyver was.
Dit geheim is niet anders, dan een hand vol Pieren, of Aardwurmen door ’t midden
van lyf geregen, zo datze zich aan ’t hoofd en staart kunnen bewegen, als of ze in
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vryheid waren. Als alle de Wurmen aangeregen zy, knoop ik de twe einden van ’t
kleine toutje aan een, en hang het bosje in Q. in midden van ’t Net, zo dat het toutje
vastgemaakt op de plaats, daar zich de hoepels kruissen, de Wurmen een halve voet
van den grond van ’t Net hangen, als ’t Net in ’t water legt. Daarna neem ik een Staak
O P N. die lang en ligt is, welken ik bind op een voet na aan het dunste eind in de
plaats met P. getekend. Zo dat men twe, of drie vingeren spelens tussen de Hoepels,
of stokken van ’t Net en de Staak heeft. Op dat het Net zich zo draje als ik wil, om
’t op zyn best te plaatzen. Als ’t dus is vast gemaakt, zet ik ’t in ’t water, makende
dat het wat geraas make, dan zal de Vis nieusgierig, om te weten waar van daan dat
geraas, na het Net komen zien. Eerst krygt men de kleinste. Als deze de Wurmen
zien zich bewegen, die midden in ’t Net hangen; begeven zy’er zich rondom by, om
daar aan te trekken. De grote Vissen die loozer zyn, vergenoegen zich met rondom
het Net, een eind daar van daan te zwemmen, om de rede van ’t geraas te vernemen;
eindelyk de kleine ziende eten, zo komenze wat nader, en krygen de Wurmen zo dra
niet in ’t gezicht, of zy jagen de kleintjes weg, en trekken elk aan een Wurm, ’t geen
men aan het schudden, of drillen van ’t Net gewaar wordt. Dan moet men schielyk
ophalen, op dat’er de Karpers niet uitschiete. Zo dra ze de stokken van de Totebel
rondom zich ziet bewegen, schieten ze na den grond, daar ze het Net ontmoeten, ’t
welke hen zo wel wederhoudt, datze’er uit zouden springen, zo ze tyd hadden.
De meesten, die met dit soort van Netten visschen, houden ’t dik eind van de stok
in de linkerhand, die ze gemeenlyk tegen de dy aan houden, als ze ophalen; en met
de andere hand nemenze de Stok ontrent drie voeten van het eind: dat een manier
van vissen is, die traag genoeg is om de Karper mede te vissen, die schielyk in ’t
uitspringen is. Anderen zetten de stok op de linlinker arm, en drukken ’t einde daar
van met de rechterhand neder, en doen dus de Totebel ophalen, even als een
Ophaalbrug. Wat my belangt, ik vindt het vaardigst ’t eind van de stok tussen de
beenen gants stil te houden, zo lang ’t Net in ’t water is; en als men ’t wil ophalen,
beide de handen twe voeten vooruit, en den aars op het eind der stok vast te zetten,
’t Net schielyk op te lichten; als men op die wys ophaalt, heeft men de helft meerder
krachten, als op de andere wys.
[illustratie]
[Plaat 60. pag. 1128. TOTEBEL. pag. 1130. F. de Bakker del. et
sculp.1741. TRAP GANS.]
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toupillon is een Kunstwoord van den Tuinbou. Dit woord gebruikt men deurgaans
van Oranjebomen, en wel om een verwarde menigte van zeer dunne en lange takjes
te kennen te geven, daar vele kleine blaadjes zeer dicht by den anderen aan staan.
Dus komen gemeenlyk uit de navel van elke blad, van Oranjetakken van ’t voorgaande
Jaar, zeer vele kleine.
Een bekwaam Hovenier moet’er deze nesten uitnemen, dat is, halen’er een grote
menigte van deze kleine takjes uit, om’er niet meer dan een stuk, of twe van te houden,
die een goede plaats hebben, ten aanzien van de Figuur van den Boom. Als deze
alleen zyn. ontfangen ze het voedsel, ’t geen ze met hun allen moesten deelen, worden
frajer, grover, langer, en maken beter bladen, beter bloemen, en schooner vruchten.
Deze Toupillons zyn de plaatsen, daar de meeste vuiligheid en ongedierte vergaderen.
tournesol. Zie HELIOTROPIUM Hubners Kunstwoordenboek, en zonnebloem.
tragopogon. Zie klosbaart. Salsisiwortel in Hubners Kunstwoordenboek.
tranen wordt van een Wyngaart gezegd, als hy in de maand van April, wanneer ’t
sap begint te loopen, veel vocht uit het afgesnoeiden geeft; met noemt het ook druipen.
transplantatie is een manier van genezen van ziekten, waar door men ze op enen
anderen doet overgaan, die daar ziek, of niet ziek van wordt, genezende zich de ziekte
door aanwas, of bederf van dezen laatsten; deze Tansplantatie geschiedt door een
zeker middel, of midde, daarom Aiman, of aantrekking geheten, of zonder dat midde,
alleen deur aanraken.
’t Eerste soort eigentlyk Transplantatie, of overplanting geheten (om dat het door
dat midde geschiedt, en de lucht daar van de Mumie ontfangt, dat is ’t deel van de
levendige geest, die de uitwerking ontfangt, welke men wenst) geschiedt, als men
van den drek des zieken, met de aarde, nemende, de ziekte overplant in de Plant, die
van ’t zaad zal groejen, ’tgene men in dien grond zajen zal; of, wanneer ’t afsnydzel
der nagelen van de voeten een Podagreusen, in een gat gesteken wordt, dat in een
Eikenboom is gemaakt, om hem van de Podagra te verlossen.
’t Twede soort van Transplantatie, die Approxmatie wordt geheten, geschiedt als
de vinger eens Zieken aan de Vyt genezen wordt, door ze te vryven aan ’t óór van
een kat, die de pyn overkrygt. Dan krygt ’t onderwerp, dat niet ziek is, de
levensgeesten, vereent zich daar mede, en verbetert hunnen zieken staat, en gelyk
zekere ziekten geërfd worden door Approximatie, als de geesten der kleine dieren
van een ziek lighaam in een gezond lighaam indringen, en de geesten desgelyks
besmetten. Zy genezen ook door Approximatie, als de geesten van een ziek lighaam
in een gezond lighaam indringen, die van ’t gezonde lighaam verbeterd worden, en
de zieke geesten van de anderen hersteld.
De Transplantatie door middel van de aantrekkracht is van vyfderhande soort, te
weten, opzetting, inplanting, ineting, besprenging, inzajing.
De opzetting, of impositio, geschiedt op deze wyze. Men neemt zo veel, als men
kan van de Mumie, of van de vuiligheid van ’t zieke deel, of van beide te gelyk: met
doetze in een Boom, of in een Plant, tussen de schors en ’t hout. In de plaats daar
van, heeft men’er, die een gat in ’t hout boren; men bedekt alles weder met slyk. In
de plaats daar van heeft men’er, die met een Boor een gat boren, om daar van ’t
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smart, of die vuiligheid in te doen; waar na men het gat weder met een pen van ’t
zelfde hout stopt, en’er klei overheen doet. Zo men een langdurige kracht wil hebben,
moet men een Boom kiezen, die lang duurt, als een Eiken-boom. Zo men het wil
hebben, moet men een Boom, hebben die schielyk groeit; en in ’t laatste geval moet
men’er van halen ’t geen tot het middel voor de Transplantatie dient, zo haast het
gevolg gekomen is; om dat de te grote verandering van den geest nadeel aan den
zieken konde toebrengen. De Mumie betekent hier ’t deel der levendige gesst, die
de uitwerking doet.
De Implantatie geschiedt door Planten met de wortelen, of de wortelen alleen te
zetten in een aarde, daar toe gereed gemaakt, en besproeit met de gest van ’t zieke
deel. Men geeft voor, dat men op deze wyze de ziekte in de Planten doet overgaan.
Zo de Planten voor de volkomen genezing komen te sterven, door de kwade
hoedanigheden, welke ze hebben gekregen, moet men andere in de zelfde aarde
planten, of in ene andere dergelyke.
De inescatie, of inetinge geschiet door een Dier ’t aantrekkende te doen eten, dat
in de Mumie, dat is, de levensgeest van den zieken, ingedrukt is. Men geeft voor,
dat het Dier die Mumie met zich vereent, ze verbetert, en de zieke hoedanigheid zich
eigen makende, door dat middel de gezondheid van hun herstelt, van wien de Mumie
genomen is. Zo ’t Dier sterft voor dat dat gebeurt, moet men een ander nemen, en
daar aan geven, ’t geen men aan ’t eerste had gegeven; in dit geval moet men verrot
bloed nemen, of dat gegist is van den zieken. Dit is beter, dan een ander deel. Enigen
doen Eijeren, Vlees, enz. koken in de pis van den zieken; en doen het van ’t een of
’t ander Dier eten. ’t Geen men in dit geval Aiman, of ’t aantrekkende noemt, is ’t
middel ’t geen men heeft, om tot een voertuig voor de levensgeest te dienen.
De besproejing bestaat, in ’t besproejen van Boomen, of Planten, die daar toe
dienstig zyn, alle dagen met Pis, Zweet, afwassing van ’t zieke deel, of ’t gantse
lighaam, elk afzonderlyk, of met malkander tot de volkomen genezing van den zieken
toe; na dat men heeft besproeid, moet men ten eerste daar nieuwe aarde overgieten,
om te beletten, dat de lucht de kracht der Mumie niet belette, dat is, van de
levensgeest, die in de dingen is vervat, waar mede men besproeit.
De inzajing geschiedt, als ’t aantrekkende Aiman,
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is doorweekt van de Mumie, die buiten ’t zieke lighaam is, gemengd met de vette
aarde, waar in men zaait het zaad van een Plant, die voor de zieke dienstig is. Men
moet zorge dragen, dat men van tyd tot tyd besproeije met het water waar mede men
’t zieke deel, zelf ’t gantse lighaam is gewassen. Men geeft voor van dat middel, de
ziekte zal verminderen, naar mate dat de Plant groeit.
Men heeft ook een Overplanting van Denkbeelden, by voorbeeld, het bloed van
een Dier, als dat van een Kat, geeft imand die het drinkt Kattemanieren, en maakt
dat hy hoeken zoekt, en op de Ratten jagt maakt. Niet alleen de uitwendige deelen,
of indrukselen, maar de inwendige zelf, of de soorten, diep in de verbeelding
ingedrukt, zyn bekwaam in ’t lighaam te veranderen. Dus geeft de inbeelding van
iet walglyks braken; en ’t zien van pillen, die een zieke deurzwelgt, maakt in ons
afgang. Die van een dollen hond zyn gebeten, meenen, datze in honden zyn veranderd,
en hebben daar alle de manieren van. Dit komt van gedachten in het byten
medegedeeld. Dolheid laat zich gemakkelyk genezen, zo men den zieken schielyk
en onverwagt in koud water steekt, om dat de nieuwe gedachten van de vrees de
doods zich diep indrukkende, de kracht hebben om de dolheid uit te wissen. ’t
Denkbeeld van de dolheid en de dwaasheid der bezetenen wordt genezen op de zelfde
wys, door bevatting van dien dood, als men ze in ’t water dompelt. Men heeft een
groot geschil onder de geleerden over dit stuk. De enen zeggen, dat’er een voortzetting
van de ziekten is; die niet dan te krachtig is; waar door een zieke zyne kwaal kan
overgeven, zonder ze te verliezen: maar dat de voorgegeven Transplantatie een zaak
is, die gans ingebeeld is. Hermanus Gaube is van die gedagten, en houdt in een klein
Boek staande, ’tgene tot titel voert, De Transplantatione Morborum Analysis Nova,
te Hamburg in 1674. gedrukt, dat’er niets zo onzeker is, en minder mooglyk, dan die
aantrekkende genezing. Bartholyn en verscheide andere mannen van verstand houden
de waarlykheid van de Overplanting staande, geven daar verscheiden voorbeelden
van, en geven’er reden van op zyn Philosofies, door kleine lighaamtjes. Zie de
Phisique Occulte de Vallemont.
trapgans, is een zeer grote vette Vogel, die veel gelyk naar een Gans heeft. De veders
zyn geschikt aan zes verscheiden soorten van kleuren, als wit, zwart, bruin, grys, en
Rozerood. Zy heeft een bek van drie duimen lang. De pooten en de helft van de dye
zyn met kleine zeskante schubben gedekt. Men heeft Trapgansen die drie voeten
hoog zyn, van den bek tot aan de klaauwen; zo dat met die Vogel kan aanmerken als
de grootste, die ons na de Struisvogel is bekend. De Trapgans kan niet lang vliegen,
om dat ze naar de langte van het lighaam korte vleugels heeft. Zy is zeer vreesachtig,
en zo laf, dat ze van flaaute gaat zitten sterven, als zy maar een kleine Wond heeft
gekregen. Zy gaat nooit op Boomen roesten, maar rust in ’t Velt op de platte grond
neder, daar zy alleen haar behagen in heeft. Men vindt gene Trapgansen in ’t water,
of ’t moet wezen, dat de Velden, daar ze op leven, onder staan. Zy leggen Eijeren
en broejenze uit in het kooren, en zo ’t by geval gebeurt, dat imand hunne Eijeren
aanraakt, laten zy ze terstond varen, en gaan elders andere leggen. Zy leven van
granen, en vruchten.

Hoe men de Trapgansen vangt.
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Men moet te Paard zitten, en zachtjes aankomen. Dewyl ze van nature dat Dier
beminnen, worden zy’er niet bang voor, en men kanze gemaklyk onder scheut krygen.
Om ze zeer na te komen, moet men op den grond, op de zyde van ’t Paard zyn, of
zich van een Koe bedienen, gelyk we in de Jagt van Patryzen en Leeuwerken zeiden.
Men moet zorg dragen, dat men op deze Jagt gene honden by zich hebbe, om dat ’t
minste getjef, dat ze hoorden, hen bang zoude maken, en hen doen zich op de vlugt
begeven, om zich in Hagen en Kreupelbossen, te versteken, of in een verholen plaats.

Hoe men de Trapganzen vangt.
Men kan ze met de loop vangen, inzonderheid zo menze met een Paard navolgt: want
gelykze zeer zwaar zyn, zo moetenze somtyts twehonderd, of driehonderd passen
loopen eer ze zich in de hoogte kunnen begeven; en dewyl ze korte vleugels hebben,
zo kan men ze gemaklyk volgen, om ze meer op te jagen, en vermoeijenze zo, dat
men ze met de hand kan vangen.

Hoe men Trapganzen met een Net, op de kant van een Rivier, of Meer, of
Vyver vangt.
Men gaat te Paard op die jagt. Gy zult een touw nemen, en enige staken, zo gy ze
van noden hebt om ze te zetten. Zo gy uw Net in ’t volle Velt zet, daar gene Boomen
zyn, dienen u uwe Staken; daar het in een moerige plaats zynde, daar Boomen zyn
om uwe Strikken aan vast te maken, gy de zelfde niet van noden hebt.
Als uwe Staken in de grond staan, en onderstel dat de Trapganzen aan de kant C.
zyn, moet uw Net daar recht tegenover gezet wezen, en maken dat het tot op den
kant, van ’t water hangt en los zy. ’t Moet een goede langte hebben, en de Staken
moeten styf in den grond staan. Men zet deurgaans twe Netten, ’t een ten einde van
’t andere, en in ’t midde van die twe Netten, laat met een kleine tussenwydte, die zo
groot is, dat’er imand te Paard tussen deur kan.
Dit alles in acht hebbende genomen, en de plaats aangemerkt, waar op de
Trapgansen zyn, wandelt gy te Paard recht voor hen, hebbende uw lighaam op de
hals van ’t Paard; gy nadert in ’t gezicht, en die Vogels zien ’t Paard zo dra niet, of
ze loopen’er met uitgespreide vleugels na toe.
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Rydt dan recht toe recht aan na ’t Net, en ziet wel toe of u de Trapganzen te na komen,
zo dit gebeurt, zet uw Paard wat aan, en rydt deur de plaats F. van ’t Net, die met
voordagt open is gelaten, en zich sluiten moet.
Rydt dan schielyk vyftien schreden langs het Net, en kom van achteren de plaatze
D. van uwe Vogels, en met enige luiden die van uw gezelschap zyn, jaagtze in de
Netten, en houdende elk een stok in de handen, sla ze dood die gy gevangen hebt
gekregen; als’er vele zyn gevangen, kan men zeggen dat de vangst goed is.
Men vangtze ook met loopen, gelyk we gezegd hebben, eer datze zich na boven
kunnen begeven. De rechte tyd daar toe is als ’t regent, om datze van zich zelven
zwaar zynde, ’t water ze nog belet, ’t geen valt; en maakt datze zeer moede worden,
en men ze gemakkelyk vangt.

Andere manier om Trapganzen te vangen.
Men moet een Wagen, met hooi gedekt, hebben, om die Vogels te kunnen naderen;
men gaat daar met zyn vele, met Snaphanen op zitten, en de Wagenaar ment de
Wagen recht toe recht aan, ter plaatze daar hy weet dat de Trapganzen zyn; en als
hy meent ze binnen scheuts te hebben; dat is, dicht by die Vogels te wezen, schiet
men daar op, en men schiet’er verscheiden; zo men ’t kunstje wel verstaat.

Hoedanigheden der Trapganzen.
’t Vlees der Trapganzen is een sterk voedsel, maar harder als dat van Ganzen; ’t
smaakt echter zeer wel, en is lekker als de Trapgans jong is. Men moetze in den
Herfst, of Winter vangen. Gelyk ’t zwaar is om te verteren, moet men ze langen tyd
laten hangen en meuken; zwakke magen moeten ze niet eten, ten minste niet veel.
Men maakt van de mest der Trapganzen, voor de Schurft, veel werk. De Eijeren zyn
goed, om’er haair mede zwart te maken, en ’t Vet om Gezwellen te verzachten, en
om hitte en ontsteking te benemen.
treeft is een Keukengereedschap van Yzer, of Koper, ’t geen dienstig zynde om’er
een Pot op te zetten, of iet anders, ’t geen uit een rond, of halfrond, met drie pooten,
drie pennen en een handvat deurgaans bestaat.
trekken, of Gouddraad trekken, is het Goud, of Zilver, door middel van zeker
gereedschap deur een staal trekken. Zie trekbank.
trekbank. Een soort van gereedschap der Goudsmeden, Zilversmeden, of
Gouddraadtrekkers, ’t geen dienstig is om door zeker Staalstuk met gaten hunne
Staven te halen van Goud, Zilver, of Koper, doende ’t zelve met geweld van een
Wind, door een Staal met gaten gaan, die van groter hoe langer hoe kleinder worden.
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trekkende middelen, Attractiva, zyn zulke, die ergens op zynde gelegd, de vochten
en geesten van binnen het lighaam na buiten trekken, waar van men drie soorten telt:
de eerste trekken matig; de twede sterker; de derde uitermate sterk, die de geesten
en vochten zodanig na buiten halen, datze de huit doen zwellen en scharlakeroot
maken, ja’er blaasjes, of puistjes veroorzaken; waarom men’er middelen van maakt,
die Vesicatoria, blaas-, of blaarmakende hieten; by voorbeeld, de lange en de ronde
Holwortel, of Oosterlucie, Hanevoet, Bertram, of Tandkruit; de Rietwortel, die van
Kalfsvoet, Hanevoet, Peperkruidt, Look, Mostert, Ajuin, Zuurdeessem, Zout
ammoniak, Ganze-, of Duivenmist, en de Spaanse Vliegen. Euforbium, Anakarden,
de wortel van Zee-ajuin, wilde Wyngaard, Peper, Azyn. Men mengt het met Zuurdeeg,
Honig, of Therbinthyn, of de ene, of andere Gom, of Hars, om’er een Smeersel,
Pleister, of Pap van te maken.
Men gebruikt de bladertrekkende middelen veel, om ’t water te ontlasten. Men
gebruiktze ook voor schele hoofdzweer, voor vallende-ziekte, voor Jicht, Pestbuilen.
treksel, Infusie, is een bereiding van Geneesmiddelen, ’t geen geschiedt door ’t
opgieten van water, om dit door zyne zouten te vullen, en’er nog andere stoffen uit
te trekken; men moet drie zaken doen, om’er een Afttreksel van te maken.
1. Moet men de natuur van de Plant, of van de Drogery kennen, die men wil laten
opgieten om’er een gevoeglyk ontbindmiddel aan te geven. Alle vochten zyn niet
even bekwaam, om’er alle soorten van gemengden mede te ontbinden. De Chymie
en de ondervinding leeren ons, dat water goed is om de krachten uit Rhabarber, Senne
en andere Planten te trekken; maar dat men een olieachtige vocht moet hebben, als
Brandewyn, enz. om de deelen van de Jalappe, Turbith en andere Wortels en Planten
te trekken, die harsachtig zyn. De braakkracht van Antmonie, die een zoute en
zwavelstof is, laat zich niet uittrekken als door een zoute en zwavelige vocht, gelyk
Wyn. Men kan de kracht uit geen staal trekken, dan door Azyn, of zuurten; dus is ’t
ook met andere mengsels gelegen.
2. Men moet een treksel met niet al te veel Drogeryen maken, om dat de vocht
zich met hare krachten niet kan vervullen; dan naar de menigte van openingen, of
tussenwydten, die’er in zyn.
3. Alles, wat men’er op giet, moet niet evenveel tyd hebben om te trekken, om dat
het ene meer, ’t andere minder tyd vereist, naar gelang der scheimiddelen, en de
hoedanigheid der Drogeryen, die men scheiden wil.

Treksel om de Melancholise vocht af te zetten.
Doet drie dragmen uitgelezen Senne, Wynsteenzout een Scrupel, in een Porceleine
pot, giet’er op zes oncen gemeen heet water. Laat die Drogeryen op heete as staan
trekken een nacht. Laat het
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Trekzel aan de kook komen, giet het door een doek, pers ’t uit, laat daar van ene reis
nemen.
Zo men geen sterke Purgatie van noden heeft, vermindert men naar gelang.
In de plaats van zout van Wynsteen, kan men Zout Polychrest, Groeizout, Kristal
Mineraal nemen; of eindlyk enige andere Zweetzouten. Dat soort van zout belet de
krimpingen, verdunt, ontbindt de slymige stof van de Senne, die zich aan den
binnenrok van ’t gedarmte zet, en daar de prikkelingen zouden veroorzaken, die
snydingen zouden te weeg brengen.
Men kan de Senne koud laten trekken, maar dan moet men daar de kwade smaak
van verbeteren, door enige stukjes Citroen, Oranje, met Pimpernel by te doen. Om
de Purgatie sterker te maken, kan men’er Lorkenzwam, Rabarber, of andere
Purgeermiddelen by doen, die bekwaam zyn om ontlasting te maken.

Treksel om slym af te zetten, en de watervochten, die op de Borst, Maag en
Tanden vallen.
Neemt een genoegsame menigte van Veronica, of kleine Salie, Thym, Rosmaryn;
doet daar St. Jans-kruid by, of Kamille-water; als ’t water kookt, doet het in een
Koffiketel, en laat het een walm, of twe opkoken. Haalt de Koffiketel van ’t vuur en
laatze trekken, tot dat alles op den grond is gezonken. Neemt dit treksel met wat
Suiker, als The.

Treksel voor Graveel en Nierpyn.
Doet in een Porcelleine, of een aarden pot trekken, twe dragmen gerast Nefrities
hout, den tyd van vyf, of zes uren, of tot dat men boven op de vocht een koleur ziet,
die wat na den gele trekt, of die gewolkt is met kleuren, gelyk men in de Regenboog
ziet. Men kan van dit treksel niet te veel drinken. Naar de mate, dat men daar een
glas vol van drinkt, moet men daar een van Rivier-, of Welwater by doen, en gaan
zo voort, tot dat men ziet, dat’er geen kleur meer op is. Men moet het drinken van
dat treksel verscheiden maanden aanhouden, of zelf gantse jaren. Luiden met Graveel
gekweld, zullen zich daar van verlicht vinden, of gants genezen.
trekzel. Zie tinctuur.
tret is een gang die imant eigen is. Men noemt het ook wel gang; zo zegt men van
een Paard, dat’er een goede gang by is; of een rechten tret in is.
tribulus. Zie voetangel.
trochisci. Zie koekjes. ’t Is een woord, dat van een Grieks woord is ontleend, ’t geen
Rotula betekent, of een Rol.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Men moet de Geneesmiddelen buiten de Zon drogen, waar van de kracht kan
vervliegen; maar die Metaalachtig zyn, of steenig, moet men ’t in de Zon doen, daar
slegts geen stof by komt.
Om Trochiscen te maken, gebruikt men niet als droge dingen, uitgenomen in die
van Adders en Zeeajuin. Men mengt en kneedt de poejers tot een deeg. Men gebruikt
daar toe Wyn, Brandewyn, gedestilleerd water, Sappen, Gommen, Slymen, Melken,
Honig. Zo de stof van de koekjes zagt is, doet men’er wel de ene, of andere poejer
by, gelyk by die van Adders, die van gebrade Brood; by die van Zeeajuin ’t meel
van Orobus, om ’t in een Vyzel tot een harde deeg te brengen. Dus maakt men’er
naderhand Trochisci van, die men doet drogen als boven is gezegd.
Om Trochiscen te bewaren, moet men ze in potten van glas doen, of die verglaasd
zyn; wel gesloten; en niet in Koper, of Vertind, om dat’er een kwade hoedanigheid
aankomt.
Men heeft drie soorten van Koekjes; te weten, om afgang te maken; als die van
Lorkenzwam, Alhandal, Violen; veranderende, als de verdlkkende, openende,
trekkende, versterkende, als die van Alipta Moschata, en de Tegengiftige, naar de
plaatsen daar ze toe geschikt zyn; want men heeft ze voor ogen, dat is, die men in
Oogwaters doet, Hartsterkende, tegen de Moer, de Nieren. Zy zyn uitgevonden, om
zonder Honig en zonder Suiker, de kracht der enkelen gestooten te bewaren; waar
uit ze veeltyds bestaan. Dus heeft men de Middelen gedurig gereed, en tot alles
bekwaam, ’t zy om in de Opiaten te doen, of in de vaste Electuaries, ’t zy om’er
onder te doen, of in poejer te worden gebruikt, of om te rooken, of ingeblazen te
worden, of om met een dojer van een Ei te worden gebruikt, of aan Pillen, om dat
de Thochiscen tot dit alles bekwaam zyn, zo wel als de Poejers.
Men doet niet als Honig, of Suiker in ’t mengsel, om datze niet goed zyn om te
worden gestooten. Komt’er Honig in die der Cephi, daar komt zo weinig in, dat het
niet waard is, en niet meer dan de poejer na zich kan nemen, gelyk ’t ook met andere
zachte, of vochtige dingen bestaat, die in dat Mengsel komen.
trochiscen van Fleer.
Neemt zo veel als u behaagt, van de sap van Beijen, of de vrucht der Fleer; gebruikt
die sap om daar de poejer van Tormentil deur te doen, en’er een Deeg van te maken,
die gy na den Oven om te droogen kunt zenden. Deze gedroogd zynde, bevochtigt
ze op nieu met het zelfde sap; laat het voor de twedemaal drogen, om ’t nog eens te
bevochtigen en’er Koekjes van te maken, die gy als te voren zult doen drogen, en in
een droge plaats bewaren.
Gebruik. Die Koekjes zyn goed voor de Rode-loop, en voor de onmatige Stonden
en ’t bloejen der Speenen. Men geeft het van een scrupel, tot anderhalf dragma.
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trutta. Truite in ’t Frans.
trutta in ’t Latyn is een Riviervis, die enig gelyk naar een Zalm heeft. Zy is met
kleine schubben gedekt, die met rode, of purperverwige vlakjes zyn gespikkelt. De
Vis is rosachtig, smaaklyk, en van goed voedsel. Men heeft’er velerleije soorten van.
Zy eet kleine visjes, Wurmen, Rivierschuim. ’t Is een lekker eten. Men heeft’er veel
vlug zout en olie in; ’t Vet is ontbindende en verzachtende; goed voor klooven in de
Tepels, voor de Speenen, en voor andere ongemakken van den Aars.
trutta, wordt van trudere gezegd, om dat die Vis altyd tegen den stroom
opzwemmende, de stroom met al zyn magt tegenstaat.
Schroder van die Vis sprekende zegt, datze drie dingen heeft die in de Geneeskunde
goed zyn. ’t Vet, waar mede men de Marisci, zekere Gezwellen en spleten van den
aars; smeert. De kakebeenen met de tanden uit de Vis levendig gehaald, roemt men
tegen vallende-ziekten; pyn uit de Stonden voortkomende, waar van men een dragme
neemt. De steen van de Truite, die van de zelfde kracht, als die der Karper is. Etmuller
sprekkende van die Vis, zegt byna ’t zelfde. ’t Vet van de Truite is berucht wegens
’t genezen van klooven in alle deelen, en inzonderheid van den aars. Enigen kalcineren
en bereiden de tanden der Truite, en gevenze met Pieterseliewater tegen de Steen,
in water van Krieken over zéé. Men neemt het van een tot drie dragmen in water van
Krieken over zéé. Men wil dat het een onfeilbaar Geneesmiddel zy.
truite is ook een Vis van ’t zoete water die uitnemend is. Men vindtze gemeenlyk
in kleine Rivieren daar snelvlietend water in is, tussen de keijen en steenen. Men
heeft Zalmachtige, deze zyn de beste. Men kanze, als Zalm, met kort nat gereed
maken; gelyk nog op andere wyzen, zie zalm, karper, snoek, enz.
tuberoos. In ’t Latyn Hyacynthus Indicus.
Soorten. Men heeft’er twe soorten van;
De Ene hiet de Hyacinthus Indicus Tuberosus flore Hyacinthi Orientalis, of de
Indise Tuberoos wortelde Hyacinth; en
De Hyacinthus Indicus Tuberosus Flore pleno. De Indise Tuberoos wortelde
Hyacinth met dubbelde bloemen.
De eerste van die planten is gemeen in Europe. De wortels van ’t eerste soort
brengt men in ’t voorjaar in grote menigte uit Genua: maar ’t twede is zeldzaam, en
door den Heer La Court te Leiden uit zaad geteeld van de enkelde; en by niemand
bezeten, dan die ze van hem kreeg.
Beschryving. Zy is een Plant die een stengel, ter hoogte van drie, of vier voeten
uitschiet. De stam is rond, zonder bladen, hol van binnen. De bladen, die niet dan
onder aan de stam komen, zyn smal, glad helder groen, en zich in ’t breede
uitstrekkende. De bloemen groejen boven aan de stam. Elke is een lange pyp, die na
omhoog schiet, en zich in ribben scheidt. Zy hebben een aangename reuk, en zyn
Melkwit.
Plaats. Deze Plant groeit in de Indiën, en men kweektze in Europe, ook by de
Liefhebbers.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Eigenschappen. De Bol der Tuberoos is afvegende, samentrekkende, opdrogende,
ontbindende. ’t Blad is zuur, en trekkende op de tong. De reuk geeft opstyging. De
Tuberoos wordt by de Reukwerkers veel gebruikt: maar niet in de Medicynen.
Let wel. Men heeft zederd enige jaren uit Rome een soort van Hyacinth gebragt,
welke men Tuberoos noemt, die kostlyk, groot van reuk: maar kwaad over te houden
is.

Behandeling der Tuberosen.
Deze planten worden van afzetsels voortgeplant, die van de oude wortels worden
genomen, die ze in groten overvloed afgeven: maar alzo ze voor de koude van onze
Winters moeten bewaard worden; zo wordt dit in Engeland zelden gedaan, om datmen
jaarlyks verse sterke wortels van buiten kan krygen tot ene niet zeer diere prys. Ik
zal derhalven tot de behandeling dezer wortelen komen, die over worden gebragt.
De wortels van deze Plant komen deurgaans hier in February, dat vroeg genoeg
is, om ze voor ’t eerste Saisoen te planten: maar om ze gedurig in bloem te hebben,
moetenze op drie byzondere tyden geplant worden; de eerste op ’t laatst van February,
of in ’t begin van Maart; deze zullen in ’t laatst van Mei, of ’t begin van Juni bloem
hebben. De twede moeten in ’t begin van April geplant worden, en zullen in Juli
bloejen. De derde moeten in ’t begin van Mei geplant zyn, en zullen in Augustus, of
September, en enigen tot in October in den bloem blyven. Door dit middel zullen
wy deze ruikende bloem vier, of vyf maanden lang in hare schoonheid houden.
Als gy de wortels hebt, moet gy een matig heet bed gereed maken, waar op een
deel kleine Bloempotten moeten worden geplaatst met verse ligte vette aarde; dan
de vuiligheid een afgevallen bladen en de vezels der wortelen’er afgenomen hebbende,
als ook de afzetsels, welke, zo men ze aan de bloeijende wortels laat, veel van hun
voedsel moeten spillen, en maken datze zwak bloejen, moet gy de wortelen planten,
en in elke pot’er een zetten, wel toeziende, dat de knop, of ’t oppereind van de wortel
juist met aarde bedekt is; want zo ze te diep begraven worden, zullenze somwyl
misdragen.
Deze moeten niet veel water hebben, voor datze boven den grond komen: maar
naderhand moeten ze dikmaal worden begoten. Als het groen lof voortgaat; zo moet
gy zorg dragen om ze naar gelang van de hitte van ’t weder en ’t bed te luchten, waar
op ze staan geplant: want zo men te sterk dryft, zal ’t de stengels van de bloemen
zeer zwak en dun doen opgaan: maar de bloemen zullen minder in getal en kleinder
zyn, dan als zy wat harder worden gehandeld.
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Naar gelang dat de stengels groejen, moet gy het dekzel doen ryzen; en de vrye lugt
naar gelang doen toenemen; en in ’t midde van Mei zal een slegt dekzel met Matten
genoeg zyn; want dan moet gy ze allegnskens hard maken om de openlucht te
verdragen. Als de bloemen beginnen open te gaan, moet men de Potten in de schaduwe
bergen. Want laat men ze buiten staan, dan zal het nat haast de bloemen ontcieren.
Maar zo ze voor de vogt, en de hevige hitte van de Zon bewaard worden, zullenze
langen tyd schoon blyven.
De wortels, die later in ’t jaar worden geplant, zullen een minder graad van hitte
vereissen, zo dat ingeval ’t heete bed ze maar boven den grond brengt, de hitte van
de Zon naderhand genoeg zal zyn, mits ’t jaargety te koud, noch nat zy: want zo ’t
zo mogt wezen; zult gy by ’t oude bed nieuwe warmte doen, of de Potten na een
nieuwe Bak brengen, om ze te doen voortgaan, anders zullenze in dat jaargety niet
bloejen.
Alzo de dubbelde bloem Tuberozen door afzetzels zyn geteeld, zal ik zeggen hoe
de Heer La Court daar mede heeft geleefd. In de Lente neemt hy de oude wortels
op, eerze beginnen te schieten; hier ligt hy alle de afzetzels van, dan plant hy de
sterke wortels, gelyk men de enkelde doet, op de bovengezegde wys: maar de afzetzels
plant hy op een nieuw heet bed, ontrent vier duimen van den andere, gedekt met vry
vette aarde. Dit doet men de gantse Lente deur, terwyl ’t weder koud is: maar als de
Zomer aankomt, worden de dekzels weggenomen, en men laat de Planten in de open
lucht, tot aan de volgende Herfst, als de nachten beginnen koud te worden, wanneer
hy ze weder als voren dekt, tot dat de bladen zyn geel geworden. Dan neemt hy van
die enigen op, en bewaart de wortels in droog zand in een Oranjehuis: maar anderen
laat hy op de bedden, tot de volgende Lente staan; ziende wel toe dat hy ze dekt, om
de wortels voor de vorst te bewaren; welke, zo ze niet wel daar voor en voor nat
bewaard worden, vergaan zullen. Zie Millers Gardners Dictionari.
Doch de Heer La Court beschryft de behandeling op deze wys, die we niet kunnen
voorby gaan hier in te lassen.
Hy zegt ons dat ze een vetten zavelachtigen, wel doormesten kleigrond, ene vrije
open warme lucht, met veel vocht vereissen.
De grootheid van de bol, vermenigvuldigt zo zeer de bloemstengen van elke bol
niet, als dat de bol van onderen enen vasten gezonden dikken wortel geeft, waar uit
vele kleine haair-, of houtige-wortelen schieten. Deze veroorzaken door gestadige
aanwas van Klisters, gedurige groei.
De onderwortel, hoe groot, moet besnoeid, noch afgebroken worden. Een grote
bol, die in ’t voorgaande jaar gebloeid heeft, met genoegzame onderwortels voorzien,
brengt in ’t volgende jaar geen mindere bloemstengen voort; alzo ze door de kracht
van de onderwortel meest op zy van de Bol uitbersten, en dus hare bloemstengen
vormen.
Koude en damp doen ’t lof verwelken, en, houdenze wat aan, verrotten; een najaars
ryp stremt de groei, en doet het lof vergaan; de damp, die men in ’t najaar en des
Winters heeft in besloten Glazekassen, doet het zelfde.
Een zoel en warm najaar met veel vogt, doet de Tuberoosbollen met ongemeen
dikke stengen groejen. De stengen zyn in tegendeel in grote Zomerhitte en droogte
mager, dor, en met weinig bloemen; waarom men de zelfde overvloedig en dikmaal
moet begieten; zelf somwyl twe, of meermalen ter week.
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Om ze voort te telen, neemt men de Bollen met haren klomp van aanwas, na de
eerste najaars ryp wanneer ’t lof begint te hangen, of wel in zeer natte koude najaren,
met het begin van half October, uit den grond. Daarna snydt men het lof een duim,
of anderhalf boven de Bollen af, en spoelt de aarde tussen de wortels af. Daarna legt
men ze met hare onderwortels te drogen; en in een droge warme plaats, daar gene
vorst kan by komen. ’t Huisje van de Stook-oven houdt die Heer daar goed toe. Met
Februari begint men ze te zuiveren, door de lange haairwortels rondom de
knobbel-wortels dicht af te snyden; nemende ook alle de kleine overvloedige klisters,
die’er gemaklyk afscheiden, en ider grote Bol van. Die Heer plantte niet als enkelde
Bollen, met haar aanhoudend dik wortelstuk; of twe Bollen moesten dicht aan den
andere aan een wortelstuk zyn zo vereend, dat de zelfde niet dan met grote scheuring
van den andere zouden moeten worden gescheiden; dan plant men twe Bollen by
een. Dus de Bollen gezuiverd zynde, worden weder tot het begin van Maart te drogen
gelegd. Dan worden de Bollen geplaatst, die men zal planten, in een houtten Bak, of
Pot van 8. duimen hoog, met best wit, of graauwachtig Zand gevuld, dicht by den
andere, zo dat de toppen van boven met Zand gedekt zyn. Men moet dan het Bakje,
of de Pot taamlyk vochtig houden. Acht, of tien dagen daar na wordt de Mestberg,
waar op de gesproten Bollen zullen geplant worden, aangelegd, naar de langte en
breedte der daar toe geschikte Bak, die met Glazen gedekt, en aan ’t broejen moet
worden gebragt, en langzaam met twaalf, of veertien duimen aarde opgehoogd; den
achtsten, of negenden dag na ’t aanleggen van de Mestberg, worden de uitgesproten
Bollen, ider in een hoopje wit Zand daar op hoog geplant, met twe duimen aarde
overdekt, en voor de koude als de Meloenbergen bewaard.
Als de Bollen aan de groei zyn, en de aarde begint droog te worden, moet dezelve
door begieten vochtig worden gehouden; als ze bloemstengen hebben, moetenze
sterk zyn begoten; en op dat de aarde de gegoten vocht wel zoude inslorpen, moet
ze een duim dik met oude Run overdekt worden. Zie Aanmerk. op Lusthoven.
tuf is een steenige en harde grond, die men
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een weinig beneden de goede aarde vindt. Dit doet zeggen, dat het nodig zynde, dat
men drie voeten diep goede aarde heeft, in alle soorten van Thuinen men de Tuf moet
breken, en ze wegnemen, eer men Boomen plant in de aarde, daar de Tuf is, anders
zal’er niets groejen. Op enige plaatsen noemt menze Pipan, en geen Tuf.
tuin. Zie hof, landhuisen en lusthof.

Voorhoeden, die men in acht moet nemen, als men zindelyke Tuinen wil
aanleggen.
I. Moet men imand huren, wiens bekwaamheid in de Tuinbou door ’t een, of ander
stuk, bekend is.
II. Men moet zyne voornemens met schielykheid niet uitvoeren. Men moet ze
enigen tyd ryp laten worden, om zo te spreken, en naar zyn gemak’er kenners over
spreken.
III. Hoe een Thuin groter is, hoe ’t meer kost zyn voornemens uit te voeren, en ’t
onderhouden als het ten einde is gebragt. Dit maakt dat men de onkosten moet
onderzoeken, die men zal hebben te doen, om ’t werk na die onkosten te schikken.
Een Thuin van acht, of tien Morgen is van een fraje grootte.

Algemene schikkingen die men aan een fraje Thuin moet geven.
Zie de voorgaande in hof.
IV. ’t Grote Pad, of de grote Dreef moet voor ’t Huis zyn, en door een andere in
den haak en zyne loop gekruist worden. Aan ’t eind van die Paden, zal men de Muren
openen, men zal aan die openingen Latwerken maken, of men zal’er een vry ruime
graf buiten graven, die diep genoeg is, om te maken, dat men’er niet kan inkomen.
Men moet zorge dragen, dat men de ander dwerslanen zo doe lóópen, dat men met
het gezigt voordeel kan doen, daar ze op uitkomen.
V. Alles wat we komen te zeggen zynde in acht genomen, zal men op de
bekwaamste plaatzen de hooge Stamboomen, de Plantasie, de Heiningen, de
Gaanderyen, Prieelen, de groene Zalen, de Doolhoven, de Grasperken, de Amfitheaters
en andere stukken plaatzen, die men met Fonteinen, Graften, Figuren, zal opschikken,
die veel tot het fraaimaken van een Lustthuin toebrengen. Op lage plaatzen, die
moerig zyn, die men niet weet te hoogen, moet men Grasvyvers, of droge, of natte
Kommen, of Starrebosjes maken. Men zal alleen de plaats hoogen, waar door men
de Lanen leggen wil, die daar heen gaan.
VI. Men moet aanmerken, dat men alle die deelen van den Thuin moet doen
verschillen, en ’t een tegen ’t ander overzetten, alle de Bloemperken niet op ene kant
brengen, en alle de Bossen op ene andere kant, maar een Bos tegen over een Parterre,
of Grasvyver, met een woord, ’t volle tegen over ’t ledige, ’t vlakke tegen over ’t
verheven, om tegenstelling te maken; en een Waterkom zal van een achtkante
wandelplaats omringd worden.
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VII. Men moet de zelfde stukken aan weerskanten niet eveneens maken, dan op
open plaatzen, waar van ’t oog, in ze met malkander te vergelyken, een oordeel van
hare gelykheid kan vellen, gelyk in de Parterren, Graskommen, Grasperken, en in
open Starrebosjes die regelmatig zyn. Maar in Bossen, die van Heggen en hoge
boomen worden gemaakt, moet men gedurig van tekening veranderen, in de
afgescheiden brokken. Hoe ze midlerwyl meer verschillende gemaakt worden, hoe
ze onder malkander meer overeenkomst en betrekking moeten hebben, zo dat ze op
ene lyn met malkander moeten zyn, om Lanen en Wandeldreven te maken, die men
niet kan uitzien.
VIII. De tekening moet iet groots vertoonen, daar kleine stukken in gemyd worden,
vooral wandelingen daar naauwelyks twe mensen naast malkander in gaan kunnen.
Men moet te voren de grootte der Boomen zien, welke de Boomen maken zullen,
als zy tot matige grootte zyn gekomen.
IX. Alle deze regels zal men in de verschillende soorten van Hoven waarnemen,
welke men tot drie soorten zoude kunnen brengen; te weten, tot Thuinen, die waterpas
leggen, langzaam opgaan; en Hoven waar van ’t vlakke en beslag door Terrassen,
schuinse afgangen, en opgaande trappen zyn doorsneden. De ontwerpen, die op ’t
ene soort van die Thuinen past, zoude dikmaal op ’t ander niet dienstig zyn.

Van den Vrugt-, Warmoes- en Bloem-thuin.
Wy zullen deze drie soorten van Thuinen by een voegen, om dat het wat zeldzaams
is, dat hy die van den enen werk maakt, op den anderen zich niet zoude toeleggen,
en om dat anders verscheiden zaken op alle drie toepasselyk zyn. De Ooft-thuin is
die, waar in men de Boomen teelt, die Ooft-, of Boom-vruchten voortbrengen; als
Persik-, Peren-, Afrikoos-, Pruimen- en Kerseboomen, en andere.
De Moesthuin is die, waar in men Peulvruchten en Kruiden teelt, die men op de
keuken gebruikt, op de Tafel, in Saladen, gestoofden.
De Bloemthuin is die, waar in men allerleije soorten van Planten teelt, die Bloemen
geven, als Oranjebomen, Violetten, Anemonen, Tuberozen, Tulpen, Nagelbloemen,
en anderen.

Hoedanigheden, welke de grond van een Thuin moet hebben.
Men weet dat de grond van den Thuin goed is, en in ’t byzonder voor Vruchtboomen.
Zo alles, wat daar op de aarde voortbrengt, van zich zelve, of door oeffening fraai,
krachtig, overvloedig is, en men gevolglyk daar niets kleins, of teers ziet, als het grof
moest wezen, niets geels, dat groen moest zyn.
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Zo, ten twede, men die aarde in de hand knedende, deze gene kwade geur geeft.
Zo ze, ten derde, gemaklyk te bewerken is, en niet te steenig.
Zo ze, ten vierde, los is, zonder te droog te wezen, en te licht, gelyk Veenaarde,
of gelyk gans zandige aarde.
Eindelyk, ten aanzien van de kleur is de voornaamste, dat ze van een zwart grys
zy; men heeft ze ook die rosachtig en zeer goed is; maar nooit zag ikze, die blank en
goed was.
Men wil, dat onder de oppervlakte die goed schynt, drie voeten aarde zy, die gelykt
na de bovenaarde; ene grondregel die van groot gewigt is, en waar van men naar
rede verzekerd is, door middel van graven, dat men op zes verscheiden plaatsen laat
doen.
Men bedriegt zich zeer, als men zich met mindere diepte te vrede laat stellen; en
vooral voor de Boomen en Planten met lange wortels, te weten, Artisocken, Beeten,
Scorsonere, Pinxternakel, enz.

Hoe men aarde kan kennen, die goed is om te tuinen.
Zo men wil weten, of een aarde voor den Tuin zal goed wezen, wastze en ontbindtze
in water; zo’er veel slyk in is, zal zy goed zyn: maar zo’er meer zand dan slyk in is,
zal ze onvruchtbaar zyn. Zo gy ze vindt klef en taai, als gy ze tussen de handen
kneedt, als of ze Was was, zult gy ze voor gans onbekwaam houden. Maar men moet
vooral de steenen uit den Hof nemen, en’er niet nalaten, de Scheuren, uit vrees dat
de Zon zo diep deurdringende, de wortels der planten niet verbrande. Maar die grond
zal goed zyn, en gemaklyk om te bebouwen, en vrugtbaar wezen, die niet te vochtig
noch te droog is, en die, welke de Vogels, en vooral de Krajen zoeken, als zy eerst
opgegraven zyn, volgende den graver. Zo de grond niet goed is; men heeft’er die
zeggen, dat men ze verbeteren en mesten kan; op een magere grond doet men vette,
en zo men’er goede en vette aarde op dragen doet, laat men ze deureen arbeiden.

Van ’t bearbeiden der aarde.
Hoe meer men de aarde bearbeidt, hoe men ze beter houdt; ten minste heeft men’er,
ten aanzien der Boomen, vier van nooden; te weten in de Lente, te Sint Jan, op ’t
laatst van Augustus, en kort voor den Winter; en men moet, in ’t algemeen gesproken,
nooit dulden, dat de grond braak legge, en vol onkruid, noch vast getreden, of datze
worde, door grote snelvlietende Beken van water, overloopen. Zy geeft groot vermaak,
als zy eerst om is gearbeid.
De kleine planten, by voorbeeld de Aardbeijen, Cichoreijen, Saladen, enz. moeten
menigmalen ligt omgespit, en met een Vork geroerd worden, om hunnen plicht te
doen.

Hoe men de aarde mesten moet.
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Alle soorten van vergaan mest, van wat Dier ’t zy, Paarden, Muilezels, Koejen,
Ossen, enz. zyn uitnemend om aarden te mesten, die men tot Warmoesland aanlegt.
De Schapenmest heeft meer zout, als alle de anderen, en dus moet men’er zo veel
niet van, als van de andere in doen. Men moet het zelfde ontrent denken van die der
Hennen en Duiven: maar ik rade niet deze, uit hoofde van de Luis, te gebruiken,
waar van ze vol zyn, en die de Planten kwaad doen.
De mest van verrotte bladen is niet veel van dienst, dan om ze over ’t zaad te
strojen, dat eerst gezaaid is, om te beletten, dat de regen, of de besproejing de aarde
niet te veel boven op doe slempen, zo dat het zaad naaulyks kan opkomen.
Alle de Peulvruchten van den Warmoeshof vereissen veel mest; de Planten en
Boomen eissen zo veel niet.
De enige goede plaats, om te mesten, is boven op.
De mest die allerslegst voor de mestkuilen legt, is die op den grond legt.
Ten aanzien van die kuilen, kan men niet zeggen, datze goed zyn en wel gemaakt,
ten zy men ze kort aan de zes voeten breedte, en drie voeten diepte geve.

Wat men in ’t mesten van een Tuin in acht moet nemen.
Wanneer ge ook uwen Tuin wilt mesten, of uw Veld, moet men in acht nemen, dat
de wind van ’t Westen waait, zonder regen; want zo men zorge wil dragen, dat men
die opmerking neemt, laat het niet na te maken dat men grote overvloed en
vruchtbaarheid heeft.

De tyd, die bekwaam is om te gieten, en wat voor water men daar toe
gebruiken moet.
’t Begieten dat pryzelyk is, vooral in grote hitten, als de Hondstar zich begint te laten
zien, moet geschieden des morgens, en ’s avonds, op dat het water niet te heet zy
van de Zon, en de Wortels niet verdryven; men moet ook niet te veel gieten, op dat
het de Wortels niet bederven.
Men moet geen water uit diepe Putten halen, op dat het door te grote koude de
Wortels niet bederven. Zo gy geen anderen hebt, moet gy ’t’er enige uren voor dat
gy ’t giet uithalen, en ’t in de lugt zetten, op dat het laau worde.
Wat de hoeveelheid van begieten belangt, de grootheid der Planten leert hoe veel
gy ze begieten moet; want nieuwe Planten vallen zo dorstig niet, en die ’t gewent
zyn willen veel begoten hebben, en men moet het luchtjes met de Gieter doen, op
dat ze als worden besproeid, en niet verdronken, want door dat middel worden de
Planten in ’t leven bewaard, dat anders zoude heengaan; met moet ze dan doen
drinken, als of ze de borst kregen.
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Van de schikking, die men aan Ooft- en Warmoes-tuinen moet geven.
Wat de schikking van Ooft-tuinen, en Warmoes-tuinen belangt, ik mene dat de beste,
zo wel als de gemaklykste voor de Tuinen, die is, welke zo veel mooglyk aan wel
geregelde kartieren gelegd is, zo dat, zo ’t mooglyk is, de langte een weinig groter
dan de breedte is. De Paden moeten ook ene bekwame breedte hebben, die
evenredigheid, zo wel naar de langte, als breedte van den Tuin heeft.
De minst breede, moeten niet minder dan zes, of zeven voeten breedte hebben; en
de breedste, hoe lang ze ook mogen wezen, moeten boven de twe Roeden niet zyn.
Wat de grootte der kartieren belangt; my dunkt, dat het een gebrek is’er zulke te
maken, die meer dan vier, of vyf Roeden zyn aan ene kant, om aan de andere kanten
een weinig meer te hebben; men heeft ze ook wel die twe en derdehalve, tot drie
Roede hebben, of drie en een halve, en vier Roeden toe: maar deze Akkers moeten
zich alle naar de grootte van de Moestuinen schikken.
De gemene paadjes maakt men ten gemakke van een voet, of anderhalf.
Wel te verstaan, dat een Warmoesland, hoe aangenaam het geschikt zy, nooit zal
gelukken, zo men daar ’t gemak van ’t water niet vindt, om te besproejen.

De Vruchtboomen, die men moet planten.
Ten aanzien van dat Artikel, ’t geen de kennisse der Vruchtboomen belangt, is ’t
genoeg en van gewigt te weten, dat een Boom, om te verdienen, dat hy worde
uitgekozen, als hy nog in den Kweekhof is, ene zuivere schors moet hebben, die
glimt, en dat de Loten van een jaar zyn lang en sterk. Zo hy reeds uit de aarde is,
moet hy, behalven de voorgaande hoedanigheden, goede gezonde wortels hebben,
die naar gelang van de stam dikte hebben. Ik neem nooit gene Boomen, die byna niet
dan haairwortels hebben.
De rechte Boomen, die niets dan een stam hebben, schynen my best gekoren om
te planten.
In Persikken, en zelf Afrikozen, moet men maar eenjarige okulatien hebben, als
het lot maar heel schoon is. Deze zyn beter dan twe-, of driejarige. Men moet daar
op meer styf blyven staan, ontrent de Persikken, als Afrikozen, en zelf nooit dan een
persikboom nemen, die onder aan zyne stam niet dan schone ogen heeft, die gezond
en geheel zyn; de dikte van een duim, of wat meer, voor stam, is die, welke men voor
Persikboomen meest moet achten.
De Persikboomen op Amandelboomen gelukken beter in droge aarde, die licht is,
als in sterke en vochtige. ’t Is in alles anders met die, die op Pruimenboomen zyn
gezet.
In alle andere soorten van laagstamde kleine Boomen, is de dikte twe, of drie
duimen van onderen.
’t Is niet anders dan de Boomen op Paradysstam, daar de dikte van een duim genoeg
toe is.
De dikte der Stamboomen, is die van vyf zes duimen om laag, en de hoogte van
zes, of zeven voeten.
’t Ent van de Laagstamde Boomen moet twe, of drie duimen boven den grond zyn.
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Als het overgroeid is, is ’t een bewys, dat de voet van den Boom kracht heeft, en
dat de Hovenier wel heeft opgepast.
Allerlei soorten van Peren zyn goed op Doorn en tot Leiboomen, zy zyn ook goet
op Wilde, en op Kwestammen. Maar we moeten hier aanmerken, dat men ze niet
moet hebben, dan op wild, ’t zy ’t in ligte grond, of in zulke zy, die matig goed is.
De Winter bon Christien Peren op Doorn, of tot Leiboomen, kunnen niet dan zeer
bezwaard de gele en rode kleur krygen, die men daar in gaarne ziet; men moetze op
Kwe zetten.
De Virgouleuse en de Robynen op wilde Peer, zyn moeilyk aan het dragen te
krygen; maar dit kwaadje is niet zonder middel. Zy raken op de Kweboom veel eer
aan ’t dragen.
De Bergamot en kleine Muskaat gelukken niet wel op Doorn, en vooral niet in
vogtige gronden.
De voornaamste soorten van vruchten, ’t zy Peren, ’t zy Appelen, ’t zy Persikken,
’t zy Pruimen, zyn vry bekend; maar gelyk ’t van zeer groot belang is, om daar van
een Lyst op te maken; zo kan men ’t Woord peren zien.
Wat de Appelen belangt, de voornaamste zyn de Calvillen, zo rode als witte, de
Renetten, graauwe en witte Kourtpendu, de Fenouillets.
Onder de beste Tafelappelen zyn in Holland;
Aagten, dubbele en enkelde. De dubbelde is vois en van weinig geur: maar de
enkelde is hoog rood, graauvlekkig, en de geurigste Appel, die bekend is; en op
allerlei wyzen te gebruiken: maar ’t rechte soort is verloren. Zy willen geen laagstamde
wezen; maar wel hoogstamde; doch de tegenwoordige zyn ’t kankeren zeer
onderworpen.
Goudpippingen, waar van ’t beste soort wat hoogachtig geel is; maar zy zyn ’t
kankeren wat onderworpen.
Reinetten graauwe, witte, groene. De graauwe zyn best uit de hand, daarna de
witte; de groene zyn beter in gebak, of om te stoven; daar de andere niet goed toe
zyn.
Enkelde winter Guldelingen. Die hoog geel van kleur met graauwe vlekken zyn,
zyn smakelykst: maar best in Gebak, Moes, of Stovingen. Deze Boom is draagbaar.
Tot zuur Pot-bak, of Braad-appelen zyn de verkieslykste
Tarw-appel, een zeer vroege Zomer-appel, die niet groot, rond, en wat plat is; geel
met bleek-rode strepen.
Kruid-appél en Lourisjes, die wat kleinder zyn;
Rode Kruis, en Gelderse Kruis zyn als de gemene Aachten; de eerste meest hoog
rood, de laatste
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van koleur als Aachten; ’t zyn goede Pot-appelen, die lang duren, en geen grote
Boomen worden, om datze draagzaam zyn.
Kannetjes-appel is van matige grootte, wat plat, kan lang duren, maakt een fraje
Boom.
Spiegel- en Yzer appel kan tot de Zomer duren, en krygt zyne smaak eerst na Maart;
dan wordt ze eerst goed tot gebruik; maakt fraje Boomen.
Onder de zoete Appelen zyn de beste
Blomzoet, of Goezoet, die van de eerste zoete Appelen is, groot van soort,
aangenaam, van een blozende kleur, en zeer goed van smaak; ’t maakt een grote
Boom, maar zy is niet duurzaam.
Graau-zoet, Hool-zoet, Vlaams-zoet, een hoogachtige matig grote Appel, die
gestoofd en gebraden van zeer goede smaak is. ’t Wordt een grote Boom, die
draagbaar is; duurt tot February.
Pomme douce, een graau, rond Appeltje, als de Reinet, doch wat blozende, wat
dik van schil, maar aangenaam van smaak; ’t maakt een goed gewas, en is draagbaar.
Zoete Holaart, is middelmatig van grootte, rond, graauvlekkig, blozend van kleur,
een der beste Winterzoeten, die in January eerst goed wordt. De Boom is kankerachtig
en niet draagzaam.
Witzoet is van matige grootte, rond, en geel aan de Boom, als ze ryp is; maar zo
geurig niet als de voorgaande; maar plantens waard om de fraaiheid der Boom en
draagzaamheid.
Wegens de Persikken en Pruimen; zie de Woorden.
De Druiven die in onze luchtstreek best zyn, zyn de Vroege vander Laan. Deze
misbloeit zelden, is wat diksappig en vleessig, waar door ze lang duurt. De beijen
zyn een weinig langachtig, dikbastig, en rypen zo vroeg niet als de Pareldruif, en
zyn zo geurig niet als deze. Zy kan zo ver ook niet worden uitgeleid; en is zo
draagzaam niet. Om ze draagzaam te hebben moet men ze kragtig houtgewas doen
maken; om de tien, of twaalf jaar by den grond afsnyden; zy moet tegen ’t Zuiden,
of ’t Zuidoosten worden geplant. De Diamantdruif is mooglyk de zelfde, wel gegroeid.
Daar aan volgt de Pareldruif. Deze is klootrond, en de grootste witte Druif, de
vroegste ryp, maar niet in staat om te bewaren.
De Frankendaler, is krachtig van houtgewas, draagbaar, groot van bos en beijen.
Zy is hoog blaau, vleeszig van sap; maar bezwaarlyk rypende. Zy komt met de
Muskerende Katelonier, of drie weken na de Pareldruif. Alzo ze draagzaam is, moet
men ze van den overvloed lubben; als de bossen uitgeknipt zyn, kunnenze zeer groot
worden.
De Katelonier is rond, taamlyk groot, donker blaau, bruin van kleur, wat
muskerende van smaak; maar zo geurig niet als de Frontenjak.
Witte Muskadel, of Stinkert, is rond en taamlyk groot, maar kortstelig, dicht van
tros, en wordt kwalyk ryp: maar is anders zeer geurig.
Frontenjak is wat langachtig, bont van kleur en roodachtig, wordt boven anderen
geprezen; maar wordt kwalyk ryp. De bossen, die buiten belommering zyn, zyn
donkerrood, hard van bast; die wat belommerd zyn, en bekwame warmte hebben,
zyn zo hard van bast niet: maar donker groenachtig wit. De bossen, van bladen bedekt,
zyn meest dik van bast, en groenachtig wit, zonder rood.
Blaauwe Muske is klein van beziën en trossen, vaal besmuld van kleur, een weinig
muskerende; zy rypt vroeg met de Waterzoeten.
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Men heeft nog verscheiden anderen, waar van de volgende hier nog goed zyn.
Blaauwe Muskadellen, die wat sterk muskeren, blaauwe Pottebakker, Waterzoeten,
Pieterseli-druf, de minste van smaak, witte Leipsiger.
Kersen. Zie op dien Naam.
Vygen. Zie op dien Naam.

Wat men aan de Boomen moet doen, eer men ze plant.
Om een Boom zo wel van boven, als aan de wortel bekwaam te maken, moet men
ze voor ’t planten alle haairwortels benemen. ’t Is tegen de gedachten van Theofrast,
die zegt; Stultum est amitere radices, quas habemus, ut acquiramus novas; in
tegendeel Xenophon. Niet te bewaren, dan weinige grote wortels, en de jongste. Deze
zyn gemeenlyk rosachtig, en zyn levendiger van kleur, dan de oude, men moet ze
kort naar gelang van de langte hebben.
De langste wortel van Laagstamde, moet niet boven de negen duimen hebben, en
in Stamboomen om en by een voet: van Kersen en Moerbeijen kan men ze langer
laten.
De zwakste wortels zyn twe, drie en vier duimen ten langste; en dat volgens de
grootste en minste dikte.
’t Is genoeg ene ry wortelen te hebben, dat is, als men maar vier, of vyf wortelen
in ’t ronde heeft, die even, als zo vele streken uit een middelpunt komen. Twe, of
drie is ook genoeg, en beter, dan twintig middelmatige. Men plant ze zelf met ene,
met goed gevolg, en tegen hoop.

Van den tyd, waar in men ze planten moet.
Om wel te planten moet men een drogen tyd kiezen, op dat de grond, wel droog
zynde, de aarde gemaklyk tussen de wortels valle, zonder enig open te laten; en op
dat’er niet in kome als een soort van Leem, die’er hard tussen wordt, en ’t uitloopen
van nieuwe wortelen belet.
De Planttyd duurt van ’t begin van November, tot aan ’t einde van de maand van
Maart: maar in droge aarde is het goed te planten van ’t begin van November; in
vochtige gronden is ’t beter tot Maart toe te wagten.
De schikking der wortelen vereist, dat het onderste uiterste niet dieper in de grond
ga, dan een voet, en dat die, welke naast aan de oppervlakte
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komt, met acht, of negen duimen gronds bedekt zyn. Men kan ze zelf als een soort
van keuvel op de wortels in droge gronden leggen, om te maken, dat de hitte de
wortel niet bederve; en als de Boom wel groeit, doet men die weg.
Eer men de Boomen plant, moet men, na ’t snoejen der wortelen, de takken snyden,
zo lang als ze moeten blyven. Men moet niet wagten tot dat ze zyn geplant.
Laagstamde Boomen maak ik ter hoogte van vyf, of zes duimen, in droge grond;
en van acht, of negen in vochtige grond.
Stamboomen moeten de hoogte van zes, of zeven voeten hebben.
Men moet in ’t planten de beste wortels aan de kant hebben, daar de meeste aarde
is, en geen een moet’er na beneden gaan, maar langs de grond.
Die kleine Boomen schudden, of aan trappen doen kwalyk; maar met de grote is
’t zo niet gelegen; daar moet men aan trappen en stampen tegen zware wind.
Heggen, of Leiboomen, moeten de kroon naar de muur hellende hebben; zo
evenwel, dat het einde van de stam’er drie, of vier duimen van daan is, en men de
sne niet meer zien kan.
De wydte, welke ze van malkanderen moeten staan, moet wezen naar gelang van
de deugd der aarde, en inzonderheid naar gelang van de hoogte der muur. Dus kan
men ze aan hooge muren nader by den andere zetten, en zo ver niet aan de laagste.
In ordinare Leiboomen schikt men ze van vyf, zes, tot tien, elf, twaalf voeten; mits
dat de hoogte der muur zy twaalf voeten, of meer. Men moet altyd een Boom laten
klimmen, om ’t hoge te bezetten van hem, die ook ’t lage bezetten. En dus moet men
in zo een geval de Boomen zetten op vyf, of zes voeten van den ander: maar wat de
muren belangt, die niet boven zes, of zeven voeten hebben; men moet die op negen
voeten zetten.
De Pruimeboomen moet men aan Heggen zetten, van acht tot twaalf voeten, en
zelf meer, zo het Pruimenboomen zyn, of Koornvruchten op wilde stammen.
Een op Stam, van een roe tot twe voor grote Boomen.
Men moet altyd in acht nemen, dat men in goeden grond de Boomen altyd verder
van den andere moet zetten, als in een kwade, om dat de kroonen daar groter worden.
Zo de kuilen eerst gemaakt zyn, zal de aarde drie, of vier duimen altyd zinken.
Aanmerking. ’t Is nodig de aarde hooger te houden, dan de naby gelegen grond,
en om in ’t ongemak niet te vervallen, dat de Boomen te diep zinken; of het ent
binnen, of buiten zy, is weinig aan gelegen voor zo ver de groei van Kornvruchten
belangt. Maar wat de Neutvruchten aangaat, is ’t best, dat ze geenzins met aarde zy
gedekt.
Wat de deugd van de ene en de andere belangt; ’t is te wensen, dat ze voor den
dag mag komen. Maar ’t voornaamste is, dat de wortels wel zyn geplaast, zo dat nog
grote koude, noch grote hitte ze bederven kan, noch het yzer van de Riek.

Hoe men de Vrugtboomen tegen de Zon moet zetten.
Te verstaan, wat plaats elk soort best diende te hebben, in aanzien van de Zon, is een
stuk dat met wat omslags wel dient in ’t boek nagezien te worden, ’t geen met
voordagt van Mr. de la Quintinie is gemaakt. Middelerwyl moet men, in ’t algemeen
gesproken, weten, dat de beste van alle de Lugtstreken, die van ’t Zuiden is, en de
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ergste die van ’t Noorden. ’t Zetten tegen ’t Oosten, is naaulyks minder dan tegen ’t
Zuiden, en vooral in heete Landen; en eindelyk, tegen ’t Westen is ’t mooglyk niet
kwaad voor Persikken, Pruimen, Peeren, enz. Maar ’t deugt voor Druiven niet.
Om het Boomsnoejen wel te verstaan, moet men kennis hebben van den tyd, van
de rede; en vooral, zo ’t mogelyk is, daar de manier van te weten.

Van ’t Snoeijen van Vrugtboomen.
Wat den tyd belangt; ’t is altyd goed te snoeijen van den tyd af dat de Bladen vallen,
tot den tyd toe dat ze weder beginnen voor den dag te komen. Men moet niet
meermalen snoeijen, dan eenmaal ’s jaars, wat voor Boomen het ook wezen mogen,
met die bedenking, dat het niet kwaad zy die eerst te snyden, die de zwakste zyn, en
de sterkste laatst.
Wat de reden van ’t Snoeijen belangt. Men snoeit om twe redenen; de eerste reden
is om de Boomen tot het geven van goede Vruchten in staat te stellen; de twede is,
om ze ten allen tyde aangenamer voor ’t gezicht te maken, dan ze zyn zouden, zo ze
niet waren gesnoeid.
Om ’t twede te krygen, moet men ’t door middel van de gedaante die men aan den
Boom geeft, te weeg brengen.
Deze gedaante moet verschillen, naar ’t ontwerp, dat men zich maakt, en dat
verschil strekt zich niet uit, dan tot Kroon- en Lei-boomen. Want wat de Stamboomen
belangt, men snoeit deze niet dikmaal.
Men heeft niet dan de dikke Takken, welke die gedaante kunnen geven. Dit moet
men wel verstaan, zo dat men dit altyd moet voor oogen houden.
Een laagstamd Kroonboomtje moet laag van stam zyn, open in ’t midden, rond in
den omtrek, en van alle kanten wel voorzien van hout. Van deze vier hoedanigheden,
is ’t open in ’t midden ’t voornaamste; gelyk ’t grootste gebrek is, de grootste
verwarring van ’t hout in ’t midden. Men moet dit vooral ontgaan.
Een Leiboom moet om volmaakt te wezen zyne kracht en takken van weerskanten
even eens heb-
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ben, op dat hy overal in zyne gantse uitgestrektheid wel voorzien zy; ’t zy dat hy
hebbe een lage stam, en die moet dan maar van een half voet hoog zyn, of een hooge
stam, en dan moeten de armen boven op de stam staan, welke gemeenlyk is van zes
tot zeven voeten.

Verscheiden soorten van Takken aan Vruchtboomen te onderscheiden.
’t Geheim hier van hangt af van de wydte, die de takken tot malkander moeten hebben,
en van ’t goed gebruik, dat men daar van moet maken. De Takken zyn, of dik en
sterk; of dun en zwak; elke heeft zyne reden, ’t zy om weg te worden genomen, of
gehouden; of om laag te blyven, of gekort te worden. Onder de ene en de ander heeft
men goede en kwade, zo wel grove als dunne.
De goede Takken zyn die, welke in de orde der natuur zyn uitgegroeid, en dan
hebben ze grote knoppen, die vry dicht by den andere staan.
De kwade zyn daar en tegen gegroeid tegen de orde der natuur, deze hebben platte
knoppen die wyd van een staan, dit doetze ons Waterloten noemen.
Om deze orde van de natuur te verstaan; moet men eerst weten, dat de takken niet
moeten komen, dan op die, welke op de laatste sne gegroeid zyn; en alle, die op een
andere plaats komen, zyn Waterloten.
Ten twede moet men weten, dat de orde der nieuwe takken zy, dat zo’er meer dan
een zyn aan gegroeid, de uiterste tak altyd sterker en langer zy, als die, welke daar
onmidlyk onder is, en dat deze weder dikker en langer zy dan de derde, en dus van
de anderen. Zo’er dierhalven een dik is daar hy dun moest wezen, is ’t Waterlot. In
dezen regel zyn enige uitzonderingen, welke men in ’t Artikel moet nazien, daar van
’t snoejen is gehandeld.
Goed klein hout, zo in Steen- als Klokhuis-vruchten, is dat voor de vrucht; en ’t
goede grove is voor hout; maar het tegendeel gebeurt in Vygeboomen en Wyngaarden.
Wat de manier van Snoejen aangaat; zy schynt moeilyker, dan ze is; als men maar
de gronden weet, die gemaklyk te verstaan zyn. Men vindt een grote gemaklykheid
in ’t doen daar van, ’t geen in der daad een kunststuk van den Tuinbou is.
De voornaamste grondwetten zyn i. dat de jonge Boomen gemaklyker, als de oude
te snoeijen zyn, en vooral die kwalyk zyn gesnoeid geweest, en de gedaante niet
hebben, welke ze behoorden. De bekwaamste Tuinluiden vinden ’t zeer moeilyk
oude Boomen te verbeteren; op zyne plaats geef ik byzondere regels om die
ongemakken voor te komen.
Ten twede; sterke takken moeten kort gesnoeid, en gebragt worden tot op de lengte
van vyf, zes, zeven duimen; men heeft echter plaatsen, waar in menze langer houdt:
maar zy zyn zeldzaam. Pleegt daar raad over; met het Artikel snoejen.
Ten derde; onder de andere vindt men’er, die men moet korter; anderen, die men
langer moet houden; dat is tot 8, 9, en 10 duimen, en zelf meer, en voor al in Persiken,
Pruimen, Kersen, Morellen, die men leidt. Dit schikt zich naar de grootte en grofheid
waar van ze zyn, om in staat te zyn om wel te voeden en dragen, zonder de vruchten
te bederven, die’er op staan.
In krachtige Boomen, die een fraje gedaante hebben, zoude men’er naaulyks te
veel hebben, die Vruchttakken hietten, als zy daar maar gene verwarring in maken;
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maar, wat de grote aangaat, welke men houttakken noemt, daar van moet men’er
gemeenlyk op elken Boom gene meer laten, dan enen uit elke snede van ’t voorgaande
jaar.
Ten zy de Boomen zeer krachtig zynde, de einden der nieuwe takken zich te ver
van den andere bevonden, en op plaatsen, die tegen malkander over stonden, en die
kaal waren op de kanten; want ’t is nodig de kanten, hoe eer hoe liever te bekleden,
om ’t figuur goed te maken; en in zo een geval kan men twe takken laten, ja zelf drie,
onder voorwaarde, dat ze alle drie van verschillende langte zyn, en nooit de gedaante
van een Vork maken.
De Vruchttakken sterven deurgaans, na dat ze vruchten hebben gegeven, met dit
onderscheid nochtans, dat in de Steenvruchten dit geschied binnen een jaar, of twe;
of drie op zyn hoogste. En in Klokhuisvruchten geschiedt het niet dan in vier, of vyf
jaren.
Dus is ’t zeer nodig voor uit te zien, om te maken, dat’er takken komen in de plaats
van die, welkewe weten dat sterven moeten; anders zal men ’t ongemak van kale
armen en onvruchtbaarheid hebben.
De Vruchttakken zyn goed, waar ze ook in een Boom mogen groejen, ’t zy binnen,
’t zy buiten.
Maar een grove is altyd kwaad als zy in de kroon komt, of ’t moest wezen, om die
te bedwingen die te ver uitgegroeit waren, gelyk in de Beurré gemeenlyk gebeurt.
De schoonheid der Boomen, de overvloed en schoonheid der vruchten, hangen
dan gemeenlyk af van wel te snoejen, en zekere takken wel te leiden, die ter zelver
tyd grof en goed zyn, om’er die uit te halen, die grof en kwaad zyn.
En, dewyl het somwyl gebeurt, dat een tak, die in ’t voorgaande jaar te lang is
gebleven om de vrucht meer voedzel krygt, als zy natuurlykerwys moest hebben, en
dik wordt, en andere grote takken schiet; zo is een van de voornaamste zorgen, die
tak te behandelen, gelyk de andere houttakken: maar vooral geen ene grote te laten,
die aan zyn eind gekomen is, ten zy men voorhebbe om den Boom te laten
deurschieten, en’er een Stamboom van te maken.
Deze goede houding leert een Boom bedwingen, dat is, dat het beter zy de hoogste
en
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dikste takken weg te snoejen, en de laagste te bewaren, dan het tegendeel te doen.
Mits dat dan de hoogste gene betere plaats hebben om een fraje Boom te maken,
dan de lage, dat niet gemeen is: want in dit geval moet men de laagste wegnemen,
en de hoogste bewaren. ’t Eerste oogmerk daar van is uitnemende, wel om schone
Boomen te hebben, zynde verzekerd dat de overvloed van een schoone vrucht nooit
mist, ook van een fraje gedaante verzeld te gaan, alzo men gene kleine takken
wegneemt, die de vrucht maken; en men ze in tegendeel zoekt te vermeerderen, en
ze daarna van zulke te ontlasten, die daar kwaad aan kunnen doen.
’t Besnoejen maakt, dat in de tak, die op ’t eind komt van die, welke ingekort is,
alles komt, dat aan sap na omhoog zoude hebben gegaan, of in de bovenste die men
heeft weggenomen. Dus wordt de tak, die men behouden heeft veel sterker en
bekwamer om grote vruchten voort te brengen, dan ze anders zoude zyn geweest.
En dewyl tegen de gewone orde der nature zwakke takken aan ’t einde van de
dikke gemaakt worden, die in de voorgaande snoei zyn gekort, leert dat gedrag die
zwakke takken te bewaren; en dan maakt men de sne op die der grove, die onder de
drie zwakke zich ’t best voordoet om een goed Figuur te maken.
Buiten ’t snoejen waar van we spreken, komt men somtyds tot een doen, dat men
noent Nypen, en gemeenlyk beter voor de Persikken is, als voor andere boomen, of
’t moest aan alle soorten van Greffels zyn, op hunne plaats op de Boomen die grof
en dik zyn. ’t Geen van ’t Nypen komt, is te maken dat de takken niet te grof worden
en gevolglyk onbekwaam om vruchten te dragen, en dus ook niet te lang worden, en
gevolglyk een Boom niet te vroeg doen ver uitschieten, of ze niet te doen breken
door de grote winden.
’t Doet ook in de plaats van ene tak’er vele maken, onder welke men kleine
vruchttakjes voor vrugten, en anderen voor hout zal vinden. De tyd daar van is de
maand Mei en Juni, en de manier is dan met de nagel een tak af te nypen, die de
langte van een half voet, of iet meer hebbende, begint grof te worden. Om wel af te
nypen, moet men deze takken tot op drie, of vier knoppen brengen; en zo die tak
evenwel grof deur zet, moet men ze weer afnypen, en dit moet men aan de zwakken
doen.
’t Is gemeenlyk half Mei, dat men de Heiningen-boomen moet aanbinden.
De fraaiheid van ’t aanbinden bestaat in het schikken der takken, ter rechter en
linker in goede orde, zo dat’er niets voorwaards, ledigs, of gekruist is.
Maar gelyk ’t gebrek van kaalheid groter is, dan ’t andere, moet men geen
zwarigheid maken van kruissen, als men maar kaalheid kan ontgaan.
Men moet met oplettenheid aanbinden, zo menigmaal als men maar ziet, dat de
takken lang genoeg zyn om aangebonden te kunnen worden, en gevaar loopen van
te breken, zo ze onaangebonden bleven.
’t Is voor al goed, alle de fraje takken te bewaren, welke de Persiken in de Zomer
schieten, ten zy’er zo groot een menigte geschoten waar, dat de ene de andere
verwarde, ’t geen in welgeleide Boomen kwalyk kan geschieden.
Maar men moet niet ontzien, als de nood het vereiste, de sterkst schietende
takken’er met verstand uit te halen, of heel kort af te snyden. Dit dient om te beletten
dat die’er achter zyn niet te lang en teder schieten, en kwaad worden. ’t Is ook niet
kwaad aan de Leiboomen der Peren, de Waterloten te benemen die vooruit schieten;
en uit de Kroonboomtjes de Loten, die in ’t midden komen: dit noemt men toppen.
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De keur der Bloemen in ’t algemeen; hoe menze kent, kweekt en bewaart.
Men moet onder de Bloemen deurgaans de beste en meest geachte kiezen, om dat
het anders is moeite vergeefs. Men moet elk soort op zich zelve zetten, en vooral
die, welke een bloem hebben, die groter als een Uije is. By voorbeeld de dubbelde
Spaanse Jonquille, de Narcis Rosal; en onder de klaauwen, de Ranunkels, om dat
die soorten van Bloemen geen gezelschap van anderen willen velen. De Tulpen en
Anemonen, kunnen om de bedden, dicht by de Paden gezet worden, en de andere
Bloemen in ’t midden gemengd met de andere soorten; en dus zal op elke bed de
verscheidenheid aangenaam voor ’t gezicht wezen.
De kennisse der soorten van Bloemen is nodig, om te weten, hoe ze moeten gezet
worden; in, of buiten de Zon, in een vette, of lichte aarde, in Potten, of op Bedden;
hier in moet men onderwezen zyn, om alles naar zyn aart te telen.
Een goed Tuinman moet niet onkundig wezen, hoe men de Bloemen moet kweken,
om datze zich allen niet op de zelfde wyze laten handelen, want gelyk ze van
malkander verschillen, zo moet men ze elk op zich zelve onderzoeken. Hierom moet
men den tyd weten wanneer men den Tuin moet bearbeiden, hoe men moet planten,
zaad vergaderen, zajen, verplanten, begieten, wieden, en de tyd van ’t ongediert;
eindelyk wanneer men de Bollen en Wortels der Bloemen moet opnemen.
Om de Wyngaard, Vygeboom, Aalbessen, enz. af te leggen, of’er Stek van te
steken, enz. Men heeft ten dien einde niets anders te doen, dan’er de takken van in
de grond te buigen, en ze in ’t midden met vyf, of zes duimen aarde te dekken; zo
dat de takken altyd aan den Boom blyven, die ze heeft voortgebragt, en ’t einde daar
vyf, of zes duimen boven kome. De takken dus ingelegd, blyven in dien staat tot
November; daar na zet men ze af, neemt ze op, en plantze, daar ’t behoort.
Om in Mandjes, Potten, of Tobben, Boomen te zetten, maakt men de Mandjes,
Potten en Kassen,
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vol; men snoeit de Boomen, gelyk op zyne plaats is gezegd, daar men’er van, volgens
de ordre gesproken heeft, en men plantze, zettende de Mandjes en Potten gants in
de aarde; maar de Bakken, of Tobbens niet, die laat men boven den grond.
Om de Bollen der Tuberozen, Jonquilles, Narcissen van Constantinopolen,
Hyacinthen, enz. in Potten te zetten; men zet ze in Potten, en die op heete Bedden;
en die Bedden dekt men zorg vuldig met Ramen, Klokken, of Stroo, enz.
De goede manier om de aarde om-te-kuilen en omtespitten, is niet gelyk men te
voren deed, wanneer men’er de aarde uitgooide, om’er weder nieuwe in te doen. Dit
zoude twemaal, zonder nut, de aarde verhandelen wezen, en het zoude tyd, moeite
en kosten verloren zyn.
’t Geen te doen staat is, een wyde grup, te maken, die de lengte van een roede, of
de helft van de plaats heeft, en op het naaste pad alle de aarde te gojen, van die grup.
Deze moet de enigste aarde wezen, die twemaal verhandeld worden; op ’t laatst van
’t kuilen moet een grup aan dien kant ledig blyven, die men met die aarde moet
vullen, die men uit de eerste grup gehaald heeft.
De eerste grup gemaakt zynde, moet men daar in gojen, om ze te vullen, de aarde,
die gespit moet wezen, gojende de bovenste onder in, en de onderste boven, en
makende dus dat’er een andere grond boven kome, die te voren onder was. Dit
omspitten maakt een natuurlyke schuinte voor den Werkman; en ingeval men de
aarde wil gemest hebben, moet men de mest op den kant van de grup brengen; en
ingeval drie, of vier Mensen de aarde spitten, en ze voor zich nedergojen, moet’er
een op de kant van de grup, of kuil staan, die de mest op den voet gooit. Dus wordt
de aarde zeer wel gemengd; en geenzins betreden, gelyk die van de Tuinlieden, die
eerst een laag van mest maken, en daarna een laag aarde, en daarna alles dooreen
arbeiden, gaande dus voort om lagen van mest en aarde te maken, en ze op malkander
te arbeiden, tot dat de kuil vol is om te blyven.
En wat de manier aangaat om Mestbedden te maken, men moet eerst weten, dat
men ’t niet doet, dan met de lange mest van Paard, of Muilezel; en dat die Mesthoop
moet, of gants nieu zyn, of op zyn meest met een derde oude gemengd, als zy maar
droog is en niet verrot. Want die verrot is, is niet bekwamer om te broejen, dan die
van Koejen, Varkens, enz.; zo om dat’er gene warmte genoeg in is, als om dat dat
soort van verrotte Mestbergen, een kwade reuk heeft, die in de Planten gaat zitten,
die men op de Bedden teelt, en ze kwalyk van geur maken.
Door een nieuwen Mestberg, verstaat men die nieulings onder de Paarden is van
daan gehaald, en hun voor legging niet dan enen nacht, of twe gediend heeft. Door
de lange oude Mest, verstaat men die, welke als zy nieu was, in een droge plaats
gelegd was, daar zy de zomer heeft deurgebragt, wagtende den tyd af, om gebruikt
te worden; ’t zy tegen de Winterkoude voor Vygeboomen, Artichokken, Cichoreijen,
of om te maken Bedden naar de gewoonte, en zie daar hoe men ze maakt.

Hoe men Mestbedden maakt.
Na dat men de plaats getekend en geregeld heeft, daar de Broeibedden moeten zyn,
tekent met een Tou, of Lat, de wydte, die ze hebben moeten; men brengt daar een ry
Kruiwagens van lange Mest, de ene achter de andere. Men begint die ry op de plaats,
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daar het Broeibed moet eindigen. Daar na begint de Tuinman te werken, ter plaatze
daar de ry Kruiwagens, of Hoopen eindigt, op dat de Mest niet zynde belet door iets
datze belaadt, het gemaklyker zy, ze dra en wel te bewerken. De Tuinman neemt dan
de Mest met een Riek; en zo hy wat handig is, slegt hy ze zo wel, handelende elke
laag zo, dat alle de einden van de Mest zich binnen het Bed bevinden, en dat ’t geen
over is, een soort van rug van buiten maakt. De Eerste laag vierkant van welgeschikte
grootte zynde gemaakt, die gemeenlyk vier voet is, en van lengte naar goedvinden,
maakt de Hovenier daar na de twede en derde laag, enz.; en ze met den rug van zyne
Vork hebbende gelyk geslagen, of getreden, om te zien, of’er ook iet aan schort, om
’t terstond te helpen, alzo ’t bed gelyklyk overal moet voorzien zyn, zo dat’er geen
déél daar van zwakker moet zyn, dan ’t andere. Dit gedaan zynde, gaat hy naar de
voorgestelde langte aan lagen voort, gelyk gezegd is, tot dat het Bed heeft de langte,
breedte en hoogte, die ’t hebben moet. Deze hoogte is regulier van twe tot drie voeten,
wanneer ze is gemaakt, zaktze een voet, als zy heeft uitgebroeid.
Men maakt de Broeibedden van velerhande soort, den ene om te doen enige
gewassen op zekere tyden van ’t jaar opkomen, in welke ze in onze luchtstreek niet
zoude doen groeijen; by voorbeeld om Radys, kleine Salade, Aardbeijen,
Komkommer, en Meloenen, enz. te doen groejen, en om daar toe te komen, maakt
men Bedden in de maanden van Novenber, December, January, Maart, April. Die
Bedden moeten voorzien zyn van zekere menigte van fyne gemeste aarde, gelyk
naderhand zal gezegd wotden, en moeten warm genoeg zyn om die Aarde en Planten
te verwarmen, die’er op zyn. Dit is een uitvinding van den Hovenier tegen de koude,
dat is, tegen den Vyand van de groei der Planten.
Ten twede, zyn’er Broeibedden, die dienen moeten om Champignons in alle de
tyden van ’t jaar voort te brengen; van deze kan men’er alle maanden van ’t jaar
maken, alhoewel ze niet dan drie maanden, na dat ze gemaakt zyn, dienst doen; en
dat is, als hunne grote warmte over is, en ze in ’t midde invallen. Men maakt die
Bedden in nieuwe zandige aarde, waar in men gemaakt heeft een gat van zes duimen,
ontrent van die Aarde. Men maakt ze op zyn Ezels rugswys, en boven op ’t dekzel
van de aarde maakt men een andere van vyf,
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of zes duimen, van lange ruige droge mest, die in de Winter dient om de Champignons
voor de Vorst te bewaren, welke ze bederft, en zelfs om de ongemakken die de grote
hitte zoude veroorzaken te ontgaan, maakt men nog twe, of driemaal ’s weeks ligte
begietingen over de Champignon Bedden.
Wat aangaat de breedte van die Bedden, zy moeten alle van vier voeten wezen,
en de hoogte moet van twe, of drie zyn, als men ze maakt; zy zakken naderhand een
voet, als de grootste hitte van ’t Broeibed over is.
Wat de langte belangt, zy hangt van de menigte van de mest af, die men heeft om
te gebruiken, men maakt ze dus ook van velerlei langte. Alle de Bedden moeten by
na in hoogte en breedte gelyk zyn.
’t Onderscheid, dat’er anders tussen die is, welke de Planten deur hare warmte
kunnen voortbrengen, en die welke Champignons moeten uitbroejen, bestaat vooreerst
daar in, dat deze niet eissen diep in de aarde te wezen, gelyk de andere die een half
voet in de aarde moeten zyn, of ’t moest wezen om dove Broeibakken te maken, dat
is, Broeibedden zo diep in de aarde, dat ze de hoogte des omgelegen gronds niet te
boven gaan. Dit onderscheid bestaat ten twede daar in, dat de eerste geregeld moeten
geplaast worden en vlak van boven zyn daar de andere een Ezelsrug moeten hebben.
Ten derde daarin, dat de eerste beladen moeten zyn met een genoegzame menigte
van fyne gemeste aarde, zo dra ze zyn gemaakt, en op de andere moet niet dan zeer
weinig aarde worden gelegd. Deze gemeste Aarde, geeft door hare zwaarte en perzing
warmte, om de Mest aan ’t broeijen te maken. Somtyds legt men’er veel dan weder
weinig op, by voorbeeld men legt’er op zes, of zeven duimen; en is ’t om gemene
Planten te zajen, te weten kleine Saladen, Meloen- Komkommerplanten, en Kropslade
en om Aspersies uit te broejen; met doet’er een voet op zo ’t is om Rapen te telen,
en om daar Zuring en Meloenen, en potten van Aardbeijen in te zetten.
Maar eer men’er in zaait, of verplant, al is ’t op een nieuw gemaakt Broeibed,
moet men de voorzichtigheid hebben, van eerst een dag zes, of zeven te wagten, en
somtyds tien, of twaalf, om aan ’t bed den tyd te geven om warm te worden, en daarna
aan die warmte, die te hevig is, tyd te geven, om te bedaren. Deze vermindering ziet
men, als ’t gantse Bed wat is ingezonken, en als men de hand in de aarde steekt, en
men dan de hitte matig vindt, dan is ’t de tyd om de gemeste aarde eerst wel te
schikken, daar men ze mede had beladen. Om de gemeste aarde te maken, gebruikt
men een plank van ontrent een voet breed, men zet ze op de kant van die aarde,
ontrent twe duimen van de kant, digt by de staal. Deze Plank dus gezet zynde, houdt
men ze met de linkerhand en knie vast, en met het gehele lyf, en daar na begint men
met de rechterhand die aarde tegen de plank te drukken, en ze zo styf te persen dat
ze staan blyft, zo dat, als men de plank heeft weggenomen; hoe rul ze ook wezen
mocht, alleen staan blyft, als of ’t een vast lighaam waar.
Als deze Aarde dus is toegesteld, zolang als de Plank is, verplaatst men de plank,
om aan alle kanten van ’t Bed zo te doen, zo de plank wat lang is, en by gevolg wat
zwaar is, moeten’er twe, of drie zyn om te arbeiden, op de zelfde wys, en ter zelver
tyd, om de Aarde te schikken; of is de Hovenier alleen, moet hy die plank met kleine
houtjes over eind houden, die gestoken zyn op den kant van de gemeste aarde. Als
alles gedaan is, moet de aarde aan alle kanten een goede halve voet minder breedte
hebben, dan ’t onderste van ’t Bed, en in zyn lang vierkant, moet het zo effen schynen,
als of ’t een plank was in volle aard gezet. Daar na moet men zich schikken om
Bedden ten gebruike te maken. Alles zoude daar op vergaan, of alles zoude’er in
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wanorde zyn, zo men daar eer zaaide, of plantte, of zo men wagtte met daar op later
te zajen, of te planten. De hitte van het Bed kan duren en staat om veel goed te doen,
tien, of twaalf dagen, na dat ze gezaaid, of geplant is: maar als die tyd over is, en
men bevindt, dat het Bed kouder is geworden, moet men daar rondom verwarming
maken, door goede lange nieuwe Mest, zo wel om daar de hitte te vernieuwen, als
om ze daar na te onderhouden, in den goeden staat waar in ze zyn moet, en waar in
ze was, als men daar in begon te zajen, of te planten, zo dat de planten, in de plaats
van daar in te vergaan, groter worden en op ’t oog voort gaan.
’t Is niet zeer noodig te zeggen, dat ene Broeiberg dient om twe naburige Bedden
warm te maken; als men’er twe heeft, dat weet elk, maar men moet weten, dat dit
verwarmen tussen twe Broeibedden zo sterk niet zy, als wanneer’er maar een tussen
beide is. Want, gelyk de gemene tussenwydte tussen beide is de wydte van een goede
voet voor een pad, zo is weinig mest genoeg om die plaats te vullen; en dat
verwarmen, wordt over en weer onderhouden in zyne kracht, door de naburigheid
van twe Broeibedden, die daar tegen aanleggen, maar als ’t Broeibed alleen is, moet
de verwarming ten minste twe voeten breedte over de gantse langte hebben, en ter
hoogte van ’t Broeibed, en zelf moet het dikmaal hoger zyn.
Als men een verwarming wil vernieuwen, is ’t altyd niet nodig een nieuwe
Broeiberg te maken; menigmaal is ’t genoeg, dat men zonder nieuwe mest’er by te
doen, de oude ’t onderste boven haalt, als zy maar niet al te zeer vergaan is. Dit
omroeren is in staat om de warmte nog een dag acht, of tien te vernieuwen. ’t Is niet
nodig daar nieuwe Paardemest by te doen, dan wanneer de verrotting van de eerste,
of een gedeelte daar van doet zien, dat ze niet langer in staat is, om de nodige warmte
aan de Broeibedden te geven, die in staat is om de Planten te doen groejen, die men
op de Bedden kweekt.
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Zo ’t Aspersies zyn, of Aardbeijen die men uit de Bedden heeft getrokken, en op de
Mestbergen geplaatst, en men de koude vreest, moet men ze met glaze Klokken
dekken, of met Ramen; en zelf om te beletten, dat zware koude daar niet in komt, en
alles bederft wat’er onder is, dekt men nog met lange drooge Mest, of Stróó, om over
de Klokken, of ramen heen te doen. De Planten krygen op de Mestbedden dus
toegesteld, en met warmte onderhouden, verhittingen van tyd tot tyd.
Die manier is vry goed en bekwaam genoeg voor Zuring: want als deze door de
bekwame warmte van ’t Bed is aangezet, schiet ze daar in vyftien dagen, gelykze in
de maand van Mei in de volle aarde doen zoude, en gaat daarna heen: maar zy is zo
goed niet als de Aspersies, om dat deze, uit den grond gehaald, en daar na geplant,
zo grote scheuten niet geven, als wanneer men ze in de volle aarde heeft.
Hier uit volgt dan, dat het voor de Aspersies vry beter zy, en zelf voor de Zuring,
de aarde uit te graven, ter diepte van twe goede voeten tussen twe Bedden in. Deze
paadjes moeten een grote voet breed zyn: men moet dezelve daarna met lange Mest
vullen, om de naby gelegen aarde warm te maken; en zo ’t is om de Aspersies, moet
men het gantse bed met die Mest dekken, om de aarde te helpen warm maken; en
als de Aspersies beginnen op te komen, zet men Klokken over elke plant, of men
dekt het Bed met glazen. Men moet daar na de warmte in die paadjes houden, met
de Mest eens om te roeren, of de broejende Mest van tyd tot tyd te veranderen, en te
dekken met lange droge Mest; of de Klokken met Stróó, of de glaze Ramen, om
redenen te voren, ter gelegenheid der Aspersies, of de Zuring op ’t Bed uitgelegd.
De planten van de Aspersies dus verwarmd, en zich onder Klokken bevindende,
of onder de Ramen een warme lucht, als of ’t in April, of Mei was, ontfangende,
worden eerst rood, daarna groen en lang, als die, welke de natuur van zich zelf dryft
als ’t Weer warm, of gematigd is. ’t Enige ongemak van ’t verhitten is, dat gelyk de
warmte heel groot moet wezen, om door een koude aarde heen te dringen, zy die
planten zo zeer bederven, datze in de plaats van vyftien jaren te duren, gene dan
magere Aspersies voortaan geven, en als men ze een jaar twe, of drie heeft in rust
gelaten, kan men ’t op zyn meest nog voor een twedemaal doen.
De Aardbeijen, die men op Mestbedden verwarmt, beginnen in Februari en Maart,
en geven vrucht in April en Mei. De beste manier om het te doen is, ze in de maand
van September in goede vry luchte aarde op te potten, om ze daarna in de maand van
December op die Mestbedden te zetten. Men kanze ook op Bedden zetten, zonder
ze te hebben opgepot. In de maand van Maart moet men’er de loopers afnemen, en
de bladen die’er te veel aan zyn. De aarde van de Pot moet men gedurig roeren en
vochtig houden; en zo het uitnemende heet in enige dagen van Maart en April is,
moet men ze aan ’t Noorden wat lucht geven, en ’s nachts dekken.
Om kleine Salade, of Stiksalade, te hebben om te snyden, Kervel, Sterkkers, enz.,
met toekruit van Dragon, en Rapen, enz., maakt men Bedden, gelyk ik kom te zeggen,
en doet een zakje Latuw-zaat, ontrent den tyd van vier en twintig uren in water staan
weeken; daarna haalt met het’er uit, men hangt het om ’t hoekje van de Schoorsteen,
of ten minste op een plaats daar de Vorst niet kan bykomen. Dit Zaad dus natgemaakt,
druipt uit, begint te broeijen en schieten, hebbende dan in de Broeibak gruppen
gemaakt van ontrent twe duimen diep en twe duimen breed, door middel van een
hout dat men diep in de aarde drukt, zaait men dit geschoten Zaad op die ryen, en
daar zo dicht op, dat het de grond der gantse Grup bedekt. Men heeft een Schepel
van doen om een Bed van vier roe lang te bezajen, dat vier voeten breed is, en daar

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

na dekt men het met aarde, die men daar met de hand lichtjes overgooit; elke hand
vol wel gestrooid moet een ry dekken, zo veel genoeg is; en men zet’er over heen,
of Klokken, of Glazen die beletten, dat de Vogels het niet komen opeten, of de hitte
’t niet uitdampen, en de koude ’t Zaad, of gewas niet bederft. Men neemt die weg
als ’t Zaad na vyf, of zes dagen begint op te komen. Na negen, of tien dagen, is die
kleine Latue gemeenlyk in staat om met het Mes gesneden en tot Salade te worden
gegeten; welverstaande, zo ’t Ys en Sneeu, of de hitte van het Broeibedde niet te
groot is.

Geheim, om te maken dat een Tuin groen en bloeijend zy.
De Tuin zal bloeijend worden, zo gy ze besprengt met water, waar in gestoten Bolus,
of Meliloot is geweekt, of zo gy de Bedden besproeid met water daar gestoote fyne
Griek is in geweekt.

Ander geheim, om Hagen van wonderbare kunst te maken.
Zo gy verscheiden soorten van Zaden neemt, en ze in Was sluit, of in een andere
klevende stof, die gy in ’t lang kunt uitrollen, en daar van rollen maakt, en ze daar
na in wel gemeste aarde legt, zult gy een Hage maken van wonderbare kunst. Dit is
een kunst en proef van den Tuinman des Konings van Vrankryk.

Geheim voor de Tuinen, die aan droogte zyn onderworpen.
Zo een Tuin, noch Putten, noch Fonteinen noch Waterbak heeft, zult gy uwen Tuin
drie, of vier voeten dieper omspitten, en door dit middel hebt gy gene droogte te
vreezen. ’t Is ook goed u te zeggen, dat gy in de Winter, ’t geen gy wilt laten groejen,
moet kiezen in ’t Zuiden, en in de Zomer na ’t Noorden.
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Geheim om Artisokken van goede geur te hebben.
Laat het zaad drie dagen weeken in een aangenaam ruikend water, eer gy ’t zaait.
Laat het daarna een weinig droogen, en zaait gelyk men gewoon is.

Geheim om Rapen zoet en groot te hebben.
Om ze zoet te maken, doet’er ’t zaad van twe, of drie dagen in Honig-, of
Suiker-water, of gekookte Wyn weeken. Laat het daarna een weinig droog worden,
en zaait het gelyk men is gewoon.
Om ze groot te maken, beneemt ze de bladen, uitgenomen de kleine stengel, die
men deurgaans ’t hart noemt.

Geheim om alle soorten van Peulvruchten groot te maken, en datze licht om
koken zyn.
Doet Peulvruchten, die gy wilt zajen, of planten in Salpeterwater weeken, dat een
weinig laau is.

Geheim om ’t zaad in de aarde te bewaren, zonder enige schade.
Doet uw zaad weeken in ’t sap van Huislook, eer dat gy ’t wilt zajen. Dan zal ’t geen
aanval van Ongediert, noch Vogelen lyden: maar de Planten zullen ook frajer, de
bladen en wortels sterker, en beter gevoed worden.

Geheim om de Rupsen en Luisen te doen sterven, die de Tuinen kwaad doen.
De rook, of ’t berooken van de drek der Bokken, Bolletjes Look, en van Palmboom,
doet de Rupsen bersten; en de rook van Raket, is doodlyk voor Luizen en Vloon.

Geheim tegen de Mieren.
Maakt een rooksel met de wortel van wilde Komkommer, Salpeter en Alexandrynse
Dragon, of vryft de voet der Planten met een afziedsel van bittere Lupynen, of die
gekookt zyn in de droesem van Olie.

Geheim tegen allerleije soorten van ongediert.
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Gooit asse over uwe Mestbedden, of om uwe bedden.
tuin. Zie warmoestuin.
tuin. (Hangende) Dit was in oude tyden een verheven Tuin, op hoge Verwulven
gelegen, waar in men Boomen van allerlei soort plantte. Die van Babel zyn de
vermaardste geweest, om de hoedanigheid van de Leem, die de Verwulven aan een
kleefde, en die zo goed een cement was om ze tegen vocht in staat te houden. In ’t
Latyn noemt men ze Hortus Pensilis.
’t Woord Jardin, in ’t Frans, een Tuin betekenende; is herkomstig van ’t Hoogduitse
Garten; gelyk van Tuin, komt Tuinen, dat is, in den Tuin arbeiden, Tuinier; zo komt
van ’t Woord Hof, Hovenier; en
tuindery is een woord, ’t geen voor die kunst genomen wordt, welke leert hoe men
een Tuin moet behandelen. Dus zegt men, hy verstaat zich op de Tundery wel.

Wat een goed Huishouder van den Tuinbou moet weten.
De Meester, Edelman, of Burger, die genen tyd heeft, om daar in geleerd te worden,
’t geen niet volkomen nodig is, zal zeker weten, dat hy genoeg ten zynen gebruike
weet, dat is, om te kunnen zeggen wat het voornaamste zy, dat aan zynen Tuin te
doen is; en om te beletten, dat zyn Tuinman hem niet elkenreis bedriegt, als hy maar
de navolgende vyf zaken weet.
I. ’t Eerste is, wat den grond belangt; de hoedanigheid wegens genoegzame diepte,
bearbeiden, mesten, en de schikking, die in den Tuin dienstig is.
II. ’t Twede is, ’t geen den Boom belangt, en zulke te kiezen, die wel gehoedanigd
zyn, ’t zy als zy nog in den Kweekhof, of daar reeds uitgehaald zyn. Hy moet
voornaamlyk weten de namen der voornaamste vruchten, die in elk jaargetyde tydig
zyn; ze kennen, en hoeveel hy’er van elk nodig heeft, naar de grootte van zynen Tuin.
Hy moet weten, hoe hy de kroonen en wortels snoejen moet, eer hy ze in den grond
zet; hy moetze op hunne wydte en plaats weten te zetten, en alle de regels van die
gedaante, of ten minste de voornaamste, zo ten aanzien der Kroon- als
Heining-boomen. Hy moet weten de sterke uit te nypen, wel aanbinden, en eindelyk
elke zyne fraaiheid weten te geven.
III. ’t Derde stuk raakt de vruchten, om ze schoon voor den dag te doen komen,
verstandig te oogsten, op zynen tyd te eten.
IV. ’t Vierde betreft het enten van allerlei soorten van Boomen, zo op zyne plaats,
als in de Kweekhoven, en zo wel ontrent den tyd, als de manier van ’t te doen.
V. ’t Vyfde betreft het algemene bestuur van de Moezery, en vooral om ’t vermaak
en voordeel te hebben, dat men daar van elken maand van ’t jaar kan halen.
My dunkt dat het getal van deze Artikels niet groot is; en ik verzeker den Vader
des huisgezins, dat hy genoeg zal hebben, en in weinig tyd ’t geen hy daar van in ’t
voorgaande Artikel zal vinden.
tuinman. Men verstaat hier door niet alleen een Werkman, die de zorg en ’t oppassen
van een Tuin is aanbevolen; als de Bloemen, Oranjeboomen, Boomkwekery,
Kruidhandelaars: maar ook een, die daar Tekeningen van geeft, en men Aanleggers
van Tuinen noemt. Een goed Bou-
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kundige moet van deze bekwaamheid niet onvoorzien zyn: gemerkt de Tuinen en
hunne cieraadjen, niet alleen moeten deurgaan voor een Aanhangzel en Byvoegzel
van zyn Ambagt, maar ook een fraai deel daar van zyn, en dat zo wel als alle andere
Tekeningen van gebouwen, welke de Boukunstenaars belangen, hunne evenredigheid
noodig hebben. De kunst van den Tuinbou, in dien byzonderen zin, daar ik ’t tans
voor neem, is sederd sestig, of meer jaren in een zeer hoogen top van volmaaktheid
gebragt door Mr. Le Nestre. Hy heeft ’t stuk van Tuinbou, die Paterres, Grasperken,
Terrassen, Doolhoven, Kaskaden, springende Fonteinen belangt, en alle nieuwe
opschik, die de luister en schoonheid daar van veel verhevens byzetten, zeer verbeterd;
en ik verzend na Mr. De la Quintenie voor ’t andere deel der Tuinbou, die de
Oofttuinen en Warmoestuinen betreft; als ook na de byzondere Aanmerkingen over
’t aanleggen van pragtige en gemene Landhuizen, Lusthoven,
Plantasien, enz. door den grooten Liefhebber der tundery wel eer uitgegeven, den
Heer La Court; en na de, Gardners Dictionary van Miller, in ’t Engels beschreven.
De Tuinliefhebbery in ’t algemeen, is ene der eerste en onnozelste driften der mensen
geweest, vooral der oude Romeinen. Zy hebben dikmaal den naam der Kruiden
aangenomen. Men heeft in ’t huis van de Valerien den naam van Laktucien, of
Luktacien aangenomen, om dat hunne Tuinen frajer en zeldzamer soort van Saladen
voortbrahten, dan anderen. De namen van Fabius Lentulus Cicero, hebben een
dergelyke oorsprong gehad.
tuinier. Een arbeider die voor den Tuin zorg draagt, en dien bewerkt.

Wat keus men van een Tuinman moet maken.
De keus daar van is een voorname zaak van den Tuinbou, en, om wel te spreken, de
ziel der Tuinen.
En waarlyk, alzo de Tuinen niet dan door een gedurige oefning in staat zyn, om
viermaal te geven; moet men ze nooit verbeelden in dien staat te zullen brengen, zo
ze niet onder de handen van een goed Tuinman zyn, die verstand heeft, en arbeidzaam
is.
Om’er zo een te kiezen, moet men eerst hem na ’t uiterlyke zien; en, ten twede,
na de goede inwendige hoedanigheden, die haar nodig zyn.
Door ’t uitwendige van den Man, versta ik zynen ouderdom, gezondheid, gedaante,
gang; en door zyne inwendige hoedanigheden, zyne vroomheid, zeden, eerlykheid,
en voor al zyne bekwaamheid tot zyn werk.
Ik begin met de goede uiterlyke hoedanigheden, waar van de ogen de eerste
Rechters zyn; om dat men menigmaal op ’t eerste gezicht zich gereed vindt, om voor
imand achting, liefde, of verachting en afkeer te hebben.
Wat de eerste aanmerking belangt, die op den ouderdom, gezondheid, lengte, gang
ziet. Ik ben van gedachte, dat men een Tuinman nemen moet, die noch te oud, noch
te jong is. Beide die uitersten zyn gevaarlyk; de jeugd is van onkunde verdagt, en
van een los leven; en te grote ouderdom, zo ze niet door kinderen ondersteund is,
die genoegzame jaren hebben en wat bekwaamheid, is van traagheid en zwakheid
verdacht. Men kan, dunkt me, met veel rede den ouderdom schikken van vyf en
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twintig, tot vyf en vyftig jaren; nemende altyd acht, dat op ’t aangezicht goede
gezondheid schyne en geen verslagen geeft, nog zotte verbeelding. Nemende ook
acht, dat de gedaante en gang een sterk, krachtig, gezond en matig man vertoonen,
en dat onder alles hy geen smaak heeft om anders gekleed, en opgeschikt te zyn, dan
een Tuinman gewoon is. Deze, gelooft my, zyn de voornaamste oplettenheden.
Als men ontrent het uiterlyke voldoening heeft, moet men tot de wezentlyke
verdiensten van den Tuinman komen; en men moet ten dien einde enig gesprek met
hem hebben, dat niet mishaagt.
Men moet het huis te weten, daar hy uit komt, den tyd, welke hy’er in gebleven
heeft, en de reden, waarom hy ’t verlaat.
Men moet ten andere weten, waar hy zyne konst geleerd hebbe, wat deel van den
Tuinbou hy ’t best verstaat, dat der Ooftboomen, of Bloemen en Oranjeboomen:
want, dat zyn twe byzondere soorten van Tuinlieden, die men thans heeft.
Men moet ten derde ook weten, of hy getroud zy, of Kinderen hebbe, en of Vrou
en Kinderen in den Tuin werken.
En eindlyk, of hy wat lezen, of tekenen kan; deze zyn alle de vragen, welke een
man van oordeel in zo een geval doen kan.
De antwoorden, die de Tuinier op de eerste vraag doen zal, kunnen grote aanleiding
geven, om van zyne verdiensten, of onvolmaaktheden te oordeelen, om dat zo hy
verscheiden huizen van eerlyke luiden noemt, waar in hy weinige jaren heeft gediend,
zonder te kunnen goede reden geven, waarom hy’er is uitgegaan; moet men hem
voor een Weetniet, of Losbol houden. Zo hy in tegendeel schynt goede reden gehad
te hebben, om’er van daan te gaan, kan men beginnen gedachten te krygen, om hem
te nemen, zo men’er goede getuigenis van krygt; als men, gelyk ’t gewigt vereist, na
zyn gedrag by luiden gaat vernemen, die’er wel van kunnen spreken, en die’er
ongetwyffelt wel van zullen getuigen, als moeilykheid en wraakzucht zich daar niet
onder mengen.
Dat is, men moet eerst weten, dat het een verstandig en eerlyk man is, die met
onverzaadlyke winlust niet is voorzien; dat hy van alles, wat de Tuin voortbrengt,
zynen Meester goede rekenschap geeft, zonder daar iet van, om wat reden ’t zy,
achter te houden; dat hy deurgaans de eerste en leste aan zyn werk is; dat hy bekwaam
en net is op zyn werk; zyne Boomen wel gesnoeid, en wel getopt; de Heiningen wel
gehouden; en geen groter vermaak heeft, dan om in den Tuin
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te wezen, en vooral op Feestdagen; zo dat men hem, in de plaats van zyn plaizier
elders in’t drinken te zien nemen, gelyk de Tuinluiden veel gebeurtt, met zyne jongens
ziet wandelen; doende hun overal zien, wat goed en kwaad zy, zeggende hun wat
daar op elken dag van de week te doen zal wezen; nemende’er zelf ’t ongediert uit,
dat kwaad doet; bindende de takken op, die de wind zoude kunnen aanstuk wajen,
en bederven, zo men het tot ’s anderendaags toe uitstelde; plukkende enige fraje
Vruchten af, die gevaar van kwetzen zouden loopen, zo ze afvielen; rapende die op,
die afgevallen zyn, halende waterloten uit, die op ’t gezicht leelyk staan, en kwaad
aan den Boom doen, en dat men nog niet had gezien.
Deze kleinigheden zyn in staat om imand achting te doen krygen, en liefde voor
een Tuinman, wat voor getuigenis men hem ook geven mag. Dit doet zien, dat hy
goede voornemens heeft, en zekere hoedanigheden, die men niet dan zelden krygt,
als men de natuur niet te baat heeft; dat is, lust, vermaak en netheid, met ene leerzame
geest heeft; en waarlyk onder de handen van zo enen, is een Tuin deurgaans in goeden
staat. Hy is de eerste, die wat voor den dag brengt. Hy is net over alle soort van
vuilnis en onkruid. Hy heeft zuivere en geharkte paden, en is deurgaans van alles
voorzien, dat men in elken tyd van ’t jaar verwagten kan. Men is gelukkig, als men
zulken kan aantreffen; want weinige zulke eerlyke luiden kan men krygen.
Men moet zich niet genoeg over de zeldzaamheid van goede Werklieden
verwonderen: terwyl, ten aanzien van de meeste anderen, de luiden van verstand
weinigen zyn. Dit komt daar van daan, datze gemeenlyk niet weten, dan ’t geen ze
van hun hebben zien doen, daarze by gewerkt hebben. Dit soort van Meesters had
nooit elders geleerd, noch van zich zelfs de rede van hun werk verzonnen. Zy ze dus
niet wetende, en alles op’t geluk aan doende, of liever, volgens gewoonte; zyn ze
niet bekwamer geweest om ’t te leeren, dan hunne leerlingen om ’t te vragen; enige
handigheid in ’t Enten uitgezonderd, en de takken aan een Heining wel te leggen,
om te spitten, en een Bed op te ryven, zaad in de grond te gojen en gieten, Palm en
Heining te scheren; ’t geen gemaklyk is te leeren.
Voor een middelmatige Tuin, oordeel ik ’t niet buiten rede te wezen, enige
gelegenheid te nemen, om iet van waarde door dien Tuinman te laten doen, waar in
gy zin krygt; ik meen, dat het goed is zelf te zien, hoe hy zich daar in kwyt; hem, by
voorbeeld, een klein stuk gronds te laten opmaken, hem twe-, of driemaal de Gieters
te laten aanbrengen, enz. Uit die kleine staaltjes, zult gy wel haast kunnen zien, of
hy de nodige hoedanigheden van lighaam heeft, of hy volgens zyn aart te werk gaat,
of met geweld; of hy handig, arbeidzaam, of lomp, of verwyfd zy. Alle, die ligt
zwoegen onder den arbeid, doen meer als hunne krachten velen; en zyn gevolglyk
zo goede werklieden niet, dan die op den duur kunnen arbeiden. Maar zo een hebben
we niet van noden, of men moest hem alleen hebben om te ordineren, dat niet goed
is, dan in grote Lusthoven, waar in het volstrekt noodzaaklyk is.
Onderstel, dat men tot dus ver toe over de antwoorden, en de redelyke werken van
den Tuinman, die zich aanbiedt, voldaan zy; is ’t nog te wensen, dat men in hem
enige andere gewichtige eigenschappen vinde, welkewe te voren hebben aangetekend.
Men kan’er byvoegen, dat hy een weinig dient te kunnen schryven. ’t Is zeker, dat
het schryven een Tuinman niet gans nóódig zy, men kan echter niet ontkennen, dat
het niet een voordeel zy.
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Plichten van een Tuinman.
De Tuinman is dikmaal een huisbediende van den Heer; en hy is’er dikmaal op een
andere voet. Hoe ’t zy, ’t is zyn plicht op den Tuin te passen. Als men hem daar ’t
bestuur over heeft gegeven, moet hy de Tuinbou zo wel voor Boomen, als Bloemen
verstaan, den Tuin daar mede weten te vercieren, naar de tyden des jaars, en ’t
oogmerk ’t geen men heeft. Hy moet kundig wezen, van alle soorten van Planten,
en alle soorten van Vruchten. Hy moet zich op Griffelen, Zogen en Oculeren verstaan,
op wilde en andere stammen, als van Peren en Kween. Hy moet zyne Bloemperken
net houden, de Palm op gezette tyden scheren. Hy moet het zaad wel kennen, als ook
de Bollen en Klaauwen, en zeldzame en uitheemse Bloemen. Hy moetze wel weten
te zajen en planten, op dat hun niet misse in ’t voorjaar te wortelen.
Hy moet ook zorgdragend wezen, en niet lui om te gieten, zo veel nodig is in
droogte, zonder dit zyn de fraaiste Bloemen niet veel, en gaan heen zonder
aangenaamheid.
Hy moet ook de aarde zo wel voor Oranjeri, als late bloemen, wel weten te bereiden,
by gebrek daar van kwynenze, en worden nooit goet. Hy moet zich desgelyks op
Oranjeri verstaan, en zuiveren van Luizen; en de Mieren ’t bederven beletten. Zorg
dragen voor al te nat te maken, op datze niet sterven; ze ’s Winters in de aarde zetten,
en ’s Zomers, buite.
Hy moet nog zorg dragen voor de paden van den Tuin, datze zuiver zyn, de Boomen
en Heiningen snoejen, als het tyd is; en dus de Galderyen. De paden dikmaal omhalen,
om’er ’t onkruid uit te halen, en ze van tyd tot tyd, ze zo wel Zanden als de Parterren.
Hy moet ook zorg dragen dat de wortels der Boomen worden wel, van drie tot drie
jaren gemest; ’er ’t hout uitnemen, dat te veel is, en belet dat de vrucht groot worde,
en zyn plaats niet vinde; hy moet ook de Parterren wel ryven; ’t onkruid’er uithalen,
en wel zuiveren; de Waterbakken en Fonteinen (zo’er zyn) rein houden.
Een Tuinman moet nog weten een goede Warmoestuin te houden; zajen, planten,
en alle Peul-
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vruchten te doen opkomen; goede Broeibergen te maken, om Meloenen te telen; aan
zyn Tuin niets te laten ontbreken, maken dat hy hebbe Artisokken, Celeri, Cardons
en altyd Saladen, naar den tyd, alles net houden, en zuiver van onkruid, Rupsen,
Slakken, en ander ongediert, dat dikmaal grote schade aan de Tuinen doet, en doet
wegraken, dat men’er gaarne heeft. Zie warmoestuin.
tulp. tulipa in ’t Latyn.
Beschryving. Zy heeft een Lelibloem, ten meerendeele uit zes bladen bestaande,
die byna een Kroes van gedaante uitmaken. ’t Zaadhuisje dat in ’t midden der Bloem
uitsteekt, is van een Bezemtje omringt; en wordt naderhand een lange vrucht, die
aan drien open gaat, en drie huisjes heeft, die vol zyn van platte zaden, die aan een
dubble ry op malkander leggen; by deze kentekens moet men voegen een bolwortel
met vezels van onderen.
’t Zoude niet veel dienst doen, alle de verscheidenheden van deze Bloemen op te
tellen, welke in een goeden Tuin te zien zyn, dewyl hun getal geen eind heeft; en ’t
geen de een hoog schat, dat verwerpen anderen; en dewyl’er jaarlyks een groote
menigte van nieuwe bloemen uit zaad gefokt worden, zo gooit men oude weg, die
geen grote hoedanigheden hebben, welke hen aanpryzen. Ik zal derhalven de
eigenschappen van een goede Tulp uitkippen, volgens de beschryving der beste
Bloem-liefhebbers, van de tegenwoordige Eeu. 1. Moet zy hebben ene lange sterke
steel. 2. De Bloem moet daar by bestaan uit zes bladen: waar van’er drie binnen, en
drie buiten staan. De eerste moeten breeder zyn dan de laatste. 3. De grond daar van
moet naar gelang der top zyn, en ’t oppergedeelte moet rond en niet gepunt zyn. 4.
Deze bladen moeten als zy open zyn, noch inwaard, nog buitenwaard over hangen:
maar recht staan, en de Bloem moet zyn van middel-grootte, dat is noch te groot
noch te klein. 5. De strepen moeten klein en geregeld wezen, uit den grond des bloems
voortkomen: want zo’er enige overblyfzels van de voorgaande eenkleurige in zyn
overgebleven, zo loopt de Bloem gevaar van hare strepen te verliezen. De kapjes
moeten niet geel, maar van een bruine kleur zyn. Als een bloem, alle deze
hoedanigheden heeft, wordt zy voor goed gehouden.
De Tulpen worden in ’t algemeen in drie soorten naar haren bloeityd verdeeld.
Als voor eerst in Praecoces, of Vroegtulpen. Mediae, of middelbloejende Tulpen,
en Cerotinae, of laatbloejende Tulpen; maar men kan ze in niet meer onderscheiden,
dan in tween, te weten, in vroeg-, en laatbloejende.
De vroegbloejende Tulpen zyn op verna zo fraai en hoog niet, als de laatbloejende;
maar men maakt’er alleen werk van, om dat ze zo vroeg in de Lente voor den dag
komen; waar van enigen in ’t begin van February zullen bloejen, zo ze digt by een
Muur, of Heining voor beschutting staan, en anderen volgen daar op; zo dat men in
de Bloemen blyft tot dat de tyd voor alle de Bloemen van dit soort is gekomen, dat
is, ’t eind van April. Alzo de vroegbloejende Tulpen weinigen zyn, zo zal ik de namen
der voornaamste hier in lassen, welke zyn als volgt:
1. Duk van Tol, of Winter Duk.
2. Generaal Duk.
3. Generaal Brancion.
4. Pretty Betty.
5. Hertogin van Brancion.
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6. Lac Verine.
7. Violet Ratgans.
8. Violet Remow, of Purpere Lely.
9. Palto van Leiden.
10. Florisante.
11. Blindenburg.
12. Non Such.
13. Admiraal Krinki.
14. Generaal Molswik.
15. Paragon Kleremont.
16. Admiraal Enchuusen.
17. Morillion.
18. Noblest.
19. Vroeg Perfect.
20. Superintendant.
21. Viceroy.
22. Maria.
23. Aurora van Bart.
24. Paragon Grebberi.
25. Galatea.
26. Marquis.
27. Gildenbloemen.
28. Alcetus.
29. Juweel van Haarlem.
30. Jacht van Delft.
31. Goude Zon.
32. Flamboyant.
33. Bruid Renard.
34. Palamedes.
35. Apollo.
36. Juno.
37. Silverbort.
38. Florida Voorhelm.
39. Roy d’Espagne.
40. Metropoliet.
41. Konings-kroon.
Deze zyn de namen, die deze Bloemen, door de Liefhebbers van Flora, van
verscheiden gewesten, gegeven zyn, daar ze opkwamen, en waar van men de Bollen
uit Vlaanderen en Holland kan krygen, alwaar de Liefhebbenrs vry naaukeurig in ’t
Volhouden van de Cyffers hunner Bloemen zyn.
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De Bollen van deze vroegbloejende Tulpen, moeten in ’t begin van September, in
warme hokjes, by Muren, of Heiningen, gelegd worden. Om dat, zo ze in een open
grond gelegd worden, de Knoppen in de vroege Lenten gevaar loopen van veel te
lyden. De grond voor dezelve moet jaarlyks veranderd worden, zo men ze fraai wil
hebben. De beste grond daar voor is uit een lichte zandige Wei, daar de Vilt onder
verrot is, waar onder men een vierde Zeezand doen moet. Dit mengzel moet ontrent
tien duimen diep leggen; ’t geen genoeg zal zyn voor deze Wortels, die niet boven
vier, of vyf duimen diep moeten worden gelegd. De Afzetzels moeten onder de
Bloejers niet gezet worden; maar in een Bedje op zich zelve, daar men ze heel kort
by een kan planten, inzonderheid zo ze klein zyn. Deze moet men opnemen, als de
Bladen verwelken, even als de Bloejers, anders verrotten ze, zo ’t jaargetyde heel
vochtig is: want deze zyn zo hard niet, als de late Bloejers, en groejen niet half zo
sterk aan, zo dat men wel moet oppassen, om derzelver afzetzels te bewaren.
Als deze Tulpen in den voortyd opkomen, moet de Aarde boven op de Bedden
zachtjes omgeroerd en van onkruid gezuiverd worden, en als de Knoppen voor den
dag komen, en ’t guur weder is, zal ’t groten dienst doen, ze met Matten te dekken;
by gebrek daar van worden ze menigmaal geschonden, en hunne Bloemen vallen af
eer ze bloejen, ’t geen menigmaal aan de Bollen kwaad doet, en de Bloemen doet
afvallen, zo dra ze in den Bloem komen, om dat de Bollen, die jaarlyks nieu gemaakt
worden, te dier tyd hunne volle grootte nog niet gekregen hebben, en daar door
beroofd worden van hun voedzel.
Zo ’t Jaargety, als deze Bloemen in den bloei staan, heel warm is, zal het goed
zyn, haar schaduwe met matten over dag te geven; en inzonderheid ’s nagts te dekken,
zo ’t vriezen wil. Hier door houdt men ze lang fraai; maar als hunne Bloemen afvallen,
en de zaadjes beginnen te zwellen, moet men ze aan de toppen der stelen afbreken,
om dat, zo men ze laat in ’t zaad komen, het de wortels kwaad doet.
Als de bladen zyn verwelkt, (’t geen geschiedt na dat de late bloejers uit den bloei
zyn) kan men de Bollen opnemen, ze op Matten in de schaduwe te droogen leggen.
Daar na kan men ze van hare vullis zuiveren, op een droge plaats leggen, daar ze
niet beschimmelen, tot dat de Planttyd weder komt; dragende wel zorg, dat gy elke
Bol op zich zelf houdt, om te weten, hoe gy ze in de Planttyd weder leggen moet.
Om dat het best is de Bollen van een soort by een te leggen; en ze niet door malkander
te leggen, gelyk men in alle andere soorten van Bloemen doet. Want alzo’er weinigen
zyn, die te gelyk bloejen, zo makenze niet veel aanzien, als elke Bol van een soort
overal over ’t Bed is verspreid. Daar men, zo’er twintig, dertig by een staan van ’t
zelfde soort: deze alle te gelyk in den bloei staande, een vry aangenamer gezicht
zullen maken.
Menige naaukeurige Liefhebbers zyn’er, die om alle de soorten van Tulpen en
andere Bolbloemen op zich zelf te houden, wyde platte Doozen laten maken, die in
verscheide kleine huisjes verdeeld zyn, die elk op de zelfde wys genommerd zyn,
als de verdeelingen van hunne Bedden; zo dat, als zy een Lyst van hunne wortels
maken, en de Nommers op de zelfde wys vast gesteld worden, als de verdeelingen
hunner bedden, hebben ze in ’t opnemen hunner Bollen niet anders te doen, dan elk
soort in ’t huisje van ’t zelfde getal te leggen, dat op elk Bed is; dit spaart een hoope
moeite in ’t maken van nieuwe tekenen, zo menigmaal; als de wortels worden
opgenomen; en beantwoord, ’t oogmerk van elke Bol op zich zelf te houden.
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Elke soort van deze vroegbloejende Tulp groeit op verscheide hoogte; zo dat’er
naaulyks twe op de zelfde hoogte bloejen. Alzo de Dukken van Tol van de eerste in
de Lente voor den dag komen, zo zyn ze kortst van steel; en zo zyn de andere soorten
naar gelang van hunne vroegte, ook korter van stelen, dan die volgen; en alle de
laatbloejende soorten zyn alle langer van steel dan de Vroegtulpen; zo dat, als zy
door malkander staan, zy een slechte vertooning maken.
De laatbloejende Tulpen zyn zo talryk, dat, gelyk ik te voren aanmerkte, het geen
dienst zoude doen daar een Lyst van op te maken. Deze worden van Zaaddragers
gefokt; welk een Kunstwoord is, dat men op alle zulke Bloemen toepast, die van
zaad worden voortgebragt, die van een kleur zyn, en goede kelken, en klepels hebben.
Deze krygen met der tyd verscheiden fraje strepen, naar den grond van hare eenkleur:
maar die moetenze gans afgojen, anders acht men de bloem niet voor welgebroken.
Van deze onveranderde Zaaddragers, zyn’er uit Vlaanderen, de Kweekhof der
meeste Bolbloemen, een grote menigte zederd enige jaren in Engeland gebracht;
maar men heeft verscheiden Liefhebbers gehad, die schone Zajelingen uit zaad in
Engeland hebben gekregen; en men is daar ongetwyffeld al zo fyn op ’t zaad van die
Bloemen te zajen, als de Fransen, of Vlamingen; en men zal daar in korte jaren zo
velerlei soort hebben, als in enig deel van Europe: want schoon ’t zes, of zeven jaren
lyden moet eer men’er bloem van ziet, zo men echter na ’t eerste zajen, alle jaren
weer een deel zaait, zo zal men alle de volgende jaren, na die eerste zeven, elken jaar
Bollen hebben die bloeien, ’t geen de verwachting zal vergelden, en den geest yverig
houden in ’t kweken: maar ’t is de lankheid des tyds, die de meesten afschrikt van
dat werk aan te vangen.
De manier van deze Bloemen van zaad voort te fokken is, als volgt. 1. Moet gy
zorgvuldig in de keuze van uw zaad zyn; zonder dit kunt gy weinig voorspoed
verwagten. ’t Beste zaad wordt gehaald van Zaaijers, die alle de goede hoedanigheden
hebben, die te voren zyn verhaald; want de zaden der gestreepte Bloemen, brengen
zelden iet goeds voort.
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De beste manier om goed zaad te krygen is een goede keure van zulke Zaadfokkers
te doen, als gy’er zaad van zoud willen bewaren, en ze op een byzonder Bed te
plaatzen, afgescheiden van de Zaaddragers, in een deel van den Tuin, daar ze wel in
de Zon staan, dragende zorg van ze ten minste tien duimen diep te planten: want
worden ze niet diep genoeg geplant, verwelken de stelen eer dat het zaad ryp is.
Deze Bloemen moeten altyd voor de lucht bloot staan: want zo ze met Matten, of
iet anders bedekt stonden, zou ’t het volmaken der zaden beletten. In ’t midden van
Juli (wat vroeger, of later, naar dat de Zomer heeter, of kouder is) zal ’t zaad in staat
zyn om te oogsten. Dit kan men aan de droogte van de steel zien, en ’t opengaan van
de zaadhuisjes; dan kan ’t afgesneden en in de zaadhuisjes bewaard worden, tot dat
het zaaityd is; bezorgende het op een droge plaats, om ’t voor de schimmel te bewaren;
’t geen maken zal, dat het nergens goed voor zy.
Hebbende een goede menigte van zaad bewaard, is’t ontrent het begin van
September de beste zaaityd. Als men zich van een goede menigte van ondiepe
Zaadbakken, of Doozen heeft voorzien, welke op hunne bodems gaten hebben, om’er
de vocht af te laten loopen; moeten deze met nieuwe zandige aarde worden gevuld,
makende dat de oppervlakte zeer gelyk is, waar op de zaden zo geregeld als mogelyk
gelegd moeten worden, zo dat ze niet op malkander leggen. Dan moet men enige
van die ligte zandige aarde daar over heen, een halven duim dik ziften. Deze Bakken,
of Doozen moeten gezet worden, daar ze de Morgenzon tot elf uren toe hebben; en
moeten in dien staat tot October toe blyven. Op dien tyd moet men ze in een vry’er
staat plaatzen, daar ze de Zon den gantzen dag kunnen hebben, en voor de Noorde
winden zyn bedekt, en blyven moeten den gantsen Winter. Maar in de Lente, als de
Planten boven komen, moeten ze in de beste plaats worden geschikt; en is ’t droog
weder, moeten ze begoten worden, zo lang als de Planten groen zyn; maar zo dra als
de toppen beginnen te verwelken, moet menze niet meer besproeien, om de tedere
Bollen niet te doen rotten. Men moet daarom de Bakken in een schaduwachtige
plaats, buiten den drop van Boomen zetten.
Deze Planten eerst opgekomen, hebben een smal grasloof gelyk de Uijen, en komen
op met gedekte hoofden, even als zy doen; zo dat luiden, die ’t niet wisten, ze voor
Gras, als zy nog jong waren zouden uittrekken, eer de bladen een weinig ontrold
zyn, ’t geen zelden in ’t eerste jaar gebeurd: want zy komen zelden voor half Maart
voor den dag, en verwelken al op ’t laatste van Mei, of ’t begin van Juni, naar dat
het weder heeter, of kouder is.
’t Onkruid en Most, moest in de Bakken ook geweerd worden, en wat fyne verse
aarde daar over heen gezift worden, als de bladen verwelken. Dit zal de Bollen dienst
doen. Deze Bollen moeten gedurig zonder onkruid worden gehouden. Zo men’er dit
in laat groejen, zullen de wortels als men ze’er uithaalt, de Bollen mede nemen uit
den grond. Te Michaël-mis moet men ze weder verse aarde geven, en als de Winter
begint, moet men ze als te voren weder in de Zon zetten, en op de zelfde wys handelen,
tot dat de bladen in de Lente verwelken, wanneer men de Bollen met oplettenheid
moet opnemen, en op bedden van nieuwe zandige aarden plaatsen, daar Tegels, of
Pannen zyn onder gelegd; om te maken, dat de wortels niet na beneden schieten, ’t
geenze dikmaal doen, als hen dat niet wordt belet: want daar door wordenze vernield.
De aarde dezer bedden, moet vyf duimen dik op de Tegels staan, ’t geen genoeg zal
zyn om de wortels, terwyl ze jong zyn, te voeden.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Men moet deze jonge Bollen niet wyder van een zetten, dan twe duimen, en niet
dieper dan twe duim; maar op ’t laatst van October, zal men wel doen, zo men de
Bedden met een weinig verze aarde dekt, ontrent een duim diep. Dit zal de Bollen
voor de vorst bewaren, en maken dat’er Most noch Onkruid op groeit. Maar zo de
Winter wat streng is, zal ’t goed zyn de Bedden met Matten, of Stróó te dekken, om
te maken, dat de vorst in de grond niet komt, om dat deze Bollen veel tederder zyn,
als zy jong zyn, dan zy zyn, na dat ze sterker zyn geworden.
De oppervlakte van den grond zal tamelyk geroerd worden om ze zuiver te maken,
eer dat de Planten opkomen; en zo de Lente heel droog is, moetenze zo lang ze
groejen besproeid worden, maar niet te veel, om de Bollen niet te doen rotten; en als
de bladen zyn verwelkt, moet het lof’er afgenomen worden, en de Bedden moeten
met verse aarde worden gedekt; en dit moet in de Herfst herhaald worden.
De Bollen mogen twe jaren in deze bedden blyven, en moeten in dien tyd zuiver
van onkruid gehouden worden; terwyl men ze in ’t voor- en najaar verse aarde geeft,
gelyk reeds is gezegd.
Dan moeten de Bollen worden opgenomen, en geplant in nieuwe bedden, vier
duimen van malkander en zo diep, en daar twe jaren gelaten worden; en in dien tyd
moeten ze, als boven, gehandeld worden. Na dien tyd, moeten de Bollen, groot genoeg
om te bloejen zynde, worden opgenomen, en in nieuwe bedden, op gewone wydte
geplant worden, als de oude Bollen. Als zy daar bloejen, moet men’er met stokjes
die uittekenen, die waardig zyn om bewaard te worden; en als het tyd is om de Bollen
op te nemen, moet men ze van de andere afzonderen, om ze gelyk de onveranderde
Bagetten op byzondere bedden te planten; maar gy moet de anderen niet weggojen,
voor dat ze twe, of drie jaren gebloeid hebben, om dat men binnen korten tyd van
derzelver waarde niet kan oordeelen. Want menigen, die op ’t eerste bloejen fraai
schynen, zullen naderhand zo verloopen, datze weinig waard zyn; en die in ’t eerst
niet behaagden, zullen met der tyd beter
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worden, zo dat men ze bewaren moet, tot dat men van de waarde beter kan oordeelen.
Op deze wyze kunnen’er vele soorten van nieuwe Zaailingen jaarlyks worden
aangekweekt, waar uit altyd fraje gestreepte zullen komen; welke van imands eigen
gezaai voortgekomen, ten hoogste waardig zullen worden gehouden, om datze niet
in andere handen zyn, ’t geen de prys van alle de bloemen vermeerdert, en aan deze
manier is men ’t voortbrengen van nieuwe bloemen schuldig, daar de Hollanders zo
veel naams van hebben gehad, onder welke de Liefhebbery voor een fraje Tulp,
enigen tyd geleden, zo geweldig heeft geheerst, dat menigen der Bloemisten by
Haarlem menigmaal honderd Ducaten voor ene Bol gegeven hebben; deze dolheid
gaf gelegenheid tot het maken van een Plakaat door de Staten, om de uiterste prys
te bepalen, die naderhand voor alle Tulpen zoude betaald worden, hoe fraai ze mogten
wezen.
Na dat ik een bericht van de wyze heb gegeven, hoe men deze bloemen van zaden
kan kweken, zal ik nu komen tot het behandelen van de Bollen, der onveranderde
Tulpen; zo dat men’er jaarlyks krygt, die fraje strepen geven.
Men heeft’er, die voorgeven geheimen te hebben, om te maken, dat alle soort van
onveranderde, strepig worden, als ’t hun behaagt; maar dat, durf ik zeggen, is zonder
grond: want uit vele proeven, door my in dit stuk genomen, heb ik niet kunnen
afnemen, dat’er in dit stuk enige wisheid is. Alles, wat de kunst kan doen, is de Bollen
jaarlyks in nieuwe aarde te zetten, en op een verschillende plaats; hier mede heb ik
vry goed geluk gehad.
De aarden dezer bedden moeten alle jaars verschillen: want schoon men deurgaans
toestaat, dat magre, schrale, verse aarde maakt, dat de strepen fyner zyn, en frajer;
als zy echter jaarlyks in de zelfde soort van aarde worden geplant, zal dit op hen niet
uitvoeren, gelyk wanneer ze worden ’t ene jaar in een soort van aarde geplant, en ’t
ander in andere, gelyk ik menigmalen heb ondervonden.
De beste kost voor zulke Bollen is, een derde verse aarde van een goede Wei, waar
in de Vilt gerot is; een derde zeer oude aarde, en een derde gezifte puin. Dit moet
onder een gemengd worden, ten minste zes, of acht maanden, voor datze gebruikt
wordt, en moet menigmaal gekeerd worden, om de deelen wel met een te vermengen.
Met deze stof moeten de bedden, ontrent achtien duimen diep gevuld worden, op de
volgende wyze. Na dat de oude aarde uit de bedden is genomen tot de voorgenomen
diepte, moet’er van de verse aarde, ontrent tien duimen diepte ingedaan worden. Dit
moet worden gelyk gemaakt, en dan lynen, ruitswys, na alle wegen heen daar over
worden getrokken; op zes duimen wydte van ’t midden van elke kruis, moet de
Tulpbol worden gezet, recht over eind; en na dat dus ’t gantse bed is vol gezet, moet
de aarde daar verder over gedaan worden, dat het bed acht duimen hooger wordt,
wel lettende onder dit doen, dat gene Bollen van hunne plaats geraken; en dat het
midden van ’t bed wat rond zy, voor ’t afloopen van ’t water.
Men vindt’er die zo weinig werk van ’t planten van de Tulpbollen maken, dat ze
alleen maar de Bedden wat omspitten en gelyk harken, dan met een stomp van een
steel hollen maken, daar in Bollen leggen, en ’t met de Ryf opvullen; maar dit is in
generleije wyzen goed: want het stomp hout in ’t maken van holletjes pakt de aarde
aan weerskanten, en onder, waar door aldaar menigmaal de vocht zo lang opgehouden
wordt, ontrent de Wortel,dat ze rot; daar en boven, als de aarde aan ’t onderste van
den Bol hard is, kan ze hare vezels zo ligt niet schieten, ’t geen gewis de Wortels
moet benadeelen.
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Deze Bedden moeten hoger, of lager leggen, naar dat de grond vochtig, of droog
is; want de Wortels moeten zo hoog gelegd worden, dat’er het water nooit lang op
staan kan, ’t geen ze gemaklyk kan doen rotten. Zo dat, daar de grond heel vochtig
is, ’t zeer goed is, dat’er wat Kalkpuin onder de aarde wordt gelegd, om de vocht’er
te doen afloopen, en de Bedden boven den grond te hoogen, maar om zorg te dragen,
dat ze na een vorst, of harde regen niet in de Paden vallen, moet men de Paden tussen
beide met Koolas, of Run, acht, of tien duimen hoogen, dit ondersteunt de aarde van
de Bedden, en deze Paden moeten van ’t midden na weerskanten afloopen. Dit maakt
dat het water, als het valt afloopt: maar daar de grond droog is, mogen de Bedden
een voet, of veertien duimen lager leggen: want de Bedden moeten in zulke plaatzen
niet meer dan vier, of vyf duimen boven den grond zyn. Dit zal genoeg zyn voor ’t
zinken.
Gedurende den winter, hoeft’er niet meer aan gedaan te worden, alzo de Wortels
zo diep in den grond staan, dat ze van de vorst niet te lyden hebben, maar als in de
voortyd de Bladen boven den grond beginnen te komen, dient de aarde boven op de
Bedden, wat omgeroerd te worden, om ze van Onkruid en Mos, enz. te zuiveren, en
als de Bloemknoppen beginnen op te komen, moeten ze voor de vorst bewaard
worden, anders zyn ze zeer onderhevig aan ’t krommen, en verwelken, kort na dat
ze te voorschyn komen. Maar men moet ze alleen in zulke nachten dekken, als men
vorst verwagt, want op andere tyden moet men ze de open lucht zo veel mooglyk
geven, zonder dit zullen ze zeer zwak voor den dag komen, en kleine Bloemen hebben.
Als deze Zaailingen in den bloem staan, moet gy ze naaukeurig nazien, om te
weten
of’er gene fraje strepen hebben gekregen, merkt gy dit, moet gy een stokje zetten
in de grond, by elke zulke Bol, om te toonen, dat ze van de eenkleurigen moeten
gescheiden worden, en in ’t volgende jaar onder de gestreepte geplaast: maar gy moet
zorgvuldig toezien, of ze hunne gantze oude kleur verlegd hebben, als ook, als zy
verwelken, of ze hunne fraaiheid tot het laatste toe gehouden heb-
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ben, en niet bezwalkt zyn geworden, met de oorspronklyke kleur. In beide deze
gevallen zyn ze zeer genegen om in ’t volgende jaar weder te veranderen in hunne
oude kleur: maar zyn de strepen wel gesneden, zuiver in den grond, en blyven ze zo
tot het laatste toe, ’t geen de Bloemisten wel gesneden noemen, is’er geen groot
gevaar in hun veranderen, gelyk by enigen trouwelyk verhaald wordt. Want zo een
van deze Bloemen gans gebroken is (gelyk men ’t noemt) zullen ze nooit hunne
strepen verliezen, schoon ze de ene tyd frajer, als de andere zullen bloejen; en de
Afzetzels zullen menigmalen frajer, als de oude Bollen zyn.
Deze verandering in de kleur dezer Bloemen kan gezien worden lang voor dat ze
bloejen, want al het groen lof van de Plant zal fletzer voor den dag komen; en met
wit, of met een bruine kleur gestreept schynen; dit is een duidelyke proef dat de
sappen van de gant ze Plant veranderd zyn, of ten minste de vaten, waar door de
vocht vloeit, zo dat hier door de deeltjes van verscheiden kleur bekwaam zyn om
daar door tegaan; als dit in de Bladen van de Bloem komt, kaatst het de lichtstralen
op ene andere wys af, ’t geen oorzaak is van de verscheidenheid, welke we in de
kleuren van de Bloemen zien. Maar dit wordt volkomener in ’t stuk van Vegetatie,
uitgelegd. Dit breken der kleuren in Bloemen komt van zwakheid, of ten minste is
oorzaak van zwakheid in Planten. Want men merkt, dat de Tulpen, na dat ze in strepen
gesneden zyn, nooit zo hoog groejen, als eer ze veranderd waren; noch de Stengels,
Bladen noch Bloemen zyn zo dik. Dus is ’t in alle andere soorten van bonte Bloemen,
welke ook veel tederder zyn, dan ze ooit waren, voor dat ze bont werden. Zo dat vele
soorten van vreemde gewassen, die by toeval bont worden aan de Bladen, dikmaal
zo teder aan de Bladen zyn geworden, dat men ze niet dan met veel moeite kan
bewaren, schoon ’t strepen van de Tulp nooit zo grote zwakheid medebrengt. ’t
Verminderen der groei is ’t geen ’t meeste ’t uitvoert. Makende enige (die terwyl ze
nog onveranderd waren in hunne oorspronklyke eenkleuren, by de drie voeten hoog
groeiden) niet veel meer dan twe voeten hoogte, na dat ze waren veranderd; en hoe
frajer de strepen zyn, hoe de stelen korter zullen wezen, en de bloemen zwakker.
Men heeft niet meer van ’t kweken der veranderde Bloemen te zeggen, dan ’t geen
van de Zaaddragers is gezegd, uitgenomen dat deze met dunne Hoepen en Zeilen
moeten worden overspannen, om ze voor de Zon , sterke Winden, Regens, en
Morgenvorst te bewaren, anders zullen de Bloemen niet lang fraai blyven: maar daar
men deze onderrechting naar behooren volgt, kan men ze een volle maand in den
bloei houden, ’t geen zo lang is, als de meeste andere Bloemen duren.
Men vindt’er die van deze Bloemen zo veel zaaks maken, dat ze grote Ramen van
gevlochten Yzerdraad hebben, om’er de Tulpbedden, zo mede te dekken, datze onder
de Ramen tussen twe Beddens deur kunnen gaan, waar over Kleeden leggen om Zon,
Regen en Vorst te weren; hier door kunnen ze de Bloemen zien, zonder de moeite
te doen van de Tenten op te nemen, of door de Zon, of Regen te worden beledigt, ’t
geen men niet kan ontgaan zo de kanten laag zyn. Daar en boven door de kleeden
dus hoog te maken, krygen de Bloemen meer lucht, zo dat ze zo slap niet gemaakt
worden, als zy zyn, wanneer de Tenten laag zyn. Maar alzo zulke Ramen veel geld
kosten, kunnen ze alleen van luiden van middelen gebruikt worden. Men kan echter
Tenten van hout laten maken, die niet veel geld kosten, die met Hoepen overdekt,
zo veel als de Yzere Ramen zullen uitvoeren, schoon ze zo fraai in ’t gezicht niet
zyn, of zo lang niet duren.
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Maar na dat de Bloemen verwelkt zyn, moet men’er de knoppen afbreken, om ze
te beter te doen groejen; want zo men daar niet op let, zullen ze ’t volgende jaar, op
verna zo wel niet bloejen; dit zal maken dat de stelen vroeger verwelken, dan ze
anders zouden doen, zo dat men al vroeg in Juni de Bollen kan opnemen; want na
dat de Bladen verwelkt zyn, moet men ze niet lang in den grond laten. Als men deze
Bollen uit de grond haalt, moet men wel toezien, dat men ze niet kwetst, noch
deursteekt. Dit maakt, dat ze rotten; en zo ’t mooglyk is, moet het in een dag of twe
niet hebben geregend. Deze Bollen moeten van hunne oude bekleedsels worden
gezuiverd, zo wel als van alle soorten van vuilnis, en op Matten in een beschaduwde
plaats om te drogen gelegd worden; daar na een droge plaats hebben om ze te bewaren,
daar ze door geen ongediert kunnen worden bedorven; maken, dat elk soort byzonder
zy: maar men kan ze niet genoeg voor de lucht bewaren; en zorg dragen, dat ze niet
op malkander leggen, op dat ze niet zouden uitslaan, waar door ze gemeenlyk rotten,
als zy in de grond komen.
De jonge Bollen, die niet groot genoeg zyn, om in ’t volgende jaar bloem voort te
brengen, moeten op zich zelven elk soort alleen gezet worden. Deze moet men een
volslagen maand vroeger in de Herfst, op byzondere Bedden, in de Bloemkwekery
leggen, buiten ’t gezicht van elk: maar de aarde der Bedden moet eveneens worden
bereid, als van de grote Bollen, schoon deze niet boven vyf duimen diep geplant
moeten worden, en nader by een mogen worden geplaatst, dan die bloejen. In een
jaar zullen dan de Bollen sterk genoeg worden om te bloejen, wanneer zy mogen in
den Bloemhof geplaatst worden, en op Bedden onder die van ’t zelfde soort.
tunis bloem. Zie op angelieren. Indiaansche Angelieren.
turbith, in ’t Latyn Turpethum, is een lange Wortel, die een vinger dik is, Harsachtig,
graau van buiten, witgraau van binnen is. Men brengtze droog uit Indie, overlang in
tween ge-
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spleten, en van zyn hart gezuiverd; als zy, in den grond gestoken, schiet, is zy een
soort van Convol vulus. Deze Plant schiet houtachtige stengels, die somtyds 6, of
zeven ellen lang zyn, zich aan vleugels uitbreiden, kruipen, zich als de Hop om de
Boomen winden. De bladen gelyken na die van de Althea, maar zyn een weinig wit,
ruig, hoekig, gekarteld aan de kanten, eindigende op een punt, hangende aan stelen
van middelmatige grootte. De Bloemen gelyken na de andere soorten van Lelybloemen
van wit-, of vleeskleur. Als zy zyn afgevallen, komen’er kleine vlezige vruchten aan,
die elke vier zaden hebben van Pepergrootte, halfrond, hoekig, zwartachtig. De wortel
is in de grond vier, of vyf voeten lang, groejende diep, een duim dik, houtig, in enige
takken verdeeld, die Melk lekken, die lymig, harsachtig geel is, stollende zo dra zy’er
uit is gekomen, die in ’t begin zoet is, maar daar na scherp en walgachtig. Deze plant
groeit in vochtige plaatzen, dicht aan Zéé, op ’t Eiland Ceilon, in Suratte, te Goa.
Men moet de Turbith kiezen, die zwaar, zuiver, harsachtig, dicht is, niet deurwurmd,
moeilyk om te breken. Men heeft’er veel Olie en wezentlyk Zout in.
De Turbith is heet, zet de dikke, slymige, of taje vochten vry sterk van de afgelegen
deelen van ’t lighaam, en geledingen af; men prystze om die redenen in langdurige
ziekten, en in zonderheid in de Jicht, in de Slym, die de Maag overkropt, in de Pokken,
de Waterzucht, Beroerte, Lamheid, Doodslaap, Olifantshuit, en de Schurft. Maar
alzo ’t Walgen en Braken veroorzaakt, verbetert men ze met Gember, Mastik, Peper,
Kaneel, Venkel, van een tot drie dragmen. Men moetze nooit Kinderen, noch zwangere
Vrouwen geven. De voornaamste bereidingen zyn de Diaturbith met de Rabarber.
De pillen van Mesue, genaamd Diaturbith, die voor de maag zyn. De Edik van Turbith,
welke met de Turbith wordt gemaakt, als ook met de Myrrhe, Aloë, en andere
tegengiftige dingen, die men in Azyn laat trekken; en welke tegen de Pest zo geroemd
is. Voor ’t uittreksel van de Turbith, als zynde harsig, of gommig, is ’t voornaamste
scheimiddel de Brandewyn. Men geeft dit Extract van 6 greinen tot tien, of daar
ontrent.
Etmuller meent, dat de wortel der Turbith van zo ver niet komt als men verhaalt;
dit is, zegt hy, een soort van Schors van zyn deel berooft, ’t geen grove stoffen, die
lymig zyn, uit de eerste wegen dryft, en de vuiligheid uit de massa van ’t bloed. De
Turbith is van ’t getal der Slymafzettende dingen, waar van men deurgaans zegt. ’t
Geen de Lorkenzwam niet wegneemt, zet de Turbith af; en ’t geen de Turbith niet
wegneemt, haalt de Koloquint af. Dit geeft de verschillende kracht te kennen. De
Turbith, mengt zich gedurig onder de Purgeermiddelen; by voorbeeld, in de Jicht
mengt men ze met de Hermodaktylen, om de Purgeerpoejer van Paracelsus te maken.
Zie hermodactylus. De Turbith is goed voor slaapziekten; men geeftze van een
scrupel tot een half drachme, en zelden tot een geheel drachma. Men geeftze getrokken
tot 3 drachme. Men hoeft geen wynige noch waterige vocht te gebruiken, om dat de
Turbith, die gommig is, zyne buikzuiveren kracht aan dat soort van scheivochten
niet mededeelt. Men heeft een geestryke scheivocht nodig, gelyk de Brandewyn. De
Essentie, of ’t Extract van de Tur bith wordt daarom door Brandewyn gemaakt. De
species Diaturbith met de Rabarber, wordt van een half drachme tot een drachme
gegeven, en men vermindert de gift voor kinderen, die de Wurmen hebben; want na
de Kwikzilver is’er geen beter middel tegen de Wurmen dan deze species, die een
eigenaartige kracht heeft om de Wurmen te verdryven. Men maakt’er Tabletjes van
met Suiker, om de kinderen te beter te bedriegen. Faber geeft Boek II. van zyne
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Myrothecium Spagyricum Cap. 24. een uitnemende Quintessencie van Turbith, met
de geest van Meidaau bereid.
Turpetum en Turpith zyn Arabise woorden: maar enigen beelden zich in dat Turbith
van ’t Latyn Turbare, ontstellen, ontleend zy; om dat de Turbith met grote ontsteltenis
de buik zuivert; dat is, met snydingen in de buik te maken, Perturbationes ventris,
volgens de uitdrukkingen van Hippokraat in zyne Aforismen.
Schroder onderscheidt’er drie soorten van, Arabise, Indise, en Garganise. De eerste
is die van Mesue, welke men in de Aptekers winkels vindt. De twede is de Turbith,
daar we van gesproken hebben, en die uit de Indiën is gekomen. De derde is niet
anders, dan de Tlaspi wortel, die men ons van den Berg Gargan brengt. Men moet
acht geven, dat men dikmaal de wortel van Scammoni, in de plaats van Turbith
verkoopt. De wortel moet van zyne houtige deelen worden afgescheiden, die hy in
’t midden heeft.
turf is een stof, die brandbaar is, uit den grond gegraven en gedroogd wordt. Zy is
van velerleije soort van stoffe, zwaarte, losheid, dichtheid, naar de plaatse is, daar
ze van daan komt, en naar datze gehandeld wordt. Men heeft ze in Hitland, Holstein,
Vriesland, Groningen, Holland; en aldaar de stof bekwaam om Turf te maken, zo
wel onder de Duinen aan lagen, als onder ’t Weiland. Alle deze soorten van Turven
en Stoffen te willen beschryven, zoude gewislyk den Liefhebberen niet onaangenaam
zyn, die vermaak hebben in de verscheidenheid der natuurlyke zaken te kennen; maar
van geen kleinen omslag.
’t Zal alleen derhalven genoeg zyn dat soort te beschryven, ’t geen in Holland in
de huishoudens in gebruik is; en voor welker Land men thans, om zich ryk te maken,
of liever de Verkoopers, zo veel geld geeft; om’er Water en Vuur van te maken.
De Stof, welke daar in komt is van velerleije soort, naar de plaatsen daar de Turf
van daan komt, waar van daan ook zy geacht wordt, naar de gehuchten. De Stoffen
die aan lagen leggen onder den grond, en uit welker mengsel ze gemaakt wordt,
hebben de namen van Veen, Korst, Pypig, Bommel, Lok, Dari, enz. welke evenwel
overal niet
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evenseens van aart zyn en gestrekt leggen, en te veel zyn om op te tellen.
Maar eer men die stoffen krygt, moet men van boven van ’t Land een Vilt afsteken,
op sommige plaatsen van ene voet, twe voeten, ja tot 3 voeten toe, gelyk in ’t
Moordrechtse; dit noemt men Slooten.
Als deze korst van boven is afgestoken, of afgegaan, begint men van onderen af
aan, van de Klei af, of zo na daar aan, als ’t mogelyk is, de Stof weg te halen, ’t geen
men Trekken noemt, met een Baggernet, een Beugel geheten; zynde deze als een
yzere hoep, waar tussen een Net is, en waar aan een lange stok is, wel tot 20 voeten
lang. Want de Klei is gemeenlyk de Stof, waar op die Turfstof legt; en deze Klei legt
op enige plaatzen vyf, zes, zeven, acht, twaalf, en meer voeten diep, naar de plaats
is, daar men de Turf baggert.
Als men in ’t Moordrechts, daar tans Geveend wordt trekt, krygt men deurgaans
(want ’t is over al niet eveneens) twe voet Pypig, 8 voet Veen, twe voet daryachtig
Slyk.
Als dit is in de Schou gehaald, of in een Bak, en daar zo veel water by geschept
en gegoten, als genoeg is om’er een dikken bry, of baggert van te maken, wordt deze
stoffe door een gemuijerd, of gemengd met Klou en Schop; en wanneer de Schou,
of Bak vol is gemaakt, wordt die stof met een Hoosvat over ’t Land gehoost, of gelost;
waar van daan zy die dat doen, en niet Baggeren, den naam van Lossers dragen;
gelyk zy die ’t ophalen, en ’t in de Schou, of Bak doen, Baggerlieden hieten.
Maar alvorens men de Bagger op ’t land hoost, maait men ’t gras kort af, en
bestrooit het met het gras, of andere ruicht, op dat de Turf opgebroken wordende,
zich van ’t Land zoude lossen willen; dit noemt men Ruchten.
De Bagger legt men gemeenlyk twe Roeden breed, en veertien duimen dik; en
wordt dan gelyk gemaakt, en gestreken met het Hoosvat.
Na dat deze Bagger een, twe, of meer dagen, naar dat het droog weder is, gelegen
heeft; begint men ze te treden. Dit geschiedt deurgaans van Vrouwen, die houte
Borden van tien duimen lang, en vyf breed, die een weinig rond van onderen en
bepikt zyn, onder de voeten hebbende gebonden, een dag vyf, of zes aan een, ze eens
daags treden. Dit gedaan zynde, steken zy den getreden bagger (met een Graaf van
10 duimen breed en 12 hoog, die wat breed van onderen, byna zonder punt, en met
een lange hilt van boven voorzien is) aan lange mooten, of ryen, ter breedte, of langte
van den Bagger, of halen daar als Lynen in. Dit noemen ze Pylen; om datze die
sneden, als een Pyl, deur den Bagger halen. Als de Bagger nog wat droger is
geworden; halen ze weder met de Graaf een Lyn over dwers, deur de eerstgestoken
Pyl heen, om ’t vierkant te hebben. Dit noemenze Stikken. Dit gedaan zynde, en ze
na enige dagen, de behoorlyke hardigheid hebbende gekregen, worden de Turven,
die begrepen moeten worden, alle nu op hun eind te staan, opgebroken; dat is, dat’er
twe ryen tussen-beide worden uitgenomen, om die op de ryen te zetten, die’er blyven
staan. Als deze opgelegde, na enigen tyd gelegen te hebben, droog zyn geworden,
wordenze eens gekeerd, op datze ook aan een andere kant aan de vrye lucht zouden
worden bloot gezet. Dit noemt men Kantelen. Dit wordt naderhand nog eens gedaan,
als zy droog genoeg is; en dat noemt men Omzetten.
Als de Turf genoegzame droogte heeft gekregen, legt men Riet tussen de reen, om
die gedroogde Turf daar op te leggen, en die tot nog toe de onderste is geweest, boven
te leggen, dit noemt men Deurslaan; als deze wederom worden gekeerd, noemt men
het Verdeurslaan. Dan wordt de Turf nog eens, de onderste zo wel als bovenste
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gekeerd, dit noemt men Overhoopen, en eindelyk keert men ze dan nog eens, en
noemt dit Tuitekeeren; waar na ze nog eens gekeerd wordt, ’t geen men den naam
van Vermaken geeft.
Daarna strooit men Riet op ’t Land, en zet’er de Turf aan hoopen op, waar na men
daar Rietmatten omzet, om ’t deurregenen te verhoeden, en’er Ruigte, om die zelfde
reden, op; als zy daar vyf, of zes weken op gestaan heeft, draagt men ze in Manden
in Schepen, of Schouwen, om ze te Markt te varen, of om ze na de Schuren te brengen,
en daar ze uit af te halen, om ze na de Steden, of Plaatzen te varen, daar ze wordt
verbrandt.
tussengerechten. Zyn zulke Gerechten, welke tussen te hoofd-schotels, om de tafel
op te schikken, en vol te maken, gezet worden, en deurgaans klein zyn. Zy zyn van
veelderleije soort, te veel om op te tellen. Men kan’er toe nemen Champignons,
Artischokken, Komkommers, Salade, Aspersies, Mosselen, Eijeren, Amandelmelk,
Koolsalade, andere Salade, Appelen, Spaanse Pap, enz. Men kan’er ook ’t een of
ander deel van een Kalf, of van een ander gedierte toe nemen, of van Vis, op
byzondere wyzen gereed gemaakt, dat niet groot is.
tuthia is een Metallise rook, die aan holle schilfers komt, of aan druppen van
verscheiden grootte en dikte, die hard en grys zynde, van onderen ruw, en in op
malkanderen gelegde greinen, als bestaat, die zo groot zyn als de kop van een speld;
zy hecht zich aan aarden rollen, die met voordacht boven de Fornuizen der
Kopersmelters gehangen worden, om den damp van dat Metaal te ontfangen. De
Tuthia komt uit Duitsland, Zweden, en andere plaatsen; Men bragtze voorheen van
Alexandrie.
Om de Tuthia te bereiden laat men ze driemalen in een kroes gloejen, tussen
gloejende kolen, en dooftze zo menigmalen in Rozenwater uit. Men vryft ze daarna
op een Profyrsteen, doende daar onder zo veel Rozen-, of Weegbreewater, als nodig
is, tot datze een onvoelbare poejer wordt.
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De Tuthia is opdrogend, en goed voor de oogziekten.
tweebak is een soort van gebak, dat genoeg bekend is; ’t geen men ook Beschuit
noemt. Men maaktze van velerleije soort.
GEMEENE BESCHUIT. Men moet nemen acht Eijeren, dezelve in een pot beslaan,
even als men voor een pannekoek doet; doet’er een pond Poejersuiker in, en zo veel
Meel; draagt wel zorg, dat gy ’t alles wel kneedt, en beslaat, tot dat de deeg wit is,
en gy daar geen brokjes meer in vindt. Giet die deeg in de vormen die van blik
langwerpig gemaakt zyn, met opgezette randen. Zetze in den oven, na dat gy’er
Suiker hebt over geraspt. Men moet ze van de kolen afzetten, op datze niet
aanbranden. Men heeft niet meer dan een kwartieruur van node, omze te bakken, en
een fraje kleur te geven. Als zy gaar zyn, en uit den oven gehaald, glaceert menze
met Suiker in poejer, die men’er overstrooit, en men neemt ze uit de vormen, als zy
nog warm zyn. Men moet den oven open laten, terwyl ze bakken, en de hitte moet
matig zyn.

Twebak van Genua.
Neemt een pond Blommenmeels, vier oncen Suiker, neemt ook Koriander en Anys;
zo veel als gy nodig oordeelt; gy moet’er vier Eijeren by doen. Doet het alles in een
genoegzame menigte van warm Water. Maakt’er dan een deeg van, die gy tot een
Brood zult maken, om het in den oven te bakken. Als zy zal gebakken zyn, zult gy’er
vyf of zes sneden van snyden, en laten die weder in den oven zetten.

Om Twebak van Savoje te maken.
Men moet vier verse Eijeren nemen, ’t wit op zich zelve wel slaan in een pot; en als
’t wel schuimt, zult gy’er de vier dojers in gojen, daarna zult gy’er een halfpond
poejersuiker in doen, daarna zult gy de suiker en Eijeren met een houtten Spatel
kloppen, die als een Plak is gemaakt, die niet dan ene kant heeft. Als gy de Eijeren
en Suiker wel zult hebben geslagen, zult gy, wilt gy,’er een weinig Citroen in doen,
die gy op een tafelbord voor ’t vuur hebt laten drogen, of op warme As, of wat
Oranjeschil van Portugaal, die wel geraspt is, en welke gy roeren zult met de punt
van een Mes. Als dit droog zal zyn, zult gy’er zo veel van nemen, als men op de punt
van een Mes kan laten, of twemaal zo veel in uwe Beschuit; en als gy ze naderhand
wilt klaar maken, zult gy’er een weinig te voren, anderhalf vierendeel goede Bloem
in doen, welke gy mengen, beslaan en vereenigen zult, onder uwen deeg van Eijeren
en Suiker; daar na zult gy ze opscheppen aan kleine ronden, van een dertig stuivers
stuk, of grooter, zo gy wilt; en als ze zyn toegemaakt, moet men ze met fyne Suiker
bestrojen, om ze te glaceren, en te beletten, dat ze over het papier niet vloejen. Doetze
in een Massepain Oven, of andere Bakkers Oven bakken; en gy zult een Wis van
een Takkebos aan de eene kant van den Oven stoken, om ze heet te maken; en na
dat ze daar na ter dege is schoon gemaakt, moet gy uwe bladen of halve bladen in
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den oven schieden. Eer gy ze in den oven steekt, moet gy aan de andere kant van
den oven een stuk droog hout aan steken, om kleur aan de Beschuit te geven.

Beschuit van bittere Amandelen.
Men moet drie vierendeel bittere Amandelen nemen, een vierendeel zoete Amandelen;
daar na zult gy water doen koken, nemen ’t van ’t vuur, doen’er uwe Amandelen in,
roeren ze met een Schuimspaan; daar na zult gy zien, of ze wel schillen: gy zult ze
pellen, en doen ze in vers water, daar na zult gy ze’er uitnemen, en laten ze uitdruipen.
Gy zult ze stooten zo fyn als een Brooddeeg, midlerwyl zult gy onder ’t stooten, ze
een reis, of twemaal met een drup water bevochtigen, dat is, ten meeste met een lepel
vol water, op dat ze geen olie geven; als ze daar na wel gestoten zyn, zult gy acht,
of negen dojers van Eijeren nemen, welke gy zult slaan, gelyk die van de Beschuit
van Savoje. Daar na zult gy uwe Amandelpast door ’t wit van uwe Eijeren doen, met
twe ponden poejersuiker, en mengen ’t alles wel onder een; ’t is niet nodig, dat het
beslag zo dun zy, als dat van de Beschuit van Savoje. Daar na zult gy ’t met de punt
van een Mes nemen, doen het op vellen en halfvellen, om ’t daar op te laten vallen
en gedaante te geven. Gy zult een ander Mes nemen om ’t toe te maken, en te doen
vallen op de grote van een Ryksdaalder, of een dertig stuivers stuk. Gy zult’er wat
gepoejerde Suiker over heen doen om te glaceren, daarna zult gy ’t in de Oven laten
bakken, die gy hebt, zo wel als de Beschuit van Savoje. Gy kunt u schikken na de
menigte, die gy wilt maken, en zorgdragen, dat de Oven niet te heet noch te koud
zy, gy kunt ze ook van Hazenoten en Pistasjes maken; maar by die Pistasjes, moet
men zoete Amandelen doen.

BESCUIT A LA REINE.
Neemt twaalf oncen Bloemenmeel, een pond fyne Suiker, twaalf Eijeren, waar uit
gy drie Dojers hebt genomen, uit vreze dat de deeg te geel mogt worden, doet’er
Anys en Koriander naar welgevallen in, kneedt en mengt ’t alles, tot dat’er een vry
dunne deeg van worde. Enigen doen daar een weinig gist by, om ’t gebak gezonder
te maken. Men moet die deeg in peperhuisjes van Papier, of Blik doen, die tweduimen
wyd, en twemaal zo lang zyn, doen ze in een Taartepan, die matig heet is over ’t
vuur; daarna moet men ze zetten op een blad Papier, om ze langzaam te laten
herbakken; maar draagt zorg, dat de plaats van den Oven, daar gy ze legt, niet te heet
zy.
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CITROEN BESCHUIT.
Men neemt zo veel wit van Eijeren, als men oordeelt van noden te hebben; men raspt
daar over ’t vlees van de Citroen, en men doet’er wat Marmelade van de zelfde vrucht
over; daarna zult gy’er Suiker aan poejer over doen. Mengt ’t wel met den andere,
en doet’er zo lang in tot dat het een handelbare deeg wordt. Dit gedaan zynde, maakt
uwe Beschuitjes, en geeft ze ene gedaante die gy wilt, legt ze op wit Papier, en laat
de warmte van den Oven matig zyn.

Beschuit tegen de Rodeloop.
Neemt de Beijen, of Vruchten der Vleerboom, als zy wel ter dege ryp zyn; perstze
wel ’t sap uit, laat dat sap stil staan, om ’t te gebruiken, als volgt.
Neemt zo veel van dat sap als u behaagt, in de plaats van water, met Bloemenmeel,
maakt’er kleine Broodjes van, ontrent ter langte van een hand, zonder gist, en van
twe duimen dikte. Laat dit Brood bakken, in den Oven met het gemeene Wittebrood;
en als het gebakken is, zult gy ’t nog twemalen in den Oven steken, na dat het gemeen
Brood daar was uitgehaald, dat is, om ’t tot zeer droge Beschuit te maken. Zie daar
’t gebruik, ’t geen men van die Beschuit aan poejer maken moet.
Neemt van die poejer, ontrent de zwaarte van een halve Goude Ecu, voor Kinderen;
een Ecu voor volwassen, en lekkeren, anderhalf voor sterken, en geeft ze hun in een
Nat, of in Melk; dit is een uitnemend middel.
tydloos is een naam, welke men in Nederland aan verscheide Bloemen geeft, waar
van een gedeelte tot de Narcissen behoort; een gedeelte tot de Leucoja, en een gedeelte
tot de Colchica; waarom men op die Woorden Dodoneus zien moet.
tyd is eigentlyk ene duurzaamheid. Men meet de tyd by den loop der Zonne, der
Mane, welke omlopen dagen, weken, maanden, jaren maakt.
tyd betekent een zekere gesteltenis van de lucht. Zie weder.

U.
uil of katuil is een Nachtvogel, die zo groot, als een Kapoen is, en geel van kleur.
Zy wordt ook een Nachtuil geheten. Zy heeft een kroon van veders om de ogen, aan
weerskanten van ’t hoofd, en onder aan de keel, en maakt een soort van kraag. Zy
heeft zwarte ogen die diep in ’t hooft staan; en onder den buik, is zy wit, met zwarte
vlekken gespikkeld; de bek is wit, de klaauwen krom, en de pooten zyn met veders
gedekt; de rug is met zwarte moesjes. De Uil vangt Muizen als een Kat, en daarom
noemt men ze Katuil.
Men meent, dat het vlees van de Katuil de lamheid en doofgeestigheid geneest;
dat derzelver vet op een Verzwering gelegd, die aan de keel komt, dezelve uitnement
wel opent; en dat de Gal de vlekken der oogen wegneemt.
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De ogen van een Katuil tot een Struif gebakken en gegeten, door een dronkaart,
zal hem een afkeer van Wyn maken.
uitbroejen is een woord van den Tuinbou, ’t geen zeggen wil, door middel ener
broejende warmte de aarde en lucht zo te verwarmen, dat de Zaden en Planten in een
tyd, wanneer de natuurlyke warmte nog niets uitvoert, voor den dag komen en groejen,
noemt men ’t Jagen en Dryven.
’t Geschiedt door verse Paardemest daar veel Stróó in is.
’t Geschiedt ook door verse Run.
’t Geschiedt ook door Stookkassen.
Men besproeid ook wel het zaad met heete geesten, als Brandewyn, Essentie van
Kaneel, die meer in ene dag doen groejen, als zy anders in acht zouden doen.
De Broeibakken, die men daar toe gebruikt zyn van hout, en bestaan alleen uit een
achter- en voorplank, en twe zydstukken, waar op de glazen Ramen gelegd worden.
De achterplank is de breedste, tegen welke, boven aan de buitenkant, een strookplank
is, ter breedte van drie duimen, vast gespykerd; welke strook zo veel boven de plank
uitsteekt, dat het de sponning tot het opleggen der glazen maakt, en dus belet dat de
Noorde wind van achteren niet deur waait. Aan ’t eind der achter- en voorplank zyn
geveerde yzere krammen, die door de gaten der zydstukken gestoken zynde, met
houten spyen de Bak in ’t vierkant opsluiten; waar na de gezwaluwstaarte Merkhouten,
in de daar toe gemaakte gaten gelegd, en daar de Glasramen op gelegd worden.
Zodanige Bakken, aldus volkomen in orde, zyn van den meesten dienst en van geringe
kosten; kunnen op alle plaatzen gezet worden, en op de zon min, of meer schuinte
worden gegeven; ook na ’t gebruik haastig gesloopt en beknopt weg geborgen worden.
Men zet ze op de Mest, voor dat men te voren een weinig aarde tussen de Mest en
’t onderste der Plank gelegd heeft, op datze door den broei te minder zouden vergaan.
Men zal nochtans de Bakken van alle kanten met ruige Mest, of Stróó, tot afkeeringe
van koude, aanvoeren; gelyk men de Winterbloembakken met uitgebroeide Run
aanvoert. Men zet de Bakken zo laag mooglyk aan de aarde, en men trekt de Bakken
op naar de mate dat de gewassen groejen, en voert ze na de mate van het ryzen van
alle kanten met aarde aan.
Paardenmest is ’t gewone broeimiddel in de Winter en Lente; zy is ten dien einde
beter dan de Run, welke niet goed is, dan tot de Zomerbroei; want in de Winter, of
Lente wordtze door de aarde bedompt.
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De broei door Paardenmest is in de maanden van November, December, Januari
zelden, of nooit van goeden uitslag, om dat men ze dan van de menigvuldige dampen
niet weet te ontlasten; maar daar door verrotten. Hierom moet men met de Paardemest
voor February geen begin maken; wanneer men nog alles doen moet om de
Zonnestralen te vermeerderen; zonder welke ’t broejen altyd een kwade uitslag heeft.
De Winter-broeibergen moeten boven op de grond gemaakt worden, en de Bakken
moeten niet breeder zyn, dan datze boven op de Mest gesteld kunnen worden, en
moeten van alle kanten worden aangevoerd. De Glazen moeten’er schuin tegen de
Zon op leggen, om de stralen ten naastenby regthoekig te vangen.
By ’t aanleggen der Broeibergen moet men deze luchtig uit malkander strojen, en
gelyk doormengen. Daar na moet men ze behoorlyk aantreden, en als ze niet genoeg
bevogtigd zyn, met water doornatten; anders is de broejing haast over, en de Mest
beschimmelt.
Men legt ook Bergen van afgevallen Boombladen, maar wat dikker, als van
Paardemest aan, en daar op worden de gewassen des Winters beter geteeld, om dat
ze langduriger en eenpariger warmte geven.
Men moet de aangelegde Mestbergen niet aanstonds met zo veel aarde overdekken,
als daar op tot de groei der te zajen, of te planten gewassen nodig is: want zulks
zoude de broei, vooral des Winters beletten. ’t Was best de Mest aanstonds met de
Glazen te beleggen. Maar vermits daar door ’t Glaslood schielyk verteert, is dit niet
te doen, en men moet de Mest maar met een vinger of twe aarde bedekken, op dat
de uitwaassemingen daar in mogen vergaderen. Als de Mest warm wordt, vermeerdert
men van langzamerhand de aarde tot behoorlyke hoogte, of genoegzaamheid, om
daar in te zajen, of te planten. Men moet op gene te heette, ook niet op te flaauwe
Mestbergen telen. De eerste doen de Zaden en Planten branden, en de andere maken
gene beweging genoeg in de vochten.
Hoe ’t meer in de Winter is, hoe men meer Mest moet gebruiken, hoe nader aan
de Zomer hoe minder; en hoe dieper in den grond. In April kan men ’t met de helft
wel doen van die, welke men in February nodig heeft. Hoe nader aan de Zomer, hoe
men op de Mest ook meer aarde leggen kan, hoe verder in de Winter hoe minder. In
dompende Mestbergen moet men gaten in de Mest steken, om’er leven in te brengen.
Als men in February Mestbergen voor Steekzalade, of voor Sterkers legt, dekt men’er
zeven, of acht duimen aarde over. Maar naderhand twaalf op zyn minste; dus doet
men ook met de Meloenbergen, daar men half Maart Meloenzaad op steekt.
De Broeibergen voor Tuberozen, of Meloenplanten moeten vyftien, of zestien
duimen hebben; en zo men meent, dat dan de Mest geen warmte genoeg mogt geven,
zet men ze wat verheven op heuveltjes; en men vultze dan enige dagen daarna aan,
als’er warmte genoeg is.
De Gruppen, daar men de broejende Mest in doet, zyn drie voeten wyd, en van
weerskante glojende.
De eerste Berg daar de Meloenen op verplant worden, zyn niet diep in den grond;
maar’er wel hoog boven, en de Planten moeten dertien voeten van een staan; de
twede Berg wordt dieper in den grond gegraven, en minder hooggemaakt; om in de
Winter, sterke vorst, en het verkouden te beletten, zal men ze niet alleen van boven
bezorgen, maar ook van alle kanten, zelf den grond van voren, achter en ter zyde
met Stroo, twe, drie voeten van den Bak.
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Om de schadelyke dampen, die men boven Mestbergen heeft, te doen uitdampen,
heeft men in ’t Ooste, of Weste schuiven, die men van wind opent, en zo ’t koud is
hangt men’er een enkel, of dubbel haaire kleed over.
De Gewassen, welke van onderen des Zomers, in de Potten warmte moeten hebben,
moeten door Rund worden uitgebroeid. Hoe verser deze Rund, hoe ze warmer en
langduriger is, en zy kan zes Maanden lang warmte behouden; zo men ze met Ramen
dekt, zet men daar de Potten tot den rand toe in.
uitdampen; Evaporeren is een kunstwoord der Chymie, betekenende de vocht over
vuur, of in de lucht te laten wegvliegen.
Tot op een velletje, of korstje te laten uitdampen betekent: de vogt als damp te
doen wegvliegen, tot dat men’er een klein vellitje opziet; dit geschiedt altyd,
wanneer’er zo veel vocht is uitgedampt, als vereist wordt, om Zout gesmolten te
houden.
uithozen, wil zeggen, een houte Schop, of Hoosvat gebruiken, om het Water, dat
door een regen, of anderzins in den Tuin is gekomen, op plaatzen, daar het schade
doet, uit te baliën, of weg te scheppen.
uitleggen; een Boom aan een Heining uitleggen, is een spreekwys van den Tuinbou.
Dit is het leggen van een Boom tegen een schutting aan weerskanten, zo dat men de
Takken niet by een, maar van malkander bindt, op zich zelve, en even ver van een,
zo dat ze niet verward zyn onder malkander, en zo dat men met het opslag van een
oog alle de deelen kan zien, waar uit hy bestaat.
uitnypen, is ’t uiterste van de grove gegroeide spruiten der Persikboomen, in de
maanden van Mei, Juni, Juli, af te nypen, of te breken: om daar niets aan te laten,
dan drie, of vier duimen langte, op datze dus met de nagel zynde gebroken, (want
men moet’er het mes niet in zetten, alzo die loten als glas afbreken) weder drie, of
vier anderen van middelmatige grootte,
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in de plaats van een te dik lot zoude geven; en men door dit middel meer vruchthout
heeft, want de grove takken geven’er gene, of weinigen. Dus heeft men’er drie, of
vier in de plaats van een, die zeer grof en lang zouden geweest zyn, en die ’t volgende
jaar zouden moeten op zes en zeven duimen gesneden worden. Men moet de kleine
takjes niet uitnypen.
uitplukken. Zie lubben; dat is een Tuinmans woord, waar mede men ’t afplukken
van groejende vruchten betekent, op dat de anderen te groter groejen.
uitroejen zegt men van Planten, of Boomen, die men met geweld uit den grond haalt;
dus zegt men, Roeit dezen Boom uit, hy deugt niet meer. Deze Plant is te goet om ze
uit te roejen, enz.
uitsnoejen is een Kunstwoord van den Tuinbou, dat zich van Boomen laat zeggen,
die men doet groejen om fraje Boomen te worden, en daarom ontneemt men ze alle
dikke takken, welke uit de stam, of de takken buiten de plaats voortkomen, een
gedeelte van ’t sap verteren, daar ’t moet na ’t hoofd stygen om te verlengen, en een
Boom krachtiger te maken.
uitspruitsel, of Spruiten, zyn de kleine Spruiten, die de oude Kóólen na den Winter
maken, wanneer ze beginnen te bloejen en zaad te geven; deze Spruiten gestooft,
maken een lekker eten.
uittelen is een Woord van den Landbouw; willende zeggen, dat men, zonder te
mesten, menigmaal vruchten op een Land zet, en dus de aarde de vettigheid met telen
uithaalt, en ze onvruchtbaar maakt.
uittrekken, Extrahere, is een woord der Chimie; ’t geen betekent, door middel van
vocht, de kracht uit zekere natuurlyke lighamen te halen, datze in die vocht gevonden
wordt.
uittrekkend middel. Zie Attrahens in Hubners Kunstwoordenboek.
De Uittrekkende middelen zyn Geneesmiddelen, die opgelegd, de vochten en
geesten uit het lighaam na de oppervlakte trekken, waar van men drie soorten heeft.
De eerste trekken matig; de twede trekken minder, en de derde trekken uitermate,
en de geesten en vochten zodanig na de oppervlakte, datze de huit doen zwellen, en
zo rood als Scharlaken, en zelf daar bladers maken. Men maakt ook vesicantia,
bloedtrekkende middelen in onze taal; zodanige zyn Osterlucie lange en ronde,
Anemone, Bertram, de wortel van Kalamoes, die van Kalfsvoet, Vorsebeet, Lepidium,
Look, Mostert, Uijen, Zuurdeeg, Ammoniac, Sagapenum, Ganse-drek, Duiven-drek,
Spaanse Vliegen.
uittreksel, EXTRACTIO. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
uittreksel van Jenever. Zy is uitnemend goed tegen de Pest, en ’t is om deze reden,
dat men ze deurgaans de Theriak van de Boeren noemt.
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Neemt zo veel Greinen en Beijen van Jenever als gy wilt, stootze wel in een
marmore Mortier, doet ze daar na in een Pan, en giet daar op zo veel kokend water,
dat het’er boven op staat. Doet het daarna een half uur lang koken; neemt een stuk
Lywaat, waar door gy dit afziedsel zult laten lekken, en perst het’er uit door een Pers.
Dit gedaan zynde neem al het uitgelekte en deurgeperste, doet het in de zelfde pan,
of in een andere die schoon is, zet daar na die Pan op ’t vuur, om ’t nutteloze te laten
uitdampen, tot dat de stof door koken Honings dikte heeft gekregen; doet daar op ’t
eind van ’t koken by zo veel Suiker, als gy goed vindt om ’t aangenaam te maken.
Als ’t uittreksel van Jeneverbeijen gereed is, zult gy ’t in een Pot doen, om ’t ten
gebruike te bewaren.
Men moet’er niet dan een Boon grootte ’s morgens nuchteren van nemen, en niets
naderhand, in den tyd van drie uren,’er op nemen.
Zie de krachten van dit Uittreksel op ’t Woord jeneverboom.
uittreksels noemt men ook zulke geschriften, die voorname stukken uit een groter
by een stellen.
uitwas. Middel om een Uitwas van vlees zonder pvn te doen afvallen. Neemt voor
een oortje Aluin; doet’er wat water by om ’t te doen smelten, steek in dit water den
Uitwas twemalen daags, zo zal ze niet groter worden, maar hard en eeldachtig, en
vallen af ten einde van acht dagen. Men moet naderhand de Wond met smeersel
handelen zonder te vrezen, dat de Uitwas weder zal komen.
Zulke Uitwasjes groejen wel eens in de Watergang, door middel van het venyn
der Spaanse pokken.
ultramaryn. Zie ’t Artikel miniatuur, alwaar gy vinden zult hoe men ’t gebruiken
moet.
unguentum. Zalf. Zie smeersel. ’t Is een Mengsel, ’t geen men aan Wonden, of
uitwendig gebruikt. De Olie is de grond der Smeerselen; de Was moet daar in gebruikt
worden, om’er een zekere dikte aan te geven. Men doet daar in komen deelen van
de Planten, Dieren, en Bergstoffen om derzelver krachten. Naar datze lyf hebben
duren ze langer op de Wonden, en door dit Middel hebben de deelen, die ze uitmaken,
tyd om zich allengskens te ontbinden, en ongevoelig te werk gaan.
Men heeft velerleije Smeersels. Wy zullen hier de voornaamste leeren maken, en
de krachten daar van zeggen.

Groene Unguent.
Neemt Beteuni, Agrimonie, Yzerkruid, Pimpernel, Guichelheil, van elke van die twe
Kruiden, twe handen vol. Men moet’er niets van nemen, dan de Wortels, en de ribbe
daar aan laten, ze wel wassen, zuiveren, en met wit Lywaat afdrogen, ze met
malkander laten weeken
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in een aarden Pot, die zuiver is; daar op doen witte Wyn, of by gebrek daar van Wyn
klaret, en maken, dat gezegde Kruiden alle onder den Wyn staan; en de Vaten
hebbende gedekt, ze laten den tyd van vier en twintig uren trekken, daarna zult gy
gezegde Kruiden met malkander laten koken op een groot Komfoort; en als zy wel
gekookt zyn, moet men ze afnemen, en laten ze wat koud worden, om ze tussen de
handen te kunnen uitpersen, en ze wel stampen in een steenen Mortier, en ze door
een Stemyn, of nieu Servet wringen, zo dat’er geen sap in de Mortier blyft; nog in
’t Servet, of Stemyn. Daarna zult gy dat sap doen in de Wyn, daar die Kruiden in
gekookt zullen zyn over ’t vuur, op het zelfde Konfoort. Men moet zorgdragen, dat
de Wyn zuiver zy, en dat’er gene Kruiden in gebleven zyn, noch enige vuiligheid;
en daarna over ’t vuur zynde, zult gy’er een vol glas van ’t sap van verse gestootten
Tabaksbladen indoen, welke gy deur een Servet hebt laten loopen. Gy zult dat
afziedzel een weinig laten koken, daarna zult gy’er een pond wit Pek in doen, anders
Harpuis geheten, gestooten tot poejer, en deur een Stemyn gedaan. Als die harpuis
gesmolten is, moet gy’er acht oncen wit Maagdenwas onder doen. Dit Was gesmolten
zynde, zult gy’er een once wel uitgezochte Mastik in doen, die gestooten is; en gy
moet die drogeryen, die over ’t vuur zyn, gedurig met een kleine houten Spatel roeren,
ontrent den tyd van een kwartier uurs, en dragen wel zorg, dat ze niet overloopen.
Daarna moet men de Pan van ’t vuur nemen, en ze op den grond zetten, om, onder
een gedurig roeren, te koken.
Als ’t koud genoeg is om ’t aan de vingers te kunnen velen, moet men een pond
van de beste Veneedze Terebintyn nemen; ze in een koper Bekken wassen, en slaan
met een kleine houtten plak, en van water veranderen, tot dat ze zo wit als melk
wordt; en ze wel afgedrupt hebbende, zult gy ze doen in ’t afziedzel onder een gedurig
roeren, om ze wel te mengen; daarna zult gy gedagte Pan weder over ’t vuur zetten,
en ze laten koken, tot dat gy zult zien, dat dat smeerzel niet langer trekt. Men moet
met gezegde Plak’er van nemen, en ’t doen in koud Water, of in Wyn; en koud
geworden zynde, zult gy ’t breken tussen de vingers, en als ’t niet meer trekt, zal ’t
een bewys wezen, dat het genoeg is gekookt; dan moet men ’t van ’t vuur nemen,
en laten ’t zo koud worden, dat men ’t gemaklyk kan velen, om ’t aan kleine rollen
te doen, en ’t met wit Papier bewinden.
Krachten. ’t Geneest alle oude en verse Wonden, haalt’er kwaad vlees uit, en doet
het goede in weinige dagen daar inkomen, ’t haalt de Dorens uit, en allerleije zoorten
van vuiligheden uit de Wonden; ’t Geneest de beten van Slangen en andere venynige
Beesten, en derzelver Wonden. ’t Geneest alle Verzweringen, en Exteroogen van de
Voeten, de wonden van ’t Hoofd; zo ’t Been van ’t Hoofd was gebroken, zou het
weder aan een genezen en voegen, ’t is een beproefd middel, ’t geneest de
Kropzweren, in wat deel ze ook wezen mogen, de Absteunen die tussen de ribben
en zyden komen; zy is goed voor alle Wonden.
Deze Zalf moet men in de laatste week van de maand van Mei maken, om de beste
Kruiden en de meeste kracht te hebben, of in de volle maan van Mei.

Verkoel- en pynstillend Unguent, tegen ontstekingen, pynen en heette
ongesteldheden.
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Neemt de bladen van groot en klein Huislook, van Goudsbloem, Venusnavel, en
Nachtschade, Bilzenkruid, Vlier, en Patich, van elks ene handvol. Stampt het in een
Mortier, en doet het met twe ponden Olyven-olie koken, tot dat ze enkelden
welgekookt zyn. Laat daarna alles door een wit Lywaat loopen, en doet’er by vyf
oncen geel Was, om’er de dikte van een smeerzel aan te geven, ’t welke gy tegen de
voorgestelde kwalen zult gebruiken, doende ze eerst op een Tafelbort smelten, en
als gy’er de aangedaane deelen mede zult gesmeerd hebben, zult gy’er een Papier
over heen leggen, en een Lywaat over ’t Papier.

Unguent van Mei.
Neemt de Boter van de Maand van Mei, twe ponden; grote Diachylum magnum, een
pond; nieu Was, Harpuis, van elks drie ponden; en ontrent een half glas Citroensap.
Doet de Boter in een koperen Pan smelten; gesmolten zynde, zult gy’er de
Diachylum aan kleine stukjes gesneden deurdoen, die gy ook met de Boter zult laten
smelten. Alles onder een zynde gesmolten, zult gy’er de Harpuis, aan kleine stukjes
gesneden, onder doen, en laten ze met het andere smelten; als ’t gesmolten is, zult
gy’er Was onder doen, aan kleine stukjes gesneden; men moet alles met malkander
een half uur laten koken, en gedurig roeren. De Pan van ’t vuur zynde genomen, zult
gy’er ’t Cetroensap bydoen, roerende alles met een Spatel, tot dat alles wel gemengd
is. Dit gedaan zynde, zult gy ’t in een aarden Pot doen, of in een wel zuivere Pan, of
Pot.
Dit Unguent is zeer goed voor allerleije soorten van Wonden en Kwetzuren: maar
eer men ’t’er oplegt, moet men de Wonde wel wassen, met Wyn en Olyvenolie, ’t
welk men met malkander zal laten koken, en daar mede zo warm wassen, als men
kan velen.

Aanmerking op de keur van drogeryen, die in ’t Unguentum Divinum komen.
Kies eerst van de droogste Galbanum uit, die geelst en best is; de rosachtige is niet
goed.
Ammoniak Gom, niet aan klompen, maar matig grote greinen. Zy is rood, bruin
van kleur.
Oppopanax, niet in klomp maar in grein; ’t geelste is ’t beste; zy is van binnen
wit.
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Witte Azyn, van de sterkste en witste Maagden Olyvenolie.
Goudglid, de hoogstgekleurde, roodste, verzilverde, minstbruine is de beste.
Spaasgroen, ’t fraaiste is ’t beste.
Uitgelezen Mirrhe, die helder is.
Osterlucie, lange ende levendigste en zuiverste, aan schyfjes gesneden, daar na
zal men ze over den Oven laten drogen, eer men ze stampt, en zift. Men moet ze
schrappen en snyden; de geelste van binnen is ’t beste.
De Mastik aan tranen, die fraai, zuiver, helder, geel en bleek van kleur zyn.
De Olibanum, de zuiverste is de geelste.
De Bdellium, niet aan klomp maar aan greinen, van Oranje kleur.
Zuivere Wierook, dat is droge, om ze kunnen stooten en ziften, is de beste.
De Zeilsteen, die ten minste een middelmatige Naainaald ophaalt, die geen yzer
ophaalt deugt niet.
Nieu geel Was, ’t geelste en nieuste; ’t blankste Maagden Was, is ’t beste.
Als al ’t bovenstaande gestootten en gezift wordt deur een Temis, van Zyde, moet
men maar op de menigste achtgeven, en dan gaat alles wel.

Zonderlinge manier om de wonderbare Unguentum Divinum te maken.
Neemt van de Galbanum een once en twe dragmen, Ammoniacum drie oncen en drie
dragmen, en Oppopanax een once. Men moet van de drie bovengemelde Gommen,
wat meer dan ’t gewicht nemen, om de vermindering, die men’er in heeft, als men
ze heeft laten deurloopen, na dat men ze heeft opgegoten.
2. Stampt die drie Gommen elke op zich zelven grofjes in een Mortier, doetze met
twe pinten witte Wyn-azyn in een aarden pot: laat ze daar in twe dagen em twe
nachten weeken, roerende ze daaglyks twe, of driemalen met een Spatel; of wel om
’t in vier en twintig uren te doen, zult gy heel klein vuur maken, ’t geen gy twe-, of
driemaal gedurende dien tyd zult vernieuwen onder de pot, daar de Gommen in
weeken, daar men van gesproken heeft; en gy zult ze zo menigmalen roeren, als gy
ze op ’t vuur zult zetten, om ze beter te ontbinden, en met de Wynazyn te mengen.
Na dat uwe Gommen dus zullen zyn geweekt, en gesmolten in de Wynazyn, zo doet
het alles in een koperen Pan over ’t vuur, daar gy ’t over klein vuur in zult laten
koken, tot op de verminderingvan te vierde der Azyn, of daar ontrent. Dit gedaan
zynde, zult gy die Gommen, die dan wel zullen gesmolten zyn, deur een Stamyn, of
Lywaad, deurzygen, persende ze wel.
3. Als alles wel is deurgegoten, zet het weder op ’t vuur in de zelfde, of ene andere
Pan, en laat het nog eens koken, tot dat de Wyn-azyn gans is verteerd, en de Gommen
lyf hebben gekregen. Dit zult gy weten, daar aan, dat gy enige druppen met een yzere
Spatel op een Tafelbord, of iet anders zult laten vallen. Als die koud, dik en vast zyn
geworden, zal ’t gedaan zyn. Neemt dan uwe Pan van ’t vuur, en laat uwe Gommen
koud worden.
4. Neemt daar na van de beste Olyvenolie, twe ponden en een halve; en doet ze
in een Pan, die groot en diep genoeg is. Neemt daar na Goudglid, die door een Temis
wordt gedaan, en vryft ze op een Marmorsteen in Olie, roerende ze gedurig met een
lange en breede houtten Spatel; neemt Spaansgroen door een fyne Zeef gedaan, een
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once; doet ze in een Pan, roerende ze gedurig als boven, zet daarna uwe Pan op een
Fornuis van yzer, of anderzins; doende daar niet op dan een weinig vuur van vyf, of
zes kolen, zo dat de Pan naaulyks heet wordt, roerende zonder ophouden en naarstig
alles met een houtten Spatel: want anders zoude de Goudglid zich tot een berg
vergaderen, tot dat de drogeryen wel los, ontbonden en gemengd zyn met Olie.
5. Merkt wel op, dat men om dit alles te maken, ten minste drie uren tyd van noden
heeft, in een uur worden die drogeryen groen van kleur.
6. Vervolgens zult gy nog tien kolen onder de Pan steken, en voortgaan met roeren,
tot dat de drogeryen vereend worden, en beginnen te zieden, ’t geen ook na een uur
geschiedt.
Vervolgens moet men een vuur maken, dat sterker als te voren is, veel sterker
roeren, dan te voren, en dit zal worden van een bleike kleur, die na den gelen trekt
na een kwartier uurs, en roeren sterk, tot dat het van een bruin roode kleur wordt; en
vervolgens moet men daar een weinig van nemen met een Spatel, en ’t doen op een
Tafelbord, om te zien of ’t lyf aanneemt, en niet langer aan de vingers kleeft.
7. Zo ’t nog aan de vingers kleeft, moet men het nog een walm, of twe opkoken,
en gedurig roeren, en van tyd tot tyd bezoeken, tot dat het noch aan het Tafelbord,
noch aan de vingers kleve.
8. En als ’t niet langer aan de vingers kleeft, moet men ’t van ’t vuur nemen, en
dan zult gy’er de helft Was onder doen, ’t geen gesneden, of geraspt is aan kleine
dunne stukjes, die zo dun zyn als zy kunnen, gy zultze’er niet dan een weinig in doen,
roerende gedurig. Eindlyk zult gy alles op een matig vuur zetten, en daar allengskens
de andere helft in doen. Men moet’er niet dan een pond Was in doen.
9. Dit gedaan zynde, zult gy uwe Pan van ’t vuur nemen, en laten de Drogeryen
een weinig koud worden; midlerwyl zult gy uwe Pan, daar uwe Gommen in zyn, die
reeds gekookt en koud zyn, op een klein vuur zetten, om ze een weinig te laten
smelten, en zultze gieten in de andere Pan, die van ’t vuur is, en een weinig verkoeld;
roerende gedurig ’t alles met een Spatel deur malkander, tot dat de Gommen met de
Drogeryen wel zyn gesmolten. Daarna zult gy fyne gestootten en gevreven Lavantze
Zeilsteen nemen, die door een Temis van Taffetas is gezift, op dat ze te fynder zy;
vier oncen, die gy in een
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blad Papier doet, en gieten ze zachtjes in de drogeryen, mengendeze met een Spatel
als de Pan van ’t vuur isgenomen; want, zo gy daar die Zeilsteen, als zy over ’t vuur
zyn, in doet, zal het terstond alle de drogeryen doen opvliegen, zo dat gy’er een goed
deel van zult verliezen; en als gy’er alleen de Zeilsteen van ’t vuur wel zult mede
gemengd hebben, zult gy de Pan weder op middelmatig vuur zetten, gaande met
roeren met de Spatel voort.
10. Midlerwyl zult gy de volgende Poejers nemen, te weten fyne Myrrhe een once,
lange Osterlucie twe oncen, Mastik aan tranen, Bdellium van elks een once, zuivere
Wierook twe oncen. Alle deze stoffen gestampt zynde, zult gy elk op zich zelven
door een Temis, en ze elk op zich zelven in een papier doen; dan zult gy ze zachtjes
in die ordre, waar in ze genaamd staan, in de Pan gieten, die op ’t vuur staat, terwyl
een ander op roeren past om wel te mengen; en als gy’er alle uwe poejer zult in
gedaan hebben, zult gy met roeren, over ’t zelfde vuur, blyven voortgaan, tot dat de
drogeryen drie vingeren breed opvliegen. Zo dra dezelve zyn opgevlogen, neemt
uwe Pan van ’t vuur, en ga voort met naarstig roeren met de Spatel, tot dat ze tussen
hard en zacht dik worden, zo dat gy uwe Unguent gemaklyk kunt handelen, zonder
aan uwe vingers te kleven; haal dan uw Unguent aan stukken met de Spatel, en doe
ze op een zuivere en gladde tafel, die wel nat is gemaakt met Azyn; en kneedtze wel
met vochtige handen in Azyn nat gemaakt. Maakt’er daar na rollen van, welke gy
met papier zult bekleden, elk op zich zelve om ze langer te bewaren. De oudtste is
de sterkste.

Hoe men dit Divien Unguent gebruikt.
Vooreerst moet men weten, dat dit Unguent lang kan bewaard worden, gelyk we
gezegd hebben; en dat het zyne volmaaktheid niet heeft, voor dat het een maand twe,
of drie oud is; en om het op een Wonde, of een andere kwaal te leggen, moet men ’t
kneden, of zagt maken met de vingeren, met een weinig Wynazyn nat gemaakt,
daarna moet men ’t op zwart Leder, Taftas, of Fustein smeren, en niet op Lywaat,
om dat het’er deurheen zoude gaan.
2. ’t Is niet nodig Steekwiek, of Pluksel in de Wond te leggen; dit is niet, om dat
het niet goed zy, als de Wond diep is, daar een Steekwiek, of Pluksel in te brengen,
die met dat Unguent besmeerd is.
3. De eerste Pleister, die men’er op legt, moet men’er niet afnemen, dan na vier
en twintig uren; die men’er naderhand oplegt, van twaalf tot twaalf uren; of de Kwaal
moest door de veelheid van de etter, die daar uit kwam, daar toe noodzaken.
4. Als men de Pleister afneemt, moet men’er de etter afbetten, zo ze’er is, en
doen’er ’t Smeersel overheen met wat Wyn, of Edik; zo ze’er ontbreekt, en dus kan
een Pleister meer dan eens dienen.
5. Men moet aanmerken, dat de Zieke, die gekwetst is, noch Uijen, noch Look
moet eten, want het zal veel eer in acht dagen, dan in twe maanden genezen worden,
zo hy ze at.
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Voornaamste krachten en hoedanigheden van’t Divien Unguent.
’t Zuivert, doet vlees groejen, zonder bederf aan de Wond te veroorzaken. ’t Geneest
Kneuzing van zenuwen; ’t is goet voor alle opgeblazenheid; zo imand het hoofd
bovenmate gezwollen had, moet hy ’t scheren eer hy’er een Pleister op legt. ’t Geneest
geschoten wonden, doet het lood en yzer uit de wonde komen, gelyk ook alle vreemde
lighamen. ’t Is ook goed voor Pylscheuten, en haalt’er de afgebroken beenen uit,
zo’er in ’t lighaam zyn. ’t Geneest alle beten van Venynige en dolle beesten, ’t haalt
het venyn na zich. Alle soorten van Absteunen van Klieren, de Kanker, Fistulen,
Krop-Hoofd-gezwellen, koude vochten, en de Schurft geneest het. ’t Is goed tegen
de Pest, en alle soorten van Zweren, zo oude als nieuwe; voor de Schurft van Paarden,
doende ’t eind daar van met een heet yzer deur steken, ’t haair van de knobbel
afscheren, en daar gezegd Smeersel ingieten. ’t Is ook uitnemend en onfeilbaar voor
de Bloed-vinnen van der Paarden, doende een weinig in een lepel smelten, na dat
het kwaad is ontdekt. ’t Is goed voor de zeere hoofden der kinderen. Men moet het
haair afscheren eer men’er Pleisters oplegt. Men gebruiktze voor de Speenen, zo wel
in- als uitwendig, nemende daar de Pleister by nood af, en ze’er daar na weder
opleggende. Menigen hebben’er zich gelukkig van in Tandpyn bediendt, als zy ze
op den slag des hoofds lagen. Anderen zyn van de Jicht genezen geworden, met ze
in den nek te leggen. Zy dient ook voor andere pynen van ’t lighaam, als men ze op
de kwaal legt.
Als men zich van Lamheid gedreigd vindt, zal men zich haast genezen vinden, als
men deze Pleister gebruikt. Want zy versterkt krachtig de zenuwen, die verzwakt
zyn. Zy is goed voor Fistulen, die in ’t hoek van ’t oog komen, ook voor die, welke
nog zyn overgebleven, na dat men van de Steen is gesneden. ’t Is goed voor de
Vlekken en alle andere kwalen van ’t Oog: men sluit de ogenleden, en legt’er de
Pleister overheen, dentyd van vyftien dagen en meer. ’t Stelpt het bloed van een
kwetzuur, dopende daar ’t bloed af, en leggende daar de Pleister, over ’t vuur warm
gemaakt, op. ’t Is goed voor de Wennen, latende die Pleister’er langen tyd op; voor
’t branden; maar men moet terstond het gebrande wassen met Wyn-azyn en Zout,
en daar na’er een Pleister van dat Smeersel opleggen; men moet in twe lepels vol
Wyn-azyn doen zes greinen Zout, geraspt, en laten’t een weinig laau maken, om ’t
Zout te smelten. Dit doet de pyn der Podegra genezen, leggende een Pleister op ’t
aangedane deel. ’t Geneest alle kwalen van ’t hoofd, Schele-hoofdzweren, Raas-
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kallen; als men die Pleister boven op ’t hoofd legt, zo wyd als de Kroon van een
Priester zich uitstrekt. Vele zyn daar door van de Vallende-ziekte, Kropzweren, Jicht
en andere verouderde en hardnekkige Kwalen genezen worden. ’t Is ook goed voor
de Kwalen, die men in de borsten der Vrouwen heeft. ’t Is eindlyk ook goed voor
verscheiden andere Kwalen; gelyk men alle dagen ondervindt. Men heeft’er velen
gehad, die stonden om ’t been, of arm afgezet te worden, of een ander lidt, die door
’t opleggen van deze Pleister zyn genezen geworden; zonder dat men hun heeft
hoeven armen, of beenen af te zetten.

Gryze Unguent.
Neemt Rosen-olie een pond; gestooten Loodwit, Goudglid, dat wel gewassen is,
gestooten en gedroogd in de schaduwe, van elks vier oncen; nieu Was, negen oncen;
Varkens-reuzel van een Mannetje twe oncen. De Rozen-olie zult gy in een verglaasde
Pot over klein vuur doen, latenze daar op, tot datze niet meer snerkt; giet’er dan met
een Peperhuis ’t Loodwit in, roert het gedurig, op dat men’er gene greinen in vinde.
Doet’er daar na, op de zelfde wys, de welgestooten Goudglid in, met een Peperhuis;
roert het gedurig: daar na doet men’er de Varkensreuzel, daar na de Was aan kleine
stukjes in. Men moet gedurig roeren. Daar na doet men dat Smeersel over klein vuur
koken, en maken, dat het niet kookt: want het zoude’er uit lopen, en de Goudglid
zoude omlaag blyven. Men moet gedurig roeren den tyd van vyf uren lang, en ’t niet
stil houden voor dat men ziet, dat men een drup van ’t Smeersel op een papier gedaan
hebbende, dit het papier niet bevlekt, en ’t de dikte van een pleister heeft. Neemt dan
de Pot van ’t vuur, en roer nog tot dat het byna koud is; daar na maakt men’er een
rol van, of men doet het in een verglaasde pot. Dit Smeersel deugt niet, voor dat het
vier maanden oud is.

Zwart Smeersel, of zwarte Pleister, tegen allerleije soorten van Wonden,
of ’t Unguent van RICOME; die, zo men zegt, het uitgevonden heeft, en’er
dertig duizend Ryksdaalders mede gewonnen. Hy kreeg drie franse Gulden
voor een ons.
Drogeryen. Neemt Olie van Olyven, zeven ponden, pluksel van oud Linnen twe
ponden, fyn gestootten Ceruis een pond, Goudglid vyf viereendeel, nieu Was een
half pond, gestootten Myrrhe een pond, gestoten Aloë twe oncen.
Bereiding. Doe uwe twe ponden plukzel van oud Lywaad heel losjes in een Kom,
giet daar de zeven ponden van Olyven-olie op, zo dat de Pluksel over al daar van
deurdrongen is; doe daar na alles op een vuur van kolen, ’t geen niet te groot is, uit
vreze, dat de vlam mogt in den Olie slaan, en ’t gantse Pluksel verbranden. Men moet
gedurig met een yzere, Roe, of Spatel roeren, tot dat het Pluksel is verteerd. Dit zult
gy weten, als gy’er een weinig van op een Tafelbord doet, en gy gene draden van
Pluksel meer in den Olie ziet. Dit gedaan zynde, zult gy de Pot van ’t vuur halen; en
als zy ophoudt met koken, doet’er allengskens, onder een gedurig roeren, een pond
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Ceruis is; en zet het een minuut op ’t vuur; neemt ze dan van ’t vuur, en doet’er dan,
onder een gedurig roeren, de vyf vierendeel, dat is, de vyftien oncen Goudglid in;
na dat men de Ceruis en Goudglid wel heeft fyn gemaakt. Daar na moet men ’t weder
een weinig laten opkoken, en daar in doen een halfpond Was aan kleine stukjes
gesneden, en ’t nog eens laten opkoken. Daar na zult gy ’t weder afnemen, en daar
allengskens, als boven in doen, onder een gedurig roeren, de gestooten Myrhe; en
laten ’t nog een weinig koken. Daar na moet men ’t van ’t vuur nemen; en onder een
gedurig roeren daar gestooten Aloë by doen, en zetten uwe Pan weder op ’t vuur, en
laten ze een reis, of driemaal opkoken. Dit gedaan zynde, zult gy een weinig op een
Tafelbord doen, om te zien, of ’t’er nog aan kleeft; is ’t nog te zacht, moet men ’t
nog wat zagtjes laten koken, tot dat het zyne dikte heeft.
Als dit zal zyn gedaan, moet men ’t van ’t vuur nemen, en doen ’t op een Tafel,
of Plank, doen dit daar op met een Potlepel, ’t laten koud worden, en koud zynde,
moet men ’t doen rollen.
Zo ’t by geval gebeurt, dat daar onder ’t koken van die Drogeryen, ’t vuur in vat,
moet men een Dekzel, of Kussen by de werke hebben, ’t geen in ’t water gedoopt
is; vringen ’t wel uit, op dat het niet meer dan vochtig zy; om de Pot terstond te
dekken, en door dit middel zult gy’er het vuur in uitdooven, op dat men niets verlieze.
Dit Vat moet men in een ander veel groter Vat doen.
Deze raad moet men voor alle andere middelen van dien aart doen dienen.

Hoe men ze gebruikt.
Zo de wond boven op de huit is, moet men’er een Pleister op leggen, die men alle
avonden afveegt; en dus voortgaan, tot dat zy gants is genezen.
Is’er een Uitwas van vlees, moet men ze verbinden, gelyk gy hebt begonnen, want
zy doet ze inkrimpen.
Is’er dood vlees in, en is de wonde oud, moet men een rol Pleister nemen, die doen
in een Pot, met Lepels Rozen olie; alles met malkander doen smelten; daarna Pluksel
naar gelang nemen, die daar in doen, en ze laten deurdringen; daar na zult gy dit
Pluksel in een andere Pot doen, welke gy zorgvuldig zult bewaren. Als gy ze wilt
gebruiken, zult gy’er een weinig van nemen, ’t in de Wonde doen, en daar zo mede
te werk gaan, dat de Wonde gants met Pluksel gedekt is, welke gy’er zachtjes op zult
leggen, zonder datze gedrukt, of gedrongen worde, op dat’er de vocht gemaklyk
uitloope. Men moet van Pluksel ’s morgens en
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’s avonds veranderen: maar de zelfde Pleister kan enen gantsen dag gebruikt worden,
al was schoon ’t been bloot, gy zult’er ’t pluksel dus bereid op leggen, en ingeval de
Wonde zwart ziet, beneemt zy’er al het zwart van, zonder dat het been afvalt.
Men moet voor eerst aanmerken, dat zo ’t gat van de Wonde te klein en te diep
is, dat men daar een kleine wiek van Lywaat in moet steken, uit vreze, datmen’er ’t
pluksel niet uit mogt kunnen krygen, na dat men te voren de Steekwiek in de gesmolte
Unguent heeft gedoopt: men moet zorge dragen, datze daar niet in worde gedrukt,
ter oorzake van de vocht, die daar uit moet loopen.
Ten twede. Dat de Steekwiek niet moet den grond raken, ter oorzake van ’t vlees
dat’er op komt. Zo ’t gat te klein mogt zyn, of de Zieke daar mogt ongemak van
hebben, moet men in de wond het Smeersel gieten, gesmolten in de Olie, en doen’er
de Pleister boven over heen.
Ten derde. Men moet alle dag van Pleister veranderen, en ze alle avonden afvegen.
Ten vierde. Dat men wat meer, of minder menigte van die Pleister kan maken, als
men de enkelden naar gelang vermindert, of vermeerdert.

Zwart Unguent, dat Etter maakt.
Neemt twe ponden gemene Olie, wit en geel Was, Schapen-vet van de Nieren, zuivere
Hars, Pik, Veneedse Therebintyn, van elks een half-pond; fyn gestooten Mastik, twe
oncen; laat met Olie de stoffen smelten, die smelten kunnen, en doet’er de Poejer
van Mastik by, om’er een Unguent van te maken.
Dit smeerzel haalt alle verzweringen deur, gelyk ook alle Pest- en Venusbuilen.
Men blyft’er een Pleister hier van opleggen, na dat de verzwering open is, tot de
volkomen genezinge toe.

Unguent, of Pleister van André de la Croix.
Men moet nemen vier oncen Gom Elemi; twaalf oncen Hars; Olie van Laurier,
Veneedse Therebinthyn, van elks twe oncen.
Breekt de Hars, en de Gom Elemi aanstuk; laat ze over zeer klein Vuur smelten;
doet’er daar na Therebinthyn, en Laurier-olie by.
Alles wel met den anderen zynde gemengd, zult gy’er de vuiligheid uithalen, metze
door een doekje te gieten, en als die Unguent koud is geworden, zult gy ze rollen,
om te bewaren.
Deze Pleister gebruikt men in Borstwonden, is goed om te zuiveren, de Wonden
en verzweringen toe te heelen. Zy verdwynt de kneuzingen, versterkt ’t gebroken en
ontledigde, en bevordert eindelyk de deurwaasseming der weiachtige vochten.
smeersel voor ’t Branden. Zie branding.
smeersel voor Kortademigheid. Zie aamborstigheid.
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smeersel voor ’t Vernagelen der Paarden, en de Spykers in de voet getreden.
Neemt gestoote Gom van de Pynboom, Gom Elemi, van elks een once; steekt ze
in een kleine Pot over ’t Vuur; laat de Gom zachtjes, al roerende, smelten. Als ze
gesmolten zullen zyn, doet’er in negen oncen geel Was aan stukjes; doet ze smelten,
en mengt ze met de Gommen, tot een Lighaam. Doet’er naderhand by, drie oncen
Veneedse Therebinthyn. Als alle die drogeryen wel onder een gemengd zyn, haalt
ze van ’t Vuur, en doet daar by een once Drakenbloed in tranen, en twe oncen ronde
Osterlucie, zeer fyn gestoten. Roert deze stoffen, tot dat ze half koud zyn. Na dat gy
vervolgens een Tafel met Olyven-olie hebt gesmeerd, of van zoete Amandelen, zo
giet’er u mengsel op, en rolt het met de handen, die gy ook zult met Olie besmeerd
hebben. Daar na zult gy een papier om die Rollen doen, en bewaren ze tot nooddruft-

Unguent voor Wonden van Paarden.
Neemt Keulen een handvol, bladen van de lange Osterlucie, Salie, Veronica, van
elks een en een halve handvol, Wortel van Heumst, de grote Smeerwortel in de
schaduwe gedroogd, van elks een once. Als de Wortels aan kleine stukjes zyn
gesneden, zal men ze in een Pan doen, met een pint Room van zoete Melk; men zal
’t in een Pan over ’t Vuur, den tyd van een quartier uur, doen, en daar vervolgens by
de bladen zeer fyn gehakt. Men moet alles nog laten koken, tot dat’er niets overblyve,
dan de Boter, die de Room al kokende zal hebben voorgebragt. Vervolgens zal men
de Boter in een Pot gieten, en doen in de Pan weder een vierendeel Spek aan stukjes
gesneden; alles den tyd van een vierendeel uurs over ’t Vuur gelaten hebbende, zal
men dat gesmolten Spek in de zelfde Pot afgieten, waar in men de Boter heeft
uitgegoten. Men zal daar na in de Pan gieten, twe oncen Olyven-olie, welke men met
het Spek, en overgebleven Kruiden en Wortelen, den tyd van een halfquartier uurs
zal laten koken. Daar na zal men nog de Olie uit de Pan, in de Pot gieten, daar men
de Boter, en ’t gesmolten Spek in heeft gedaan. Daar na zal men de Kruiden en de
Wortelen, ’t sap uitpersen; en terwyl ’t nog heet is, zal men’er anderhalve once
uitgebrande Aluin, en een once gesmolten Pek by doen. Men zal dat mengzel wel
mengen, tot dat het is koud geworden. Als men dat Unguent zal willen gebruiken,
zal men’er van in een lepel doen smelten, en stryken de Wond met een Penceel daar
mede.
uye. Zie ajuin.
Men heeft’er vele soorten van, lange, witte, rode en rosachtige. De rode platbollige
is de scherpste, maar wordt by ons zelden geteeld, doch de rosachtige meest, om dat
ze best tegen de on-
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gemakken der lucht kan, minder afvuurd en zekerder gewas geeft, als de witte. De
witte platbollige is scherper van reuk en smaak, dan de rosachtige. Zie Aanm. op
Lusthoven.
uyer is de naam, die men aan de Borsten van een Koe, Paard, enz. geeft. Men moet
een Koe niet altyd, naar de grootte van zyne Uijer schatten. Want als zy vleessig is,
geeft zy zo veel Melk niet, als een andere, die kleinder is.

V.
vaarnen, Farcin in ’t Frans, is een ziekte van Paarden, die men aan een gezwel kent,
verzeld van verzweringen, veroorzaakt door een gezwel, dat van ene verzwering
verzeld gaat, die door een Venyn veroorzaakt wordt, dat zeer gevaarlyk is. Men heeft
verscheiden soorten van Vaarnen, zie paard.
vaatwerk is een algemeen woord, dat niet alleen Tonnen, maar alles vervat, waar in
vocht, of dergelyke dingen wordt gehouden, en ’t soort, of de stoffe wordt’er by
gedaan; als Aarde, Hout-, Goud-, Zilver- Vaatwerk, enz.
vader. Plichten van een Vader des Huisgezins op ’t Land, om den Zegen des Heeren
te verkrygen, en zich Goederen te bezorgen, en zyn Huisgezin te doen bestaan.
De plichten die een Vader des Huisgezins moet waarnemen, raken ten deele God,
als zodanig; als wiens geboden hy moet gehoorzamen, en wien hy de schuldige
gehoorzaamheid moet toebrengen.
Andere Plichten. Een waarachtig Vader des Huisgezins, wat voor een Bediening
hy ook mag waarnemen, moet behalven ’t betrachten der plichten die hy met anderen
Gode schuldig is, om van des Heeren zegen nut te hebben, ’t volgende waarnemen.
Voor eerst, zal hy bedenken, dat hy, getroud zynde, zich een verheven gedachte
van de verplichting moet maken, die hy heeft om zyne kinderen wel op te voeden,
zo ’t de Hemel behagen mogt, hem daar van te voorzien; lettende op ’t geen
Chrysostomus daar over zegt, die verzekert, dat, schoon een Vader en Moeder anders
een volkomen deugd, en een buiten gemeen Godsvrucht hadden, zo zy zich niet van
dien plicht kweten, die de wezentlykste van allen is, de Godsvrucht en deugd, by
hen niets zoude uitvoeren.
Hy zal ten twede een byzondere zorg dragen, dat hy op ’t gedrag der kinderen
lette, belettende hun kwaad gezelschap by te wonen, en kwade redenen hooren, die
hunnen geest zouden ontreinigen. Hy zal ze daar en tegen goede Boeken te lezen
geven, welke hunnen geest met goede zaken zullen vervullen.
Hy zal ze ten derde, dikmaal in de gedachte indrukken, dat zy Gode alles schuldig
zynde, ’t onnut zoude wezen, hen in alles te onderwyzen, dat ze geloven, hunnen
staat te passen, zo ze God niet leerden kennen en den Godsdienst. Men kan niet te
veel over ’t gewigt van die plichten, jegens den enen en den anderen, bekommerd
wezen, om dat de H. Augustyn zegt, dat God alle onze liefde, en onse gantse harte
eist.
Eindlyk, gelyk een goed voorbeeld ’t beste onderwys is, en ’t geen maakt, dat het
geen men ons zegt, met meerder kragt uitgedrukt wordt; zo is ’t van ’t uiterste gewigt,
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dat een Vader des Huisgezins, nooit iet by zyne kinderen doet, dat zy niet mogen
navolgen.
Als ik van den Vader des Huisgezins spreek, versta ik, dat de Moeder, niet minder
zal genoodzaakt zyn, die plichten waar te nemen; ’t geen den enen raakt, raakt ook
den anderen. Hierom zal ik my hier over niet breder uitbreiden, als alleen, dat de
Vrou, waar aan ’t bestuur der Dochteren gemeenlyk is aanbetroud, haar zal doen
zien, dat de Godvrucht ene deugd zy, die luiden van hare kunne past; dat het niet dan
door de deugd is, dat men ’t gevoel van genegenheid krygt, ’t geen men in staat is
voor de goede diensten te behouden, die men van de luiden ontfangen heeft, die iet
tot ons beste verricht hebben.
Dat de ware wysheid in de rechtschapenheid van ’t hart bestaat, dat het overige
niet dan ’t uitwendig is.
Dat de verdienste boven schoonheid gaat. Gene is een zaak, die zich deurgaans
door zich zelve staande houdt; daar deze, na een kleine regering, niet overhoudt dan
verganklykheid; en derhalven, dat men van ’t eerste meer werk, dan van’t laatste
moet maken.
Dat de bestendigheid en zachtheid eigenschappen zyn, die men zoekt in een brave
Dochter, en die wysheid bezit.
Dat de aardigheid een koophandel van den geest zy, daar hart en ziel, ten aanzien
van de liefde, belang in zoeken, en dat men gevolglyk ’t moet als een gevaarlyke
rots vlieden.
En eindlyk, dat de dartele liefde, niet dan rampzalige gevolgen heeft; en datze,
om ons te bedriegen, zo men niet op zyne hoede is, en zyne einden te bereiken,
dikmaal de zwier en loop der deugd neemt: en datze een Dochter dus moet vreezen,
en een dergelyken vyand ontgaan, die vleit om te beschaden, en die trekt om te
bederven, en die liefkoost om ons te verraden. Zie Kinderen.

Andere plichten van een Vader des Huisgezins, ten aanzien van ’t Land.
De Vader des Huisgezins, die op ’t Land leeft, moet ene byzondere kennisse van
alles hebben, dat tot den arbeid nodig is, ’t zoude ook wel voegen, dat hy voorheen
de Ploeg gemend had. Hy zoude dus te beter de tyden kennen, die tot de verscheiden
werken bekwaam zyn, die men op ’t Land doen moet. Wat daar ook van zy; hy moet
zich gants en al op den Landbou toeleggen, en op de dingen, die de zuinige
huishouding betreffen: want weet hy dat niet, moet hy ’t alles op de trou van zynen
Huurman laten staan, die hem menigmaal zal bedriegen, zynen grond uitputten, hem
vele geschillen op den hals halen, die hem zullen
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bederven. Betrouwt hy zich aan imand anders, als aan een Solliciteur, Opziender,
Rentmeester, zal hy’er zich niet beter by bevinden. Dit volkje verstaat zich den
meesten tyd met de Huurders, en doet den Vader des Huisgezins alles geloven, wat
hun behaagt.
Men leest in de Historie der oude Romeinen, dat de grond nooit zo vruchtbaar zy
geweest, dan wanneer ze door de naarstigheid van de vermaardste Roomse Burgers
is geoeffend geworden, en van de tirannise hand der lompe Boeren was verlost, welke
we voor onze ogen zien, dat, behalven dat ze geen verstand hebben, zich ten onzen
kosten en ten groten nadele van ’t land, datze bebouwen, verryken. ’t Is niet dan ’t
oog, en ’t byzyn van den Heer, die verstandig is, en afgericht in den Akkerbou, en
die daar zyn voordeel mede zoekende te doen, de voornaamste bediening daar van
aan zich boudt, dat is, naarstigheid en lust om zyne goederen te behouden, en gedurig
zorg draagt voor zyn volk, en niet in Pacht, of Huur geeft, dan ’t geen hy niet, dan
met het oog wil besturen, dat winst doet. Ik wil ook niet, dat de Vader des Huisgezins,
zich deur enig Schrift verplichte, of enige overeenkomst voor de Notaris sluite; want
deur dat middel beneemt hy zich de vryheid om luiden te krygen, die hem goed zyn,
of om hare natuur te kennen, en die der beesten, welke hy gebruikt, en den grond,
welken hy bebouwt.
Met een woord, ’t waar te wensen dat’er niets waar, ’t geen hy niet wist te doen,
of wel te gebieden. ’t Is ten minste goed, dat hy de spreekwyzen, de tyden en
gewoonten kenne, want anders zoude hy ’t nooit wel kunnen gebieden. De Werklieden
zyn gewoon met hen de gek te scheren, die gebieden ’t geen ze niet verstaan, en ’t
welke men naderhand herdoen moet, of geen voordeel doet. Dit schryft’er de grote
Akkerbouwer Kato van, dat het Land kwalyk wordt gehandeld, waar van de Heer
noch weet te zeggen, noch gebieden ’t geen men doen moet: maar gans en al wacht,
en zich verlaat op zynen Huurman.
De Vader des Huisgezins moet het opzicht hebben over alles; de voornaamste
Sleutels van het Huis hebben; hy moet ze ook hebben van alle de deuren, daar hy
door uit en in kan gaan, als hy wil. Door dit middel zal hy al zyn volk in zyn bestuur
houden; doen vreezen overvallen te worden; vooral, zo ze weten, dat hy waakzaam
is, en kan komen van waar ze hem minst wagten. Hy moet dan in zyn huis een
achterdeur hebben; waar door hy kan in huis komen, als ’t hem behaagt. ’t Huis van
den Vader des Huisgezins, moet zyn gewoon verblyf wezen; en hy daar niet, dan om
dringende redenen, uitgaan. Gaat hy na de Stad, moet het om zaken zyn, die niet zyn
te ontgaan; en als zyne tegenwoordigheid volslagen nodig is. Ten aanzien zyner
Processen, kan hy niet ontgaan, aan een getrou Solliciteur de besturing te geven,
waar aan hy alleen ’t dubbel van de voornaamste stukken geven zal. Zo hy eindlyk
is genoodzaakt zyn huis te verlaten, moet hy ’t niet doen, dan in de Winter, en als
de Oogst gedaan zynde, ’t gezaai en ’t eerste geploeg gedaan is, op dat hy op een en
den zelfden tyd, zich op zyne zaken zette, en ’t innen zyner schulden.
Ik vereis ook, dat hy zacht en beleefd over zyn volk zy, en hun niets in arren moede
bevele: want een Mens wil zo min, als een Paard, ruw worden aangesproken. Hy
spreke daar gemeenzaam mede; hy lagche; hy gekschere somwyl met hen; en geve
hun gelegenheid om te lagchen, want hunne gedurige arbeid, is daar van enigszins
verlicht.
Midlerwyl wil ik evenwel niet, dat men’er te gemeenzaam mede zy, en men hun
zyne ondernemingen niet ontdekke, als om hen raad te vragen, en voor te geven, dat
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men na hunnen raad zal luisteren, al had men ’t al te voren dus bedagt; want zy
werken met te meerder moed, als zy zich inbeelden, dat de dingen na hunne gedachten
worden geschikt.
Hy moet met zyne naburen gespraakzaam zyn, zonder iet tegen hen te ondernemen,
ze ondersteunen in hunnen nood; hun niets leenen, dan wel te pas, en ’t geen hy zo
gaarne kwyt is, als twemaal eist; ten zy ’t in hunne uiterste nooddruft zy. Hy verdrage
de overlast van hun, die hy weet, dat hem haten. Hy make nooit met hen geschil, en
geve nooit gelegenheid tot enig misnoegen, maar ontveinsende hunnen aart te kennen,
doe hy hun zo veel genoegen als hy kan, schoon hy wete, dat hy daar nooit enige
andere dankbaarheid van hebben zal. Dus zal hy vrede en rust kunnen koopen.

Hoe een Vader des Huisgezins zyne huisbediende op ’t Land, en in de Stad
moet behandelen.
Een getrouwe Meid en Knecht, is een schat. Deze zyn kwalyk te vinden. Hierom is
’t, dat, als men gelukkig genoeg is, om zulke te krygen, men ze wel kan houden, zo
men’er niet te gemeen mede is. Dit maakt hen te stout, tot zo ver, dat ze zich
inbeelden, dat men ze niet kan missen. Als men met een Huisbediende wel in zyne
schik is, en voor al met een Knecht, die een goed arbeidsman is; drage men zorg, dat
men niet verandere; want het is met de Landeryen, gelyk met de Kinderen gelegen,
die niet beter varen, als zy van voedzel veranderen. Een Knegt, die de natuur der
grond kent, dien hy bewerkt, maakt ze vruchtbaarder, dan een ander, die den aart
daar van niet kent.
Alle huisbedienden, die dronkaarts, dieven, en onkuis zyn, moeten ten huize worden
uitgezet, gelyk een pest, dat de huizen besmet.
Een Vader des Huisgezins, moet met zyne huisbedienden, met den geest van
zachtmoedigheid leven; en zyne knechts nooit met scheldwoorden behandelen; dit
staat altyd leelyk voor een braaf man. Hy moet het kunstje hebben van zich gevreesd,
zonder mishandeling, te maken; en hy doet zyn best, dat hy zich van de plichten
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eens Kristens ontrent hen kwyte. Heeft hy ze te berispen, dat geschiede nooit in toorn;
en als hy hunne fouten bestraft, hy doe dit nooit op een ruwe wyze, om dat hun manier
van handel met hen, meer verwarring zal, als lust geven, om beter te doen. Dit maakt
veeltyds, dat een zachte geest de wraakzucht ontgaat, welke de kwade fortuin van
die zwakke zielen, hun inblaast, en die die soort van onthalen niet velen, dan om dat
hun lot niet veelt, datze zich daar voor behoeden. Want dusdanig is de gemene aart,
en de zeden van ’t volk, dat niet heeft, dan laffe en lage gedachten, en dat niet nalaat
in den grond der ziele ene hoogmoed te hebben, waar van de geringe staat den Mens
niet toelaat zich gants te beroven. Dit maakt, dat die slaafze geesten zich gedurig
verbeelden, een beter onthaal waardig te wezen, alzo hunne hoogmoed zich nooit
onder de voeten der nooddruft wil vernederen.
En gelyk de meeste van onze huisgenoten, onze grootste vyanden zyn, om datze
meenen, dat wy gelukkiger, dan zy zyn; zo zal een Vader des Huisgezins, met hen,
met een grote omzichtigheid handelen, en nooit iet openbaren van ’t geen hy voor
heeft, als om daar van uit hen behendig licht te scheppen.
Ik kome tegenwoordig tot de plichten, die de Huishouding op ’t Land betreft, op
dat een Vader des Huisgezins, zyne ondernemingen met luister mag uitvoeren, en
tot zyn voordeel.

Andere wezentlyke plichten, om zyn goed te bewaren, en vermeerderen op
’t land.
De plichten, boven aangetekend, met naaukeurigheid zynde waargenomen, zal men
zich aan de Voorzienigheid vertrouwen, die ons nooit zal verlaten, in ’t geen we
onder hare ogen ondernemen. Daar na zal een Vader des Huisgezins zyn best doen,
om zich in zyne bediening waardig te gedragen; zien, of hy de hoedanigheden hebbe,
die vereist worden om ze te ondernemen; en daar na, of zyne eeu, zyne magt, zyne
gematigheid hem toelaten daar al den arbeid van te verdragen, die’er aan vast is.
Hem staat het te gebieden, ’t is waar; maar hy moet het doen gelyk ’t behoort; zo
hy wel gehoorzaamd wil zyn. Dit stuk hangt van de voorzichtigheid af, welke hy zal
raad plegen, eer hy iet zegt.
Gelukkig, zo in die oefening, en de knoop des Huwelyks, de Hemel heeft gewild,
dat men een verstandige Vrou heeft, en die zo veel deugd bezit, dat zy haar best doet,
om zich met zyne zeden gelyk te maken; want zo’er tussen Man en Vrou geen goed
verstand is, heeft men ’t goed zeggen, dat alles dwers gaat.
Ik geloof, dat dit zo zy; en daarom zal de Vader des Huisgezins, zich een order
stellen tot het bestuur zyns huis, zo wel ’t geen den arbeid raakt, als het voedsel.
Hy moet een Dagregister houden, waar in hy naaukenrig op moet tekenen, wanneer
zyn huisbedienden by hem zyn gekomen, en watze winnen. Hy moet niet vergeten
’t geld aan te schryven, ’t geen hy hun van tyd tot tyd geeft. Alzo deze regel een
rechtaartig middel is, om nimand ongelyk te doen, en zelf zich zelven niet, noch hun
die ons dienen.
Hy zal zeer grote naaukeurigheid hebben, in zich te doen betalen, ’t geen men hem
schuldig is.
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Zyne voornaamste studie, en zyn gantze yver zal niet bestaan, dan in alle zuinigheid
te gebruiken, zonder niet te min in gierigheid te vervallen, welke een grote fout is,
waar zy zich ook in mogt bevinden, en een drift, die in staat is, om den loop van alle
deugden te wederhouden, als men’er zich maar eens deur laat vervoeren: want de
buitensporigheid van verkwisting, en ongeregelde mildheid, kan een gantse
huishouding in wanorde brengen.
Zyne geest moet zich werk verschaffen in een soort van Koophandel, van de dingen
te maken, die op zyne Landgoederen groejen; daar ter plaatse niets te laten verloren
gaan; en van alles geld te maken. Men moet niet hoofdig in zynen handel wezen, en
niet hardnekkig in te willen, dat iet tegen de rede geschiede. Zo hy wil naar behooren
worden gediend, moet hy zyne huisbedienden, en de werklieden, die hy gebruikt, op
zynen tyd betalen, en ze de kost geven naar behooren.
Een recht Vader des Huisgezins moet van alles verstand zoeken te hebben;
zorgdragen, voor de nooddruft van ’t Huis; latende de Vrou voor ’t hare zorgen. Hy
moet een afkeer van overdaad hebben, den kwaden omgang der Vrouwen myden,
als een pest bekwaam om ’t beste gevestigde fortuin te gronde te helpen. Hy zal van
’t spel een afkeer hebben, als een drift, die alles doende daar na schikken, de ordre
van een gans huis vernietigt, ’t welk’er zich aan ergert en ’t vernielt.
Hy zal ene trek van zyn verstand laten zien, als hy een werkman naar zyn werk
neemt, en zyn Huisgenoten met liefde handelt; elk naar zynen aart.
Hy verbeelde zich niet naarstige Knegts te zullen hebben, zo hy ze zelf niet maakt.
’t Is zeker, dat zo hy te lang slaapt, zyne Huisbedienden niet te vroeger zullen opstaan.
Maar zo men maakt, dat men zelft ’t eerst op is, en ze eerst aan ’t werk brengt; zal
hy ’t vermaak hebben, dat ze hem naar zyne wens zullen dienen.
Vooral is ’t goed, dat hy een weinig van alles weet, op dat als hy gebiedt, men
hem gehoorzame, gelyk imand, die niet alleen recht, om te gebieden heeft, maar die
ook verstaat het geen hy gebiedt te doen.
Eer men te bed gaat, moet de Vader des Huisgezins alle zyne Huisbedienden bevel
geven, op dat zy des anderen daags wete, wat zy doen moeten, en zich daar na
schikken.
Hunne etenstyd, moet naar den tyd geregeld wezen.
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Des Winters van half October tot half Februari moet de kost voor den dag al gereed
zyn, op dat, als hy opkomt, elk van de knechts al aan zyn werk ga, waar toe hy is
geschikt; en, gelyk die dagen zeer kort zyn, zo moet hy niet dulden, dat ze van hun
werk gaan, of ’t moet al avond wezen. Zy moeten niet weer t’huis gekomen zyn, of
’t avondmaal moet gereed zyn; kort daarna zal elk van hun ’t Veê bezorgen, dat onder
zyn bestuur is. In dien tyd moet de Vader des Huisgezins ’t zich niet te gering achten,
al wandelende te gaan zien, hoe ’t Veê besteld is; houdende ’t altyd voor een gewisse
zetregel, dat het oog van den Meester ’t Paard vel maakt; en na die oeffening, tot den
tyd toe, dat hy na bed gaat, moeten knechts en bedienden, gedurende die vier maanden,
hun best doen, om na ’t avondmaal werk te doen, dat men hun geven zal; werk, om
den tyd te sparen, en ’t geen men niet doen moet, dan des avonds wanneer de tyd
niet toelaat buitens huis werk te doen.
En gelyk’er werk is, waar van ’t een nodiger, dan ’t ander is, zo verstaat die het
bestuur van Landeryen niet, die gedurende de Regen, de Sneeu, of de Ryp, niet doet
al ’t gereedschap, dat men tot den Landbou, of Tuinbou nodig heeft, in goeden staat
stellen; en zo hy gedurig geen goede voorraad van gereedschap heeft, om te worden
gebruikt; op dat, als’er goede dagen komen, men tot zyn schade, den tyd daar niet
mede deurbrenge. Die gereedschappen moet men zorgvuldig in een plaats sluiten,
die daar toe geschikt is, uit vreze dat het mogt bederve, of ’t ontstelle.
Men neemt ook kwaad weer waar, om de Stallen te redden, Hagen te scheren, na
dat de regen over is, het onkruid uit te halen, dat in de Weiden is, en eindelyk, ’t volk
aan werken van dien aart te zetten.
De wakkerheid van een goed Vader des Huisgezin, zal zich ook laten in de zorgen
zien, die hy in alles wel te onderhouden draagt, dat onder zyn bestuur is; komende
daar door de ongemakken voor, die daar uit konden voortkomen; en zyn geest zal
zich nooit meer, in de oeffening van zyn werk, laten zien, dan wanneer men hem een
recht onderscheid tussen de werken zal zien maken, om ze ter uitvoer te stellen; en
elk naar hunne orde, latende altyd dat nut is voor ’t geen vermaak doet, gaan.
Schoon ik nog niet gesproken heb, dan van den Vader des Huisgezins, echter moet
onder de plichten des Huisgezins, die ik hem voorschryf, de Vrou niet vergeten, in
afzyn van haar Man dingen te doen, die hen beide betreffen; en die zy verrichten
kan, al is haar Man t’huis: gelyk by manier van wandeling, zorg te dragen voor alles,
dat by haar omgaat, op dat elke Huisbediende zich zonder feilen van zynen plicht
kwyte; hebbende ook ’t recht, zo wel als haar Man, om die te berispen, die zich niet
naar behooren droeg.

Andere verpligtingen der Vaderen en Moederen.
Zo de Vaders en Moeders niet getrou zyn in ’t volgende waar te nemen, wel ver van
hunne goederen te vermeerderen, zullen ze gevaar loopen van ze te verminderen:
want David zegt in zynen CXXVI. Ps. Ten zy de Heere ’t Huis zal gesticht hebben,
vergeefs werken ze die ’t bouwen. Zy dragen derhalven zorge
1. Dat ze hunne Kinderen door den Doop, al vroeg der Christelyke gemeente
inlyven, zynde aan alle de kwade gevolgen schuldig, die daar van komen. Joan. 3.
ex. Synod. Lingon. 1409. c. 6.
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2. Dat ze Peters en Meters kiezen, die van goede zeden en oordeel zyn, en in staat
om de Kinderen in ’t Geloof, en de verplichtingen van hunnen Doop te onderwyzen.
Conc. Rothom. Supra de Sacramentis.
3. Dat ze hunne Kinderen kunnende minnen, ze niet onder de handen van vreemde
Minnen geven, ’t zy uit luiheid, kleinachting, grootsheid, behouding van schoonheid,
losheid van leve, of enige andere ongeregelde lust. Alzo de H. Schrift hun verscheiden
voorbeelden van H. Vrouwen geeft, die in deze plicht niet zyn te kort geschoten.
Sara minden haren Zoon Jsaâk; Rebekka Jakob; Anna Samuël; de Moeder der
Maccabeen hare Kinderen; St. Gregorius Paus; in Respons, ad Interrogationes
undecim Contuariensis Archiepis. cap. 10.
4. Dat ze zorge dragen, dat de minnen de Kinderen voor den tyd niet by hen te
bed leggen, ter oorzake van ’t gevaar dat ze loopen, van ze te smoren. 2 q. 5. cap.
20 Ritual. Paris. supra, in exhortatione post Baptismum.
5. Dat ze de Kinderen by hen niet te bed leggen, als zy wat ouder zyn geworden,
als vyf, of zes jaren, en niet dulden, dat Broeders en Zusters en luiden van byzondere
kunne, by een te bed leggen, in 2 part. Act. Conc. Med. in memoriali patris matrumque
familias et custodia.
6. Dat de Vrouwen in hun zwanger gaan zorgdragen, dat zy zich door achteloosheid,
of te vele en te zware arbeid niet bezeeren; of door een drank, of ander kunstje en
uitvinding, ’t zwanger worden niet beletten, de vrucht bederven, daarze van zwanger
zyn. Tertull. Apologet. cap. 9. de Homic. Volunt. cap. 5.
7. Dat ze hunne kinderen in alle de plichten van een Christen onderwyzen, hun,
met de Melk, de liefde van Jesus Christus en zyne Kerk, ingeven: want zy zyn hunne
Vaders naar den vleesse niet, dan omze na den geest te zyn. Dus bestaat de ware
vreugd eens Vaders, die zich naar de wetten van ’t Evangeli gedraagt, meer in den
voortgang van ’t Christlyk leven zyner kinderen, dan in die van de wereld; dewyl hy
meer belang heeft in ’t verlies van de volmaaktheid hier in, dan in al ’t geen hun daar
in gebeuren kan, ’t zy ’t ziekte, ’t zy ’t de dood zy. Deut. II. St. Aug. in Ps. L.
8. Datze, hun willende een Meester geven, meer moeten op de vroomheid, dan
bekwaamheid zien, om meer tot de zaligheid hunner kinderen,
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dan vermeerdering der wetenschappen te doen, en om hen heiliger dan kundig te
maken. S. Chrysost. Lib. 3. contra vituperatores vitae Monasticae. c. 10.
9. Datze hun de Zon- en Feestdagen doen houden, om ze in werken van Godsdienst
deur te brengen.
10. Datze hun niet toelaten in overdaad te leven, beter kleden als hunne staat
verdient, of op een dartele wys. 1 Tim. 11. 1 Pet. 1. Act. Mediol. Eccles. Part. 5 in
Instr. Confess. p. 765.
11. Datze niet toelaten, dat zich hunne kinderen Blanketten, Mousjes leggen,
Vermillioen gebruiken; deze zyn uitvindingen van den Satan, en daar de H. Vaders
zich met alle de kracht hunner welsprekentheid tegen hebben gezet. S. Chrys. 30.
Matth. cap. 9.
12. Datze niet toelaten datze dartele en oneerlyke deuntjes zingen. Ephes. 5. S.
Chrys. Serm. 2. in 1. cap. Matth.
13. Datze hun gene Romans en Komedien, of andere ergerlyke Boeken laten lezen,
die niet dienen, dan om hun tot luiheid, en liefde tot de wereld te ontfonken. Conc.
Turon. 1583. cap. 3. Burdigal. 1583. cap. 1. de Magicis artibus.
14. Datze hun niet na het Bal en de Komedien laten gaan, daar hunne kuisheid
zoude kunnen schipbreuk lyden. Eccles. 9 Ex Synod. Mediol. 3. 1572. in Actorum
Parte 2. de Officio Concionatoris.
15. Dat ze hun een goed voorbeeld geven, hen in de vreze des Heeren opvoeden,
hen bestraffen, en kastyden naar verdiensten. Matt. XXVIII. 5. q. 5. c. non Obsculatur.
Hier. ad Laetam. Greg. lib. 4. Dial. cap. 8. S. Aug. de Temp. Serm. 163.
16. Datze hen met Zachtmoedigheid als Vader en Moeder handelen, niet met ene
hardigheid van Stiefmoeder, die in staat is hen tot wanhoop te vervoeren, en hen te
brengen tot kleinachting voor hen. Ephes. 6. Thess. 3. Aug. Lib. de Moribus Ecclesiae
cap. 30.
17. Datze geen Starrewigchelaars raad vragen, noch gelooven; de Geboortestonden
van hunne Kinderen niet nazoeken, en dat ze aan de byzondere dagen van het jaar
niet geloven, dat de een daarom gelukkig, de ander ongelukkig zy, en daar op hun
gedrag vestigen, en hun huisgezin daar na schikken. Dit is een zeer grote zonde, die
te gelyk Gods magt, ende Gods voorzienigheid en goedheid aantast; want men moet
gene andere oorzaak van ’t geen in de wereld gebeurt zoeken, zegt Augustyn, dan de
alvermogende wil van God; en men kan niet twyffelen, of alle dagen zyn zyn werk,
en even goed in zich zelven; en om eigentlyk te spreken, niets maakt hen ongelukkig
ten onzen aanzien, dan de zonde, gelyk hen niets gelukkig maakt dan de deugd,
zeggen de H. Vaders Conc. Bracar. 1. cap. 1. Can. 8. S. Aug. cap. 7. Lib. 5. de Civit.
Dei.
18. Dat ze gene ongeoorloofde wegen zoeken, om niet alleen kennisse van ’t
toekomende, maar ook van ’t verleden, of tegenwoordige te zoeken; dit is hun
verboden. ’t Is een ydele nieusgierigheid in ’t toekomende te willen indringen, en
zelf het voorleden en tegenwoordige te willen weten, dat ons niet belangt; al was ’t
door natuurlyke en geoorloofde middelen. Maar het te willen weten, al was ’t nodig,
door verkeerde wegen en kwade middelen, is een nieusgierigheid van den Duivel.
Euchir. cap. 76. S. Carolus Actor. part. 2. Instruct. Paenitent. ad Praecept. Primum.
S. Aug. in Ps. 70.
19. Dat ze in de ziekten hunner Kinderen, in de plaats van hunnen toevlucht tot
de Geneeskunst te nemen, en tot Remedien, die hun God aan de hand geeft, zich niet
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bedienen van Betoveringen, en Toverdeunen, en alle andere uiterlykheden, die geen
gemeenschap met de kracht hebben, daarze ze toe gebruiken. ’t Is een uitnemend
wantrouwen God te verlaten, om zyne hulp by den bozen Geest te zoeken. ’t Is ene
dwaasheid zonder weerga, zich van de middelen te bedienen, die uit zich zelve
onvruchtbaar en zonder enige kracht zyn; en die te verlaten, die de voorzienigheid
hun onder de handen geeft. Can. Paenit. Supra.
20. Dat ze hunne Kinderen niet dwingen Geestelyke van de ene, of de andere soort
te worden. Zulke worden gebannen, zo wel, als die hen hebben geholpen. Conc. Trid.
Sess. 25. de Regularibus et Monialibus.

Ik doe hier nog de plichten by, die een Vader moet gebruiken, om zyne
Kinderen op te voeden. Dit is in myne verzameling van Brieven te vinden.
1. Ene van uwe grootste verplichtingen is, uwe Kinderen te onderwyzen in ’t geen
dat gy, met ze ten Doop aan te bieden, beloofd hebt.
2. Als zy zes, of zeven jaren oud zyn, zult gy allen uwen arbeid aanwenden, om
ze tot de deugd te brengen, en van de ondeugd af te leiden; en ’t geen gyze in dien
tyd zult leeren, zullen ze hun gantse leven lang behouden; dan zynze nog jonge telgen,
die men buigen kan, en die men schikt gelyk men wil, als zy jong zyn. Daarom moet
men ze aan zekere oeffeningen van Godsvrucht gewennen, naar gelang van hunne
jaren en verstand; en zorg dragen, datze by geen kwaad gezelschap komen.
3. De oeffeningen van Godsvrucht, die gy ze zult inprenten, zyn de zorg om God
des avonds en morgens te bidden; de Kerkvergadering by te wonen en daar zedig te
wezen. Men moet ze niet in de Kerk brengen voor dat men hen onder bedwang heeft,
op dat ze door hun gehuil en stoutheid ons en anderen niet tot belet zyn. Men wordt
genoeg van zyne aandagt afgeleid, al geschiedt het deur onze Kinderen niet. Gy moet
ze ook wel gehoorzaamheid leeren, hunne Broeders en Zusters te beminnen,
barmhertig jegens den Armen te wezen, en hun aalmoes doen geven, daar gy ’t anders
zelf zoud doen, om hen aan liefdadigheid te gewennen.
4. Om jonge Dochters liefde tot kuisheid, en een verachting voor de ydelheden
dezer Eeuwe te leeren, is ’t van gewicht, haar zedig te kleden; door uwen voorgang,
haar een voorbeeld van ze-
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digheid en nedrigheid te geven; haar alle verkeering en omgang verbieden, die
enigzins verdacht is; vooral Balen, byeenkomsten by nacht; ze alleen in een Kamer
van de uwe afgescheiden doen slapen, zo ’t kan geschieden. ’t Is ook van belang ze
huiswerk te geven, en ze niet te laten uitgaan dan met u; ze te zenden na de
Kathekesatie, de Predikatie; met een woord, dat men een byzondere zorge heeft, van
hun in die jaren dle zaken in te drukken; om dat ze in de andere jaren niet meer in
staat zullen zyn, om onderwezen te worden; en de ydelheden van de Eeu, met den
geest des Christendoms en alle deszelfs ingevingen stryden, en eindelyk een
ongeneeslyk kwaad voortbrengen.
5. Zo een kind in staat is om te worden voorzien, denkt dan gy deze zaak Gode
moet bevelen, en het in een goeden staat stellen; met oogmerk, dat het Gods wille
zy, en om deszelfs welzyn te bevorderen.
6. Zet gene kinderen, tegen hun wil en dank, tot bedieningen van Godsdienst; gy
moet meer deugd, vriendschap, en de goede naam van een geslacht in aanmerking
nemen, waar aan gy uwe kinderen wildt uithuwen; dan rykdom, schoonheid, en
andere uiterlykheden.
7. Draagt zorg, dat gy den enen uwer kinderen niet meer draagt, dan den anderen.
De ondervinding doet daaglyks zien, dat die manier van doen een oneindige menigte
van wanorden voortbrengt, haat nyd, heimlyk ongenoege, Processen, en dergelyke
verdeeldheden meer, die dikmaal tot in ’t derde geslacht duren. Doe hen ook genen
staat boven hunne krachten en staat omhelzen.
8. Zo gy uwen plicht in de boven aangeroerde zaken niet doet, weet, dat het een
der grootste rekenschappen zy, welke gy Gode te geven zult hebben, die ons gene
kinderen heeft gegeven, dan om’er heiligen van te maken; en dat gy van de zonden
verantwoordlyk zult wezen, welkeze doen zullen, om datze niet wel zyn onderrecht.
Denk derhalven wel om ’t heil, dat’er uit voorkomt, als men daar zorg voor draagt,
en om ’t onheil dat’er uit volgt, als men ’t verzuimt.
9. Boessemt hun Godsdienstigheid, en de Kerk in, en doe hun in uw voorbeeld
zien, wat werk gy’er van maakt. Zegt hun, dat men moet betalen ’t geen men schuldig
is, eer men Aalmoes geeft; dat het tegenwoordig wezen, als Gods woord geleerd
wordt, en ’t naarstig toeluisteren, een stuk van Godsdienstige verplichting zy.
10. Gy zult ook zorge dragen, dat gy van die niet zyt, die nergens zo veel werk
van maken, dan om hunne kinderen te verryken, en ze groot in de wereld te maken,
om dat gy uwe eigen zaligheid dan dikmaal in gevaar zult stellen. Terwyl gy denkt
voor kinderen te arbeiden, zult gy voor vreemden werken, en vergaderen, alzo God
dik maal de kinderen uit de wereld haalt; of zo de kinderen, zo een goed genieten,
maken zy’er een kwaad gebruik van, ’t geen hun niet dient, dan om God te ontééren,
en de straffe hunner onzalige Ouders te vermeerderen, en zy bereiken den derden
man niet.
11. Werkt evenwel om uwe kinders iet na te laten, gelyk gy verplicht zyt; maar
dit geschiede zonder uw geweten te schenden; zonder u te ontrusten, of u te zeer te
haasten, zonder ’t voornaamste na te laten, ’t geen in ’t onderwyzen de Christelyke
opvoeding, boven aangetekend, bestaat. Vergeet niet het zeggen van onzen Heere,
Zoekt eerst ’t Koninkryke der hemelen, en ’t andere zal u worden toegeworpen.
Matth. VI. vers 33.
12. Gedenkt aan de straffe, Heli overgekomen, om dat hy al te toegevende was
geweest, en de fouten zyner kinderen niet had gekastyd. Draagt daarom zorge, dat
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ge de uwe kastydt, en berispt als zy kwalyk doen; wel ver van daar, dat gy alles geven
zoud watze begeren, en nooit zoud straffen. Als de Vaders en Moeders al te toegevend
zyn, en hunne kinderen niet kastyden, ziet men, dat God ze in deze wereld straft;
latende hun deze kinderen om hen te kwellen, en zy brengen hun overig leven in
gedurig verdriet, en ongehoorde bitterheid deur.
13. Die kastydingen moeten, om dienstig te wezen, met verstand, en zeldzaam
gedaan worden. Zy zullen zonder drift en toornigheid geschieden, en zonder ze te
schelden, of vloeken; somtyds zal men ze een tyd lang laten vasten, doende ze zonder
eten na bed gaan, of ze niet laten spelen.
14. Gy zult geacht en niet genoodzaakt zyn, altyd de Roede in de hand te hebben;
zo gy hen altyd zacht aanspreekt, en vreedzaam zonder schreeuwen, of zonder
schelden, of vloeken te gebruiken; zo gy weinig tegen haar spreekt, doet gy veel;
gelyk in tegendeel vloeken en schreeuwen hen hardnekkiger, harder, en overbeterlyker
maakt.
15. ’t Middel om hen van de ydelheid af te houden, is hen zedig te kleden, en
Christlyk, zonder aan hunne klederen een hoop dingen toe te laten, die niet dan een
pracht van den Satan vertoonen. ’t Twede goed middel is, in hunne tegenwoordigheid
nooit van grote rykdommen, of goederen te spreken.
16. Op datze niet ledig zyn, moet gy ze leeren lezen en schryven, en sturenze na
’t School, en zettenze zo dra aan hun werk, als ’t de jaren maar willen velen.
17. Gy zyt gene Christenen, zo ge Gode uwe kinderen niet offert, en ze Gode in
uwe Gebeden niet beveelt; en zo, als zy wat ouder zyn geworden, gy ze in tederheid
opvoedt, in lekkerny, en alles geeft dat ze eissen; zo gy ze ’t minste niet weigeren
durft, en zo gy ze buiten ’s huis niet durft, by voorbeeld, zenden, om iet te leeren,
uit vreze dat het haar kwalyk mogt doen varen.
18. Eindlyk, gy zult voor uwe Dochters nog meer zorge dragen, als zy tien, of
twaalf jaren oud zyn, dit is de gevaarlykste tyd. Zo gy ze dan niet tot de deugd brengt,
en haar niet een brandende begeerte inboezemt, om wel te doen, zult
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gy ’t’er naderhand niet in krygen, vooral zult gy ze t’huis houden, zonder ze overal
te laten loopen.
vallen; als men een zware val heeft gedaan. Doet hem, die gevallen heeft, terstond
een half glas Olyven olie drinken, dan zal zich ’t bloed en hersenen bedaren, zonder
te bezwymen. Zo ’t gantse lighaam is gekneusd, zo vil een Schaap, of twe, en dek
het lighaam daar mede, zo zal hy in vier en twintig uren by zich zelve zynde, beter
de voornaamste Wonden gewaar worden. Zo hy heeft gebroken beenen, of
ontledingen, geef den Zieken onder handen van een Chirurgyn; maar zo ’t niet dan
gekneusd is, of een verplettering van zenuwen, zult gy’er een Smeersel Unguent, of
Pleister op leggen, ’t geen gy voor de toevloejingen, of Wonden zult vinden.

Voor Vallen, inzonderheid van hoge plaatzen.
Neem een Haan, die een grote kam heeft, sny hem met een Schaar een groot stuk
van zyne Kam af, ontfang ’t bloed, dat daar uit loopt, in een Lepel, en doet het van
den gekwetste, die een weinig tot zyn zelf is gekomen, deurzwelgen: snydt nog een
stuk van die Kam; en doet hem ’t bloed, dat daar uit komt weder drinken, en doet dit
gedurig, en zo lang, en dikmaal, als’er nog iet van de Kam op ’t hoofd is. Dit bloed
zal den gekwetsten zo veel kragt en moed geven; dat hy zich zal kunnen laten
verbinden, en tot God keeren.

Als men ’t gantse lighaam heeft gekneusd; Middel, dat menigmaal is
bevonden.
Men moet een grote handvol Maddelieven nemen, met bloem, bladen, wortels, en
alles wat men in den tyd daar van zal kunnen vinden. Dit moet men stampen, en dan
in een glas Wyn laten trekken, met een klein takje Myrrhe, den tyd van twaalf, of
meer uren lang: maar, niet minder dan vier uren daar na, moet men ’t uitpersen, en
den Wyn van den Zieken laten drinken. Zie pyn.

Voor Vallen, inzonderheid van zeer hoog gedaan.
Neemt een poejer van ’t geronne van een jonge Haas gemaakt, die nog zuigt. Dit is
een dikke stoffe tot Kaas gemaakt, die gevonden wordt in de Maag van een jonge
Haas. Als deze wel gedroogd is, en gestooten, neemt een half once van die poejer.
Gy zult’er by doen twe oncen poejer van de wortel van de grote Smeerwortel, en zo
veel van de wortel der Meekrap; een half once gestooten Barnsteen, op een
Porfiersteen gevreven, twe scrupel Olibanum, met zo veel Myrrhe, in een Vyzel
gestooten, die men te voren op den bodem met Sperma ceti heeft vet gemaakt. Men
zal om zo veel te maken, nemen twe drachmen, als men’er dat by neemt, ’t geen men
heeft gebruikt om de Vyzel vet te maken; en doen ’t overige by de andere poejers,
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doende dit overschot allengskens in de Mortier, ’t een na ’t ander, en mengende het
onder malkander, om’er een poejer van te maken, ’t geen men ten gebruike moet
bewaren. Men geeft’er van in, van een scrupel tot een dragme, in enige lepels nat,
of in een bekwame vocht. Dit is een uitnemend goed middel.
Een dojer van een raau Ei met Azyn beslagen, belet het bloed te stollen. Men doet
dat mengsel drinken, van imand die gevallen is. Zo ’t bloed is gestold, doet men ’t
hen geven met een once Kreeften sap, gemengd met vier oncen witte Wyn.

Anders.
Doet een dragme Kreefts ogen gestoten in een glas witte Wyn nemen; dit belet alle
toevallen, die volgen kunnen, niet alleen van Mannen, maar van zwangere Vrouwen.
vallen. Zie Elixir Salutis.
valk; is een Roofvogels, die zo groot is als een Kapoen, asgraau van kleur, bruin, of
zwartachtig, en somtyds ros.
Als men een Valk wil kiezen, moet men’er een kiezen, die rond van kop, krom en
lang van bek is, breed van schouders, de verders der vleugelen klein en los heeft,
lang van dyen, kort van pooten, en van klaauwen lang, dik, en groot is.
Men onderscheidt zes soorten van Valken; te weten de Valk, Gerfeaut, of Giervalk:
de Sacre, Sakkervalk, grote Valk; de Lanier, of Zwemmer; Emerillon de Krem, en
Hoberau, Boomvalk: buiten deze voorname soorten, zyn’er nog andere, waar aan
men verscheiden namen geeft, als de Valk Pelerin, die uit vreemde Landen komt;
de Valk gentil de passage, of Valk die men licht kan gewennen, die overvliegt, of
die van de omgelegen landstreken komt; de Valk Mais, of Roiaal, die in ’t Nest is
gekregen; de Valk Sor, die nog zyne eerste veren heeft; de Valk Hagard, die een
fiere en grillige Valk is; men geeft aan deze laatste ook den naam van Valk de Repaize,
of van Valk Branchier. Zie vogel.
valkeniers konst; is een konst om Roofvogels te leeren, en ze op de Vogeljagt te
leeren gaan. Deze Jagt is edel en vermaaklyk. Zie vogel.
vallende ziekte, Epilepsie: en in ’t Frans Mal Caduc. of Mal de St. Jean.
’t Is een Stuip, die Verstand en Zinnen beneemt, en waar door imand gevat, ter
neder valt, en alle de Leden, op allerhande wyzen worden getrokken. Zy duurt niet
altyd, maar komt van tyd tot tyd weder.
Die ziekte is tot de vyf en twintig jaren wel te genezen; maar na dien tyd, is ’t
genezen zeldzaam: maar men kan’er veel verlichting aan toebrengen. De
geneesmiddelen, waar van we in dit Artikel zullen spreken, zyn goed tot die beide
einden.
De Vallende ziekte is gemeener aan Kinderen, om de tederheid der Zenuwen, dan
aan hun, die

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1171
ouder zyn. Zo men de gronden niet geneest, voor de vyf en twintig jaren, en de
Meisjes, eer ze hare Stonden krygen, en de Vrouwen na haar eerste kraam; is ’t te
denken, dat hen deze kwaal in ’t graf zal brengen. Men kan ze een hevige Ziekte
noemen, al is zy van gene koorts verzeld. Die by nieuwe Maan ontstaat, is vochtiger,
dan koud, en by een afgaande kouder dan vochtig. Zy heeft haren óórsprong, of in
de Hersenen, deze is de ergste, of in de Maag, of in de afgelegenste deelen van ’t
Lighaam.
De Vallende ziekte, die uit de Hersenen komt, is aan een zwaarte, of aan een grote
hoofdpyn te kennen, aan een gebrek van Gezicht, Gehoor, Reuk, bleekheid van
Aangezicht, moeilyke droomen, en aan een schielyk nedervallen, zonder
waarschuwen.
Als zy uit de Maag komt, wordt men voor ’t nedervallen, een zwaarte in de gantse
Maag gewaar met prikkelingen, en een ongeregelde honger, en als ’t toeval naby
komt, kent men ’t aan de volgende tekenen; welke zyn flaauten, pyn voor ’t Hart,
Gal en Slym braken. Als zy veroorzaakt wordt, door een geheim gebrek, of van de
Moer, voornamelyk aan Vrouwen, die nieulings zyn verlost, worden ze grillingen
gewaar, die byna uit de plaats opkomen, daar ’t kwaad is, en allenskens na ’t Hoofd
stygen. Men zoude mooglyk dat toeval wederhouden, zo men terstond een band sterk
om ’t deel lag, van waar ’t zynen oorsprong nam. ’t Is gemeener in ’t begin van de
Lente, dan in andere tyden. Als imand van de Vallende ziekte gekweld, de
derdendaagse koorts krygt, wordt hy’er van verlicht.
’t Geen deze ziekte ten dele veroorzaakt; en waar op zy die Kinderen hebben, of
zy, die daar ’t bestuur over hebben, moeten acht geven, is hen voor groot geraas
bewaren, en voor al, hen niet vervaard maken; ze gene slagen op ’t Hoofd geven,
gene sterke Luchten laten ruiken, vooral, geen Celeri, en ze geen kwaad voedsel
geven.

Verscheiden Remedien voor de Vallende ziekte, in verscheiden jaren.
I. Kinderen, die van deze ziekten worden aangetast, moet men beginnen te genezen,
met het geven van gezond voedsel; Zog van zes, of zeven Maanden; een Vleesnat,
dat helder is, waar in men zo veel Thym heeft gedaan, als men met twe vingers kan
vatten, en zo veel Mariolein, beide gestoten. Men moet ze op het Hoofd een kleine
Pleister leggen van Theriak, die van acht tot acht uren moet worden vernieuwd. Men
moet ze van tyd tot tyd, een zoete en aangename Reuk laten ruiken. Hunne dranken
zal men met kruideryen mengen, en met wat Kaneel, Anys, Koriander en Suiker
verzachten. Men zal eens ’s weeks in zyn Nat mengen, twaalf, of vyftien greinen
Rabarber gestoten; of men zal ze met een Ei, of in een potspys doen nemen.
II. Die den tyd van zeven jaren oud zyn, zal men aderlaten, als zy ’t eerst krygen,
dan zullen ze niet weder in de Vallende ziekte geraken; wil men dit niet, zal men
tussen de Schouderbladen Koppen zetten, of een Schroei-yzer.
III. Om onfeilbaar te genezen, zal men twintig greinen Zout van Koraal, met zo
veel zout van Paarlen, in een lepel Kaneel-water smelten, en blyven met dezen drank
een gantse week ’s morgens nuchteren aanhouden.
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IV. Zy die niet ryk genoeg zyn, zullen in een weinig Wyn een half dragme Theriak,
des avonds en morgens, doen, of zo een Stroop, den tyd van veertig dagen lang
gebruiken.

Stroop tegen de Vallende ziekte.
Neemt een pond Sap van Tabak, die wel groen is, met twe ponden Suiker; doet ’t tot
een Siroop koken; neemt daar van een once voor kleine Kinderen, en voor de anderen,
twe, of drie oncen, naar gelang van hunnen ouderdom. Eer men ’t gebruikt, moet
men de laatste den buik met twe dragmen Senne zuiveren, een half dragme
Lorkenzwam, en Kaneel, met een vinger greep Anys, in een afziedzel van Beteunie,
Polei, Melisse, Hysoop en Salie; en doen daar by, een once Manna, zo veel gemengde
Siroop van Appelen, of van Bloemen, van Perziken, met een grein, of twe Castoreum.
V. ’t Voornaamste van alle middelen is niezen; men gebruike ten dien einde, de
Poejer van lange Osterlucie, Salie, Beteunie, Imperatorie, Eiken-Boom-Varen, Alant,
Lorkenzwam, Anys, Venkel. Men kan nog door de Neus ophalen, ’t afziedzel van
Guichelheil, of die van de kleine Soutori.
VI. Jonge Meisjes moet men op den Arm laten, en daar na op den Voet, zo zy de
Stonden hebben; men moet ze dikmaal Klisteren zetten, uit de Wortels van Veelvoet,
van de Iris, of Osterlucie, bestaande uit de Bladen van Betonie, Bingelkruid, doende
daar by een once Olie van Wynruit, met een once Honig van Bingelkruid, of van
Diaphenic.
VII. Zo de Vallende Stuipen een Vrou in de Kraam, door ’t opstoppen der Kraam
overkwam, zal men ze op den Voet laten; Zo ’t door enige stof is, die in de Lyfmoer
wordt gehouden, zal men ze Water van Kruis en Munt, of Kaneelwater doen nemen,
of Water van Wynruit, of twe once Manna, gesmolten in een Glas, Sap van
Bingelkruid, of Water van Byvoet. Zy zullen alle een verwarmende Levenswys
houden, en die matig verdroogt.

Levenswys die men moet houden.
VIII. Om het maken van het Slym te beletten, en om ’t bloed beter te maken; eet
Gevogelt, ’t vlees daar van is beter daar toe, dan enig ander. ’t Is beter gebraden dan
gekookt. ’t Zal
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nog beter zyn als men ’t met Salie, Mariolein, Thym, Polei, en Hysoop smakelyk
maakt. De Vis is’er niet goed voor, zo min als raauwe vruchten, Melkspys,
Peulvruchten, Salade, en alle vochtige spys; die lymerig, en grof is, als Schapen,
Lammeren, Geiten; gelyk ook Uijen, Look, Prei, Mostert, en alles wat dampig is;
zuivere Wyn is’er zeer schaadlyk voor. Hierom moet men, voor de gewone drank,
in Vallende ziekten, geven, water gekookt met Hartshoren, Gember, Kaneel,
Koriander; of zy zullen Mee drinken, dat hun aangenamer als Wyn zal wezen. ’t
Menigvuldig gebruik daar van is goed, gelyk ook een afziedsel met Zee-venkel en
Steenbreek.
Men zal zorge dragen, dat men geen Middagsslaap neemt, de Nachtslaap zy matig,
men vliede droefheid, hartzeer, zorgen, vrees, en andere driften van den geest.
IX. Zo men merkt, dat Vallendeziekte door medelydentheid van de Maag
veroorzaakt wierd, zou het zekerst wezen, alle maanden eens te doen braken, met de
Tartarus emeticus, of de Regulus van Antimonie, of met de gecalcineerde Vitriool.
Men moet het naar den ouderdom geven, van vier tot zes greinen, of tot acht voor
de sterkste, welke men zal doen nemen in een weinig Rozen-conserf, of Sjelei van
Aalbessen, van Doornbessen, of in een gekookte Appel. Zo ’t door medegevoel van
afgelegen deelen geschiedde, kan men ’t door afbinden voorkomen, of ’t zetten van
Koppen op die plaats, wanneer men de dampen voelt opkomen.
X. Alle die aan de Vallende-ziekte zyn ouderhevig, moeten een Riem van Ezels-,
of Wolvenvel om ’t lyf dragen; en zich om den hals hangen de steenen, die men in
een Zwaluwe-maag vindt, of van de eiken Boomvaren, of van Salpeter, of Bertram,
of Chrysoliet, of Koraal, of een Esmeraud, of de wortel van Peonie, of ’t been van
een Ezelsvoorhoofd, een klaau van een Eland in een Ring gezet, en aan de ping
gedragen. Dit geneest niet alleen de Vallendeziekte, maar de Stuipen, en alle andere
Zenutrekkingen.
XI. Neemt een drachme witte Nieswortel, zo veel zwart, met een handvol Zout,
doet dit in een aarde pot die zes pinten water houdt; laatze den tyd van een vierde-uur
koken; haalt het daar na van ’t vuur, en laat het den tyd van veertig uren, trekken,
om ’t daar na op drie pinten te koken, welke gy in een welgesloten Bottel zult doen,
om ’t ten gebruike te bewaren; en ’t door de neus op te snuiven. Dit is een beproefd
middel.
XII. Men moet nemen ’t gedestilleerde water van de Lindebloessem. Dit is
uitnemend voor kinderen, die met de Vallendeziekte gekweld zyn, hoe ’t ook mag
zyn gegeven.

Beproefd en onfeilbaar Geneesmiddel.
XIII. Neemt een Mensen Bekkeneel, zo ’t een Man is, een Vrouwen Bekkeneel, zo
’t een Vrouw is; ’t zy voor al geheel; dat is ’t geheele oppergedeelte van ’t hoofd;
stampt het gans fyn, doet daar by gestooten Peönie-wortel, een once; negen zaden
daar van; een drachme, eiken Boomvaren; alles gestooten in een pint Wyn van
Servagnac; en by gebrek daar van, de beste rode Spaanse Wyn, of de beste rode
Wyn, die men kan vinden.
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Men moet alles binnen den tyd van negen morgens uitdrinken, de negen laatste
dagen van de Maan. Zo de ziekte met de Nieuwe maan weder komt; moet men ’t
nog den tyd van negen andere dagen van de Nieuwe maan geven, en gaan daar nog
drie Manen aan een mede voort.
XIV. Men moet, zonder vuur, tot Kalk maken ’t Bekkeneel van een Man, die een
geweldigen dood is gestorven, daar van nemen twe dragmen; eiken Boomvaren,
Elands klaau, Cinnaber van Spiesglas, of ’t gemene van elks een dragme; de
Cardamom vier greinen gestooten; men geeft aan kinderen twaalf grein, zo haast als
zy ’t hebben gehad; en een dragme aan bejaarden.
XV. Vluchtig Zout van Mensenbloed een dragme. Dit is onfeilbaar.
XVI. Een dragme Aardveil, in een glas water zeven dagen aan een.
Merk wel. 1. Voor en onder de genezing moet een Niesmiddel worden gebruikt,
’t geen men voor pyn in ’t hoofd goed vindt, en voor al, doen den Zieken braken.
Merk wel. 2. Een Zieke moet in deze ziekte voor gewonen drank, niet dan Honig
en Water gebruiken.
XVII. Neemt het Mineraal Cinnaber fyn gestooten, doet daar op Regenwater, doet
het een uur koken; schei het troebel water van het bezinksel; zet dat alleen, giet ’t
ander op, en doet het zo menigmaal, dat uw water niet meer troebel is; laat uw water
stil staan, en als ’t helder is geworden, giet het van de fyne poejer, die op den grond
bezonken is, af, en droogt die. Men gietze van tien tot vyftien grein, in ’t water van
Lely van den Dale. Men moet den Zieken buikzuiveren, eer hy ’t inneemt.
XVIII. Neemt de hersenen van een Rave, gedroogd, en gestooten, twintig greinen
in witte Wyn, des morgens in ’t afgaan van de Maan.
XIX. Orfeus en Archelus, leeren, volgens ’t verhaal van Plinius, dat zy, die de
Vallendeziekte hebben; terstond van de Stuiptrekkingen worden genezen, zo men
hunne lippen met Mensenbloed gesprengt, onder ’t toeval; of zo men sterk de grote
teenen van hunne voeten steekt.
XX. Voor de dampen. Men zegt dat de knoppen van eiken Boomvaren dat soort
van Stuiptrekkingen geneest, die van Dampen komen; welke men Kramp noemt.
Men moet ze op de beledigde plaats leggen, op dat het daar terstond van daan ga.
XXI. ’t Is van gewigt hier aan te merken, dat de eiken Boomvaren een uitnemend
middel zy om ’t te genezen en te bewaren, en ’t geen een groot verzachtmiddel is in
die beschreijelyke ziekte.
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Enigen geven voor, dat de Marentakken van Hazelaar beter zyn.

Bereiding van de eiken Varen.
De beste tyd om de eiken Varen te oogsten, is de maand September, als de Maan
afgaat, en als zy zaad draagt.
Men moetze laten op den Oven drogen, na dat men’er ’t brood uit heeft gehaald,
fyn stampen, door een zyde Zift ziften, en bewaren het ten gebruike.

Gebruik van de Poejer van eiken Boomvaren.
De laatste drie dagen van de Maan, moet men een goude Ecu van die poejer zwaarte
nemen; ’t een gantsen nacht in witte Wyn laten weeken; die Wyn met de poejer alle
morgens drinken, en ’t tot driemaal toe in de zelfde menigte herhalen.
XXII. Die de Vallende ziekte heeft kan een stukje van Eiken Boomvaren om zynen
hals dragen, die gans vers is, en die niet in den Oven geweest is.

Een zwart Middel van den Koning van Denemarken.
XXIII. Neemt de Hersenpan van een Man, en in ’t byzonder van een gehangen Dief,
en die niet door een toeval, of ziekte is gestorven, want men geeft’er meer kracht
aan, dan aan anderen; doet ze braden op den Rooster, en stampt ze; neemt daar na
drie greinen Peonie, en geeft ze den zieken, ’s morgens met een drachme van gezegde
poejer, en van Lavendel water, ter menigte van een lepel vol. Doet des anderendaags,
en den derden dag eveneens: maar de zieke, zal die poejer nemen nuchteren, en zich
drie dagen lang in huis houden; zal weinig drinken, en nuttigen spys die licht te
verteren is, gelyk Eijeren; ’t zal ook goed zyn, dat de zieke alle dagen ’s morgens,
neme een lepel Lavendelwater. ’t Been van een Eenhoorn is ook goed tegen zo een
kwaal; Ranzovius.
Zo men dit geheim wil verborgen houden, moet men ’t in een Ouwel, of iet anders
doen. Neemt de zwaarte van een goude Ecu, eenmaal ter maand, van de poejer van
een Bekkeneel.
XXIV. Neemt in de Maand van Maart, de wortels van de grote wilde ongeteelde
Valeriane, eer ze nog in takken hebben geschoten. Doet ze drogen; geeft hun ontrent
een dragma, en een halve lepel vol, of in een glas witte Wyn. Deze poejer doet
zweeten, en de Wurmen kwyt worden, en bezorgt dikmaal de gantze genezinge der
zieken. Merk wel; 1. dat men die menigte ook in een vocht kan ingeven, als in Water,
of Melk. 2. Dat men Buikzuiveren en Laten moet vooraf laten gaan, naar ’t verstand
en ’t oordeel van hun, die ’t Geneesmiddel voorschryven; ’t geen zeer wel, aan Mr.
Marchant, de l’Academie Roiale de Science, gelukt is.
XXV. Neemt balletjes Look, stampt ze wel drinkt het sap, dat’er af komt, of eet’er
dikmaal van; de Wynruit voor drank genomen, is’er goed voor.
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XXVI. Neemt Lorkenzwam drie drachma, Gumme Gutta een drachme. Mengt die
twe drogeryen onder een, en maakt’er Pillen van; geeft daar van aan den zieken, voor
elkenreis de zwaarte van een goude Ecu voor bejaarden, de helft voor kleinen, den
tyd van drie dagen, men moet een dag tussen beide overslaan, en des morgens ’t
nemen, en twe uren daar aan een Vleesnat, men kan dit, alle maanden herhalen. Men
moet den dag, als men de Pillen gebruikt, zyne kamer houden.
XXVII. Neemt de rechte Boomvaren, met de bladen, en ’t Zaad, en alle de kleine
tedere takken, doet ze in een pot, en doet ze zachtjes in den Oven drogen. Doet alles
aan poejer, en geeft’er van aan den zieken (in een bekwame vocht, als ’t water van
Hofbloemtjes, Lilium Convallium, of andere) zo veel als men op een vyftien stuivers
stuk kan laten, voor bejaarde, en wat minder aan Kinderen, naar gelang van jaren en
krachten, en ouderdom; men moet het ’s morgens en ’s avonds drie dagen voor, en
drie dagen na de volle Maan nemen, en de zelfde Remedie, enige maanden aan een
geven.
XXVIII. Neemt een Hazeneut, doe’er een gaatje in, haal daar deur de pit uit; vulze
daar na met Kwikzilver, sluitze dicht met Lak toe, hangtze om den hals. Dit noemt
men een Amulet.

Voor de Stuipen van kleine kinderen.
Neemt het water van gezegende Distel, of derzelver afziedzel, of een drachme poejer
van gezegde Distel, en doe ’t zieke Kind drinken.

Levenswys van die Vallendeziekte onderhevig zyn.
Zy moeten zich van alle soorten van Dampen onthouden, Wyn, Vrouwen: niet veel
na stromend water kyken, na Meulenraderen, of iet anders dat draait. Zie
ZUIZELINGEN DES HOOFDS Vertige.

Remedie.
Doet een handvol bladen, of wortelen van Wynruit, in vier, of vyf oncen witte Wyn
trekken, zygt het trekzel deur, en doet daar van nuchteren innemen, den tyd van zes
dagen; te weten, de drie laatste dagen van de Maan, en de drie laatste dagen van ’t
eerste Quartier, en de drie volgende: en gaan daar mede op de zelfde wyze voort, om
de drie Maanlichten. Elke gift is van vier oncen. Men geeft voor, dat deze Remedie
onfeilbaar is.

Ander beproefd middel.
Men moet in ’t afgaan van de Maan Kikvorsen nemen; en ze de Lever ontnomen
hebbende, moet
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men ze in witte Wyn wassen, daar na ze afdrogen, en ze op den Oven laten drogen,
fyn stampen, en nemen’er ontrent een goude Ecu gewigts van in vier, of vyf oncen
Lindebloessem-water, of Melissewater, en doe daar van nuchteren des morgens
nemen, enige dagen aan een.

Ander beproefd middel.
Neemt in goede Wyn een genoegzame menigte van Aardwurmen, en hebbende ze
afgedroogd, doet ze drogen in den Oven, en aan poejer stooten. Doet’er een dragme
van nemen; ’t welk het gewigt van een goude Ecu is; drie Nieuwemanen aan een, ’s
morgens en ’s avonds. De poejer van een bereide Mol op de zelfde wys, heeft de
zelfde kracht.
vangen wordt toegepast op alles, dat men zyne vryheid beneemt. Dus kan men Vis,
Vogels, en Wild, op elks naam nazien.

Hoe men Leeuwerken vangt.
Als de Leeuwerken aan troppen vliegen, kan men ze met gantse troppen vangen, en
dit met allerlei Netten, die maar groot en dicht genoeg van mazen zyn.
Men moet maar drie, of vier dozynen houte gaffeltjes nemen, die een ping dik,
een voet hoog, en schuin aan ’t eind zyn.
Men gaat met het Net, en die Vorkjes aan een bosje gebonden, ter plaatze daar
men gelooft, dat Leeuwerken zyn, en zo dra men een trop ontdekt, gaat men honderd
schreden ver, daar van daan, een reis, of driemaal daar rondom; daar na de Vogels
op zyde houdende, nadert men op dertig schreden. Zo lang men in die beweging is,
moet men niet stil houden, want dan zouden de Leeuwerken bang worden, en op de
vlugt gaan. Men moet ook wel in ’t ronde van de ene na de andere kant, als een
grazende Koe loopen; dit gedaan zynde, zet men zyn Net B, achter verbeeld. Men
spant het honderd schreden van de Leeuwerken, dwers over de Veuren C C. van een
stuk Land, en men maakt dat de open kant na de Vogels komt. Daar na uw Net
hebbende uitgelegd, neemt gy uwe Vorkjes, steekt ze overeind in den grond, twe
voeten, of daar ontrent, van malkander in de grond, en eerst langs de Reep. Men
steekt daar na in ’t midden zo vele Vorkjes, als dienstig zyn om ’t Net op te houden;
makende midlerwyl, dat de zyden D. E. en A. op den grond leggen, op dat’er de
Leeuwerken niet uitloopen. Dus ’t net gelegd hebbende, gaat gy wendende en keerende
na de Leeuwerken, en maaktze te krygen tussen u en ’t Net, en dryft ze al wendende
en keerende na ’t Net, dewyl ze bang zyn. Als zy niet aan troppen by een, maar
verspreid zyn, dryft men ze al rondom haar gaande na malkander toe; en dat gedaan
zynde dryft menze in ’t Net, als boven. Als zy onder ’t Net zyn, loopt men’er in haast
na toe, en werpt zyn hoed voor uit, om ze daar door vervaard te maken, en ’t
wederkeeren te beletten. Zo dra als gy ’t Net bereikt hebt, haalt’er uwe Vorkjes van
voren uit, op dat het Net gesloten zy. Hier na heeft men gelegenheid om na

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

welgevallen de vangst’er uit te halen. Dit doet men best in de Winter, als ’t gerypt,
of gesneeud heeft. Is men met zyn tween, gaat zulke vangst best; maar die twe moeten
malkander verstaan, wat elk doen zal.

Vogels met een Mand, en een Nachtuil, of andere Nachtvogel te vangen.
Men kan daar toe zo weinig, of veel gezelschap kiezen als men wil; een voert het
uit, de rest zyn aanschouwers, die van ver volgen.
Neemt een Mand C. achter in de Figuur verbeeld. Dektze met Varen, of enige
andere groente, om hem niet te zien, die’er onder is, en ze op zyn hoofd, of schouders
draagt. Men maakt dat de Mande zo gedekt is, dat het ene takje niet verder uitsteekt
dan ’t ander, waar op zich een klein Vogeltje kan nederzetten. Maakt boven aan de
Mande een klein stukje hout, dat’er op de wyze van een Tilletje uitsteekt D. Maakt
op dit Tilletje, met een toutje aan zyn voet, een Nachtuil E, of een andere Nachtvogel
vast. Neemt een stukje houts, dat ontrent een duim dik is, en spou dat in ’t midden,
zo dat die spleet tot ontrent de helft komt van ’t houtje F. Steekt aan ’t eind van die
scheur, na ’t midden een houtje G. dat het houtje van-een houdt; en maakt aan dat
houtje, van twe drie duimen, een toutje H. vast, waar van ’t eind in de Mand komt,
en dienen zal om de twe eindjes van ’t gespleten houtje by een te halen. Hier mede
moet men gaan langs de Heggen, daar kleine Vogels zyn, met de Mand over ’t hoofd,
die u gants bedekt. Maakt dat de Kerkuil E. van tyd tot tyd vleugels spreidt, dan
zullen de kleine Vogeltjes; die alle Nacht-vogels haten, beginnen te schreeuwen, en
komen om ze te pikken; maar niets op de Korf vindende, waar op zy zich kunnen
neder zetten, zullen ze zich op ’t stokje G. Nederzetten, dat de spleet open houdt.
Die onder de Mand is, moet gedurig ’t oog op ’t houtje hebben, om te zien of’er zich
geen Vogel op neder zet, en terstond aan ’t toutje H. trekken, wanneer het toutje,
daar uit ’t gespleten houtje gehaald is, toenypen, en ’t Vogeltje vangen zal. Dan haalt
hy ’t houtje deur de Mand heen, neemt het Vogeltje, zet het houtje weer op, en uit
de Mand, en doet als te voren.
varen, in ’t Latyn Filix, in ’t Frans Fougere. ’t Is een Plant, waar van men twe
voorname soorten in de Geneeskunde gebruikt. Mannetjes en Wyfjes Varen.

Beschryving der Mannetjes Varen.
Zy heeft grote brede diepgesnede Bladen, zo dat ze uit verscheiden andere kleine
bladen schynen te bestaan. Zy zyn op de kanten gekarteld en gelyken na die van de
Wyfjes Varen, maar zy heeft
[illustratie]
[Plaat 61. pag. 1174. VANGEN. pag. 1187. Hoe men rapen en knollen
hakt om ’t vee te voeren. F. de Bakker fecit, 1742.]
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noch Takken, noch Stam, noch Bloemen; zy heeft een steel een elleboog lang, waar
van de vleugels aan weêrskanten gesneden zyn, en waar van de lucht onaangenaam
is. Deszelfs Wortel is gelyks grond, zwart, lang gevezeld, brengt verscheiden knoppen
voort, en is trekachtig van smaak.
Plaats. Zy wast op Bergen en tussen de Rotzen. De Bladen komen in April uit, en
vergaan in September.
Eigenschappen. De Wortel der Mannetjes Varen, in drank genomen, ter gewigte
van vier dragmen, in Honigwater doet de platte Wurmen sterven; maar eer men ze
inneemt, moet men Look eten. Zy geneest gezwollen Milten. Met den mond
ingenomen, doet ze de Kinderen in den Buik van de Moeder sterven, zet af, en maakt
Vrouwen onvruchtbaar. Het Riet en de Varen zyn malkander vyandig.

Beschryving van de Wyfjes Varen.
De Bladen zyn even als de Mannetjes Varen, maar zy hebben een Steel en verscheiden
Takken, en vele Wortels, die lang en krom zyn, zwart en somwyl geel.
Plaats. Deze Plant wast in alle koude plaatzen; de Bladeren komen in April voor
den dag, en vergaan in September.
Krachten. De Wyfjes Varen maakt de Vrouwen onvruchtbaar, de verse bladen
gegeten onder kruiden, maken loslyvig. De Wortel in een Vat gedaan, belet de Wyn
zuur te worden. Zy sterft in twe jaren, als men belet de Takken te schieten.

Opmerking op de Varen.
’t Schynt dat de Varen geen Zaad hebben, als men ze midlerwyl wat naau onderzoekt,
vindt men dat zy ze van achteren op de bladen dragen. Die Zaden zyn in Vruchten
gesloten, die een Paard-yzer gelyken, en op de Bladen leggen.
varken, is een tam gedierte dat zeer bekend is, ’t geen men vet maakt, en waar van
men ’t vlees zout, ’t geen van goede smaak is. ’t Mannetje noemt men een Beer, ’t
Wyfje in ’t Nederduits een Zog; het draagt vyftien, of zestien kleine Varkens in eens:
maar men moet’er niet dan acht, of negen by laten, om te beter te groejen. Die men
snydt, om vet te mesten, behouden den naam van Varken.

Hoedanigheid van den Beer, en de Zog.
’t Hoofd moet groot, de Smoel lang, de Ooren groot en hangende, de Pooten kort en
dik wezen. Met een woord, ’t moet het lyf dik en grof hebben. De Zog moet dezelfde
hoedanigheden hebben; de Buik moet ruim en wyd zyn, en de Prammen lang.
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De tyd wanneer men de Zog moet laten bespringen.
Deze is van ’t begin van February tot half Maart. Want zo men de Zog laat in Mei
en Juny trekken, hebben de jongen Biggen, die in de maand van September en October
ter wereld komen, geen tyd om voor den winter sterk te worden, ’t geen oorzaak is,
dat ze nooit schoon worden. De Zog werpt twemaal in een Jaar, en draagt vyf
Maanden.
Men moet de Beeren van de Zoggen scheiden, op dat zy ze niet bezeeren, en ze
doen de Jongen verwerpen, of de Biggen niet opeten als zy geboren zyn. Hierom
moet men ze niet te gelyk in ’t Veld zenden. Men moet ook de Zog ’t nooit aan eten
laten ontberen, om niet te maken dat ze hare Jongen zelve opeten.

Hoe men kleine Varkens opkweekt.
Drie Weken, na dat de Varkens zyn geboren, welke de tyd is van ze te speenen, begint
men ze in ’t Veld te jagen om te weiden. Men moet niet nalaten ze ’s morgens en ’s
avonds water te drinken te geven, ’t geen men heeft wit gemaakt met Zemelen; dit
moet men doen tot dat ze twe Maanden hebben bereikt. Men heeft ze dan die men
wil Speenen, ten dienste van zyn Huis, om daarna de anderen te verkoopen.
Gelyk men daarna zo groot een menigte van Varkens niet heeft, om op te voeden,
zo kan men ze ook veel meer voedzel geven, dat is, dat men in de plaats van enkel
Water, ’s morgens en ’s avonds Wei te drinken geeft, daar Zemelen in zyn, men
geeft’er een weinig meer van, dan, wanneer men’er vele heeft te houden.
Dat gene waar mede men de Vaten omwast, en Wei is, is niet kwaad, en zo ’t in
de Winter is, maakt men ’t warm over ’t vuur; daarna giet men ’t in den Bak met wat
Zemelen en rotte Vruchten, of wat grote Rapen; dus voert men ze tot de April toe,
wanneer ’t Gras hun ’t beste gedeelte van hun voedzel geeft; en men moet denken,
dat men ze alle dagen moet in ’t Veld met de Schapen zenden; want die kleine Varkens
op te voeden, zonder ze in de Weide te zenden, is kwalyk, dus gaat de Zomer over:
maar als de Herfst komt, en men ze vet wil hebben, om ze te slachten, is ’t een andere
zaak; dan moet men ze driemaal zo veel geven, en ze handelen gelykwe zullen zeggen.

Hoe men de Varkens vet mest.
Om de natuur der Varkens te schikken tot vet mesten; moet men ze terstond geen
sterk voedsel geven. Dat maakt, dat men acht dagen lang, Kóólen zal nemen, die
men zal doen in een Ketel met Water koken, waar in men zal doen Wei, Vaatwater
en Zemelen. Zo dit niet genoeg is, om die Zemelen en Kool wel te weeken, zal men’er
nog wat gemeen water by doen: en dan zal men die kost laten koud worden, tot dat
men’er de hand in kan houden.
Die tyd over zynde sluit men de Varkens op, en laatze daar niet uit komen, voor
dat ze gans vet
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zyn; dan ontneemt men ze de Kool, en men geeft ze ’s morgens en ’s avonds een
volle Bak, water, of zoet Wei, waar in men heeft wat Zemelen dik gedaan, en dat
men een weinig heeft laten opkoken om ’t hun te geven, maar na dat het zal koud
geworden zyn. Men zal ze een maatje gekookte Gerst, zo veel raauwe Haver geven,
en om beter te doen, by beurten. Dus zullen nog acht dagen omgaan, waar na men
zal geven te eten gekookte Zemelen, gants dik; en zo veel, dat de Varkens’er van
over laten.
Zo dra dit gebeurt, stellen de Varkens niet langer uit vet te worden; en als men ze
bekwaam oordeelt om te worden geslacht, steekt men ze ’t Mes in de keel, en maakt
ze gereed om te worden gezouten.

Wanneer men de Biggen snydt.
Al ’t bovengemelde zal vergeefs zyn, zo men de Varkens niet snydt, welke men wil
mesten, en die men schikt om te verkoopen.
De Varkens, om ’t wel te doen, moeten zes maanden oud zyn, als men ze snydt.
’t Is waar, dat zo men ’t eer doed, ’t vlees nog wel zo teer is: maar de Varkens worden
zo fraai niet; zo dat men meest dien ouderdom verkiest. De Voor- en Natyd zyn de
bekwaamste om te snyden; want in de Zomer lopenze gevaar, dat’er ’t koud vuur in
zal komen, of dat in de Winter de koude in de wonde zal slaan.
Raad. In wat voor een Land men ook wezen mag, men zal zich niet veel
bekommeren over de gelegenheid der plaatze, om dat ze overal wel bekend is.
By de Bossen vinden ze echter allerbest hunne rekening, om de wilde Vruchten,
die daar te vinden zyn, en als de Eikel overvloedig is gewassen, is al ’t oppassen
onnodig, alzo dit genoeg is, om ze te mesten in de Bossen.
De Varkens beginnen van de Eikel niet vet te worden voor dat ze ryp is; dat men
aan ’t afvallen weet.
De manier van hun, die, als zy uit het Bos gekomen zyn, hunne Varkens water
geven, daar ze Meel van Dóólik ingedaan hebben, om ze te doen slapen, is niet kwaad.
Want slapen na dat men wel gegeten heeft, is ’t middel om wel haast een goed lyf
te krygen.
De lessen die men hier boven heeft gegeven om de Varkens vet te mesten, raken
gene dan hen, die ze niet willen vet maken, dan voor hun Huisgezin: want om’er
Koopmanschap mede te dryven, is’er niet beter dan de Bossen; by gebrek daar van,
zoude ik niemand raden dit te ondernemen. Om aan ’t onderhoud van zyne Varkens
de behulpzame hand te bieden; moet de Vader des Huisgezins zorg dragen, dat men
de Eikels in genoegzame menigte vergadert, om ’t getal vet te maken, dat men voor
zyn voorraad zal schikken.
In de Landen, waar in men Bossen heeft, en in de jaren, waar in de Eikels
overvloedig zyn, maakt men daar een groten hoop van te hebben, welken men van
’t ene tot het ander jaar bewaart; maar dan moet men ’t volgende waarnemen.

Hoe men de Eikels, van ’t een in ’t ander jaar, moet bewaren.
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Behalven de Eikel, welke, zo men gelooft, genoeg is, om de Varkens t’huis te mesten,
neemt men die te veel is; en men voor ’t toekomende jaar wil bewaren, laat men in
den Oven drogen, na dat’er ’t Brood is uitgehaald. Dit belet ze te schieten, en
gevolglyk te bederven.
Of zo men heeft een droge plaats, legt daar de Eikels op een hóóp, zonder ze te
roeren, voor dat ze hebben uitgezweet; en als gy in den tyd u daar van wilt bedienen,
neemt daar van gedurig aan de zelfde kant, uit vreze dat de hóóp daar van
verminderende, zy niet bederve, na dat ze hebben beginnen te schieten; en gy zult
daar door bevinden, van wat gebruik ’t zy, vele dergelyke voorraad op te doen in een
jaar, waar in ze overvloedig is; want zy zyn’er niet altyd evenveel.

De ziekten der Varkens, en de middelen om ze te genezen.
Men weet dat een Varken niet wel is, als ’t de Ooren laat hangen, loomer en zwaarder
is als ’t gewoon is, of als men ziet dat het niet wil eten. ’t Kan ook wel gebeuren, dat
een ziek Varken gene tekens geeft, en dat het echter ziek zy; ’t geen kan doen
twyffelen aan enige zwakheid, is, als ’t in de plaats van zyne gewone vettigheid te
houden, men ’t ziet van tyd tot tyd verminderen; en vervolgens, om zynen twyffel
te verlichten, neemt men een hand vol bostels op deszelfs rug, tegen de vloeg op, en
trekt ze uit. Zo de wortel van ’t haair is zuiver en wit, is ’t goed: maar zo men’er iets
bloedigs, of zwartachtigs aan ziet, kan men gewis zeggen, dat dat Varke ziek zy.
Hier na is’er geen geschil meer, dan te onderzoeken welke de ziekte zy.
De Varkens krygen de pest niet: maar zo ’t mogt gebeuren, worden ze genezen
door de wortels van ’t kruid te geven, ’t geen men Asfodil noemt, of op de plaats
gelegd, of gedronken.
Zo ze de Koorts hebben moet men ze onder de Staart laten. Zo ze de Klieren
hebben, moet men ze aan de Schouders laten. Hebbenze een onbekende ziekte, moet
men ze een dag en nacht zonder eten zetten. Midlerwyl moet men de wortel van
wilde Komkommers gestampt, in ’t water doen, een dag en een nacht, en ze ’s
anderendaags te drinken geven. En als zy genoeg gedronken hebben, zullenze daar
van de oorzaak van de ziekte uitbraken. Gemerkt het een dier is dat uitnemend gulzig
is, en deurgaans aan de Schurft onderhevig, moet men in den drank de kolen van
gebrande Tamaris doen, en zelf Wyn gegoten op de kolen van Takkebossen.
Democrite belooft de
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genezing van de Schurft aan den Neus, zo men een gloejend yzer in water steekt.
Mengt daar na Water met Wyn-azyn, en geeft ’t te drinken die daar aan ziek is; en
zo de Varkens door de kruipende Dieren gebeten zyn, zullenze door de zelfde
middelen genezen worden, welke hy u voor de grote beetten geleerd heeft. Didymus.

Van de Lazary.
Dat Dier is zo gulzig en morsig in zyn eten, dat het uit hoofden daar van dikmaal de
Lazary krygt; en om ’t van die ziekte te genezen, doet men daaglyks zyn Hok reinigen,
waar in men ’t over vloed van goed en vers stroo geeft. Daar na doet men ’t laten
onder de Staart. Ingevolge daar van baadt men ze menigmaal in helder water, en men
laatze lang loopen. Men moet’er op dien tyd het eten niet aan sparen, en ’t voedsel
zy de droessem van Wyn met Zemelen en water; of dit middel ’t kwaad gants kan
wegnemen, wordt zeer getwyffeld; maar men weet dat het’er van vermindert.
Men weet dat een Varke op drie wyzen de Melaatsheid heeft. Voor eerst, als men
’t de Tong oplichtende, kleine zwarte puntjes aldaar ziet; ten twede; als ’t op zyne
achterste pooten niet kan staan; en ten derde, zo de Borstels uit den rug getrokken,
gelyk gezegd is, in de wortel bloedig is.

Opgeblazentheid der Varkens.
Ten tyden van de Vruchten eten de Varkens dikmaal rotte Vruchten, in zo grote
menigte, dat ze daar van opgeblazen worden. Deze opgeblazentheid zoude hun
gevaarlyk worden, zo men daar niets voor deed; daarom maakt men een afziedzel
van rode Kool, dat men hun te drinken geeft, of men geeft ze Kool onder hunne kost,
en zy worden in korten tyd dun.
Neemt wat Spiesglas, doet het in een doekje, en laat het in een loog koken, van
witte Wyn, sterkgemaakt, den tyd van vier en twintig uren, doende daar wat Zout
van Lood by. Daarna moet men’er ’t Beest een glas vol van te drinken geven, in de
Zemelen gemengd, acht, of negen dagen aan een.

Wanneer, en hoe men de Varkens slagt, om te zouten.
Men slagt ze van St. Marten tot aan de Vaste toe; Vervolgens schrapt men ze, volgens
’s Lands gewoonte, als de Speenvarkens, nat, als men ze heeft met heet Water
geschroeid, of men zengt ze met Stroo, dat men rondom haar legt, en dat men
aansteekt, ’t Haair af. Als ’t Varke is gebrandt, wassen ’t sommige, anderen schrappen
’t dan met een Mes. Dit gedaan zynde; hangt men ’t Varken aan een hout, door beiden
zyne achter poten gestoken, om ’t te openen, en’er de Ingewanden uit te halen. De
ene openen ’t aan den Rug, de anderen aan den Buik. De Darmen zyn goed om te
maken, Beulingen, Worsten, Sausyzen.
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’t Gereed maken van de Kuip.
Zy moet van oud hout, wel gekuipt, en zo dicht gemaakt zyn, dat’er de Pekel niet
deurloopt. ’t Dekzel moet’er ook dicht op sluiten, op dat het Water niet vervliege
door droogte. Als men die voorzorg heeft gedragen, en men aan ’t Varken een goede
geur wil geven; draagt men zorg, dat men de Kuip met heet Water, en ruikende
Kruiden wel uitbroeit; daar na laat men een gebakken Steen gloeiend worden, en
legt ze op een koude Steen, en gooit daar op twe geraspte Neutenmuskaat, en doet
de Kuip toe, en houdt ze dus een uur lang, om’er de rook in te houden, die zyne geur
aan ’t Vat mededeelt.

Hoe men een Varken zout
Men snydt het aan stukken; daar na doet men op den bodem van de Kuip een laag
Zout, daar na legt men’er Spek op, dat men eerst met Zout heeft bevreven, gooit’er
weder een laag Zout, vervolgens Spek op, enz. Daar na legt men’er de Hammen op,
en de ander stukken, die meer Vlees hebben op een nieuwe laag, en dus doet men
laag om laag met Zout en Spek. Bovenop plaatst men Vellen, Oren, stukken van ’t
Hoofd, en daar men ’t meeste Been in vindt. Want dat geeft ’t eerste bederf aan de
Pekel, waarom men’er ook alle Been en Ruggemerg uit het Spek doet, dat men kan.
Alles wel gelegd zynde, sluit men de Kuip; en laat ze vyftien dagen ten minste,
zonder ze aan te raken, op dat het Vlees Zout grype; daar na eet men ’t.
Daar men ’t rookt, of de stukken, die men in den Rook hangt, laten sommige tien,
of elf dagen leggen, anderen maar drie, en vinden’er zich beter by.

Hoe men een Varken, en deszelfs deelen gereed maakt.
EEN SPEENVARKEN. Zo dra een Speenvarkje is gedood, moet men ’t eten, want
men hoeft het niet te laten hangen, om mals te worden. Zo dra het gedood en geschrapt
is, haalt men’er de Ingewanden uit, daar na zout en pepert, en saliet men het van
binnen. Daar na steekt men’er een Uijen en Look in, daar na sluit men den Buik met
een Pen toe, en steekt het aan ’t Spit.
Men moet toezien, dat men ’t afdroogt, als het begint te zweeten, en men heeft’er,
die’er van binnen dan een stuk Boter in steken, waar mede zy het droopen na mate,
dat’er uitdruipt. De Koks keuren deze manier niet kwaad, en zo dra ’t gaar is, moet
men’er zich van bedienen, om ’t heet te eten.
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Gevuld Speenvarken.
Men eet een Speenvarke niet alleen gebraden; en daarom neemt de Lever met het
Spek, hak ’t onder een, doet’er Campernoeljes, Kappers en Look onder, met wat
fyne Kruiden, en Salie, laat alles eens in de Casserol opsnerken, na dat het met Zout,
Peper, en Nagelen is smaaklyk gemaakt. Vult daar ’t Lyf van ’t Varken mede, en
steek ’t aan ’t Spit, droop ’t met Boter, en eet ’t als ’t gaar is.

De Kinnebak van een Varken.
Men rookt de Kinnebak van een Varken, om ze als Ham te eten, of men kookt ze
met Peper, Nagelen, Muskaatnoot. Men roostert ze ook, en dist ze op met een Sausse
Robert.

Varkens-tong.
Als de Varkens-tong is gezouten geweest, tien, of twaalf dagen, haalt men ze uit het
zout, en veegt ze af, daar na hangt men ze met een Papier daar over, in de Schoorsteen,
om ze van ’t Roet te bewaren. Daar na genoeg gerookt zynde, neemt men ze weg,
en legt ze op een droge plaats, dit noemt men gerookte Tong. Zie ossetong.

Varkens-hals.
Men maakt veel werk van een Varkens-hals, die wel gerookt is, en gaat’er even mede
te werk, gelyk men van de Tong heeft gezegd.

Varkens-oren.
De Varkens-oren eet men met een Sausse Robert. Ze aan stuk gesneden hebbende,
na dat ze in een Pot gekookt zyn, en zyn opgesnerkt met Boter. Men kan ook de
gesnerkte Oren van Varkens opdissen, na dat men ze in een beslag gestoken heeft,
van Meel, en Wyn, en Eijeren, en ze kleur hebben gekregen, men eet ze met Verjuis
en Peper.

Varkens-long.
Men maakt een Ragout van Varkens-long. Men neemt’er een, die men doet koken
in een nat, met Zout, Peper, Nagelen, en fyne Kruiden; daar na, zo dra ’t gekookt is,
haalt men ’t uit, om ’t fyn te hakken; daar na doet men ’t in een Kasserol met Boter,
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Zout, Peper, Nagelen, en andere Speceryen. Men laat het nog wat stoven, doet’er
daat na wat witte Wyn, en Pieterseli by, en als men denkt dat het gaar is, doet men’er
dojer van Eijeren by, met Verjuis beslagen, en dist ze daar na op.

Varkens-schouder.
Een Varken-schouder is uitnemend, als hy mals en wel is gereed gemaakt; en zie
daar, hoe men ze klaar maakt. Men heeft een Schouder, die men maar tien, of twaalf
uren in ’t zout laat; daar na steekt men ze aan ’t Spit, waar aan men ze veel eer te
gaar, als niet genoeg laat worden, alzo ’t Varken van aart is, gants deurbraden te
worden gegeten. Dit gedaan zynde, en als die Schouder gaar is, neemt men ze van
’t vuur; en eer men ze opdist, maakt men daar een Saus Robert over, die op deze
wyze gemaakt wordt.
Neemt Boter, laat ze wel heet worden, laat’er een Uijen in gaar worden, die aan
vierkante stukjes is gesneden, of Look. Doet’er daar na een glas Wyn, of wat
Wyn-azyn in, welke gy zult smaklyk maken, met Zout, Peper, Muskaatnoot, een
lepel Vleesnat. Dist ze daar na op, na dat ge daar wat Mostert hebt by gedaan.

Andere manier, om Ham gaar te maken.
Wy hebben reeds gezegd, dat men de Ham wel laat zout vatten; en als men ze daar
uit neemt, laat men ze een tyd lang in de Moer van Wyn weken; daar na laat men ze
roken, ontrent twe Maanden. Als men ze wil laten koken, steekt men ze twe dagen
in de Aarde, daar na wast men ze af, en laat ze koken in een Ketel met Hooi.

Anders.
Men legt een Ham in de Moer van Wyn, om ze rood te doen worden, daar na wast
men ze wel af, doet ze in een Kasserol met een Pond Kuddeboter, en een Halfpint
witte Wyn, enige Laurierbladen en wat Nagelen. Die Kasserol sluit men met ene
andere, en om te maken, dat’er de Lucht niet by kome, of ’t Sap daar uit niet vervliege,
neemt men Deeg, en smeert die rondom de Kasserol, daar ze op een sluiten.
Om te weten, of de Ham gaar is, moet men ’t Zwoord daar af lichten, en steken
een Rietje in ’t Vlees, zo’er dit in wil, is ’t een bewys, dat ze gaar is. Daar na neemt
men’er ’t Zwoord gants af, en steekt Nagelen tussen ’t Zwoord en ’t Spek, en enige
bladen Laurier.
Men neemt nog andere stukken van een Varken, die men gebraden aan ’t Spit, of
op den Rooster eet, zonder te zyn gezouten. Deze zyn, de Nek, en Krapjes, en Lapjes.

Lapjes en Krapjes van een Varken.
Neemt de Lapjes en Krapjes van een Varken, laat ze wel snerken, in een Reuzel-vet,
neemt ze af, en dist ze op met Citroen-sap, of Sausse Robert.
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Men gebruikt ook de Lapjes, om te hakken, en maakt ze gereed, gelyk men van
Lapjes Kalfvlees doet.

Varkens-voeten.
Als men Varkens-voeten wil eten, zonder veel werk’er van te maken; men neemt ze
uit het zout, men laat ze daarna koken, en als ze gaar zyn, legt men ze op den Rooster,
en daarna dist men ze
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op met een sauce Robert; of men eet ze koud met Azyn en Peper.

Varkens-voeten gesnerkt.
Men maakt een gesnerkt met een Varkens-poot, doendeze op de Rooster braden;
men snydt ze daarna aan stukken, om ze in de Boter te braden; dit gedaan zynde,
doet men daar Uijen by aan kleine vierkante stukjes gesneden, die men doet braden;
daarna doet men’er een glas Wyn, of twe by, Zout, ’t geen volslagen nodig is, zo wel
als de Peper en Nagelen; men laat alles redelyk droog worden, daarna doet men’er
een scheut Azyn by, als zy gaar zyn, doet men’er Mostert by, en dist het warm op.

Varkens-voeten op zyn St. Menehout.
Men maakt nog de Pooten op zyn St. Menehout gereed; en om daar in te gelukken,
snydt men ze in tween, doet ze in een Pot, op welks grond sneedjes Spek leggen;
daarna een van de Varkenspooten, en dus tot dat de Pot vol is. Neemt daarna een
glas Brandewyn, een weinig Anys, wat Laurier, een half pintje witte Wyn, dekt alles
met de sneedjes Spek, en een dekzel, dat wel sluit, en dat men met Deeg toesmeert.
Zettende daarna die Pot op de kolen; laat ze koken in dien staat, tien, of twaalf uren,
zonder’er meer dan matig vuur aan te geven, om ze een koken te geven, dat ze in
dien staat brengt, waar in wyze wensen. Dit gestoofd vereist veel naarstigheid; dit
gedaan zynde, doet ze, als zy gaar en koud zyn op de Rooster braden, na dat ze met
het kruim van Brood zyn bestrooid, en dis ze heet op.

Uitnemend Varkens-hoofd, op zyn Piemonts, door M. Lemery.
Neemt een verse Varkens-kop met de Pooten, laat ze met malkander koken, tot dat
gy’er de Beenen licht uit kunt halen: neemt ze van ’t vuur en hebbende’er ’t Water
uitlaten druipen, snydt de Ooren in kleine stukjes, zo wel als de Pooten, legt op een
stuk Lywaat het gedachte Hoofdvlees, leggende daar gedachte Ooren en Pooten op,
bestrooit het wel met Zout, Speceryen, gemaakt van Kaneel, Nagelen, Peper, Gember,
Muskaatnoot, en wat geraspte Oranjeschil; bind daarna alles in een Lywaat, en doet
het heet onder een Pers, daar gy ’t onder zult laten, tot dat het wel is koud geworden.
Dit blyft drie Maanden lang goed. Men moet het uit het Lywaat nemen, en zetten
het in een verglaasde Pot, en dekken het met een dekzel. Als men ’t gebruikt, snydt
men ’t aan sneedjes op een Tafelbord, met Azyn; men vindt’er die’er Suiker by eten.
Men stooft dit Hoofdvlees ook wel met Azyn, en zure, of zoete Appelen.

Anders.
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Men kookt een Hoofd van een Varke, of Koe, of beide te gelyk, tot dat’er de beenen
uitvallen; hakt het na dat’er de beenen zyn uitgehaald; kruidt en pepert het; maakt
het tot Zult, door persen, en legt het in Bierazyn; daar men ’t onder houdt.

Kinnebaks-hammen.
Deze zout men wel, en hangt ze in den rook.

Om de Pens, Voeten, Muil, in te leggen.
Neemt vier mengelen zoete Hui, doet ze in een aarden Pot, laat ze koken, schuimt
ze; doet’er dan in heele Peper, Foeli, Nagelen, Nootmuskaat, aan 4, of 6 stukken
gesneden; laat ze daar eens mede opkoken; neemt het af, laat het bezinken en koud
worden; giet het dan af, en doet’er drie pinten Wynazyn by; en legt’er het
bovenstaande in. Sommigen gebruiken Bierazyn.

Varkens-worst.
Neemt drie Pond gehakt Vlees, twe Notenmuskaat, een lood Peper, niet al te klein
gestooten, een handje vol Zout; kneed dit onder een; vult dit in schoon gemaakte
Darmen. Zo gy ze rooken wilt, moet gy Koeje darmen nemen; en leggen ze een dag,
of drie in de Pekel.

Gortbeulingen met bloed.
Neemt Garste Gort, zo veel als u belieft, giet daar op kokend water, laat ze daar in
staan tot dat de Gort is gezwollen, neemt dan laau Varkensbloed, giet het deur een
doek, doe’er zo veel by, als van doen is, om ze rood te maken. Neemt tot ider pint
een Neutemuskaat, een vierendeelloods Kruidnagelen, stoot het klein; Zout naar
believen; roert het wel ondereen met Varkensreuzel, of Osse Nierenvet; vult het in
schoone Darmen, die gy maar half moet vullen; om niet uit te koken. Men laat ze
daar na zachtjes koken een uur lang.
Sommigen roeren’er Lever onder, maar dan kruidt en zout men ze wat beter, en
doet’er wat meer vet by.

Beulingen zonder bloed.
Neemt Havergort; maakt die Gort vochtig met schoon heet water, en tot ider pint een
vierendeel Korenten, een Muskaat-noot, een halflood Kaneel gestooten, wat zout en
Ossevet, vult ze slap met wat Varkens-reuzel, en laat ze een half uur koken.
Enigen doen onder die Gort ook fyne Koek; die oudbakken is.
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Leverbeulingen.
Neemt Varkens-lever, kookt ze gaar, schuimt ze schoon, raspt ze klein, als zy koud
is; neemt een half pintje zoete Melk, een stuiver oudbakken Wittebrood, dat fyn
geraspt is, na dat’er de
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korsten zyn afgesneden; ziedt het te nemen tot een pap, doet’er een goed stuk Boter
by; als zy byna koud is, roert ze onder de Lever, neemt 8, of 10 Eijeren, klein geklopt,
wat Zout, Peper, Nagelen, Neutmuskaat, Foeli; stoot alles klein, en voorts wat
gesmolten Boter; en als ’t alles wel gemengd is, vult het in de Darmen; maar vergeet
de Reuzel niet; en laat ze daarna een uur koken.
varkens-brood. Cyclamen; in ’t Latyn.
Beschryving. ’t Heeft een dikke-, ronde-, vleessige Wortel, de Bloemen komen
enkeld op een steel, uit de Wortel. De Bloem bestaat uit een blad, dat vyf, of zesmaal
is gesneden, en op den bodem omgekruld, alwaar zy zyn verdeeld. De punt van de
Bloem, wordt een klein vleezig rond, daar verscheiden ronde Zaden in zyn, die in
de aarde gestoken, Wortels worden.
De soorten. Zie in Hubners Kunstwoordenboek. Men vindt by de Liefhebbers’er
verscheiden soorten van; daar niet genoemd.
Maar de eerste en twede soorten zyn vry hard. Deze kweekt men aan door ze te
zajen, als ’t Zaad ryp is, in Tobben van nieuwe zandige Aarde. In den tyd van vier,
of vyf jaren beginnen ze te bloejen; maar dan zyn de Wortels klein, en geven weinig
Bloemen. En gelyk de Wortels jaarlyks aangroejen, zo worden de Bloemen ook naar
gelang meerder; zo dat men ze heeft, die veertien duimen omtreks, en wel honderd
Bloemen hebben.
De beste tyd om deze Bloemen te verplanten is Juny, of July, kort na dat de Zaden
volkomen zyn. Maar men moet ze niet lang buiten den grond houden: want de Wortels
zyn geschikt om nieuwe vezels uit te schieten, met het eerste vochtige weder, na dat
de Zaden zyn afgevallen, en zy brengen in den tyd, ontrent van zes weken, Bloemen
voort, die op enkelde stelen staan, eer dat’er Bladen op komen. Na dat de Bloemen
hebben gebloeid, komen de groene Bladeren voor den dag, die’er den gantzen Winter
aanblyven; en een sterk groen, met wit geschakeerd hebbende, maken ze in de Winter
een fraai aanzien. Daarna krullen de stelen van de Bloem, besluiten het schepzel van
de vrucht, waar door ze van de groene Bladen wordt bedekt, en voor vorst beschermd,
en ontrent Juny hebben de Zaden hunne volkomentheid.
’t Derde soort moet als ’t twede gehandeld worden.
’t Vierde en Zevende zyn tederder, dan de voorgaande, en moeten worden in Potten
gezet, en swinters onder glaze Ramen, of in warme plaatzen worden bewaard. Deze
brengen hunne Bloemen vroeg in de Lente voort, zo de Vorst ’t niet belet. De Zaden
van deze zyn ontrent den zelfden tyd ryp, en moeten gezaaid en gehandeld worden,
als de voorgenoemde, maar de doozen van Zaden, of jonge Planten, van dit soort,
moeten ’s Winters worden bewaard.
’t Vyfde en zesde soort, kan nog minder koude en vocht verdragen. Deze moet
men in Potten bewaren met ligte en zandige aarde vervuld, en by den Winter moeten
ze in Huis worden gezet, maar dicht by ’t glas zyn geplaatst, alwaar ze zo veel vrye
en open lucht genieten, als mooglyk is; als het weder ’t maar wil toelaten. Want zo
ze onder andere Planten worden verdrukt, of te naau by een worden gezet, schimmelen
ze en rotten ze. Zy moeten ook ’s Winters niet veel waters hebben; dit doet hun al
zo veel kwaad. Als zy gewaterd moeten zyn, moet hun niet te veel gegeven worden.
In de Zomer mag men deze Planten wel in de open lucht zetten, als hunne groene
Bladen zullen afvallen; op welken tyd gy ze zult brengen op een plaats, daar ze de
morgen Zon tot elf uren hebben; maar zo lang de Wortels gene Bladen hebben,
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moeten ze weinig, of geen water hebben, om dat ze zich op dien tyd de vocht niet
kwyt kunnen maken. Deze is ook de bekwamen tyd om de Wortels te verplanten, of
van aarde te verversen. En als in de Herfst de warmte afneemt, kan men ze beter in
de Zon zetten; laten ze daar tot October, eer men ze in huis haalt.
Tegen Kersmis zullen de Wortels beginnen te bloejen, zo ze gezond zyn; en blyven
dat doen tot AApril. Zo gy’er Zaad van wilt hebben, moet gy de Potten zo laten
plaatzen, dat ze veel verse lucht ontfangen; want als hunne Bloemen in huis worden
opgekweekt, brengen ze zelden Zaden voort. Deze Zaden zyn in July ryp. Dan moet
men ze terstond in Potten, of Kassen zajen, met goede lichte ongemeste Aarde. In
de Winter moeten ze onder een Raam worden gezet; en in de Zomer eveneens gezet
worden, gelyk van de oude Wortels is gezegd; dragende zorg, dat men ze, wat groter
geworden, wat wyder van een zet, als zy twe jaren oud zyn, en zo van tyd tot tyd,
naar de mate dat de Wortels in grootte toenemen, moet gy ze wyder van een zetten;
en in vier, of vyf jaren tyd zullen ze beginnen te bloejen; wanneer men elke Wortel
een byzondere Pot moet geven, die in ’t eerst klein mag wezen, maar groter moet
zyn na dat de Wortel groter wordt. Zie Miller.
Krachten. De Wortel van de Cyklamen in poejer, of afziedzel genomen, zet het
slym uit het gedarmte af, en doet de Waterzuchtigen water lossen. De geur der
Cyclamen maakt onvruchtbaar.
varkens-gras. Polygonon Arrhen in ’t Grieks geheten, is een soort van gewas, dat
op wegen en schrale plaatzen, met vele dunne Rysachtige takjes langs de aarde en
wegen kruipt; dat in vele knoopjes verdeeld is, waar aan lange groene smalle Blaadjes
groejen, en uit die leedjes kleine Bloemtjes, waar na driekantige Zaadjes groejen.
Plaats. Zy wast op onbeboude plaatzen, bedekt dikmaal de wegen.
Tyd. Men vindt het by na een gans jaar door groen, met Zaden en Bloemen.
Krachten. ’t Heeft een samentrekkende kracht; ’t zou voor Bloedspuwen goed
wezen, Buikloopen genezen, of ’t Boord; gelyk ook de drup-
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pelpis; en ’t water maken bevorderen; in Wyn ’t sop gedronken, en een uur voor de
koorts genomen, zou het genezen, en doen wegblyven; den Vloed der Vrouwen
stelpen; in ’t Oor gedropen derzelver pyn genezen; met Honig, of Wyn gezoden, is
’t goed voor verzweringen der schamele deelen. De Bladeren zyn goed voor de brand
der Maag, Bloedbraken, Buikloop, Kruipende zeeren, Wilt vuur, Roos, Roodhond,
Ontsteking, Watergezwellen, verse Wonden.
varkens-venkel. Peucedanum.
Beschryving . ’t Is een Plant, die volgens Dioscorides, een Stengel, die mager,
gegroefd, en als die van Venkel uitwerpt. Van zyne Wortel komt een dik haair, dat
vol sap en van kwade geur is.
Plaats. Zy groeit op Bergen, die zeer schaduwryk zyn, en in moerige plaatzen.
Eigenschappen. Men maakt een insnyding in de Wortel, als zy teder is, en men
laat in de schaduwe ’t sap drogen, dat daar uitkomt; om dat zo men ’t in de Zon liet
drogen, al zyn sap zoude vervliegen. Men gebruikt haar Sap, en Gom, en hare Wortel.
’t Sap heeft de meeste kracht, om dat het heet ontbindende, deurdringende,
verdunnende, en insnydende is. Dus is ’t zeer goed voor de hardigheden van de Milt,
voor de Long, Borst, voor alle ziekten, die van grove lymige stoffen komen; om dat
het de kracht heeft van verdunnen, ontbinden, fynmaken; in een holle Kies gestoken,
neemt het’er in een ogenblik de pyn van weg; maakt vlees, en lidtekens. De Wortel
is heet in de tweden graad, en droog in den derden. Zy heeft de zelfde kracht als het
sap, en schoon ’t zo heet niet zy; zy is niet te min zo opdrogend, dat het strootjes en
schilfers van beenen doet scheiden, als zy’er droog wordt opgelegd, zy is zonderling
voor kwade zeeren, en moeilyk te genezen.
vastekleur, is een Kunstwoord van Verwers; men noemt een Vastekleur, die aan ’t
verschieten niet onderhevig is, en daar men alles aan gedaan heeft, om ze
volmaaktheid te geven. Zie kleur.
vat. Zie ton en roejen.
vathout wordt Eikenhout geheten, dat gekloofd is aan duigen, en daar door in staat
gemaakt, om’er Vaten van te maken.
vatten is een Kunstwoord van den Tuinbouw, waar mede gemeend wordt, dat iets,
’t geen ergens is ingezet, groeit. Dus zegt men van Boomen, Planten, Enten en ’t
Soogen, dat ze vatten.
vee. Door dit woord begrypt men alle viervoetige Dieren, die tot den Landbou dienstig
zyn, of den Mens tot voedzel strekken. Men onderscheidt de laatste in twe soorten,
te weten in Horenbeesten en Woldragende Dieren. Tot de eersten behoren de Ossen
en Koejen, tot de laatste de Hamels en Schapen, en zo men wil, de Bokken en Geiten.
Wy zullen hier handelen van ’t voordeel, dat men van ’t Vee kan trekken, om zyne
middelen, en hier door den rykdom van gans Vrankryk te vermeerderen, en de
armoede der Landlieden te verminderen.
Vooreerst zyn’er Koejen, die twemaal meer Melk en Boter geven, dan de Franse.
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Ook vindt men Schapen, die twemaal Lammeren in ’t jaar, en twemaal meer, en
fynder Wol geven, dan die in Vrankryk.
Aangaande de magere Landen, men heeft Geiten, die ook twemaal meer Melk
hebben, en beter dan de gemeene soort, wiens hair fyn en goed is, om Kamelot van
te maken. Alle deze dieren hebben in Vrankryk wel getiert.
Zo men overal zulke Schapen hield, zou men de Wolle vermenigvuldigen, en de
Lakens beter koop hebben.
Zo men zulke Koejen en Geiten aanfokte, zou men Melk, Boter en Kaas, in
overvloed hebben: de Handwerks- en alle Arme lieden, zouden beter koop leven, en
hunne handwerken insgelyks in prys afslaan.
Dit ras van Schapen en Koejen is uit de Indien naar Holland, en van daar in
Vrankryk gekomen, reets voor langen tyd, en tieren’er zeer wel. De eerstgenoemde
werden na de Moerassen by Charante, en naderhand na die van Aunis en Poitou
gebragt; ook vindt men ze by enige Liefhebber in de aangrenzende landstreek. Men
heeft nauwkeurig gelet, op de wyze om ze groot te brengen, te voeden en te handelen,
als mede op hare ziekten en geneesmiddelen.
Indien deze Schapen, die men Vlaamse hiet, door ’t gantse Koninkryk wierden
aangefokt; zou men’er vooreerst veel meer van deze Dieren hebben, dewyl ze jaarlyks
twe, somwyle vier Lammeren werpen. Ten twede, zo men’er al niet meer aanfokte
dan nu tegenwoordig, zou Vrankryk evenwel twemaal meer Wolle hebben; de
vremdelingen zouden’er gene inbrengen, en ’t geld zou niet buitens lands gaan.
Daar en boven zou al het arme volk gemakkelyker leven. Waar van het grootste
gedeelte niet dan brood eet, zonder een druppel nats, zonder Boter, Melk en Kaas,
vooral in de voorsteden van Parys; men zou dus dit Manna vermenigvuldigen, en de
Koning zou voor altoos gezegend en geroemd blyven, by alle ellendigen, die nu een
kwynend leven leiden.
’t Is gemakkelyk de aanfokking van al dit Vee, door ’t gantse Koninkryk in te
voeren, zonder dat het den Konink, of het volk iets hoeft te kosten. Eer ik zulks
aantone, is ’t goed enige zwarigheden op te lossen, die men’er tegen kan maken.
1. Men zal zeggen, dat deze Koejen en Schapen veel van hare vruchtbaarheid
verloren hebben, in ’t overbrengen uit de Indien na Europa, en dat haar soort moet
verbasteren, komende uit een vette in een magere Weide.
2. Dat het veel zal kosten haar te voeden, en dat bygevolg die onkosten het voordeel
evenaren, dat men’er van trekt, of zelfs overwegen.
3. Dat in de magere Landen, daar weinig voeder is, het Vee, gedurende den Winter,
zal ver-
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gaan, of ten minste kwynen, vooral de jonge Lammeren, als de Moers geen Melks
genoeg zullen hebben om’er twe te zogen.
4. Dat dit slag van Koejen, Schapen en Geiten duur zal komen te staan, en dat
men’er geen genoegzame menigte van zal vinden, om gans Vrankryk te voorzien.
’t Is waar, dat alle soorten van Dieren, die men uit Indien en uit de warme Landen
in Vrankryk overbrengt, veel verbasteren. Maar deze Dieren zyn eerst uit Holland
daar heen gekomen, op moerassen daar vette Weiden zyn, en van deze moerassen
in magerder landen, en evenwel hebben ze overal meer, of min wel getiert, en altoos
die dubbele, of driedubbele vruchtbaarheid behouden, boven anderen, die in ’t zelve
Land waren, gelyk ik uitdrukkelyk heb gaan zien, en’er naukeurig agt op geslagen.
By voorbeeld in Holland, zyn deze Koejen en Schapen groter, schoner en geven
meer Melk en Boter, dan in Vrankryk: die in de Moerassen van Vrankryk zyn meer
dan andere in magere Landen; maar zy behouden, als gezegd is, haar voordeel boven
de Inlandze; ’t gene nu volstaan kan om te zeggen, dat, zo men ze overal in Vrankryk
aankweekte, men eens zo veel Wolle, Melk, Boter en Kaas zouden hebben.
Wy zien dat alle Beesten, uit Indien gebragt, die ’t onder ons kunnen houden,
vruchtbaarder zyn, dan de onze. De Duiven, met Pluimvoeten, zyn uit Indien gekomen:
wanneer deze wel gevoed worden, krygen ze maand voor maand jongen. Dog, zo ze
al niet meermalen Broeiden, dan in Vrankryk, zyn ze altoos twemaal vruchtbaarder;
gelyk de ondervinding leert. Dit komt dan by haar soort toe, en niet by het voedzel.
Eveneeens is het gelegen met de Indiaanse, of kalkoense Hennen; hoe mager het
Land ook mag wezen, en schoon ze geen beter kost krygen, dan ander Gevogelte;
zullen ze egter altoos groter zyn dan de gemene, al was ’t dat ze niet dan op de Weide
gingen grazen, en dat de gemene Hoenders met zuiver Koren gemest wierden.
Om verder te tonen, dat het soort meer toebrengt, dan het voedzel, in de Moerassen
van Poitou, en andre omleggende plaatzen; zyn’er gemene Schapen, die te gelyk met
de Indise gaan weiden; evenwel geven de eerste jaarlyks maar een Lam, en eens zo
weinig Wol dan de andere, die uit Indie zyn gekomen, en Vlaamse hieten, schoon
deze op dezelve weide gaan, en eveneens gehandelt worden. Ik heb gezien (zegt de
Heer Calloët) op verscheide plaatsen, vooral op twee Landhoeven, dicht by een
gelegen, dat op de ene niet dan gemeene Schapen waren, die maar een Lam in ’t jaar,
en Wolle naar mate op brachten, en dat op de andere, die’er allernaast was, Vlaamsche
waren, die altoos twe, en somwyl vier Lammeren kregen.
Een van deze Landluiden zeide my voorleden jaar, dat hy een Schaap had, ’t welk
hem zonder missen vier Lammeren elk jaar gaf, en in dat jaar, waar van hy toen
sprak, had het hem zes Lammeren gebracht in dertien maanden. Zulks werd bevestigt
door zyne Buren, in de tegenwoordigheid van zeven, of 8 personen van aanzien. Die
Landman hiet Maireaux Vergneau, en woont in de Moerassen, bygenaamt de Wilde.
Wat de meenigte van Wolle betreft, de Weide alleen doet’er niet toe, nog de grootte,
of ’t postuur; maar het meeste hangt van haar Ras af. Men vind in deze Moerassen
zekere basterd Schapen, geteeld van een Vlaamsen Ram, en gemene Schapen, die
niet groter zyn dan hare Moeders, en echter geven ze twemaal meer, en fynder Wolle;
schoon ze in dezelve Weide, en dezelve Stallen zyn.
Wy leeren zulks uit de ondervinding, in het ras van Honden; deze heeft glad, een
ander lang, een derde dik haair. Een Hazewint, by voorbeeld, en Boerehonden, hebben
kort haair, en kunnen niet geschoren worden. De Waterhonden en Leeuwtjes daar
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en tegen, hebben lang en dik haair, en kunnen twe, of driemaal ’s jaars geschoren
worden, schoon ze in ’t zelfde huys, en met de zelfde kost gevoed worden.
Zo gaat het ook met de Vlaamse koejen uit Indie gekomen, die het gantse jaar
door, zonder ophouden, Melk geven, schoonze met Kalf, en naby den kalftyd zyn,
op drie, of vier dagen na: terwyl een Franse Koe geen, of zeer weinig Melk geeft,
twe, of drie maanden voor datze kalft.
Deze Vlaamse Kalveren zuigen niet; men speent ze aanstonts den eersten dag, en
brengtze op met Biest, maar de Franse kunnen niet gespeend, noch aan die dikke
Melk gewend worden, alzo zy’er van sterven, gelyk de ondervinding leert, en wy
naderhand zullen zeggen. Wil men nu de Kalveren van Franse gemene Koejen
opbrengen, die op zyn minste een, of twe maanden zuigen, zie daar dan vier, of vyf
maanden, dat deze Koejen geen melk geven. Maar de Vlaamse gevenze het geheele
jaar door, en twemaal zo veel als de Franse, zo dat ze twe, of driemaal zo veel winst
aanbrengen, dan de gemene Koejen. Ook is het een eigenschap van de Vlaamse soort,
datze niet vet worden, zo lang men haar melkt. Alles wat zy eten, wordt tot Melk en
Boter, en zy blyven altoos mager. Daar en tegen de Franse worden dadelyk vet; als
de Weide te vet is, geven ze geen Melk meer.
Men ondervindt daar en boven in de Moerassen van Poitou, dat, alhoewel men
gemeene Koejen op de zelfde Weide laat gaan met de Vlaamse, zy echter op de helft
na zo veel Boter noch Melk geven; en de gemene Kalveren komen niet by de grootte
van d’andere, schoonze vier, of vyf maanden zuigen; en de Vlaamse in het tegendeel,
den zelven dag, als ze ter weereld komen, gespeend worden, en niet drinken dan
Biest.
Een zeker landman van een Moeras in Poitou heeft my verklaard, dat hy dikwils
bezocht had de gemeene Kalveren te speenen; maar dat zy t’elkens sterven: dat een
Kalf eens maar enen dag

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1183
ontwent van ’t zuigen, niet meer wil zuigen, noch zyne moeder, noch een andere; en
kan ook niet gewend worden Melk te drinken, gelyk de Vlaamse.
Te willen zeggen, dat deze Schapen en Koejen, meer sleten dan de Fransen, zo
datze veel kosten om t’onderhouden, vooral in den Winter, en dus het voordeel te
niet gaat. Zulks is niet waar.
Zy eten gants niet meer dan de andere; gelyk een groot mens niet eet naar mate
van zyn lighaam; noch een groot Paard, dat echter groter dienst doet; waar van daan
het oude spreekwoord by de Fransen: petits Valets, petits Chevaux, gâtent victuailles:
kleine Knechts, en kleine Paarden, verdienen de kost niet.
Ik weet het by ondervinding, zegt de Heer Calloët, (wiens woorden wy ook in het
vervolg bybrengen) alzo ik dertig tot veertig Koejen des Somers hebbe, zo grote als
kleine, dog de een eet niet meer dan de ander.
Wat het voeder belangt in den Winter; wanneer men daar ontrent veel gebrek pleeg
te hebben; zo zyn’er drie middelen, (waar van hier na) volgens de natuur van ’t Land
en Luchtstreek, daar men in is, om deze Dieren goedkoop te voeden.
Te willen zeggen dat het moejelyk zal zyn, dit soort van Koejen en Schapen, door
het hele Koninkryk aan te fokken, is mis. Zie hier de redenen, waarom.
1. Ontrent de Schapen is niets gemakkelyker, dewyl men niet meer dan enen
Vlaamsen Ram nodig heeft, voor een kudde van gemene Schapen; want alle die’er
van voortkomen, zullen, gelyk de Vlaamse, twemaal ’s jaars Lammeren, en twe- tot
driemaal meer en fynder Wolle geven, dan de gemene Schapen: ’t welk in alle
Moerassen van Poitou bezocht, en waar bevonden is, ook elders daar men dit slag
van Schapen heeft. Een Ram kan voor vyftig Schapen dienen.
Wat meer is, zulke jonge Rammen, die men bastaarden noemt, hebben dezelfde
deugd, als hun Vader, en zetten haar over op hare jongen; dan deze bastaarden zyn
zo fraai niet, waarom het raadzamer is, altoos een Vlaamsen Ram te hebben uit de
eerste hand. Het voordeel is zo veel te groter, even eens, of men een goeden en
schoonen Hengst had.
2. Deze Rammen kan men uit de Moerassen van Poitou halen, zo lang’er enige
zyn, dog daar zyn’er een goede menigte. Zy blyven goed van 8. maanden, tot 4. jaren
ouderdoms. Ook zou het dienstig zyn, dat men in die Moerassen verbood, gene van
dat slag om-te-brengen, noch te lubben. En zo dat niet genoeg was, kan men’er uit
Holland van den Zeekant ontbieden, en daar meê de Franse landen voorzien. Zy
zouden heel schielyk vermenigvuldigen: want honderd Rammen, zouden in ’t jaar
vyfduizend schone Lammeren uitleveren; en deze vyfduizend zouden altemaal weder
in ’t zelve jaar jongen krygen. Dus zouden’er reets genoeg zyn, om’er het gantse
Koninkryk meê te voorzien.
3. Om de grootte van deze soort te behouden, en altoos schoone Rammen te hebben,
zal het dienstig wezen, dat’er in ieder Landstreek enige van deze Vlaamse Schapen,
of ten minste van de beste bastaarden waren; voor eerst, om het volk reets met het
eerste jaar t’overtuigen, dat het waar is ’t gene men hun zegt, dat deze Schapen
twemaal ’s jaars Lammeren, en twemaal meer Melk geven, dan de gemeene van dat
Land. Ten twede om het soort van fraje Rammen te behouden.
4. Alzo de Landsman bezwaarlyk is over te halen, zelfs tot zyn beste, om reden
dat hy te voren dikwils bedrogen is, onder voorwendsel van een schynschoon goed;
zal het raadzaam zyn de Priesters en den Adel te verzoeken, hun zulks te vertonen,
en ’t voorbeeld daar van te geven. ’t Is immers zoet voor iemand, die honderd Schapen
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heeft, dat hy voor tien, of twintig gulden onkosten, jaarlyks drie, of vierhonderd
guldens meer dan anders kan winnen. Hier na zullen we zeggen, hoe men deze
Rammen moet voeden, nevens de Lammeren, die ’s Winters komen, dat zonder
onkosten geschiedt. Zy zullen’er groter en vetter van worden, en eens zo veel gelden,
als de gemeene. Ik zal met enen zeggen, hoe ze opgebracht, gehandeld, en van hunne
Ziektens moeten genezen worden.
Wat de Koejen betreft, het voordeel daar van is magtig groot; gelyk wy gezegd
hebben, twe-, of driemaal meer, dan van de gemene. Om dan dezen Vlaamsen aart
door ’t gantse Koninkryk aan te fokken, is het raadzaam in de Provincien te beginnen,
en op zulke plaatsen daar de weiden best zyn, gelyk sommige Landen van Bretagne,
Normandye, Auvergne, enz. en ze vandaar over te brengen in de naastaangrenzende
Provincien.
Hier toe zal men enige van deze Koejen nemen uit de Moerassen van Poitou, of
daar ontrent, en dewyl men van dat groot voordeel niet zal overtuigd worden, dan
na ze een jaar by zig gehad te hebben, zal het raadzaam zyn haar te verkoopen op
credit aan welhebbende luiden, om ze dadelyk te doen aanfokken, anders zou dat
slepende gehouden worden.
Ook zal men enen Vlaamsen Stier moeten hebben, van ’t beste soort, in yder
Landstreek, daar men ze wil aanfokken, en enige Edelluiden, of aanzienlyke Mannen
verzoeken om ze voor zig te nemen, en voor deze Koejen te gebruiken: zo hy groter
menigte kan voldoen, dan men van deze Vlaamse Koejen heeft, kan men hem ook
de gemene laten bespringen, dog van ’t schoonste soort.
Dus zullen hare Kalveren veel groter worden, en met der tyd meerder Melk geven,
ja byna zo vrugtbaar zyn, als de Vlaamse, op een derde na; dat is te zeggen, na de
twede, of derde voortteling kunnen hare Kalvers ook gespeend worden. Het zou best
zyn, enige vryheden toe te staan, aan de genen, die zulke Stieren houden, gelyk men
doet ontrent de Hengsten in Poitou.
Een Vlaamse Stier kan van zyn twede tot vierde jaar dienen. Na dien tyd wordt
hy te wild. Zo
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men hem noodzakelyk moest gebruiken, kan men hem vasthouden, gelyk de Ezels
van Mirebeau. Maar men zou wel haast Stieren genoeg overal hebben, zo wel als
Vlaamse Rammen, mits verbiedende hen te lubben, of te doden.
De Geiten kan men overal aanfokken, in de magere en onvrugtbare Landen, daar
men gene Koejen kan houden. Wat roem voor den Koning en zyne bedienden, zo de
gantse natie hunne goedheid en mildadigheid gevoelde? GOD laat regenen op de
dorre Steenrotzen en Woestenyen, en draagt overal gelykelyk zorg voor. Deze Geiten,
als gezegd is, geven 2 tot 3 maal meer Melk, dan de gemene in Vrankryk, en zyn
ook beter, zo wel als de Kaas. Het hair is fynder, en zy dragen wel driemaal zo veel
hair, als de gemene Geiten, daar men Kamelot van kan maken. Men kan ze over
Marseille krygen, en van daar in de Zeekusten overbrengen, die ze vervolgens kunnen
verzenden.
Men behoorde insgelyks Bokken van die soort aan te fokken, gelyk van de Stieren
gezegd is. De Bastertgeiten zullen na dezelve, met der tyd, aarten.
Om nu weder op de wyze te komen, hoe men ze moet behandelen en opkweken,
en ’s Winters goedkoop te voeden; zo bestaat
1. Het voornaamste geheim, om groot, schoon en deugdelyk Vee te hebben, hier
in, dat men de jongen wel opbrenge, even als de schoonheid der Boomen bestaat in
een goede Entery en deugdzame planting. Betreffende de Lammeren, die in den
Winter komen, wanneer hare Moeders weinig Melk hebben, en bygevolg gene twe
teffens kunnen zoogen, die sterven, of kwynen, ten zy men een van de vier middelen,
die wy in ’t vervolg zullen aanwyzen, ter hand neme, na ’s Lands gelegentheid.
Ik spreek hier van geen Hooi, dat het gemene voedsel is; maar zo men daar te
weinig van heeft; zie hier dat zelfs beter is dan ’t Hooi, en ’t geen haar byna zo veel
Melk doet krygen als in den Zomer, namelyk, het zyn zekere Rapen en Knollen, die
men in Julius zaait, en voor de vorst uit de aarde haalt, en klein hakt, gelyk we
naderhand zullen zeggen. Men geeft’er ’s avonds ontrent een hoed vol van aan de
Schapen.
2. De Rapen worden in lichte, de Knollen in zware en vochtige Aarde gezaaid, en
dus kan men overal een van beide hebben. Als men’er een menigte van heeft; by
voorbeeld, 20, of 30 Karren, en geen plaats genoeg om ze des Winters voor den
Regen te dekken, waar door ze schielyk zouden wegrotten, zo moet men een byzonder
huisje maken om ze te bewaren, (waar van hier na)
3. Deze Rapen en Knollen laten zig zajen na de eerste Gerst, en dus kan men op
den zelven grond twederlei Oegst hebben in een jaar; dat ik by ondervinding weet.
Hier toe moet men de Aarde wel bereiden, haar licht en zacht maken, want ze is na
de Gerst redelyk hart: zulks kan gemakkelyk geschieden met eggen, van my eige
uitvinding, van dewelke ik naderhand zal spreken.
Zie hier een ander middel, om de Schapen des Winters de Kost te geven, en veel
Melk te doen krygen; welke kost in de magerste Landeryen en Heiden groeit. Op
onvruchtbare gronden wast, zonder het te zajen, een zeker Bies, of Lis, dragende een
gele Bloem, die met het begin van den winter bloeit. Hier van neemt men de teerste
topjes, en geeft’er een goede handvol van aan de Schapen, die Lammers hebben, of
met jong zyn. Dit zelve kruid is goed voor allerlei Beesten, Paarden, Veulens, Ossen,
Koejen, enz. Naderhand zal ik van een klein werktuig spreken, om met weinig kosten,
en in korten tyd, een redelyke menigte daar van te stampen.
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Deze Biezen zullen veel beter, voedzamer en lekkerder, ja zo goed zyn als ’t
Spaanse Gras, zo men ze in welbereide Aarde zaait, en kunnen by de tien jaar goed
blyven. Een Morgen van zulk bezaaid Land, is zo veel waart, als twe Morgen Weiland.
Om’er Zaad van te hebben, dat laat men door Kinderen byeen garen op de Heiden,
als het ryp is. Men heeft maar drie Mengelen nodig om een heel Morgen te bezajen.
Het is heel klein; om ’t dan egaal te zajen, moet men’er mede omgaan als met de
Rapen en Knollen, gelyk hierna zal gezegd worden. Men zaait het in ’t begin der
Lente.
Maar om buiten gemeen fraje Lammeren te krygen, met weinig onkosten, en daar
door een uitgeleze Kudde aan te fokken van Schapen en Rammen, waar van ’t
voordeel groter zal wezen, dan van kleine, zie daar eens wat men heeft ondervonden.
Niets voedt zo wel als Erreten. Die moet men maar niet tot pap laten koken, ze in
Koeje- of Geite-melk doen, geven deze Melk en Erreten aan de Lammeren, zo veel
ze willen eten, zy zullen’er wakker van groejen, en eens zo veel gelden. Men heeft
daar op een jaar de proef van genomen; en gaf ze aan een deel Lammeren, en rekende
de kosten daar van: maar die beliep niet boven vyf stuivers de kop, en men verkocht
ze voor veertig, of vyftig meer. Zo men gene Erreten heeft, zyn boonen goed.
Om ze aan ’t eten Van Erreten, en ’t drinken van Melk te gewennen, moet men’er
mede doen als met jonge Honden, doen ze hun in de mond, en met de vinger, ze
leeren drinken.
Zo men in een land is daar veel Stroo is, om de Schapen hun Bed te maken, moet
men nemen Brem en Rys, zo men ze heeft. Zo’er niets dergelyks is, moet men hunne
Stallen straten, zo dat ze wat afhellende leggen, op dat de Pis wegloope.
Om hunne ziekten te genezen, gelyk men beter doet, die voor te komen dan
genezen, zo laten we daar mede een aanvang nemen. Men kan niet beter doen, dan
Zout in een Zak, in hunne Stallen hangen. Zy zullen zo dra niet inkomen, of zy
zullen’er aan lekken; ten bewyze, dat het hun goed doet. Want die Dieren hebben
een ingeven, dat hen geleidt na ’t geen goed is, en hen doet het kwade vlieden.
Getuigen zyn daar van de Honden, die zekere Kruiden nemen, welke hem de Buik
zuiveren, de Ojevaar en anderen.
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Men moet niet zeggen, dat het Zout duur is. In een Land daar ’t nog duurder is, heeft
men geen zeven, of acht Gulden daar van, in een jaar nodig. Dit is weinig om uwe
Kudde te bewaren, en ’t sterven te beletten.
Als de Schapen ziek zyn, moet men ze terstond alleen zetten, dit weet elk. Maar,
zie daar een heerlyk middel, dat niet lang in gebruik is geweest; ’t is goed voor
Schapen en allerleije Dieren, Geiten, Honden, Koejen, Paarden, enz. Men heeft’er
een proef van genomen. Dit is een Braak-wyn. Men schreeuwe niet, die brengt
Beesten en Mensen om hals. De ondervinding gaat boven de rede. Die daar bang
voor is, neme daar in een, of twe de proef van.
Zie daar, hoe dat geneesmiddel met weinig koste gemaakt wordt. Neemt een pond
Spiesglas, een pond Salpeter, stoot alles fyn met malkander, steek daar, in een yzere,
of andere metale Pot, den brand in; als het genoeg gekookt is, doet daar Water, of
Wyn by; wast alles wel, en dan zal’er een stof over blyven, als een dik en donker
glas, ’t geen men de Lever van Spiesglas noemt. Zo men die moeite niet wil doen;
men zal ze in de Drogistwinkels, in alle Steden te koop vinden. Neemt een once
Lever van Antimonie, in een Lywaat gewonden, laat ze treken in een pint Wyn, en
naar gelang. De witte is de beste, men moet daar acht drachmen Sennebladen in doen,
en naar gelang. Wilt gy, kunt gy’er Suiker, Muskaatnoot, en andere heete Speceryen
in doen. De ziekten der Beesten, die over gaan, komen van koude en vocht. Als gy
daar gene Speceryen in wilt doen, zal ’t geneesmiddel zonder dat goed genoeg zyn.
Men heeft het op alle wyzen beproefd. Gy zult die Drogery vier en twintig uren laten
trekken, of ze die of viere Meserere laten koken.
Geeft een half pint, ’t welk men noemt een Demiseptier te Parys, van die Wyn aan
elk Schaap, even zo veel aan alle kleine Beesten; voor groten, als Koejen, Paarden,
enz. een pint.
Voor ’t voedzel, en ’t bestuur van een Ram; Geeft men hem dikmaal een stuk
Brood, Haver, of zaad van Hennup, ’t geen ’t beste is: want dat is ’t heetste. De
Dieren, die daar van komen, zullen sterker, moediger, groter zyn, en frajer van ras.
Uwe Ram zal daar by meer Schapen kunnen dienen, en deze zullen allen vatten.
Laat ons tot die Koejen komen, die twe, of drie maal meer Boter en Melk geven,
dan onze Franse, om redenen boven gezegd, en die door ondervinding zyn bevestigd.
Zie daar, hoe men ze opkweekt, handelt, voedt met zoweinig kosten, als de gemene,
voor al gedurende den Winter, en hoe men ze doet overvloed van Melk krygen.
Men kan hunne Kalven den zelfden dag spenen, dat ze zyn ter wereld gekomen.
Men handelt ze dus ook in ’t veld, om de Melk en Boter. Zo men mynen raad volgt,
zo raad ik dit te doen, als men by een grote Stad woont, alwaar de waren wel worden
verkocht; maar als men’er ver af woont, raad ik, de Kalven te laten zuigen, om
redenen naderhand te zeggen. Al laat men ze zuigen, zal de Moeder Melk genoeg
hebben, om te melken, en meer dan de beste gemene Koe.
Men heeft in de Moerassen van Maran, een basterd Koe gehad, van een Vlaamse
Stier, en gemene Koe, die twe Kalven te gelyk kreeg, die alle beide vier Maanden
zoogden, en zeer vet waren, en niet te min had de Moeder zogs genoeg, en ik liet ze
nog voor my melken. Om derhalven de grootte en schoonheid van ’t ras te behouden,
was ’t beter te werk te gaan, gelyk men in Poitou doet: de Kalven langen tyd te laten
zuigen; daar door zal men zeer grote Kalven en Ossen krygen, die sterk en krachtig
zyn, waar van’er twe zo veel, als andere vier zullen trekken.
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Ik heb in een, en ’t zelfde Land in Poitou, grote en kleine Koejen gezien, van ene
Vaâr en Moêr, de groten hadden lang gezogen, en de anderen hadden naaulyks
gezogen. Ik heb voorbedachtelyk in de Chartreux van Aurais in Bretagne geweest,
om een zeer groot en schoon Ras van Koejen te gaan zien, waar van de Moeders
klein waren. De goede Geestlyken zeiden my; dat dit waar geschiedt, om dat zy ze
lang hadden laten zuigen. Alles hangt daar van af, en ’t wint dubbelt. Een Edelman
van Poitou, laat de zyne een jaar lang zuigen. Als men ver van de Styeden af is, en
men de Melk niet verkoopt, moet men dat doen; ten minste moet men’er een deel
van zo opbrengen; om een goed Ras te hebben.
Zo men dicht by Steden woont, en de Melk duur verkocht wordt: zie daar, hoe
men doen moet. Laat een Vlaams Kalf zyn Moêr een Maand, of twe zuigen, melkt
het overige, dan zal zy nog meer geven, dan de beste Koe van ’t Land; of laat derzelver
Kalf een gemene Koe zuigen, en om ’t nog met meer voordeel te doen, laat het kalf
onder de Moêr, op ’t Land, ver van de Steden, daar de Melk niet wordt verkocht.
Om ze des Zomers met zo weinig weigrond, als de gemenen te weiden, moet men
weten, dat het Gras te oud, en ryp geworden, te hard is, en dit het Veê niet gaarne
eet, en ’t ook niet sappig is. Zo aan de andere kant, het Gras niet ryp genoeg is, en
al te teder, heeft het noch lyf, noch sap genoeg, en gaat het maar ’t lyf deur, en ’t
Veê eet’er drie, of vier maal meer van, als van ’t geen dat ryp is, en neemt’er niet
van toe, ik weet het by ondervinding.
Daarenboven bemint het Veê verandering van weigrond, gelyk een Mens
verandering van kost. In die grote Weiden gaat de helft van ’t Gras wel te loor. Zy
nemen het malste, en laten ’t hartste leggen, ’t geen droog wordt, en verloren gaat,
voor dien ’t met den voet wordt getreden. Op lekkere plaatsjes weiden ze zo na aan
den grond af, en houden zy ’t zo kort, dat het weinig groeit, hoe teder ’t ook is.
Een gemeen Man, om zyne Weiden zuinig te beweiden, zo ’t kan geschieden, en
de plaats het velen wil, moet zyn Weiland van een scheiden, naar
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gelang van ’t Veê, zo dat het niet heeft, dan voor drie, of vier dagen. Ik weet by
ondervinding, dat dan ’t gras vry beter schiet; dan als het lang beweid wordt, en
getreden met den voet, en als gy ’t zo ryp laat worden, en zo weinig als gy wilt, wordt
alles gelyk afgegeten, om dat gy weinig ruimte hebt, en ’t Veê zich beter vindt, by
verandering van Weide. Twe Akkers dus gescheiden, doen zo veel, als drie, die niet
zyn gescheiden.
Zie daar, hoe men met weinig kosten de Weiden van een scheidt. Is ’t op een Land,
dat men ploegen kan, zal dit schier niet met al kosten. Ter plaatse, daar gy uwe Sloot
zult maken, doet daar uwe Aarde aan den voet ploegen. Deze Ploeg zal in een dag
meer los maken en omhalen, dan vyftig Man zouden doen. Om deze grond op te
nemen, laten’er zo veel Mensen achter de Ploeg zyn, als van doen is, met houtte
beslagen Schoppen, gelyk die, waar mede men ’t Zout meet; men neemt met zo ene
beslagen Schop meer op, dan met drie, of vier Thuinmans schoppen. Men make
heggen naar gelang van het Land, al zou ’t niet zyn, dan van brandhout, dat zal meer
voordeel geven, dan de Heg gekost heeft; en gy zult de inkomsten van uwen Weigrond
verdubbelen.
Zo uwe Weigronden vochtig zyn, zo dat men daar niet kan ploegen, maakt dan
uwe scheidingen van wilge Horden, of anders met hout. ’t Eerste jaar bewaart het
voor uwe Beesten; ’t twede gebruikt het, en vlegt het van den grond af, om te maken,
dat het Veê daar niet tegen schuurt, en ’t doet sterven. Plant in uwe Weiden, vyf, of
zes struiken, by voorbeeld, zy zullen’er niet tegen gaan vryven, om dat het een sort
van Roskammen is, dat hen sterker krouwt, dan een Wilg, die eerst is geplant, en
geen wederstand biedt. Daarenboven zet het Veê in de schaduwe gedurende den
Zomer, zo ’t mooglyk is, zo zullen de Koejen eens zo veel Melk hebben. Zy verlaten
zelf het veld, om daar te gaan zitten. Dit is beter, dan voedzel; de Natuur is wys, de
ingeving faalt niet. De hagen van Wilg en wit hout, als men ze laat opwasssen, maken
schaduwe; zo gy dit gemak niet hebt, zo maakt hun een Luiffel, in de Weide, of
brengt ze op de Stal.
Voor ’t voedsel van den Winter, ’t geen doet vreezen. Zie daar hier van drie soorten,
en goed koop; kiest de gemaklykste, volgens uwe Luchtstreek; wy hebben’er reeds
van gesproken (de Knollen, Rapen en Zeebiezen.) De Rapen zyn een arm dik, en
groejen in lichte en warme aarde; de Knollen groejen in zware vochtige aarde, als
in Bretanje, en Bresse; men heeft ze, die vyftien en twintig ponden groot wassen.
De Zeebiezen groejen overal, men vindt ze in onvruchtbare Landen, maar groejen
beter in koude, dan hete Landen. Wy hebben reeds gezegd, dat die Rapen, Knollen
en Zeebiezen, beter zyn voor ’t Veê, dan Hooi; dat ze daar vetter van worden. Let
wel, de Koejen geven daar veel meer Melk van, ten bewye is, dat’er veel meer Sap
in is, en wezendlykheid.
Men zaait die Rapen en Knollen in July, by volle, of afgaande Maan, zy zyn dus
te groter. Neemt wel in acht, dat het Weêr vochtig zy, dat is, zo gy daar van ’t geluk
treft, zyn ander half pond Zand voor een Mergen genoeg: want het is zeer klein.
Om ’t gelyk te zajen, neemt zo veel schepel Zand, als gy van Kóórn van doen hebt,
om dien grond te zajen; neemt een Tob, en doet daar in een laag Zand, daar op een
laag Zaad, en laat het dus gaan laag om laag, zo dat al uw Graan daar onder gemengd
is.
Om het schielyk te doen schieten, giet een Emmer water, of twe op uw Zand, in
de Kuip, houdt alles dus gereed, als gy den regentyd zult zien, of ten minste des
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avonds; zaait dit Zand gelyk Koorn, en dit gezaaid zynde, zult gy den grond harken,
met een kleine Hark, en de Doornen in de staart, om ’t Zaad te dekken, met een
weinig stof alleen.
Noteer. De Rapen en Knollen vereissen een lichte fyne grond. Men heeft een Hark,
die daar toe bekwaam is; door dit zelfde middel, zal de aarde, twemaal in een jaar,
vruchten geven. Men zaait de Gerst voor den Winter, men snydt het in het eind van
Juny, of in ’t begin van July; men steekt het vuur in ’t stroo, dat in de grond is
overgebleven; als men by dag het Koorn, daar af gehaald heeft; moet men, zo men
kan, den grond ploegen. Is ’t op dien tyd heet, de Zon maakt hem hard; zo hy niet
terstond wordt bearbeidt, zou de Ploeg daar naaulyks in kunnen komen. De Aarde
dus geploegd zynde, harkt men ze met de grote en zware Hark, die den grond breekt
en klein maakt, gelyk de aarde, daar men Slade in zaait. Als de aarde dus is bereidt,
kunt gy met zajen wagten, tot dat’er hoop van regen is. Hoe eer hoe beter, de Wortels
zyn dan te grooter.
Om de Rapen en Wortelen, in het begin van den maand October groot te maken,
zo rol’er een Vat met water over, dit knakt de Bladen, en doet de Wortels groejen.
Als ’t Blad begint te verwelken, hebben ze hunne grootte, en nemen ze niet meer
toe, ’t geen in November gebeurt; dan haalt men ze uit de aarde, eer dat de grote
Vorst komt; men snydt’er, als men ze uithaalt, de Bladen af, om te beletten, dat ze
niet broejend worden; men legt ze buiten den Regen, die ze zouden doen rotten; wel
bewaard zynde, bewaard men ze tot April.
Zo gy daar een menigte van hebt, en geen plaats genoeg, dekt men ze. Zie daar,
wat voor een soort van Schuur, men zonder veel kosten maakt. Dus kunt gy twintig,
dertig Karren, en honderd, zo gy wilt, bewaren. Zie raap.
Men geeft deze Rapen, ten voornaamste, aan de Melk-koejen, aan de Schapen, en
aan de Geiten; men snydt ze in stukken, of geeft ze raau, of half gekookt, de gekookten
zyn best, die maken best vet; men kan ze met weinig kosten koken, op de volgende
wyze.
Men moet een grote Ketel op een Fornuis heb-
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ben, dan zal weinig vuur ze heet maken. Allerlei hout is daar goed toe, tot Kapper
en Ruigt toe, ook Zoden die men van ’t Land stikt. Deze Ketel zal nog dienen, om
Soepen, om Loog, en drank te maken. Gy zult meer met vyf stuivers hout daar onder
doen, als anders met veertig. Deze Rapen geeft men ’s avonds aan ’t Veê, raau, of
gekookt, om Melk te geven; om dat dit ’s nachts beter teert. Men geeft aan de Koejen,
elk twe mandjes, aan Schapen en Geiten een, als ’t is om te mesten; men geeft het
op zo een uur als men wil, ’s morgens, ’s avonds, ’s middags, met wat Zemelen en
Meel.
Men hakt ze aan stukken, anders wurgen’er de Beesten aan; dit doet men met een
Snymes, dat aan een Pen vast is, op een Plank, gelyk men in de grote Konventen
heeft om Brood te snyden: maar om nog eer gedaan te hebben, en tot nog minder
kosten, is’er een klein gereedschap, waar mede een Man meer zal doen, als tien met
een Mes. Men moet maar maken, dat de Stampers op ’t eind plat zyn, en daar yzere
platen aan maken, die snyden, als een Roskam. Een man zal door dit middel meer
Rapen en Knollen hakken, als tien met een mes kunnen doen. Zie achter de Figuur
van dit gereedschap.
In de landen daar men Rapen noch Knollen kan hebben, kan men hebben Hooi
voor de Winter, waar van te voren is gesproken, ’t geen men Zeebiezen, of de la
Lande noemt. Dit voert het zelfde uit en nog meer; ’t maakt vet: en doet overvloed
van Melk krygen. Men begint het aan ’t Veê te geven, in ’t begin van den Winter,
als het gras begint weg te raken, en gaat daar mede tot aan de Lente toe voort, als ’t
weder begint uit te schieten. Men stampt het met klein gereedschap hier boven gemeld,
of wel met Stampers in een Bak gelyk Appelen.
In Brittannie geeft men met gewelt dat Winterstróó aan de Paarden, en aan alle
soorten van beesten; dit houdt de Paarden krachtig, en beletze dampig te worden.
Men heeft hier voor gezegd hoe men ’t zaait, opkweekt en bestuurt.
Ten besluite; al ’t Véé, waar van we hebben gesproken, gelukt in Vrankryk wel
in vette gronden, en in mageren, en men doet daar twemaal meer voordeel mede, als
met de gemene. De Vlaamse Schapen geven twe Lammeren op een jaar, en menigmaal
vier; en twe, of driemaal meer Wol en fynder, dan die van ’t Land.
Men heeft niets dan enen Ram van nóóden, gelyk we gezegd hebben in een Kudde
gemene Schapen, en de afzetzels zullen naar hem gelyken.
Om ’t Ras schoon en groot te hebben, moet men de Lammeren en hunne Moeders
wel voeden, ze langen tyd laten zuigen, geven hunne Moeders Rapen, Knollen, of
Winter-kool; zo men dit niet heeft, moet men de Lammeren Erreten geven met
Koejen-, of Geiten-melk.
Men moet voor die Vlaamse koejen een zeker getal in de Weiden vast stellen, die
vet zyn; daar een twejarige Stier by hebben; ze wel voeden; en vooral de Koejen lang
laten zuigen.
Wat de Geiten van Barbaryen belangt; men moetze in magere Landen, met een
twejarige Bok in elke Landstreek zetten, en voorts’er mede doen, gelyk met de
Vlaamse Koejen.
Men zegge niet, dat de instelling lang en moeilyk zy. Men had voorheen in
Vrankryk geen Wyn; in Britanje geen Lywaat, in Languedok en de nabuur-landen
gene Moerbeijen, en in Touraine geen Zyden handwerken; en niet te min hoe vele
millioenen brengen deze instellingen tegenwoordig voort aan Ryk. Die van ’t Vee
zal schielyk voortgaan; van den eersten dag af aan, zal men ’t voordeel van Melk,
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Boter, Kaas dubbelt hebben; wat voor voldoening zal de Koning en zyn Ministers
hebben, dat ze dit Manna zien vermeerderd? al het arm volk zal dit nooit regenen.
Men heeft gemeenen, die’er van plaatsen hebben doen komen, daar men ze heeft,
gelyk op de kusten van de Middelandse Zéé; en in ’t jaar 1708. hebben my de
Kooplieden van Bajonne gezegd, dat men die Schapen in hun land had. Een Chirurgyn
van Montpellier, heeft my ook gezegd, dat hy van die Schapen in zyne Koornschuren
had, die twe Lammeren in een jaar voortbragten; men kan’er gemaklyk van die van
Toulon krygen; de koste zoude niet groot wezen; zo men’er twe, of drie byeen voegde,
om ze te laten dryven, als men ze gekocht heeft. Zie mesten.
veehoeder is vooreerst een die Koejen in ’t veld hoedt, en die daar zorg voor draagt.
Hy moet sterk en krachtig zyn.

Plichten en verplichtingen van de Veehoeders.
Een Veehoeder moet altyd vroeg op zyn, de Koejen doen melken, ze daar na in ’t
veld brengen, met de Varkens, jonge Veulens, en Ezels zo hy ze heeft. Hy moet
toezien, dat de ene den anderen geen kwaad doet, dat ze in ’t Koorn niet loopen, noch
in ander goed, daar ’t is ongeóórloofd. Hy moetze ’s avonds op ’t Stal brengen, te
eten geven, als zy ’t van nooden hebben, ze een goed bed geven, om een Mestberg
te maken, om de landen van ’t Kasteel te mesten. De Koejen wel in acht nemen, die
dragen, en op ’t kalven staan; ze gene slagen geven, die hun kwaad kunnen doen; ze
na huis dryven, als zy op ’t kalven staan, en voor de Kalven zorg dragen; ze op hunnen
tyd laten zuigen, voor al eer men de Koejen in ’t veld brengt.
Men heeft’er ook, die Schapen hoeden, en deurgaans Schaapharders worden
geheten.
Een Schaaphharder moet des Zomers altyd vroeg op zyn, om zyne kudde in de
koelte te dryven; hy moet zorge dragen, van ze in de goede plaatsen en Weiden te
dryven, een goeden Hond hebben, om de Schapen weder byeen te halen, als zy in ’t
Koorn willen, of op een plaats gaan, daar ze niet mogen komen. Zy moeten gedurig
in beweging, waakzaam zyn, en wel acht geven op de Wol-
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ven op de kant van de Bossen. Hy moet altyd goede Rammen zien te hebben, om de
Schapen te dekken; en als’er een zoekt te lammeren, moet hy weten de Schapen te
helpen, om zorg te dragen, dat het zyn Lam niet doode, of kwaad doe, en hy moet
het na huis brengen; als hy heen gaat. Hy moetze een goed leger geven, en wel met
Hooi en Stróó, of ander voeder, in den Winter voorzien; en om ’t te beletten en ’t
venyn van zyne Schaapskooi weg te nemen, een levendige Pad in ’t midden daar van
begraven. Zo’er een Schaap aan een kwade, of gevaarlyke ziekte vast is, moet hy ’t
terstond uyt de kudde nemen, op dat het de andere niet ontsteke, en ’t verbinden, of
Medikamenten in geven, na dat’er wordt vereist. Zie schaap.
veelvoet, Polypodium. Zie boomvaren.
Beschryving. Deze is een Plant, die bladeren als een Ceterach heeft, hoewel zy
langer is, groender en meer gesneden; zy behoudtze zo wel in den Zomer als in den
Winter; maar krygt in April nieuwe. Zy draagt bloem noch zaad. De wortel is vol
haartjes, die gelyken na die van de Vis Polipode, die zo dik als een ping zyn, van
binnen groen, van buiten zwart; zy is van een zachte en wrange smaak.
Plaats. Deze Plant wast in steenen met most beladen, en aan oude stammen van
Boomen.
Eigenschappen. De Veelvoet die op de Boomen komt is de beste, en vooral die
op de Eikenboomen komt; de natuurlykste is die, welke noch te vers noch te oud is,
om dat ze te veel, of te weinig vocht heeft. Die dicht hy de Eikenboom groeit, is voor
anderen te pryzen. De wortel wat gekneusd en met de Malue gekookt, of met Beet,
of met Vis, of met een Hoen, zet zachtjes af; men maakt’er ook een afziedsel van,
en men stootze menigmaal onder de Geneesmiddelen, om de Gal en ’t Slym af te
zetten; genomen als fyne Snuiftabak, geneest zy de Polypus; om den hals gedragen,
beletze alle ziekten, die in de Neus komen.
velletjes van Beesten.
De Vellen van Geiten maakt men op de volgende wys tot Zeemleer. Legtze in
water een dag, of twe te week, wastze daar na, en maaktze wel zuiver. Daar na moet
men een beslag van Kalk en Water zo maken, dat men tot een Emmer water, een
pond, of meer Kalk neemt. Als ’t water koud is, zult gy daar de Velletje, den een na
de andere in doen, en latenze daar drie dagen in. Eer men ze daar in steekt, moet men
’t water met de Kalk wel mengen. Na vier dagen, haalt men de Vellen weder uit de
Kuip, en laatze uitdruipen; en legtze, na datze wel zyn uitgedropen, in een andere
Kuip, waar in gy ze vyf, of zes dagen laten zult, of tot dat’er ’t haair uit valt, of
gemaklyk kan uitgehaald worden.
Daar na zult gy ze met den rug van een mes op ’t Paard schrappen. Daar na zult
gy ze weder in een beslag van Kalk en Water doen, en daar in drie dagen laten leggen.
Daar na zult gy ze’er by de ooren en pooten uithalen, en hangen ze daar aan op. ’t
Velletje van boven en van onder hebbende geschud, zult gy ’t wel in vers water
wassen, en daarna met het haair boven op ’t Paard leggen, om ’t schrappen te
volmaken, met een Koejen Rib, en niet met de rug van een Mes, op dat het vel niet
scheure. Dit gedaan zynde, zult gy’er een andere Kuip daar naby hebben, en daar
Zemelen in zyn geweekt, met het Kalkwater dat van de velletjes druipt, makende dat
mengsel zo, dat het zo dik is als een Bry. Daarna zult gy uwe Velletjes in die Kuip
doen, en latenze daar vier en twintig uren in; daar na zult gy ze daar uithalen, en
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wassen ze enige reizen in ’t water dat daar is uitgedropen. Daar na zult gy ze met de
voeten treden, en wel kneden, dragende zorg dat gy ze t’elkens in klaar water wast,
’t geen gy’er weder zult doen, door gedurig persen, uitkomen, en dus zult gy
vervolgen, tot dat’er niet dan klaar water uit komt. Daar na zult gy zo veel water in
een Ketel doen, als nodig is om de Vellen te dekken. Dit water moet gewogen zyn,
en op elk pond moet men een ons gemeen Zout, en twe oncen Rotsaluin doen; dit
moet gy warm laten worden om te smelten; daar na zult gy ’t afnemen, en als het
laau is, zult gy ’t in een Kuip gieten, en zult de Vellen op malkander een voor een
leggen, en latenze vier en twintig uren staan. Daar na zult gy ze daar uit halen, en
latenze in de schaduwe drogen zo ’t Zomer is, en in de Zon zo ’t Winter is. Als zy
half droog zyn, zult gy ze daar uit halen na alle kanten, op dat ze wel uitgespreid
zyn. Neemt daar na ’t water dat’er te voren is uitgedropen, weegt het, en doe op elk
pond een once Olie- Laat dit mengsel heet worden, en ’t terstond hebbende
afgenomen, doet op elk pond water een stukje Zuurdeeg, zo groot als een
Muskaatnoot, met zo veel Bloememeel, of wat meer; zo dat het mengsel wat gebonden
zy. Dus twe uren hebbende gestaan, doet’er het ander water, een weinig laau gemaakt,
by. Doet daar nog voor elk pond water, een half once Meel en een Ei by, roert het
wel, en legt’er uwe Velletjes gespreid in, knedende en tredende ze wel; en op dat dit
mengsel wel deurtrekkende zy, laat ’t twe dagen in dien staat.
Haaltze daarna’er uit, en ze hebbende als boven gespreid, laatze wel drogen. Droog
zynde, weektze in een Kuip met klaar water; wastze wel, en spreidtze over een
vochtige Tafel, kneed ze en spreidze nog een uur, vryftze daar na en touwtze. Dus
maakt men Zeem-leer.

Hoe de Marokeniers Zeem zwart verwen.
Doet vier oncen Galnoten, die gekneusd en gestooten zyn in drie halve pintjes
Vygenboome-water koken, of Neuten-water tot op een derde vermindering. Haalt
dan uw Vat van ’t vuur, en laat de vocht bezinken; neemt’er daar na van ’t geen gy
van nooden hebt, om’er een grond aan uwe Vellen mede te geven, ’t geen gy zult
ten dien einde over uw Tafel spreiden. Spaar die vocht
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niet, maar doet’er met de kwast zo veel van over ’t Vel, als het ontfangen kan. Gy
zult het laten drogen, daarna laten kneden, en wel vryven. Daar na moeten’er twe
oncen Roomse Vitriool gedaan worden onder den droessem van de kleur, die eerst
moet worden warm gemaakt. Daar na moet men’er een laag van leggen op ’t Vel,
daar na dit drogen laten, kneden, en wel ruw vryven. Dit moet gy viermaal aan
malkander doen; en als ’t geverwd, gedroogd, en voor de laatstemaal is gevreven;
zult gy ’t met een mengsel besmeren, dat van zo veel Olie als Loog gemaakt is, en
dooreen geslagen. Dit zal ’t Vel een levendige kleur geven. Daar na moet het
gedroogd, gevreven en gekneed worden, na alle kanten heen zo veel mogelyk is.

Hoe men de Velletjes met verscheiden kleuren verwt.
Men verwt rood, door veel rood met een weinig geel te mengen.
Men verwt geel, door veel geel met wat rood, wit en veel Gom te mengen.
Men kleurt een houtverw met veel Gom, een weinig wit, wat Omberse Aarde, en
half zo veel rood als geel.
Vlees-kleur, maakt men met wat geel, wat meer rood, en wat wit.
Een Amberkleur, wordt gemaakt met veel geel, een weinig wit, en wat rood.
Om bleek Isabel te verwen, neemt men veel wit, halfzoveel rood, en halfzoveel
geel.
Sterk Isabel verwt men met veel blank, halfzoveel geel, en half zo veel rood.
Muskus kleur, wordt gemaakt van gebrande Omberse aarde, en een weinig zwarte
steen, een weinig wit en rood.
De Notekleur, krygt men met veel gebrande Omberse Aarde, weinig rood, een
weinig wit, en geel.
De bruine Notekleur, komt van gebrande Omberse aarde, wat geel en rood, en een
weinig zwarte steen.
Heldere Notekleur, wordt van gebrande Omberse aarde, byna zo veel geel, een
weinig wit, en rood gemaakt.
De Frangipane-kleur, is een mengsel van Omberse aarde, twemaal zo veel rood,
en driemaal zo veel geel.
De heldere Frangipane, is een mengsel van veel geel, byna zo veel rood, weinig
Omberse Aarde en wat wit.
Ligt-bruin, wordt van een mengsel gemaakt van gebrande Omberse aarde, wat
zwart en rood.
Olyven kleur, verwt men met ongebrande Omberse Aarde, wat geel, een vierde
rood en geel.
Men moet de kleuren vryven met geparfumeerde olien van Jasmynbloemen, of
Oranjebloemen, en die op een hoek van ’t Marmor hebbende gelegt, zult gy ze ook
vryven met zo veel Gom Adragant, als gy kleuren hebt, en die met Jasmyn, of Oranje
olie weeken. Eindelyk zult gy de verwen met de Gom vryven, en mengenze wel
ondereen. Daar na zult gy dien deeg doen in een Schuttel, gietende daar zo veel water
op als nodig is om ze te smelten. Dun genoeg gemaakt zynde, neemt een groot haairen
Penseel, of Bostel, en brengt het op ’t Vel; daar na zult gy ’t in de lucht leggen, om
ze te laten drogen. Als zy droog zyn, zult gy ze vryven; maar men laat het daar niet
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by, men besmeertze met de zelfde kleur voor een twedemaal, gemengd met Gom
Adragant; daar na zult gy ze laten drogen, vryven, en zo toemaken, als gy zult goed
oordeelen. Men kan handschoenen op de zelfde wys handelen, en men neemt een
klein houtje om ze te vryven en klaar te maken. Men kan ook op ’t Woord verwen
zien.
veld-ajuin. ORNITHOGALUM.
Men heeft’er verscheiden soorten van: maar de Arabise, welke men anders de Lely
van Alexandriën noemt; en de vreemde, welke men ook Ornithogalum van Indie
noemt, worden meest geacht.
’t Eerste soort brengt aan ’t einde van de steel, gelyk een grote tros van bloemen
voort, die zich elk met zes kleine witte bloempjes openende, een bruingroene knop
omringen, welke velen, ik weet niet om wat voor reden, tranen van onze Lieve Vrouwe
noemen. Zy beginnen van omlaag te bloejen; en naar de mate dat de ene bloejen,
vallen de anderen af.
De vreemde, welke men de Ornothogalum van Indie noemt, is nog frajer, en meer
geacht dan de voorgaande; zy doet aan ’t eind van een steng een Aair groejen, dat
puntig en een halve voet lang is, waar om komen allengskens verscheiden witte
bloemen, die een groene knop bedekken, die in ’t midden is.
Kweking: De Veld-ajuin vereist Zon, Warmoesgrond, vier vingeren diepte, een
handbreed ruimte, men neemtze alle jaren op, om datze zich veel vermenigvuldigt.
De vreemde uit Indie vereist ook Zon, maar men moetze in Potten zetten, om ze
’s Winters in huis te halen, zy kan de koude niet velen. Zy vereist een goede grond,
twe vingeren diepte, een handbreed ruimte; men doet beter, als men ze op zich zelf
in een Pot zet: maar als ’t zaad ryp is zaait men ’t; men verplant het ten eerste, om
dat het dan vry gemaklyker wortel vat.
Eigenschappen. De wortel van de Veld-ajuin gekookt; en ’t water met nat gemengd,
matigt de hitte der pis; en als men ’t verscheiden morgens drinkt, sterkt het de maag.
’t Is daarom, dat men ze te Veronne zeer dikmaal eet.
veldcypres. In ’t Latyn Chamae pytys en Iva . ’t Is een Plant waar van men twe
soorten heeft, zie Hubners Kunstwoordenboek. ’t Een en ’t ander zal hier beschreven
worden.
Beschryving. ’t Is een kruid ’t geen al dragende over den grond kruipt. De bladen
gelyken na ’t kleine Sempervivum, schoon ’t haairig, dun, en dikker by de takken
is, waar van de geur na die
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van de Pynboom gelykt. De bloem is klein, geel, of wit; de wortel is als die van de
Cichorei.
Plaats. Die Plant wast in magere landen, die steenig en bergachtig zyn; zy bloet
in Juni en Juli.
Kracht der Veld-Cypres, Muskaat. De bladen tot een een drank, zeven dagen aan
een gedronken, genezen de Gelu. Zo men ’t veertig dagen met water en Honig
gebruikt, is ’t een uitnemend middel voor de Heupjicht. Zy is inzonderheid goed
voor de beledigde Lever, moeilykheid in ’t water maken, en de toevallen van de
Nieren, en de snydingen van de Buik. In Herakle gebruikt men ze tegen ’t vergif van
de Akoniet. Om ’t bovengezegde uit te voeren, moet men het afziedsel drinken, met
dat van droge Morellen gemengd, en verlengd.
Kracht van de Veld-Cypres Arthetica. Dit kruid, geheel met Water en Honig
gekookt, geneest de Gelu, brengt de Stonden voort, doet wateren, en is goet tegen
de Heupjicht, zo wel tot drank gekookt, als opgelegd, tot een pap. Al het kruid met
de bloemen en wortelen gestooten tot poejer, en met den mond den tyd van veertig
dagen gedronken, met een half once Therebinthyn, geneest geheel en al de Heupjicht.
De Conserf van de bloemen gemaakt, is goed voor die lam zyn.
veldmuis; ’t Is een klein beestje, dat wel na een Muis gelykt, dat de Akkers en de
Tuinen bederft, om dat het de Wortels der Granen en de Bollen van de Bloemen
opeet.

Hoe men de Veldmuis doet sterven.
Maakt een klein stroje Hutje, dat wel na een dekzel van een Bykorf gelykt. Zet’er
onder een aarde Pot, die tot vier vingeren na aan den rand vol is, en doet op ’t water
een weinig Haverstroo, om ’t te bedekken. De Veldmuisjes zullen daar greintjes
komen zoeken, vallen’er in, en verdrinken.
velleloosheid en Schrijningen, is een ongemak dat Kinderen en vette luiden wel eens
overkomt. ’t Beste is de poejer van vermolsemd Neuteboomenhout; dat men gezift
hebbende, op ’t zieke deel legt.
Men kan’er ook een Papje van gebraden Appelen met Rozenwater opleggen.
Voor ontvellingen aan de Dyen en Beenen van Waterige lunden, is’er geen beter
middel dat dit. Stooft het beledigde deel met het afziedsel van Weegbree-bladen, en
Hoef-bladen, neemt een doek die in ’t afziedzel is gedoopt, en doet het op het kwaad,
of maakt’er een Pap van.
venkel, in ’t Latyn Foeniculum. ’t Is een Plant, waar van men verscheiden soorten
onderscheidt. Men heeft’er voornamentlyk twe, die men in de Geneeskunde in gebruik
heeft. De eerste is tam, men noemt ze in ’t Latyn Marathum; de twede is wild, men
noemt ze Hippomarathrum, wegens deszelfs grootte. Zy hebben geen ander
onderscheid, dan daar in, dat het ene kleinder dan ’t andere is. Schoon het groter
Zaden heeft.
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Beschryving. De Venkel is een plant met een rechte stam, gegroefd, hol, die ter
hoogte van vyf, of zes voeten groeit. De Bladen zyn donker groen, en in lange vezels
gesneden, aangenaam van reuk, geurig van smaak.
De Trossen, die zonneschermswyze op ’t eind der stammen en takken groejen;
brengen Bloemen van vyf bladen, roosgewys staande, voort. Na die Bloemen volgen
de Vruchten, die twe aan twe staande, zwartachtig en scherp van geur zyn. Deszelfs
wortel is lang en dik als een duim.
Plaats. Men teelt die Bloem in droge hete plaatzen, en vooral in Languedok, waar
van daan men het kleine Zaad brengt.
Krachten. ’t Zaad en de Bladen van de Venkel zyn goed om ’t gezicht te
verhelderen en versterken; zy maken Melk aan de Minnens; zy versterken de Maag,
en verzachten de Borst. ’t Zaad na den eten genomen, verdryft de Winden, helpt
verteren, en maakt een frisse mond na het kauwen. Men acht die van Florence beter
dan de andere, om dat ze beter voed en dikker is. In de Venkel heeft men veel Zout,
Water, middelmatig. De Wortel is openende, ’t Blad goed om de traningen af te
vegen, die aan Ogen en Wonden komen.
De afgaande Koortsen, worden door ’t sap der Wortel genezen, als men ze in ’t
begin van ’t komen inneemt. Zy bevordert, namelyk, de deurwaasseming. Men geeft
het van drie, tot zes oncen. ’t Gedestilleerde water is goed in Oogwaters, om de ogen
te wassen. De Essentie-olie van het zaad van Venkel, is goed voor de Kortborstigheid,
en hardnekkige hoest. Men geeft ze van twaalf, tot vyftien druppen in een afziedzel
voor de borst. Zy bedaart ook de Kolyk, nemende zes, of acht druppen; ’t afziedsel
van de Wortel, en de Zaden, is goed in kwaadaardige koortsen; de Kinderpokken en
’t Roodvonk; ’t gestooten Zaad tot stovingen gebruikt, met de ontbindende Zaden;
de Bladen en Wortels in Gerste water, of Rys gekookt, geeft zog aan de zóógende.

Hoe men Venkel teelt.
De Venkel wordt van zaad voortgekweekt, dat men in de maand van April zaait, men
doet ze onder Salade, als zy nog teer en nieu is. ’t Zaad komt in Augustus voor den
dag.
’t Kan ter zelver plaatzen verscheiden jaren blyven staan. Schoon ’t Lof door ’t
vriezen sterft, de Wortels blyven onbedorven; en daar spruit weder jong Lof uit.
De Venkel, die, of Roomse, of Italiaanse is; en welke laatste zoeter van smaak is,
dan de gemene, wordt in Braband zeer veel geteeld; aan geaard, als Seldery, en
eveneens gegeten.
venkelwater, is een vocht die van Brandewyn en Venkelwater wordt gemaakt. ’t
Aangenaamste en meest geachte Venkelwater wordt
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met een pint Essentie van Venkel, en een pint goede Geest van Wyn gemaakt, doende
daar by, vervolgens, zes pinten van de beste Brandewyn, een pint gekookt water, een
pond geklaarde Suiker. Zo men ze, na het lekken, al te sterk vindt, moet men’er
bydoen, gekookt water en Suiker, naar gelang. Als ze naar uwe smaak is, zo klaartze
met een vierendeel zoete gekneusde Amandelen, en een scheut Melk, en daarna laat
men het een reis drie, of viermaal deurlekken, deur een lekzak; tot dat het Venkelwater
zo klaar als Welwater is.

Essentie van Venkel.
Neemt vyf pinten van de beste Brandewyn; zo veel goede witte Wyn, anderhalf pond
goed Venkelzaad, twe oncen gesneden en wel geschrapt Zoethout. Alles in een Ketel
gedaan zynde, sluit ze dicht met een plaat, zet ze op een stoof, of heete As te trekken,
een tyd van twe dagen lang. Destilleert ze daar na gelyk Brandewyn, met een matig
vuur, op dat ze gedurig koke. ’t Geen na de destillatie overblyft, en witte drup wordt
geheten, deugt niet dan om de handen te wassen.
venushaair. Polytricum.
Beschryving. ’t Is een plant, die vrywel na Varen gelykt; maar zy is vry kleinder.
Deszelfs Bladen, gelyken na die van Linzen, zyn klein en in orde staande tegen
malkander aan weêrskanten over. De Takken zyn klein, glinsterend, donker. De
wortel is zeer klein.
Plaats. Die plant komt in vochtige plaatzen voor den dag. Zy blyft altyd groen,
gelyk de Venushaair.
Eigenschappen. De gedroogde Venushaair droogt op, ontbindt en verteeert; ’t
afziedzel is goed tegen de Steen, om de Long te zuiveren; doet de grove vochten
lossen, zy doet de Loop ophouden; heeft de zelfde uitwerking als de Adianthum. Van
buiten op ’t hoofd gelegd, doet ze de haairen wederkomen, die door ziekte zyn
uitgevallen.
venusziekte, door de Franse Mal de Naples, of Napelze ziekte geheten, om dat ze
in de Belegering van Napels werd ontdekt, of Spaanse ziekte, of Pokken, om dat men
wil, dat de Spanjaards ze daar uit de Westindien bragten; maar de Italianen en
Spanjaards, noemen ze de Franse ziekte.
Genezing. Neemt de Trochiscen de Alhandal, Crocus Metallorum, Sal Gemmæ,
van elks een dragme, Aloë, Socotorine twe dragmen, Electuarium Rosarum Mesue
zes dragmen. Maakt’er pillen van. Men geeft’er twaalf greinen van ’s morgens
nuchteren. Na dit innemen moet men wat gekonfytte Anys nemen. ’t Gebruik moet
vyftien, of twintig dagen blyven duren; en zo ge in ’t begin wilt, kuntge een
Zweetmiddel gebruiken van de schors van Guajak en de Salseparil zes drachmen;
Chine drie drachmen; Sassafras, en Rosenhout, Kubeben, van elks twe oncen, welke
gy zult opgieten met tien ponden Fontein-, of Wel-water, of Rivier-water, den tyd
van vier en twintig uren. Zie kwikzilver en pokken.
venyn. Bewaarmiddel tegen Venyn. Zie vergift.
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verandering. Transmutatio, is ene verandering van de ene in de andere stoffe, als
van Zilver in Goud, van Tin in Zilver, van Yzer in Staal, enz.

Verandering van Yzer in Staal. Mengsel van Water, om’er de Yzere Staven
in te steken.
Neemt Salpeter, Souda, gemeen Zout, een pond van elks; een pond Weed-as; een
halfpond gemeene Vitriool, een vierendeel Ammoniak-zout. Mengt alles na dat het
wel is gestooten in acht, of tien ponden goed Kalkwater met vyftien, of twintig
bolletjes Look in een Mortier gestampt, welke gy zult in dat water laten, van ’s
morgens tot ’s avonds trekken.

Mengsel van een Poejer, om de Staven Yzer in de Kas te bestrojen.
Neemt Kalk, Kolen-roed, van elks twe ponden; twaalf Hoornen van Ossepooten, en
zo veel oude Schoenen, fyn gesneden. Mengt ze daarna met uwe Poejers, doende
daar nog een pond gemeen Zout by, een pond Wynsteen, en een pond Souda. Alles
wel gestooten zynde, zal naaukeurig gemengd worden, om ’t te gebruiken.
I. Gy moet uwe Staven driemaal laten gloejen, en ze t’elkens in uw water doopen.
2. Gy moet een laag van uwe Poejers, op den grond van uwe Kas leggen, en een laag
Staven daar overheen; latende een goede vingerbreed tussen de ene en de andere. 3.
Gy moet deze twe lagen besproejen met een weinig van uw water, en voortgaan met
een laag van uwe Poejer en Yzer te maken, tot dat de Kas vol is, en dat uw Yzer wel
met Poejer is gedekt. Dekt daarna uwe Kas, en smeertze wel toe, tot datze wel droog
is. 4. Uwe Kas moet van goede Yzere stof, of van geslagen, of gegoten Yzer wezen,
of van goede Kroes-aarde, die nog beter is, om in menigte te werken. Men moet in
’t midden van de Kas een gat hebben, om’er een proef-yzer, van de dikte ten minste
van uwe Staven in te steken, welke gy wel met aarde zult aan de plaats besmeren
daar hy in steekt, op dat de Kas geen lucht vatte. Gy zult ze daar na handig, na achtien,
of twintig uren stokens, daar uit halen; gy zult ze in den donker beschouwen, om te
zien of ze zo rood is, als of men ze op ’t Aambeeld wilde smeden. Dan zal uw Yzer
gaar zyn. Gy kunt ook, zo gy wilt, ze geven twe, of drie uren vuurs, waar na uw Staal
koud zynde geworden, gy ’t uit uwe Kas zult halen.
Uw Fornuis moet als een Weerslagoven zyn gemaakt, en men moet een gat recht
tegen-over de Kas hebben, om’er ’t Proef-yzer deur te steken. ’t As-gat moet hoog
zyn, de Haart moet grootte
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hebben volgens de lengte van de Kas, die op goede yzere Staven rusten moet, en
daar moeten drie, of vier vingeren breed rondom vry zyn, voor de kolen. Uwe Kas
gelegd zynde, zult gy uw gantse Fornuis met kolen dekken; hebbende daar wat vuur
onder gedaen, zult gy ’t allengskens laten aangaan; als het boven wel geglommen is,
zult gy den tyd van vier en twintig uren een groot gelyk vuur maken.
Zo gy wilt, dat uw Staal nog fraajer zy, als gy ’t uit de Kas gehaald hebt; zo doet
het gloejen, en steekt het in uw Kalkwater, daarge een once Zout Ammoniac en Pis
op gedaan zult hebben, gy zult een buiten gemeene verandering gewaar worden.
verband, is een Kunstwoord der Chirurgie, waar mede men ’t leggen van Medicynen,
of Pleisters op een Wonde, of zeerte, met, of zonder Windzels, te kennen wil geven.
verbeterende middelen, Correctiven; dezen naam dragen in de Geneeskunst alles
wat verbetert, verzacht, de vochten matigt, die in de eerste wegen worden deurgezygd,
en vooral in de Klieren van de Maag, om daarna ter verteringe te dienen. Men heeft
twe soorten van verbetermiddelen, de ene doen om te openen, de vochten te
verdunnen, en vloeibaarder te maken, de andere verbeteren en verzachten de al te
zure giften van de Maag.

Mengzel van de algemene openende, en verbeterende Poejer.
Eerst moet men zo veel Staal- en Yzervylzel tot Saffraan van Mars maken, als u
behaagt, ’t geen op deze wyze geschiedt. Dit Staalvylzel zult gy besproejen met een
vogt, gemaakt van de vlugge geest van Ammoniac-zout, en gemeen water, doen de
wel zyn best, om met een Yzeren Spatel, ’t Vylzel te roeren, zo dikmaal als gy ’t
bevochtigt. Gy zult het niet meer als eens daags besproejen, en voortgaan acht dagen
lang, tot dat zy tot Saffraan is geworden.
Neemt daarna twe oncen Saffraan, en een half once Ethiops Meneraal, door vryven
bereid, de bezinkzels van de wilde Wyngaardwortel, en van de Aran, van elks een
half once; Kaneel en Foeli, van elks een dragma en een halve. Pissebedden, natuurlyke
Amber, en gele Amber, bloem van Benjoin, van elks twe dragmen; poejer van Ruselus,
drie dragmen; vaste Salpeter en Boras, van elks drie dragmen. Stoot alles fyn, en
doet’er dertig gedestilleerde druppen Olie van Nagelen, en zo veel van Venkel by.
Doet die Olien met de Poejers naaukeurig mengen, en bewaart ze in een glazen Bottel,
die wel gesloten is ten gebruike.
In de langdurige koortzen, moet men’er de Olie afdoen, waar van we spreken.
De algemene verbeter poejer is goed in Hoofdkwalen, dampen, drajingen in ’t
Hoofd, verdoovingen, bedorven Eetlust, Walgen, Braken, Hartkloppingen, verouderde
Kolyken, in Nierziekten, Blaasziekten, Hypochondrie, Moerkwalen, Geluw, Zuchten
en Gezwellen. In de inwendige en uitwendige Aambeijen, in de Kortborstigheid,
Scheurbuik, en in het bloeden.
Men geeft die Poejer tot achtien greinen, ’s morgens nuchteren, en zo veel ’s
avonds, vier uren na den eten. Men vermeerdert daaglyks met een, of twe grein, tot
tien toe, onderstelt dat de ziekte geen verlichting ontfangt, of hy geen opwellingen
kryge, die doen braken. Men maakt van deze Poejers, een soort van Opiaat, door ze
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met Honig te mengen, of met enige druppen Kapillare Syroop, of ene andere, die
hier goed is; Men rolt het in een Ouwel, en drinkt op elken inneemsel terstond wat
Water en Wyn; of wat Hoender-, of Kalfsnat, of van Kruiden, die ’t jaar geeft. Daarna
gaat de zieke een weinig wandelen, of is wat in beweging, in zyne Kamer, of in de
lucht, zo ’t weder het toelaat. Een uur daarna ontbyt hy, en gaat dus tot de volkomen
genezing voort. Hy gaat gemeenlyk tot het eind van de maand, of zes weken toe, op
deze wyze voort. Gedurende dien tyd, moet men zorgdragen, dat men hem alle acht,
of tien dagen den Buik zuivert met een genoegzaam Geneesmiddel. Men heeft ziekten,
daar men meermalen Buikontlasting voor moet maken; als Waterzucht en Zucht.
Men heeft anderen, waar voor men te voren moet laten, zo dit vereist wordt; en gelyk
deze Poejer den Buik stopt, zo moet men ze door middel van Klisteren loshouden;
die van Glaskruid zyn, Beet, Kruiswortel, Violieren, en Stroop van Bingelkruid zyn
gemaakt. Zo zulke soorten van Klisteren niet goed zyn, moet men’er nog sterker
gebruiken.
Men moet een goede levenswyze houden, en niet nemen, dan een goede vocht,
die gemaklyk te verteren is; onthoudende zich van alles, dat raau, kwalyk te verteren,
zuiker- en zuur-achtig is: men moet zich ook van vasten te houden onthouden, en
niets eten, dat te zout, of gepeperd is. De Drank onder de Maaltyd, moet een half
pint Wyn, onder drie, of viermaal zo veel water zyn. Buiten de Maaltyd zal men een
licht afziedzel gebruiken, dat gemaakt is van Paardebloemenwortel, Zuring, wilde
Cichorei, Agrimonie, en Zoethout. Zo de Wyn te veel zure oprispingen gaf, moest
men zich daar gans van onthouden. Zie mars.

Een opslurpend Verbeter-middel.
Laat in drie, of vier lepels Vleesnat, Gerstewater, of Melk koken, een scrupel Bezoar,
of Kreeft-oogen, en neemt’er twemalen daags van, als boven. Men geeft met rede
de zelfde zuuropslurpende hoedanigheid aan de Paarlemoer, aan de Ogen en Scharen
van Zee- en Rivier-Kreeften, als zy zyn in den Oven gedroogd, aan de kakebeenen
van Snoek, de Eijerschalen, rode en witte Koraal, Armenise Kolen, ’t gemene witte
Kryd,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1193
en aan ’t Brianconse kryd, aan gezegelde Aarde, de door de Stookkunde bereide
Hartshoren, de Poejer van Confectie van Hyacinthen, aan de gemengde Poejer van
Arum, aan alles wat tot Kalk is gebrand, en aan vele anderen dingen, welke te lang
om op te tellen zouden zyn.
verbetermiddelen in een Tuin. Zie tuin.
verbouwen wordt van Boter gezegd, die oud is, en die men door wassen en kneden
deur Water, of Karnemelk, wat beter van smaak doet worden, en tot den verkoop op
maken.
verdikmiddelen. Zie Planten, of Condensatio. Zie remedien.
verdoofmiddelen, Narcotica, of Slaapmiddelen; Middel dat doet slapen.
Men gebruikt in de Geneeskunde twe soorten van Verdoofmiddelen, of Narcotica.
De ene maken geen slaap, dan om dat ze daar by komen, als ’t Bilzenkruid, de
Laudanum, de Filonium, de Diascordium, de Melken van de vier koude Zaden, de
Syroop van Nenufar; de Pillen van Cynoglosse, de Theriak, de Tinctura Anodyna
van Zydenham, de Mandragora, en andere diergelyke. Daar zyn anderen, die op zich
zelven slaap verwekken, als de Opium, en ’t afziedzel van Slaapbollen.

Tinctuur van Koraal, die slaap verwekt.
Die Tinctuur is een bereiding van Opium, die op deze wys gemaakt wordt. Men snydt
een once Opium aan dunne sneedjes, die men op een Stoof zachtjes laat drogen.
Hebbende ze daar na gestoten, besproeit men ze allenskens met zestien oncen Tinctuur
van Koraal. Hebbende daar na de stof laten trekken, den tyd van twe maal vier
entwintig uren, op een Marie bad, in een open vat, op dat de zwaveldeelen van de
Opium weg vliegen, zult gy ’t’er uithalen, en laten koud worden. Als ’t koud is, zult
gy’er Kamfer by doen, met Kastoreum, Sassefras, Saffraan, en Zoethout, van elks
een dragma; vluchtig Zout van Wynsteen, en Bloemen van Benjoin, van elks twe
dragmen; Narbonse Honig een once; Kaneel-olie, en Anys, van elks dertig druppen.
Alles met den anderen wel zynde gemengd, zult gy ’t op een Marie bad laten smelten,
op een zeer zacht Vuur, den tyd van een Maand lang, in een langhalsde Fles, met
een natte Blaas gesloten. Men moet zorge dragen, dat men op zynen tyd de Fles roert,
en omschudt. Als het trekken is gedaan, moet men ’t Tinctuur doorlekken, en ’t in
een welgesloten Bottel bewaren.

Twede bereiding voor de Tinctuur van Koraal.
Men moet mengen, en kalcineren, tot roodworden toe, twe ponden witte Vitriool,
met zo veel Vitriool Marcasita. Hebbende ze daar na door de Kromhals gedestilleerd,
en de Geest van Olie gescheiden, neemt men acht oncen van die geest, en twe oncen
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rode Koraal gestoten. Men mengt het onder een, en men laat het mengsel over een
Zandvuur trekken, den tyd van zes dagen lang. Als ’t getrokken is, giet men ’t Tinctuur
af, en acht oncen geest van Vitriool op ’t overschot hebbende gegoten, gaat men
voort, als boven is gezegd, Daar na destilleert men deze Tinctuur, tot dat ze droog
is; en op ’t overschot zestien oncen overgehaalde Brandewyn hebbende gedaan, doet
men alles trekken, tot dat het Tinctuur een schoon rood heeft gekregen.

Pynstillend Poejer van Koraal.
Om deze Poejer minder onderhevig aan veranderingen te maken, kan men ´t stoten,
na dat men ´t heeft laten uitdampen, op een Mariebad, tot droogwordens toe. Dit
gedaan zynde, neemt men een once van die Poejer, met een once rode Koraal, een
half once Kaneel, een once Kreeftenogen, twe dragmen Nagelen, twaalf oncen
Konings-suiker. Men stoot alle die drogeryen, en ze naaukeurig gemengd hebbende,
laat men ze door een Zyden Zeef loopen, en bewaartze op een droge plaats.
De Tinctuur , of de Koraalpoejer, waar van we de bereiding hebben gezegd, zyn
de zekerste Verdoofmiddelen. Als men ze met voorzichtigheid gebruikt, kan men ze
altyd met voordeel gebruiken, niet alleen in slaaploosheid, maar ook in alle ziekten,
waar in de slaap door hevige, of min hevige pynen gesteurd wordt. In zulke, waar in
de koorts zo hevig is, datze den Zieken verzwakt, in Maag-, Lever- en
Graveel-kolyken, in Bloedverlies en Moerkwalen, in al te grote Vloed der Speenen,
in Brakingen, Bloedspouwingen, afgang na de Purgatien, samentrekkingen van
Zenuwen, hevige Hoesten, en Kinkhoesten, in Razernyen en vliegingen na de
hersenen, in Zydween, in de Jicht, Podagra, en in alle Ziekten, in ’t algemeen, die
geen rust nalaten te nemen, uit hoofde van de hevige pynen, die men gewaar wordt.
Om dit middel met voorzichtigheid te nemen, moetenwe achtslaan op den ouderdom
van den Zieken, en de natuur van de ziekte. Zo de Zieke volwassen is, kan men
vyftien druppen van ’t Tinctuur, of vyftien greinen van de poejer geven. Zo hy tedere
jaren heeft, geeft men ze minder; de gewone manier is twe druppen, of twe greinen,
aan een Kind van twe jaren te geven; drie druppen, of greinen, aan een Kind van drie
jaren te geven, en zo de anderen naar gelang. In de Kolyken, Brakingen en
Bloedspouwingen, en andere dergelyke ziekten, is ’t goed het Aderlaten te laten
vooraf gaan, en daar na den zieken enige afzettende Klisteren te geven, of
buikzuiverende, of pynstillende. Daarna doet men ze ’t Tinctuur geven, of de Poejer,
groot naar gelang des ouderdoms. Zo dat middel, de toevallen, binnen ’t uur ’t niet
bedaart, moet men’er eens zo veel van dat mengzel onderdoen, met zes oncen van
een bekwaam afziedzel, en ze ene lepel van dat
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mengzel, wel door een geschud, geven van kwartier, tot kwartier, of van half tot
halfuur, tot dat de pyn bedaart, of men slapen kan. Zo men na ’t wakkerworden die
pynen nog gevoelt, zal men met het gebruik van dat mengzel blyven voortgaan, van
uur tot uur, of paar tot paar uren, tot dat het kwaad gans bedaard is.
In Hartepynen van de perzing, in pynen door uitnemend ontstoken Speenen, door
de Kankers, door de verzweringen, door de grote Operaties van de Chirurgie, moet
men den zieken geven, de bovengezegde hoeveelheid, twe, of drie uren na het
avondmaal, dragende zorge van vermeerderen, of verminderen van drie, of vier
greinen naar de uitwerkingen, welke het doet.
Voorts moet men zeer wel zorg dragen, dat men aan genen zieken enig
verdoofmiddel geeft, dan enige uren na het eten, als men kan denken, dat het teren
der Mage gedaan is.
Men moet ook letten, dat men gene klisteren, noch andere purgeermiddelen geeft,
dan acht, of tien uren, na dat men ’t laatst heeft ingenomen.
Zo men is genoodzaakt, zuiver Opium te gebruiken, of Laudanum, in de plaats
van zachter verdoofmiddelen, moet men in ’t begin, niet boven een vierde grein
geven aan sterken, houdende het vermeerderen, is ’t nodig, aan zich; maar met veel
bescheidenheid; alzo dit middel schaadlyk kan zyn, als het niet ter gelegendheid
wordt, en in een te sterke menigte, gebruikt. ’t Zoude zelf kunne gebeuren, dat het
den zieken deed dood slapen;
Om dit ongemak te helpen, moet men den zieken een half pint Citroen-sap doen
drinken, of sterke Wyn-azyn, niet in eens, maar met twe, drie lepels te gelyk, en van
kwartier tot kwartier uur. Men moet die vochten zuiver doen nemen, of vermengd
met wat Water: Men moet hem midlerwyl doen, zonder ophouden, de vluchtige geest
van Ammoniak Zout laten ruiken, en met koel Water hem ’t Hoofd nat maken. Zo
deze hulp geen dienst deed, moest men noodwendig tot een braakmiddel zyn toevlucht
nemen, of tot een ander pugeermiddel.
Men heeft gematigheden, waar mede slaapmiddelen ten enemaal strydig zyn; hier
om moet men ze aan gene Luiden geven, die ze wakker houden, en in beweging
maken, in plaats van verdooven; niet meer dan aan oude Luiden, of zulke, die zwak
zyn, of door lange ziekten vermagerd. Men moet ze ten aanzien der zieken niet weer
gebruiken, die opstopping van Water hebben gehad, of goed zweeds zyn, of aan
zwangere Vrouwen, of die eerst zyn bevallen, of die hunne Stonden hebben, of die
Stonden zouden in stortingen veranderen.
Men moet’er zich van onthouden, als’er scheidingen komen, als men scheluwe
hoofd-zweer, of andere ziekten heeft, die met verdooving en slaping van Leden
verzeld gaan; in de drajen des Hoofds, duizelingen, en dronkenschap; in de Kindere
Pokken, Waterzucht van de Borst, of Buik, in Verstikkende Zinkingen, Zinkingen
der Borst, daar ’t spuwen slymig, overvloedig ros en bloedig is. Zo enigen van die
kwalen, echter zo hevig waren, dat men zynen toevlucht tot verdoofmiddelen nemen
moest, moet men ze mengen met middelen, daar vluchtige delen onder komen, als
Kastoreum, de Poejer van Hart en Lever van een Adder, Ambergries, Kaneel, Nagelen,
Foeli, en andere middelen.
Eindelyk, zo ’t gevaarlyk mogt wezen, verdoofmiddelen met den Mond in te
nemen, zoude men ze in kleine menigte kunnen nemen, in afziedsels, welke men
voor klisteren ingaf.
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Gelyk de kracht der Syroop van Opium, om en by even eens is, als die van de
Tinctuur, of van de pynstillende Poejer van Koraal, en in de zelfde gelegendheden
kan dienst doen; zal ’t niet kwalyk voegen, hier de bereiding daar van op te geven.

Ander verdoovend middel, dat veel zachter is, en meer in gebruik.
Buiten de Opium, gebruikt men nog verscheiden andere verdoovende middelen, die
zeer vele goede uitwerkingen doen. Zie daar de bereiding van zulke, die men voor
de zachste, en heilzamste hondt.

Melk voor een hevige Hoest, en Pyn op de Borst.
Stoot in een Marmoren Mortier twe dragmen van de vier grote koude Zaden, die wel
gezuiverd zyn, een half dragme zoete Amandelen, zo veel bittere geschild, en een
dragme Pistasjes. Stoot alles tot dat alles tot een fyne past is gebragt, gietende daar
van tyd tot tyd een, of twe lepels gemeen Water by. Verdun dat na uwen deeg met
tien, of twaalf oncen, van een Gerste water, of een gedestileerd Water, dat den zieken
goed is. Laat het daar na door de Stamyn lopen. Gy zult’er daar na een once Stroop
van Plompen by doen, en verdelen ’t in drie inneemses. Gy zult ze den zieken ’s
avonds, als men gaat slapen, doen innemen, en herhalen dat middel, tot twe- en
driemalen toe. Zo dit niet ging, zoude men daar een half once, zelf een heel, van de
Syroop van witte Slaapbollen by moeten doen, en laten den zieken een inneemsel
daar van, van vier tot vier uren toe gebruiken, en een afziedzel tusssen elk inneemsel,
zo hy niet sliep.

Een verdoovende Slikdrank, in de hevige Hoest.
Mengt onder een de waters van rode Klaprozen, van plompen, van Hoefblad, van
elks twe oncen; Siroop van Diacodium, zes dragmen; bereide Kreeftsoogen, twintig
grein, en doe dat mengzel den zieken innemen, ’s avonds als men gaat slapen.

Andere Slikdrank, om te verdooven, doen pissen, in de Kolyken, en
Graveelkolyken, en andere.
Mengt onder een, Anyswater, Steenbreekwater en Venkelwater, van elks twe oncen;
Kaneel-
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water met gepeldegerst twe dragmen; Syroop van witte Slaapbollen, een once; Geest
van Salpeter, of van Zout, die gezoet is, vyftien druppen. Doet dit mengzel den zieken
nemen, drie uren na den eten; zo dit middel van geen dienst is, moet men ’t herhalen,
en doen daar zo veel Stroop van Althea van Fernelius by, of de vyf openende Wortels.

Afziedzel van de witte Slaapbollen.
Neemt van een dragme tot twe, de Schors van de witte en droge Slaapbollen,
aanstukken gesneden, doe die Schors in een half pint water koken, op de helft. Laat
het deur een Stamyn loopen, met een lichte uitdrukking, en doe het den zieken
innemen. Men geeft het tot vier lepels vol, in Nat, of een gerstendrank, des avonds
als men gaat slapen. Men kan dat middel herhalen, verscheide reizen, op enen nacht,
zo ’t ten eerste niet doet slapen, en geen rust aan den zieken geeft.
Die van de Slaapbollen een afkeer hebben, kunnen Diascordium; de Pillen de
Cynoglosse, of de verse Theriak gebruiken, of eindelyk andere verdoofmiddelen;
welke men inwendig gebruikt. Men gebruikt ze ook in het mengzel van smeerzels,
pleisters, pappen en andere opleg middelen, welke men kan gebruiken om pyn te
stillen, welke men in Armen en Beenen, en andere deelen gewaar wordt. ’t Gebeurt
zeer dikmaal, dat men het alleen, door middel ener stovinge uitvoert. Zie remedien.
verdunmiddelen. Zie remedien.
vergif noemt men alles, dat de vochten of vaste deelen van ’t dierlyk lighaam zodanig
bederft, dat het daar door in ’t kort, of lang sterft.
Matthiolus onderscheidt de Vergiften, naar de overtreffing van hunne
eigenschappen, in heete, koude, droge vochtigen. ’t Vergift komt in ’t Menslyk
Lighaam door het ademen, of inwaassemen ener Venynige lucht, of door een wonde,
of beet, of door drinken, of door iet schaadlyks te eten, of te drinken. Vergift noemt
men kwade hoedanigheden der Dieren; van Gewassen en Bergstoffen. De Vergiften
werken op verscheiden wyzen; de ene houden de beweging der dierlyke geesten op;
de anderen geven hun een hevige en ongeregelde; de andere ontbinden het Bloed;
de andere doen ’t stollen, de anderen byten de vaste deelen aan stuk. Men heeft’er
die alle deelen aantasten. By voorbeelt de Snottolf, Lievre Marin is een vyand van
de Long, de Spaanse Vlieg van de Blaas. Men heeft zaken die den Mens vergif en
zekere Dieren voedzel zyn. Gelyk ’t Bilzenkruid en Mandragora, ’t welk de Varkens
voor voedzel gebruiken, en de Mensen doodt. Dus is ’t ook met de Scheerling, welke
de Spreeuwen eten. Avicenne en Averroes, onderscheiden drie soorten van Vergiften.
De ene komen van vergiftige Planten, als Nieswortel, Euforbium, Wolfswortel, de
Scheerling, de Ache van Sardaigne, de Rosage, en verscheiden anderen, welke
gegeten, ver zynde van zich in voedzel te veranderen, zeer strydig zyn met voeden.
Anderen komen van Venynige Dieren, die met ’s Mensen aart gans strydig zyn, als
de Adder, de Aspik, de Basilisk, de Snottolf, groene Kikvorsen, Scopioenen,
Spinnekoppen, Falangen, dolle viervoetige Dieren, en alle vlees van dode Beesten;
of die van den Donder, of andere Venynige en dolle Beesten zyn gedood; en eindlyk
zyn’er Vergiften, die van Bergstoffen zyn voortgekomen, als van Kwikzilver,
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Orpiment, Sandarak, Zeilsteen, Sublimaat, Corrosief, Ceruis, Realgal, Rottekruid,
de Lapis Infernalis, en andere. Men heeft Vergiften, die geen Venyn zyn, als men ze
inneemt; maar die ’t worden, als men ze op Wonden legt. Men vindt in de
Geneeskunde zulke hardnekkige ziekten, dat men ze niet kan te boven komen, dan
door middelen, die men uit zekere vergiften haalt. De Planten, die voor Vergiften
gaan, zyn uitnemende geneesmiddelen, als men ze maar weet te pas te brengen. God
heeft ze niet dan ten beste der Mensen geschapen. Door de verschillende krachten,
welke een vergift op verscheiden luiden heeft, ontdekt men den verschillende aart
van verscheiden driften van hun, die zyn vergeven; zuiver Water, Melk, Honig, in
overvloed gedronken doet veel goed in bytende vergiften. ’t Vergif dat in Macedonie
groeit, is zo fyn, dat het Yzer verteert, en men ’t niet dan in een Muilezels Hoorn
kan dragen. Te Goa heeft men vele Mans, die door hunne vrouwen zyn vergeven,
die ’t Vergif op zo een wys bereiden, dat het geen kwaad doet, dan wanneer ze willen;
zo dat’er zyn, die nog vyf, of zes jaren leven, na dat ze zyn vergeven. Rich. Mead,
heeft in ’t Engels uitgelegd, op wat voor een wys, ’t vergift werkt. Melchior Ericcius
heeft een Latynse verhandeling gegeven, van de geneesmiddelen, die men uit Vergif
haalt.

Tegengift voor die van enig Metaal, of Bergstof zyn vergeven, door Lemery.
Neemt twe, of drie druppen Wynsteen-olie, in een Nat, of Wyn, dit vernietigt alle
Vergif.
Men kan op twederhande wyzen zyn vergeven.
1. Uiterlyk, wanneer men een besmette lucht inademt, of wanneer men is gebeten,
of gestoken door een Venynig Dier, of eindlyk, als men door een Schicht is gekwetst,
of door een Degen, Kogel, of iet dat Vergiftigd is.
2. Inwendig, wanneer men Rottekruid, of Sublimaat, of sap van Scheerling heeft
ingenomen, of een ander dergelyk Vergift. Maar gelyk de aart der Vergiften zeer
verschillende is, zo moet men zich niet inbeelden dat het Tegengift, of de Orvietaan
een algemeen geneesmiddel is, dat alle soorten van Vergiften wederstand biedt. Want
men heeft’er velen, die elk een byzonder tegengift vereissen, en om te kennen ’t
geen’er
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goed tegen is, zullen we op de wyze acht geven, waar op ’t werkt, en op de
verschillende uitwerkingen. Men heeft’er die ’t bloed allengskens stollen, de omloop
der Geesten beletten, ’t Dier doen gins heen vallen in schriklyke Stuiptrekkingen,
die van een schielyke dood gevolgd worden, zo men daar geen schielyke hulpe aan
toebrengt. Dusdanige zyn de Venynen der Aspik, der Adderen, der Scorpioenen, der
Munnikskap, der Scheerling, der Spinnekop, der Tarantula, en andere dergelyke.
Men heeft’er anderen die de inwendige deelen knagen en doen verzweren. Dit brengt
onfeilbaar ’t Koudvuur en den dood mede.
Zodanige zyn ’t Rottekruid, de Sublimaat, ’t Sterkwater.

Geneesmiddel tegen stollende Vergiften.
De Geneesmiddelen, welke men moet gebruiken, om de toevallen van stollende
Geneesmiddelen voort te komen, zyn de Theriak, Orvietaan, Mithridaat, en andere
Geneesmiddelen, die overvloed hebben van vluchtige Zouten, Addervlees; Vlees en
Olie van Scorpioenen, zyn Geneesmiddelen tegen ’t Venyn van de Dieren. In
Provence, en inzonderheid in Languedok, daar men vele Scorpioenen heeft, waar
van men dikmaal wordt gestoken, doet men’er niets anders voor, dan ’t deel met de
Olie der Scorpioenen zelf te vryven.
Men gebruikt, met voordeel, de Theriak, en andere dergelyke mengzels, zo wel,
als de natten van Slangen, in de Pest, Pokken, kwaadaardige Koortzen, in een woord,
in allerleije Ziekten, die uit bedorven luchten, of ’t bederf der vochten, niet
voorkomen.

Geneesmiddel tegen bytende Vergiften.
De Geneesmiddelen, die men tegen Sublimaat, Rottekruid en andere Vergiften van
dien aart moet gebruiken, welke den samenhang van ’t bloed verbreken, en de
Huishouding der vochten in wanorde brengen, moeten gans anders zyn, dan die men
tegen stollende Vergiften gebruikt. Want de hitte des Bloeds te bedaren, en de hevige
beweging der vochten tegen te gaan, is hier ’t stuk, door de scherpte der Zouten te
binden en verzachten. Niets is daar bekwamer toe, dan vettige stoffen, als Olie, Vet,
enz. Dus moet men den Zieken doen nemen, een lepel met Olie, de oudste is de beste,
of ze een menigte Vet, of Boter ingieten. Dit laatste middel heeft wonderlyke
eigenschappen om te binden, en te verstompen de punten van Bytzouten. Alle vette
stoffen in ’t algemeen, die van takkige en omzwachtelende middelen worden gemaakt,
als zy maar met gene Zouten zyn beladen, zyn goed voor allerleije soorten van
Vergiften. Daarna moet men den Zieken doen nemen laauwe Melk, enige dagen aan
een, en eindelyk hem afgang maken met Manne, of bekwame Artzenyen.

Remedie tegen Rottekruid.
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Doet den Zieken een grote menigte van zoete Amandel-olie innemen. Deze Olie
heeft een byzonder vermogen, om dit soort van Vergif te wederstaan. Zo men onder
dien Olie een dragme fyne poejer van Rots-kristal mengt, is ’t Middel onfeilbaar. Na
dat men heeft genomen zoete Amandel-olie, geeft men een gift Theriakel.
Men kan in de plaats van Olie gebruiken Vet, of verse Boter, en daar na
Koejen-melk; met welker gebruik men enige dagen moet blyven aanhouden; en
eindlyk moet men den Zieken den buik zuiveren, gelyk we boven hebben aangetekend.

Remedie tegen ’t Vergif der Spaanse Vliegen.
Geeft den Zieken een lepel vol oude Olyven-olie, of zoete Amandel-olie met verse
Boter; en als hy gebraakt zal hebben, zult gy ze een Klisteer zetten van afziedsel van
Gerst, de bladen van Malue, van Heumst, en Lynzaad, en fyne Griek. Dit moet in
Melk, of Hoendernat worden gekookt, daarna laat men den Zieken enige dagen nemen
Koeje-, of Geite-melk.

Remedie tegen ’t Vergif der Kampernoelje.
Om den Zieken te genesen, geeft hem Theriak, en Oxymel, of, Oxymel en
Hoenderdrek; of doe hem een Loog van takkebossen drinken, en doet daar wat zout
in.

Remedie tegen ’t Vergif der Scheerling.
Doet den Zieken poejer van Gentiane nemen, in Wyn geroerd, geeft hem daarna
Braakmiddelen, Klysteren om de darmen te zuiveren. Geeft hem daarna, van tyd tot
tyd, de beste Wyn die gy kunt vinden. Draagt ook zorge, dat gy den zieken wel warm
houdt, leggende zyn lyf rondom in heete doeken, vooral zyn buik. Men moet hem
doen wandelen en loopen, zo veel het kwaad hem toelaat. De Gentiaan ingenomen
met Alsem-wyn, of Theriak, gemengd met Wyn zyn uitnemende middelen voor dat
stollend Vergift.

Remedie tegen ’t Vergif van Sublimaat Corrosief.
Men moet in den eersten opslag den zieken doen een lepel vol oude Olyvenolie
nemen, met verse Boter, gelykwe boven hebben aangemerkt. Zo dat middel geen
braken voortbragt, moet de zieke dit zelve maken, door vingeren in de keel te steken,
of zich met een veer in de keel te kittelen. Na ’t braken zal men dikmaal doen
Klisteren, met Melk en Olie van Violetten. Als’er door de voorgaande middelen ’t
Vergif uit is, moet men den zieken een buikzuivering geven van Rabarber, een half
dragma Kaneel, ’t geen men moet opgieten met vier oncen Cichorei-water. Gy moet
in ’t Treksel drie dragme Katholicum doen, met
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zo veel Electuari van sap van Rosen, een dragma Kristal zeer fyn gestooten, een once
Siroop van Lamoenen, met zo veel Violen-siroop. Dit Geneesmiddel zal men daags
na de ingeving ge;ven.
Daarna zal men den zieken acht dagen lang laten een Slikdrank geven, van een
scrupel fyne poejer van ’t zuiverste Bergkristal, van twe scrupel Diamargaritum,
koud in poejer; een scrupel poejer van Adders, Siroop van Kween, Plompen, of
Violetten van elks een once, water van Schurftkruit, en van Zuring, van elks twe
oncen.
Het afziedsel dat men laat nemen, moet van een Hoen, of Kieke, of Kapoen, en
een vry vet Schaap wezen. Men zal’er op doen een dun popje, waar in poejer van
Crystal, en van de Diamargaritum, komt. Zo de zieke opstopping van water heeft,
moet hy een laau Bad gebruiken.

Remedie tegen ’t vergif der Opium.
Men moet den zieken met Olie laten braken, doen hem daar op Klisteren; geven hem
een dragme Kastoreum in, in Wyn; of doen hem verscheidenmalen Wyn innemen,
waar in men heeft doen koken Kastoreum, en Peper. Men zal ze zoeken te doen
verniezen met de Poejer van witte Elleborus, of enige ander Niespoejer, men zal ze
doen nemen Therak, of veel Wyn, en beletten ’t slapen.
Pompeus vond in ’t Kabinet van Koning Mitridaat in een Boek, van hem met eigen
hand geschreven; het mengsel van het tegengift, van twe droge Noten; twe Vygen;
twintig bladen Wynruit, met malkander met een grein zout gestooten. Die dit
nuchteren des morgens inneemt, hoeft dien dag geen vergift te schreumen. Dit zelfde
Tegengift nuchteren genomen is uitnemend goed tegen de besmetting van Pest. Hier
van kunnen velen getuigen, waar van my enigen bekend, enigen onbekend zyn, die
door dit Tegengift daar voor behoed zyn, ’t geen ik verscheidenmalen in grote en
beschreilyke Pesttyden heb gegeven.
Anders. Verscheiden Geneesmeesters van groot gezag en goeden ouderdom
verzekeren, dat’er een steen van grote kracht tegen de Vergiften zy. Julius Scaliger
en Amatus Lusitanus roemen, dat zy’er zo enen gezien hebben, en geleezen datze
krachtig is, als men ze aan zulken, die van de Pest zyn aangetast, in wat Wyn geeft;
want zy doet zo overvloedig zweeten, dat het schynt, als of ’t lighaam gans smolt:
en door dit middel wordt de Pest’er uitgedreven. De Arabise Geneesmeesters noemen
dien steen Bezoard, en de middelen die daar van gemaakt worden, Bezoardica.
Mirauld.

Tegengift van Koning Nikomedes.
Neemt Jeneverhout, twe dragmen, Lemnise aarde twe dragma, en zo veel scrupels.
Dit met een gestooten hebbende, zult gy met Olie, of Honig mengen, en bewaren ’t.
Als gy ’t nodig hebt, zult gy’er een Neutmuskaat grootte van nemen, in twe glazen
Honigwater, Ransonius.
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vergiftigen. Zie vyver.
vergulden, noemt men ’t leggen van geslagen Goud, op dingen, die men, ’t zyze
Lood, Hout, Yzer, Koper waren, te voren eerst met Olie geverwd heeft.
Om Glas, Postelein, Kristal, Aardewerk te vergulden, legt men’er eerst een weekzel
op van Borax, en legt daar het Goud op; en daar op fyne poejer van Glas, en zet het
in ’t vuur, tot dat die Poejer gesmolten is, en tot een Vernis over ’t werk kan dienen.

Andere manier.
Neemt Omberse aarde en Loodwit, van elks voor een halve stuiver; en voor een
stuiver Goudglid, en zo veel Lyn-olie. Als gy dit op een Marmorsteen hebt fyn
gevreven, haal dan met een Penceel een Figuur met die kleur, die u behaagt; legt
daar ’t Goud op met Kottoen, ’t geen gy aan uwen mond zult brengen; om ’t vochtig
te maken; en als gy ’t’er op gelegd hebt, polyst het als het droog zal zyn.

Grond om met Olie te vergulden.
Vryft witte, gele Oker en Lood-erts met Olie, en een weinig Omberse Aarde, en
maakt daar van uw Grond.

Verguld met Olie, dat de ongevallen van den tyd kan wederstaan.
Vryft en laat door een Lywaat de Verw zygen, die men vindt, daar de Schilders hunne
kwasten schoon maken. Vryftze ten twedemaal met Olie, en strykt ze daarna over
uw werk zo gelyk, als mooglyk is, en als zy vry droog is, en nog vet genoeg om uw
Goud te doen kleven, moet men ’t er met een Kottoen opleggen. Om hout te vergulden
moet men’er enige reizen een grond opleggen.

Om met Zandgrond te vergulden.
Vryft uwe Schildery met Olie, of Gom; en na dat gy dat zo vele reizen gegrondverwd
hebt, als nodig is, en ’t droog zal zyn, zult gy’er een grond van Olie van Lym op
leggen, waar op gy terstond zult leggen vylsel van Koper, en gy zult daar naderhand
Vernis op doen.

Om Marmor te vergulden.
Vryf met Lym-, of Noten-olie, de fynste Armenise Bolus, die gy kunt vinden; en als
gy wilt vergulden, maakt dat uwe grond noch te nat, noch te droog zy.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om zonder Goud, Goud te schryven.
Vryft Purpurine met water, laatze daarna in Pis weeken, in een aarden Pan; draagt
zorg, dat gy ze
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wel roert, en schuimt; en doet’er daarna Gomwater by, ’t geen gemaakt wordt met
twe oncen Arabise Gom, in een halfpintje gemeen water geslagen.

Om Yzer te vergulden.
Doet koken een halfonce uitgebrande Aluin in sterke Wyn-azyn, en zo veel Salpeter,
doet’er by een once Ammoniak-zout, en vryft het Yzer met die vocht.

Water om Yzer te vergulden.
Neemt een once witte Aluin, en zo veel wit Koperroot, met twe dragmen
Spaans-groen, en zo veel gemeen Zout; doet alles in een Bottel die wel wordt
toegesmeerd; doet het koken in een pint Rivierwater; als ’t op de helft is verkookt,
zo haalt uwe Bottel van ’t vuur, houdtze wel gesloten, op dat het water niet
verwaasseme; men doet het Yzer gloejend worden, en dooft het in dat water uit.

Om Goude Letters te schryven.
Laat twe dagen vylzel van Goud, of Zilver, in ’t sap van de Bladen van Jenever
trekken.

Om Papier op de Sne te vergulden.
Legt eerst een grond, van tot schuim geslage Wit van een Ei op de snede, en driemaal
zo veel Water; gy zult’er over heen leggen een kleur van Armenise Bolus, en
Ammoniak-zout gemaakt, en gevreven met Zeepwater. Gy zult het een weinig laten
staan, en als het tyd is, zult gy’er uw Goud opleggen, en Bruineren ’t, als ’t is droog
geworden.

Om op Parkement te vergulden.
Heldere Vislym zult gy vryven met wit Yvoor, en wel gedroogde Kalk: maakt’er
daar mede een grond van op ’t Perkament, legt’er uw Goud op, en Polyst het als ’t
droog is.

Goud en Zilver in een Schulp.
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Wast Bladgoud in gemeen Water, Arabise Gom, en wat Salpeter; Als ’t goud op den
grond is bezonken, zult gy ’t’er uithalen en doen ’t in een Schulp.
Om ’t Zilver in een Schulp te doen, gaat men even eens te werk, uitgenomen, dat
men in de plaats van Salpeter neemt zuiver Zout.

Goud met Olie ongebruineerd.
Vryft met Olie een weinig Omberse Aarde, een genoegsame menigte van gelen Oker,
Loodwit en Erts van Lood.

Om Koper te vergulden.
Smelt in gedestilleerde Wyn-azyn, zo veel Ammoniakzout als groene Vitriool; laat
de Wyn-azyn uitdampen, en doet het geen’er overblyft in een Kolf om het te
destilleren. Om Koper te vergulden, zult gy niet doen, dan ’t in de gedestilleerde
vocht uitdooven. Zie verguld, goud.

Water-, of Lym verguld.
Dit wordt alleen aan hout gedaan, men maakt het met verscheide toebereidsels, en
is meer kunst dan verguld met Oliverw: maar men doet het ook, noch aan zo grote
werken, noch op de zelfde plaatsen.
De Lym, die men toe Waterverw gebruikt, moet van het schrapsel van Perkament
gemaakt zyn, of van Handschoenen in water gekookt, tor dat het de dikte van Jelei
heeft.
Men lymt eerst ’t geen men vergulden wil met wit, vergladt het, legt’er geel op,
en maakt een grond van geel, en daar na bruineerd men ’t. ’t Hout lymt men, met’er
een laag van die Lym kokend op te leggen, daarna legt men’er wit op, verscheiden
reizen in die Lym gedoopt, ’t geen men zwakker maakt, of sterker, naar dat het werk
’t vereist. Men gebruikt om een witte grond te leggen, een Haair-borstel; en men legt
dezen zo menigmalen als het werk ’t vereist; en men legt geen nieuwe grond, voor
dat de eerste droog is. Men maakt daar na ’t wat zacht, ’t geen geschiedt door met
zuiver water, en al vryvende nat te maken met een stuk grof Lywaat, zo het zonder
snywerk is: maar, is ’t Snywerk, moet men kleine stukjes nemen, aan ’t eind van
kleine houtten stokjes, om de drajen en zwajen, en grond van ’t Snywerk beter te
raken.
Als ’t wit zagt en gelyk is, legt men’er ’t geel op. Deze kleur legt men’er heet op;
zy vervult in de werken van goud het geen men niet volmaakt doet in ’t achterste
van ’t Snywerk. Men legt den grond op ’t geel, lettende wel op ’t geel, dat men ’t
niet smere in ’t holle. Men vryft verscheiden Drogeryen ondereen, en mengt het heet
onder de voorgaande Lym. Men legt’er van op ’t geel tot drie lagen toe, lettende wel,
dat men de laatste grond niet geeft, voor dat de eerste wel droog zyn.
Als men vergulden wil, moet men een Penceel hebben, om nat te maken, anderen
om te verbeteren, en anderen om te Polysten. men moet ook hebben een Kussen van
Kalfsleer met haair gevuld, om’er ’t verguld op te leggen, een Mes om te snyden, en
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een droog Penceel om ’t op den grond te leggen. Eerst maakt men den grond wat
vochtig met water, om dat’er het goud aan zoude kunnen kleven. Men legt daarna
de bladen goud op ’t Kussen, en men legt het uitgebreid op de natgemaakte plaats.
Is ’t goud onder ’t opleggen gebroken, verbetert men ’t gebroken met kleine stukjes
goud, die men aan ’t eind van zyn Penceel neemt om te verbeteren; maakt het dus
aan een, en drukt het met een Penceel in de holten daar men ’t kan brengen. Men
bruineert in dezen staat het goud met

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1199
het Bruineerstuk, ’t geen een Wolve, of Honde-tand, of een Kei is, die men Bloedsteen
noemt, in houtten handvatten. Dit geeft’er een buitengemene glans aan. ’t Goud
matteren, geschiedt door’er lichtjes Lym over te stryken, daar een weinig Vermillioen
op is, en dat op de plaatsen te stryken, die niet gebruineerd zyn. Men noemt dit ook
wel kleur aan ’t goud geven. Dit maakt, dat het niet scheurt noch schilfert. Men
verbetert ook de gebreken wel met Schulp, of gemalen Goud.
Als men den grond bruineert, eer men daar ’t goud op legt; en ’t gout als ’t’er op
legt, weder bruineert, noemt men ’t vergulden met groen goud. Daar na legt men’er
weder Lym over. Dit glimt zo zeer niet als gebruineerd goud.
Kalkwerken, die men met water wil vergulden, moet men eerst met wit gelyk
maken, daar na’er een grond overheen brengen van geel. ’t Overige geschiedt, gelyk
aan verguld op hout.
Men gebruikt ook fyn en grof zilver, waar over men een Vernis haalt, ’t geen’er
een goudkleur aan geeft. Dit is noch van duur, noch glimt zeer. Dit Vernis maakt
men van Drakebloet. Gom Gutte, Karabe en Terbintyn-olie.
Men heeft nog een Lym, die men Honig-lym noemt. Men gebruiktze niet, dan om
hoogsels aan de werken te geven, die geschilderd zyn met Water, of in Fresco, daar
men geen goud met olie op kan leggen, of om trekken op Kalk te leggen. Wil men
hebben, dat’er enige Figuren van Opwerk zyn, moet men die gronden daar enige
reizen op leggen; en als zy droog zyn daar op schilderen, en Figuren, of Bladen
trekken, met gereedschap dat om te snyden strekt, leggen’er dan ’t geel en den grond
op, om te vergulden. Men hoeft niet veel Beeldwerks te kunnen snyden, om zulk
werk by de hand te nemen.

Om Metalen te vergulden.
Om aan Metalen en Steenen de kleur van Goud te geven, gaat men op de volgende
wyzen te werk. Neemt Zout Ammoniak, wit Koperroot, van elks vier gelyke deelen;
Rots-zout en Koperrood, van elks drie deelen. Dit alles fyn zynde gestooten, dek
daar den Steen, of ’t Metaal mede, dat gy wilt vergulden, leg ’t daarna een uur lang
in ’t vuur, en ’t’er uitgehaald hebbende, doop ’t in verse Pis, en was ’t naderhand af.

Andere manier om Metalen te vergulden.
Neemt vloeibaar Vernis, een pond Therebinthyn, Lyn-olie, van elks een once; mengt
alles, en bewaart het ten gebruike.
Doet Lym, matig sterk met den Kop van een Aal koken, legt’er acht gronden op,
en als die gedroogd zyn, polyst ze dan met Metaal, vryft daarna Armenisen Bolus,
met dezelfde Lym, doende daar een weinig gemene Zeep by, en zwart Kryd, dat
Lood van de Zee is; laat het drogen; maakt daarna met helder Water nat, ’t geen moet
verguld worden, en legt’er uw Goud op.
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Om Lood te vergulden, blank te maken, en andere dingen, als men’er Bladtin
overheen legt.
Neemt zwart Pik, Terebinthyn-olie, twe oncen; een weinig Hars, laat het smelten
over ’t vuur, en maakt’er een Vernis van, dat gy over ’t werk zult leggen.
vergulden van Pasteijen en Gebakken.

Hoe men ’t maakt, en kleur geeft aan Pasteijen en Gebakken.
Klus Eijeren, en wilt gy ’t verguld sterk hebben, en goed, moet ge een Wit en twe
Dojers nemen; wilt gy ’t bleek hebben, moet gy ’t Dojer nemen, en klussen’er wat
Water deur.
Om ’t Verguld te gebruiken, maakt’er een Veer in nat, of een zachte kwast, of
Veer, en besmeert’er uw gebak mede.
Zo gy geen Eijeren, om ’t Verguld te maken, wilt gebruiken, doet wat Saffraan,
of Gouds-bloemen in Melk, of gy moet in de vaste wat Snoekskuit nemen.
Gy moet weten dat de Pasteibakkers om te vergulden Honig nemen, om hunne
Eijeren te sparen.
verhaasten, of Vertragen den aanwas der Planten. Zie planten. ’t Eerste geschiedt
met de hitte der Aarde te vermeerderen, of met de Geesten van de Planten, of van
het Zaad op te wekken. Men heeft daar driederlei middelen toe:
’t Eerste is, dat men’er Mist omlegge, wiens Zout de voortelende kracht der Aarde
opwekt, en haar noodzaakt de Kruiden, in veel minder tyd dan anders, uit te schieten.
Het Twede, dat men de Aarde omroert, of de Plant van plaats doet veranderen,
dewyl door zulk middel de Wortelen eer en meer voedzel aantrekken, behalve dat
door de roering de Geesten van de Aarde opgewekt worden. Deze tweê manieren
zyn doorgaans in gebruik, maar
De Derde, die het minst gebruikt wordt, schoon ze vaster en wisser gaat, dan de
andere, bestaat daarin, dat men het Zaad eerst weekt in warme vochten. Men heeft
dikwils bevonden, dat de Lattou, of andere Aardgewassen, met Brandewyn bevochtigt,
of met krachtig Kaneelwater, in enen dag meer uitschieten, dan ze anders in acht
dagen doen.
Men heeft verscheide wyzen, daar men zich van kan bedienen, om den groei der
Planten te vertragen: by voorbeeld, als men de Bomen, het bovenste der Takken
beneemt, die beginnen het sap te schieten; want het is zeker, dat deze fnuiking belet,
dat ze voortgroejen: eene dikmalige verplanting, verhindert ook het voortgroejen
van de Aardgewassen; alzo ze door die verplaatzing
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geen tyd hebben om voedzel aan te nemen, en zig in de Aarde vast te zetten; ook is
de schaduwe zeer schadelyk voor de Planten, en belet haren wasdom, met haar van
de Zonnestralen te beroven, want het zeker is, dat de gematigde warmte van dit
Gestarnte de Aarde vruchtbaar maakt, en alle groeizame dingen doet voortbrengen.
Om welke reden zulke vruchten, die de Zon niet beschynt, veel later ryp worden,
dan de andere: desgelyks, zo gy een ent van een vroegen Boom, op een anderen ent,
die later ryp wordt, zult gy Vruchten hebben op een buitengewonen tyd, en dat ent
zal zig schikken na den loop van den lateren Boom.
My heugt, dat ik by verscheide Schryveren hebbe gelezen, dat de Ouden grote
liefhebbers waren om Bloemen in den natyd te hebben, waar toe ze veel moeite
deden, en allerhande middelen verzonnen, om het vermaak te hebben, van den Winter
tot een Lente te maken. Vooral hielden de Romeinen veel van late Narozen, gelyk
uit hunne Dichters kennelyk is.
vervroegen, den groei der Planten, Zie verhaasten.
verhemelte. Zie os.
verjuis. Dezen naam geeft men aan de onrype druif, en derzelver Sap, ’t geen men
daar uit perst.
Men heeft echter drie soorten van Druiven, waar aan men de naam van Verjuis
geeft, te weten de Gonais, de Farineau en de Bourdelas, anders de Grei. Men gebruikt
gemeenlyk die drie soorten van Druiven om Verjuis te maken. Wy zullen iet van ’t
kweken zeggen.

’t Kweken van de Verjuisdruif.
Men plant ze, of aan staken, of Wynstokken, maar men zet ze wyder van een, dan
de andere Druiven, om datze meer hout schieten, en gevolglyk meer geven.
Men kweektze even, als Wyngaarden, waar van we onder zullen spreken. Men
snydt ze eveneens, en ’t is niet, dan de tyd van snyden, die ze doet van andere Druiven,
die men eet, verschillen.

Van den tyd, waar op men de Verjuis moet plukken om’er ’t Sap uit te perzen,
en de wys om ’t te doen.
Als de Druiven, die tot Verjuis te maken bekwaam zyn, te ryp geplukt
worden, is de vocht niet zo goed, om ten nutte te gebruiken, en loopt gevaar
van in water te veranderen. Zy doet ook kwaad, als de Vrucht te groen
is. Dus moet men een midde kiezen tussen de twe uitersten, ’t welke zy
die ze gewoon zyn te plukken, weten te treffen, vroeger, of later, na dat
het jaar toelaat, zich van dien arbeid te kwyten.
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Wat de wyze belangt, waar op men ze maakt, zo men’er Tonnen vol van maakt; die
heeft men by de Olyslagers in gebruik; en om ’t Verjuis goed te houden, weet ik
geen ander geheim, dan ’t altyd wel gesloten te houden. Enigen doen’er Zout in; ik
geloof ook, dat’er dat niet dan goed aan kan doen.

Geheim, om de Verjuisdruif tot Paassen, zo blozend en fris te houden, als
of ze nog aan de Wyngaard stond.
Men moet de Verjuisdruif vry groen, ontrent acht dagen, voor dat men ze gewoon
is af te plukken, oogsten, als ’t een fraje zonneschyn is, als zy droog is, en niet rot,
schimmelig, of vochtig; en ze daar na in een klein Vat, Druif aan Druif schikken; en
als ’t Vat vol is, ’t opgieten door het Bomgat, met oude Verjuis, van ’t voorgaande
jaar, en men dat Vat in een Kelder laaten. Als men’er uit wil hebben, moet men den
Boom’er uitslaan, en zy zal schoon zyn.

Om water van Verjuis te maken.
Doe in een pint water, drie vierde pint Verjuisdruif, of wel een pond, zo hy schoon
is. Kneust ze te voren wel in een Mortier, zonder ze nochtans te stampen, op dat de
Kornen daar geen kwade smaak aan geven. Daar na zult gy ze in ’t water doen, en
kneden ze daar met uwe handen deur, vringen ze, en nemen’er de grove vuiligheid
uit, en doen’er een vierendeel, of vyf oncen Suiker in, naar dat de groene Druif zuur
is. Zo dra de Suiker zal gesmolten zyn, zult gy alles door een Zak lekken, tot dat ze
zo helder is, als Rotswater; gy zult het laten koel worden, en ’t te drinken.

Inmaakzel, van geschilde Verjuisdruiven.
Neemt twe ponden van vry rype Verjuisdruiven, die gy zult Pellen, en hale’er door
het eind, de Kornen met een klein stokje uit, ’t geen gy met voordagt daar toe zult
maken, en gy zult ze in een aarden Schotel, of Pan doen. Als gy ze alle zult hebben
gepeld, zult gy een pond geklarificeerde Suiker nemen, of zonder klarificeren, welke
gy zult laten koken tot vezelens toe, daarna zult gy’er uwe gepelde Druiven ingojen,
en laten ze koken over ’t vuur, tot dat de Stroop in staat is, om dat de vrucht, de
koking van uwe Stroop, zal verminderen. Draagt vooral zorg, dat gy de Stroop niet
te lang laat koken, om dat de Vrucht zwart zoude worden en branden.
Het maakzel van de Muskaatdruif, geschiedt eveneens.

Konfyt van Verjuis.
I. Men moet schoone heele Verjuisdruiven nemen, spouwen de Druiven aan den
kant, of in ’t midden, met de punt van een klein Mesje, neemt’er van de Kornen zo
veel uit, als gy kunt. Terwyl gy uwe Verjuisdruif afplukt, gooit ze in fris
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water, tot de menigte van vier ponden. Daarna zult gy een Confituur-pan hebben,
half vol met water, kokend over ’t vuur. Daarna zult gy uwe Druiven uit dat koud
water opscheppen, latense door een Temis afdruipen; en daarna zult gy ze in kokend
water doen. Men moet de Verjuis niet doen koken, maar alleen razen. Zo dra uwe
Druiven boven dryven, zult gy ze van ’t vuur nemen, en dekkenze met een een doek,
of zervet, en latenze koud worden, terwyl gy vier ponden Suiker zult gereed maken,
die gy zult klaren en op veren zult laten koken; daar na zult gy uwe Druiven op een
Teems laten afloopen, en ze in de Suiker gojen, die op een pluim is gekookt, en ze
over klein vuur zetten, tot dat ze hun groen krygen. Zo dra ze groenen, maakt’er goed
vuur onder; volmaakt het terstond, zonder ’t welke ’t zal zwart worden. Draagt zorg,
dat gy de Stroop niet te lang laat koken; om datze gevaar loopt van te kandaliseren.
II. Zo gy dit doen wilt met Poejersuiker, moet gy uwe Verjuisdruif pluizen, zonder
ze in ’t water te gojen; doen ze in een aarden Pan, om ’t sap, dat’eruit komt, als
men’er de kornen uitneemt, niet van te verliezen: daarna zult gy zo veel ponden
Poejersuiker nemen, als gy ponden verlezen Druiven hebt, welke gy daar in zult
werpen. Zet uw Verjuis op een klein vuur, op dat ze niet doet als razen, en uw Verjuis
zal groen en schoon worden. Gy zult het schielyk voltojen, tot dat uwe Stroop zyn
volkomendheid hebbe.
III. Zo gy wilt gepelde Druiven maken, zult gy goede rype Verjuisdruiven nemen,
pellenze, halen’er de kornen met de punt van een klein stokje, of van een klein mesje
uit, en doen ze in een aarde Pan om ’t sap niet te verliezen. Daarna zult gy zo vele
ponden Suiker als Vruchten nemen, latenze aan pluim koken. Gy zult uwe
Verjuis-druiven daar in gojen, roerenze in de Pan, en doenze zachtjes koken, tot datze
groen worden. Gy zult het schielyk voltojen, latenze wat koud worden, doenze in
schone en wel droge potten.
Let wel. De groene Druiven, welke gy zult nemen om te konfyten, zyn die, welke
men Bicanne, of Bourdelas noemt, waar van men te Parys de Verjuis maakt, en die
men daar op verscheiden plaatzen perst. Deze zyn wegens grootte en dikte van vlees,
de schoonste en aangenaamste om te konfyten.
IV. Gy zult ze kiezen, als ze niet te ryp zyn, maar in hunne schoonte; eer de
smaak’er zoet van wordt. Gy zult ze wegen, na dat ze van de Trossen zyn genomen,
splyten ze half deur, en halen’er de Kornen uit zo men kan, en gojen ze in klaar
Water, naar de maten, dat gy ze hebt gespouwen. Daar na zult gy ze laten deur koken,
doende daar een weinig Zout in; of wat meer Salpeter, om de groene kleur te
behouden. Alleen zynde taai geworden, zult gy ze van ’t vuur halen, en dekken ze
met wat Lywaat, laten ze koud worden in zyn Water. Daar na zult gy ze van ’t vuur
halen, laten uitdruipen, doen ze in Poejer-suiker; doende daar zo veel schoon Water
by, als maar in staat is, om de Suiker te smelten. Daar na zult gy ze konfyten met
eens opkokens; want zo gy ze van ’t vuur haalt, om ze daar weder op te zetten, zal
ze veel van zyne kleur verliezen. Gekookt zynde tot behoorlyke dikte, zult gy ze van
’t vuur halen, en in een aarden Pan overgieten, om ze in de heetten Pan niet te laten,
want zy ook veel van de kleur zouden verliezen; en daar na zult gy ze in uwe Potten
leggen, gelyk de Kersen. Men moet pond tegen pond, Suiker en Vruchten nemen,
om uwe Verjuis schoon te hebben.
V. Men konfyt ook zonder Suiker, of met weinig Suiker; maar ’t is een zeer
onaangenaam konfyt, dat de arme zieken veel eer mishaagt, waar aan men ’t geeft,
dan het de eetlust opwekt.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Jelei van Verjuis.
Zo gy wilt, zult gy van de Verjuis een Jelei maken, doende daar het Sap van de
Schillen van Reinetten, of Court pendu by. Gy zult’er wat by doen dat bindt, of wel
de slym van Kwekornen. Zy zal aangenaam om te eten wezen, ter oorzake van der
zelver zuurte.

Siroop van Verjuis.
Neemt Verjuis-druiven, stoot ze schielyk; en doet ze door een Teems in een aarden
Pot, en pers den Droessem wel en op zyn schielykst uit, laat ze loopen door een
lekzak, tot dat ze helder is. Daar na zult gy in een Konfituur-pan vier ponden Suiker
doen, welke gy zult laten smelten, en tot gros Pluimen laten koken, tot dat ze by na
karamel wordt. Maar dat moet ze niet geheel worden. Daar na zult gy nemen, twe
pinten van uw wel deurgelekt Verjuis, welke gy in de Pan zult doen, waarin de Suiker
is, welke gy schielyk zult tot de bovengemelde koking brengen, op dat ze niet geel
worde. Men moet zorge dragen, dat de Drup, die gy in ’t glas met Water zult gojen,
van alle de bovengemelde Stropen niet te veel als lood vallen; en zich op den grond
van ’t glas niet verwyden. Want viel de Drup te veel als lood, om dat ze te veel
gekookt was, zoude ze gevaar loopen, van te veel te kandalizeren, daar men zorge
voor moet dragen.

Syroop van Verjuis.
Deze wordt gemaakt van het Sap der onrype Druiven, dat een dag, of twe in de Zon
hebbende gestaan, deurgelekt, en daar na met even zo veel Suiker opgekookt wordt,
tot behoorlyke dikte.
Deze Stroop is verkoelende, samentrekkende, goed voor ’t braken, en men geeft
ze van een halve, tot anderhalve once in.
verkoeldrank. Zie koeldrank.
verkoelen. Nat om te verkoelen.
I Neemt een schyf Kalfs-vlees, snydt ze aan stukjes: doet ze met de volgende
Kruiden in een Pot, laag om laag zonder Been, of Water; te wete
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Pastelingen, Salade, Bernasie, Ossetong, en Kervel, alles fyn gekookt; smeert de Pot
met Klei dicht toe, op dat’er geen lucht by kome, zet deze Pot in een Ketel met kokend
Water; laat het daar in over een helder vuur koken, daar na koud worden; doet het
daar na door een grof Lywaat persen. Men moet daar acht dagen lang, een glas vol
van nemen. Men zoude zich kunnen te vrede houden, met over gemeen vuur, ’t een
walm, of twaalf op te koken.
II. ’t Afziedsel van Kina, voor verhitte hoedanigheden, de ontstekingen van de
Lever, en de verzweringen van de Nieren. Neemt een once Kina, drie pinten
Wel-water, drie oncen Citroensap; laat het den tyd van vier entwintig uren trekken;
doet ze daar na koken, tot dat’er maar twe pinten op zyn. Men geeft het tot zes oncen
’s avonds en ’s morgens. Men kan’er Wyn in doen.
III. Neemt een Chopyn gemene Wyn, twaalf oncen Patientie Wortel, vier oncen
Ossetong, een once Zoethout aan stukjes gesneden. Wast alle de Wortels wel af,
snydt ze aan schyfjes, doet ze daar na in een zilveren Ketel, of aarden Pot, met gemeen
Water; laat het koken op een derde vermindering. Doet’er daar na Zoethout in, en
haal ten eerste de Pot van ’t vuur. Laat daar na dit afziedsel den gantsen nacht trekken,
en de volgenden dag deurzygen.
Gebruik. Neemt een glas van dit afziedsel, doet daar in een lepel Violen stroop,
slik alles nuchteren ’s morgens deur, en eet niets tot het middagmaal toe.
verkoudheid. Men heeft ze gemeenlyk in ’t Hoofd, en op de Borst.

Voor Verkoudheid uit hitte voortkomende.
I. Neemt een once Suiker, maakt ze fyn, doet ze smelten in een half pint Water, dat
meer dan warm is; gaat daar na leggen slapen, drinkt daar van, en houdt u warm.
De Siroop van Violen is ook zeer goed, als men’er ’s avonds, als men na bed gaat,
en ’s morgens, als men op staat, een once van neemt.

Voor de Verkoudheid, die van koude komt.
II. Neemt des avonds, als gy na bed gaat, ontrent een lepel vol Olie van Suiker. Zie
suiker.

Siroop tegen Verkoudheid, die van koude oorzaak komt.
Neemt een pond Brandewyn, vier oncen Suiker, twe drachmen Kaneel, laat het vier
uren trekken; zo men ’t Tinctuur wil ingeven, is de roodste Wyn de beste; Om reuk
te geven, moet men laten opgieten een gantsen nacht lang, vier greinen Muskus, of
Ambergris, en gieten op het mengsel twe, of drie, of vier druppen.
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Voor ’t zelfde.
III. Neemt Schapen-vet, dat men om de Nieren vindt, laat het smelten, smeer daar
de Maag en Voetzolen mede, en vryf ’t met de hand, om dat vet te doen deurdringen.

Siroop voor de Verkoudheid.
IV. Neemt een goede menigte bladen van Bramen; doet ze in Water koken; vringt
ze daar na deur een doek, doet’er Suiker in, en laat ze een reis, of twe opkoken.
Neemt een lepel van die Siroop, van tyd tot tyd; en gy zult ze in weinige dagen
genezen.

Anders voor de Verkoudheid, Hoest, Kort-ademigheid, en alle ziekten van
de Borst.
V. Neemt een vierdepints Brandewyn, Parysse maat, een half pond Poejer-suiker,
een once Bloem van Zwavel; doet alles in een Pot, en steek’er den brand in. Roert
met een zilvere lepel, die aan een houtje is vast gemaakt, op dat ge u niet en brande,
en doet dit, tot dat het niet langer brandt. Scheidt daar na de Stroop van de Zwavel;
en ze zachtjes af gietende in een andere Kom, neemt’er ’s avonds en ’s morgens een
lepel vol van, voor alle ziekten. Men gebruikt het zonder schade te doen.

Andere Siroop.
VI. Neemt voor twe oortjes Bloem van Zwavel, een vierendeel Kandy-suiker; bindt
alles in een Lywaat, en doet het alles koken, in een pint Water, tot dat het op een
halfpint verkookt is. Men neemt daar van drie, of vier druppen.
VII. Wanneer men verkouwen en hees is, moet men een vierde van een
Neutemuskaat, in een Pot nat raspen, en ’t nuchteren innemen.

Onfeilbaar middel.
VIII. Neemt op een pint Water, zo veel bladen van Klaprozen, als gy tussen uwe
vingeren kunt vatten; een handvol Gerst, die wel gewasse en gezuivers is; en twe
Wortels Heumst, die ook schoon zyn. Doet alles koken, tot dat het Water op een
achtste verkookt is. Doet’er daar na Suiker-kandy, of gemene Suiker in, als gy’er
van wilt drinken.

Voor de Verkoudheid, Zinkingen, en hen, die die Longeziekte beginnen te
krygen.
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IX. Gy gult een reine aarden Pot nemen, daar gy een pint zuiver Water in zult doen;
doet’er daar na zes rode Koolbladen in; hakt ze klein, met een goed stuk varse Boter;
gelyk een vierendeel, of wat minder; doet alles met malkander koken, tot dat het sap
op de helft is verkookt, ’t geen gy’er daar na zult afhalen, na dat gy met een lepel ’t
sap van de Kool gehaald hebt. Daar na zult gy op ’t geheel een once Suiker doen; ’t
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welke gy zult laten smelten; en als de vocht wat heet is, zult gy ze lepels wys, ’s
morgens nuchteren, een uur na ’t ontbyt, daar van nemen. Gy zult daar twe, of drie
morgens mede voortgaan, en doen dit zo menigmaal, als gy ’t gebruiken wilt. Zie
hoest.
verleggen is een spreekwoord, dat men van vrouwelyke Dieren gebruikt. Dus zegt
men van een Koe, dat ze haar Kalf verlegt, en van andere Dieren, dat ze hunne jongen
verleggen.
Als dit Vrouwen overkomt, zegt men, dat ze een Miskraam krygen. Zie misdragen.
verlichting. Zie illumminatio.
Dit is een geschilder op Doek, of Papier, waar achter Ligt gezet wordt, om in den
avond vertooning te geven.
verlossinge. Zie barensnood. Voor de Naweten.

Middel om de Verlossing gemakkelyk te maken.
Neemt een grote Paling, haalt’er de Lever uit, en de Gal, doe deze in den Oven
drogen, na dat’er het Brood is uitgehaald; doet het daarna aan poejer stampen, zo
fyn als gy kunt, om daar van ten nutte te gebruiken. Neemt een drachma van die
Poejer, doet ze in twe Vingerhoeden Wyn, en doet ze door de zieke innemen, en zy
zal verlossen.

Andere middelen.
Gy zult het gewigt van twe dragmen Mineraal Kristal in Fonteinwater doen. Geeft
ze aan de Vrou die in arbeid gaat, en zy zal verlossen.
Neemt Mannepis, geeft ze een Vrou te drinken, zy zal verlossen.
vermenigvuldiging; Multiplicatie; is een regel in de Cyfferkunst; waar door men
een getal door een ander vermenigvuldigt.
vermenigvuldiging. Zie granen.
vermillioen, is een der schoonste rode kleuren; men maakt ze die schoon is van
Aluin, gebrand en gelest in Weêgbrééwater, of in Rozewater.
vermoeidheid. Voor de vermoeidheid der Beenen; neemt de Bladen, of de Schors
van de Olmboom; doet ze koken in Water, en vryft’er u de Beenen mede.
vermolsemd is een woord, dat gebruikt wordt van Hout, dat van de Wurm
deurgegeten is.
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vernis is een dikke vocht, welke men gebruikt om Hout, Schilderyen, enz. beter en
helderder te maken, of om te beletten dat het bederft.

Vernis die aan ’t Water geen kleur geeft.
Neemt Lynzaatolie, van de zuiverste, die gy vinden kunt, doet ze in een Pot, die
verlood is, op een Konfoort, dat vol kolen is; doet in die Olie ontrent een vierdendeel
Hars. Doet alles onder den andere smelten, en zachtjes koken, zo dat hiet niet uit de
Pot vliegt; zo zal de Olie in ’t begin in schuim opkomen, maar met koken, zal ’t
schuim vergaan; gaat met koken voort, tot dat men van die Olie aan ’t eind van een
klein houtje nemende, gy ziet dat ze spint; neemt dan ze van ’t vuur; was zy te dun,
moet gy’er nog wat Hars op doen, en gaan voort met koken over ’t vuur. Dit Vernis
kan heet water wederstaan. De Hars moet rein wezen, en men moet ze langen tyd
laten koken.

Vernis om te Vergulden en Bronzen.
Neemt een once Therebintyn-olie, in een kleine Fles, met een half once gestoten
Sandarak; als zy wel gesloten is, zult gy ze op een Konfoort zetten, en de Sandarak
wel zynde gesmolten, doet daar by een half once Therebintyn; laat dit met het andere
koken, een klein half kwartier uur; laat daarna dat Vernis door een Lywaat, in een
Vat loopen, waar in men een once Vermillioen heeft gedaan. Men zal dat Vernis, zo
veel, als men wil bewaren, en als men dat gebruiken wil, gelyk het zeer dik is, zal
mer’er wat Therebintyn-olie indoen.

Geheim om Planken en Beelden te Vernissen.
Lymt uw Beeld op hout, en smeer’er daar na Vislym over, als deze eerste grond
droog is, doet’er dan een twede over, en laatze als de andere, een weinig van het
vuur, of in de Zon drogen; en des anderen daags moet men daar met een Penceel
tien, of twaalf lagen Vernis van Sandarak over doen, en laten de ene grond voor de
andere na drogen. Enige dagen daar na, als de plaat wel droog is, moet men ze met
zeer fyne Tripel glad vryven, of polysten die uitnemend fyn is. ’t Is een van de
schoonste uitwerkingen van de Vernis, die zo veel te schoonder, als zy een schors
geeft, die nooit verandert. De zwartste Platen zyn daar toe de beste.
veronica. Zie eerenprys.
Deze Plant heeft velerleije bysoorten.
Wy zullen’er twe beschryven.
Beschryving der Veronica Mas, Mannetjes Erenprys, die men noemt Veronica
Mas, Supina & Vulgatissima, seu Veronica Mas Serpens. Zy kruipt over de aarde;
zy is een palm lang, ros en ruig. De bladen zyn zwart, langachtig, ruig getand om
den rand, en kleinder als de Beteunie. De bloemen zyn aan staarten blaau en enigzins
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witachtig, zy komen aan den top van de stam. ’t Zaad is klein, rond, zwartachtig, zit
in een klein huisje, dat een soort van Beurs uitmaakt. De wortel is fyn en vezelachtig:
zy groeit in heggen, struiken, en onbeboude zandige plaatsen.
Beschryving van de Wyfjes Veronica. Men noemt
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ze in ’t Latyn Veronica foemina, seu Veronica minor Serpilli, folio, seu Veronica
pratensis. Zy schiet verscheiden kleine dunne kruipende takken van lange bladen
voorzien, gelykende na die van de Serpillum; de bloemen zyn klein, bleek, of blaau;
zy draagt haar grein in een kleine ronde Beurs. De wortel gelykt na die van het
Mannetje.
Plaats. Zy groeit op onbeboude wilde plaatzen; bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. De Veronica Mannetje en Wyfje zyn beide bitter, en trekachtig.
’t Mannetje heeft meer kracht, dan ’t Wyfje. ’t Gedestilleerde water van de Plant in
Wyn getrokken, met een weinig Theriak gedronken, is een uitnemend middel tegen
de Pest-koortzen. ’t Zelfde water tot een once gewigts genomen, verdryft de drajingen
in ’t hoofd; scherpt het geheugen, ontlost de winden en grove vochten, het zuiverd
de Lyfmoeder en Blaas, doet zweten, verdryft het venyn uit het lyf.
Dit kruid, voor al het blad, wordt wegens deugden zeer geprezen; want het zap,
dat uit de bladen wordt geperst, of ’t water, dat daar uit wordt gedestilleerd, geneest
alle soorten van Wonden, zo versse als ouden; alle soorten van kwaadaardige Zweren,
Kankers, heete vochten, Daauwurm en alle besmettingen van de huit. Wat meer is,
’t menigvuldig gebruik, zo wel van ’t sap, als ’t gedestillleerde water van Eerenprys,
brengt den Lazarussen een volkomen genezinge toe. Hier van heeft men een breede
getuigenisse van een Frans Koning, die daar by heeft hulpe gevonden. Hierom wordt
dit kruid het kruid der Lazarie geheten. Men maakt’er Balsem van, die goed is voor
alle soorten van Wonden en kwaadaardige Zweren, voor al de Lazarie. Dit kruid is
uitnemend in Persingen, in dranken voor Pestkoortsen, Zweren der Long,
verstoppingen van Lever en Milt.
Sederd dat men de The in Europe heeft in gebruik gebragt, heeft men gevonden,
dat de Veronica niet min uitnemend, dan die Plant was. Verscheiden verstandige
Geneesmeesters hebben met veel naukeurigheid gezogt na alle de eigenschappen.
De Heer Francus heeft boven anderen in dit soort van onderzoek uitgestoken. Een
ander heeft den Heer Francus overtroffen. Hy heeft een vergelyking tussen de The
en de Veronica gemaakt, welke men de The van Europe noemt. Wy zullen een
Uittreksel geven van een Boekje zonder naam, gedrukt te Reims. 1707.

Historie van de Veronica.
’t Uittreksel, dat men heeft gegeven in ’t Journal de Scavans van den 8 Januari 1703.
van het Tractaat dat de Heer Francus, Geneesheer der Stad Ulm in Frankenland,
heeft over de kracht der Veronica laten drukken, deed in my een lust opryzen om
alles te lezen, wat de beruchtste Geneesheeren over ’t gebruik van die Plant hebben
aangetekend. Ik vond, dat de ondervinding hen zeer zonderlinge krachten van de
Veronica had leeren kennen, om verscheiden ziekten te genezen. Maar, gelyk nimand
daar over zo breed, als de Heer Francus is geweest, die gene zwarigheid heeft
gemaakt, om ze de The van Europe te noemen, heb ik gemeend het gemeen dienst
te doen, met ze by de aanmerkingen van dien verstandigen Man niet alleen te voegen;
maar’er ook die by te doen, welke ik; sederd enigen tyd gelegenheid heb gehad, om
te maken.
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Deze redenering zal dan in vyf artikels worden verdeeld. ’t Eerste zal een
naaukeurige beschryving van de Erenprys vervatten, om ze met gene andere van die
soort te verwarren, ’t geen niet dan te veel geschiedt. ’t Twede zal van zyne
ontbindinge spreken. Men zal in het derde de vergelyking met de The vinden; en in
het vierde de krachten van de Erenprys. ’t Vyfde zal voor de aanmerkingen van den
Heer Francus, en enige anderen van dat land dienen.

Beschryving van de Veronica.
Men heeft de kennisse van de Planten, in de laatste tyden zo ver gebragt, dat men
tot twe en vyftig soorten van Veronica’s geteld heeft.
De twe soorten, waar van we in dat Boek zullen spreken, worden deurgaans in ’t
Latyn genoemd. Veronica Mas en Veronica Femina: dat is, Erenprys Manneke en
Erenprys Wyfke; of, Veronica Mas supina & Vulgatissema C. B. Pin. 246. Veronica
Vulgatior folio rotundiore J. B. 3. 282. Tabernaemontanus heeft’er een zeer fraje
afbeelding van gegeven, onder den naam van Veronica, die beter is dan die van den
Heer Francus.
De Erenprys Mannetje wordt in de Bossen, en het Kreupelbos, en op de kanten
van zandige Akkers gevonden. Men vindt ze in Lion, Bourgogne, en in ’t Graafschap
van Bourgogne, Zwitzerland, Geneve, Daufine, Provence, Languedok, enz. De Wyfjes
Erenprys vindt men in het veld in de Moerassen, beboude landen; en men heeftze in
de Tuinen.
De wortel van de Mannetjes Erenprys is in ’t ronde ontrent een linie dik, bruin
met rode vezels voorzien, weinig gehaard, fyn en ontrent twe, of drie duimen lang.
De stengels kruipen over de aarde; zyn knopig, ruig, en werpen uit de eerste knopen
enige fiebers, gelyk die van de wortel. Door middel van deze fibren vermeerdert de
plant. De stengels zyn somwyl negen, of tien duimen lang, naar dat de plaats goed
is, daar ze groeit. Zy zyn bleek groen, ruig, op sommige plaatzen rosachtig, houtig,
rond, een linie dik, voorzien van bladen, die tegen malkander over groejen, aan elke
knoop. De bladen verschillen wat naar den grond. Men vindt de bladen aan den voet
groter, of kleinder: maar gemeenlyk zyn de onderste een duim lang, en zeven, of
acht linien breed. Als ze eerst uitkomen zynze zeer puntig en gekruld aan de steel,
rondagtig aan ’t eind, op de kant zaagswys gesneden, bleekgroen, met haartjes
deurzaaid, die ze zacht en ruig maken. Die na het midde van de stam staan, en wat
na omlaag, zyn groter als de eerste, ook puntiger aan ’t eind, en aan de stam zonder
steel vast. De stengel groeit daarna tot de
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hoogte van zeven, of acht duimen. De Figuur van Tabernaemontanus verbeeldtze
niet krom genoeg. De Oxels der bladen wassen van omlaag. De takken zyn somwyl
enkel, somwyl onderdeeld in twe stelen, en voorzien van bladen gelyk anderen. De
scheuten zyn van bloemen vry dicht voorzien, als zy eerst voor den dag komen, en
worden daarna langer, als een staart van drie, of vier duimen lang. Elke bloem is van
een stuk, twe linien wyd, en somwyl meer, in ’t midden deurboord en hebbende op
’t einde een klein wit ringetje, is van voren in vieren verdeeld, waar van het bovenste,
en die van de zyde vry rond zyn; de onderste is smal en puntig. De ene en de andere
is purperachtig, trekkende na den blaauwe, en met dieper strepen gestreept. Men
vindt’er enigen onder, die witte Bloemen, andere die vleeskleurige Bloemen hebben.
De Heer Francus heeft’er by Ulm gezien, die witte Bloemen hebben, die met purpere
vlekken gestipt waren.
Van de kanten der ring groejen vier vezeltjes van twe linien lang, die blaauachtig
zyn en kapjes van den zelfden aart hebben. De kelk, die tegen de scheuten door een
steel van een halve linie vast is, is ook vier lange deelen verdeeld van een linie: maar
ze zyn zeer smal. Uit den grond van die kelk groeit een styltje dat platachtig is, bleek
groen, en geledigd is in de ring van den bloem, en dat eindigt met een zeer dun
haartje. Dat styltje wordt op ’t eind een vleessige vrucht; die plat is, twe linien en
een half lang, hartsgewys gesneden, in welks spleetje nog ’t vezeltje van het styltje
blyft.
De vrucht is in ’t begin bleek groen, wordt naderhand bruin; ’t binnenste is in
tween verdeeld door een afscheidzel, dat zich van de punt tot aan de keep uitstrekt,
en die huisjes zyn met enige rosse platte en byna ronde zaden vervuld.
De wortel van die Plant is bitter: maar de bladen zyn nog bitterder, men vindt’er
geen grote reuk aan. Zy bloeit in ’t begin van Juni.
Men moet de Veronica in de maand Mei afplukken, als zy op ’t bloejen staat. Dan
heeft ze de meeste kracht. Als zy is afgesneden, plukt men’er de bladen af, en kiest
die, welke schoonst zyn, en die men in de schaduwe laat drogen, om ze daar na in
Doozen, of Zakjes te bewaren, ten gebruike. Men meent dat de beste Veronica aan
den voet van Eikenboomen groeit: maar dit heeft de ondervinding niet bevestigd,
niet meer, dan die van de Heer Francus, die voorgeeft dat de bladen van die Plant,
geen kracht meer hebben, als de bloemen open gaan.
De Wyfjes Veronica gelykt in alles na de Mannetjes Veronica; uitgezonderd, dat
de bladen zyn dikker, groender, ronder, ongetand. De bloemen zyn geel, met
purper-violet gemengd, en komen uit de wortels van de bladen voort. Men vindtze,
gelyk die van het Mannetje, waar van de stengels en bladen zyn groter, of kleinder,
naar den grond daar ze groejen.
’t Een en ’t ander soort heeft de zelfde krachten. Het Mannetje is inderdaad beter
en heeft meer krachten; ’t geen van de ruwe, droge en wilde plaatzen komt, daar ’t
groeit. ’t Wyfje heeft minder kracht, om dat het in vochtiger plaatsen groeit; ’t heeft
echter veel kracht, gelyk de preuven daar van in dat land, zo wel met zyn
gedestilleerde water, als de getrokken Plant en Bladen ons bewyzen. Wy zullenze in
de aanmerkingen verhalen, die gevoegd zullen worden achter die van den Heer
Francus, die ’t eind van dit verschil op ’t getal veertig uitmaken.
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Ontbinding der Veronica.
Men heeft gebruikt gehad de bladen en toppen van de verse Veronica, gestooten en
gegist tot dat de reuk begon te gooren. ’t Is zeer waarschynlyk, dat de voornaamste
deelen van de Plant in dien staat malkander beginnen los te laten, en derhalven scheidt
ze de warmte van ’t vuur, wel bestuurd met meerder gemak. Deze voorhoede is nodig
voor wynige vruchten, die brandbare geesten geven, en welke men uit Druiven,
Vygen, Kersen niet kan halen, voor dat ze zyn gegist. Wat de Planten belangt, die
geen wynig sap hebben, men vindt geen groot onderscheid tussen hunne scheidingen,
door, of zonder gisten gemaakt. Dus zal men hier niet verhalen de scheiding van de
Veronica, die niet is gegist, om dat ze niet verschilt van die, welke men van de zelfde
welgegiste Plant heeft.
Acht ponden van die Plant in een Ketel op een Mariebad gedestilleerd, hebben
vyf ponden en zes oncen water gegeven, dat men heeft in dertien deelen verdeeld,
van ontrent zes oncen elk. De eerste tien waren zeer helder, van een zeer fletze geur,
die zoetachtig was. De twe laatste waren geelachtig van Stróókleur, en de reuk trok
na aangebrand.
’t Eerste gedeelte maakte het trekzel van de Tournezol bruin rood.
’t Twede geeft ’t een fraje kleur van Bougonjewyn.
’t Derde gaf ’t een Kersse kleur.
’t Vierde deed het’er sterk Oranje rood uitzien.
’t Vyfde tot het tiende deden het zelfde.
De vier laatste maakten ’t zelfde trekzel sterker rood, dat is minder Oranje.
Alle deze deelen maken gene verandering met de Olie van Wynsteen, noch met
de vlugge geest van Ammoniac-zout.
Hier-uit blykt dat het water van de Veronica zuurachtig is: maar dat zuur is
uitermate vluchtig: want schoon dit water zeer grote kracht heeft, gelyk we naderhand
zullen zeggen; zo men ’t echter tot droog wordens toe laat uitdampen, laat het zo
min bezinkzel na, als alle andere Gedestilleerde wateren. Men heeft stoffen, die sterk
werken, schoon ze tot een zekere graad verdeeld zyn, daar in men ziet, dat hunne
kracht moest zyn vernietigd. By voorbeeld; ’t water, waar in de Koloquint Appel is
getrokken geweest, zynde deurgezygd en uitge-
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waassemd, laat byna geen bezinkzel na, schoon dat zelfde water een hevig
buikzuiverend middel waar. Dus doet de uitwaasseming van de meeste Minerale
Wateren niet met al; want met moet bekennen, dat verscheiden pinten water, mooglyk
werken naar gelang van een grein, of twe van zoute, of aardachtig stof, die oneindig
klein verdeeld is, of wel dat de stof, die hen doet werken met het water uitdampt,
gelyk in de Gedestilleerde waters.
Na de Destillering van de Veronica, waar van we komen te spreken, heeft men in
een Kromhals van steen gedaan ’t geen in de Kolf zich bevond, waar uit men door
een matig vuur, twe deelen Geest, gehaald heeft, die dertien oncen en vyf dragmen
woeg. Die Geest heeft de zelfde kracht, die de Geest van Wynsteen heeft; maar zy
is zo zuur niet. Want zy maakt het trekzel van de Tournesol niet rooder, dan bruinrood,
verandert de Olie van Wynsteen minder, en verdikt de Geest van Zout Ammoniac,
zo krachtig niet. ’t Is waar, dat dat zuur en de Geest der Veronika gematigd wordt,
door een klein deel van Zout Alkali, want het smeltzel van Sublimaat, wordt’er wit
van, boven ’t geen men noemt onklaar, en daar na ziet men enige Kruimen.
Het vuur hebbende aangezet, is de stinkende Olie in het ontfangglas overgegaan,
gemengd met vier oncen geest, die’er even als de voorgaande uitziet. De olie was
heel dik, en van tien oncen en drie dragmen gewigt. De Dode-kop tot Kalk verbrand
en getrokken, heeft uit zyne Loog drie dragmen vast zout gegeven, en tien dragmen
aarde.
Na alle deze onderzoeken is ’t waarschynlyk, dat de Veronika in zynen natuurlyken
staat veel zuur bevat, ’t geen, met de aarde gemengd, een stof maakt, die naar ’t zout
van Koraal gelykt; welke, gelyk de gantse wereld weet, niet anders is, als een aarde
met zout verzaad. In de Veronika is’er meer dan nodig is om de aarde te verzaden,
die zich daar in bevindt. Anders zyn die twe beginselen met veel Zwavel vereend,
en men kan ’t niet tegenspreken, dat’er wat pisgeest in zy: maar zy is’er zo weinig
in, dat men ze niet tellen moet. Daar is veel schyn, dat het Zout en de Zwavel, en ’t
Water de meest overheersende deelen van die Plant zyn. Men moet ook aanmerken,
dat het trekzel van de Veronica, deur het mengen van de Vitriool, vry zwart wordt.
Die van Hooi doet dit ook, en ’t is een teken, dat die Trekzels iet van den aart der
Galnoten hebben, die hun een weinig trekkings geven, dat men tot het zuur kan
brengen, en aan de aarde, die daar by wordt gevonden.

Vergelyking van de Veronica met de The.
De vergelyking van de Veronica met de The, kan niet vallen dan in hunne krachten;
dat is alles, wat men voor ’t gebruik der Medicynen wensen kan: want anders
verschillen die Planten veel door hunne gedaante en deelen, alzo ’t gelyk tussen deze
bladen zeer klein is.
De The, wat zy zy, zie op de Woorden Tournefort, Breynius, en voor al Kampfer
Amenitates Exotica.
Allen die van China en Japan geschreven hebben, zeggen wonderen van het
Treksel van de bladen der The: ’t reinigt de vochten, in den enen door
deurwaasseming, in den anderen door de piswegen, zy bedaart de slaaploosheid. De
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moeilykste dampen wyken voor ’t gebruik, gelyk ook drajingen en pynen in ’t hoofd,
die door raauheden worden veroorzaakt, en door onverduwelykheid.
De The is een lekker middel, dat de verstopping, in langdurende ziekten opent,
zonder met te veel geweld de stof weg te nemen, die de loop der vochten belet, of
die, smelting moeilyk te maken, die de meeste der Chemise remedien veroorzaken.
’t Treksel van The geneest de verkoudheid, en jicht niet alleen door de vochten,
en de scherpe en zure waters zacht te maken: maar door de openingen vry’er te maken
deur de pisgangen; en gelyk die Plant de voedende deelen versterkt, en die zuivert
die voor de voedende deelen zyn geschikt; zo is ’t niet verwonderlyk, dat het de
geestigste deelen doet uitschitteren, en dat het plaats geve aan de Zwavel der vochten,
en om den Balsem des levens te onderhouden, die zo nodig is om gezond te zyn.
Eindelyk is de The een krachtig Maagmiddel, en uitnemend Pismiddel, een goed
Hoofdmiddel, en dat zo wel de krachten en de geheelheid der werkingen van ’t
lighaam onderhoudt, dat zy, die dit gebruiken, gantse nachten, zonder moeite, of
uitputting ’t uithouden.
’t Geen Bontekoe van de The verhaalt in de genezing van afgaande Koortzen,
schynt my zonderling. Om die soorten van Koortzen te genezen, hoe hardnekkig ze
wezen mogten, moet men den dag van de Koorts, den zieken doen twintig kopjes
bittere sterke The doen innemen; maar op den dag, dat hy ze niet heeft, moet hy
veertig, of vyftig kopjes nemen, op de gewone wyze gereed gemaakt.
De Chinezen zyn verzekerd, dat de The hen van Steen geneest, welke ziekte zo
menigvuldig en zo wreed is in andere déélen van de wereld. Zy gebruiken ze zeer
om ’t gezicht te versterken, de Doofheid, de Kolyk, de Loop te genezen.
Men zal in ’t volgend Artikel zien, dat de Veronica gene mindere krachten heeft.

De krachten van de Veronica.
I. Voor de Hoofdpynen, door onverduwelykheid veroorzaakt, werkt de Veronica nog
gaauwer en krachtiger dan de The. Die dampige hoofden, die na Bomben gelyken,
die op ’t bersten staan, laten zich bedaren, als door Tovery door het trekzel van de
Veronica; mids dat men zorge drage om den zieke loslyvig te houden door ’t gebruik
der Aloë, of enig ander afgang makend
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middel, waar van de verbetering der Hypochondriaken, of droefgeestigen afhangt:
want zonder dat middel, doen andere middelen, wel verre van werken, niets anders
dan de kwaal aanzetten.
II. De Veronica houdt de zinnen in een wonderbaarlyke kracht. Luiden van Letteren
en Predikers, vinden zich zeer wel by deszelfs gebruik als The. Zy verheugt den
Geest, en verstrooit het verdikte water, ’t geen de Geesten belet te glinsteren, en dat
in ’t vervolg slaperigheid en Apoplexie veroorzaakt. Deze Plant verlicht den geest,
en maakt het gehoor fyner. Zy gaat de Brunelle in Keelziekten te boven, zo wel in
Pap, als in Gorgeldranken; vooral zo die gorgeldrank door enige greinen
Ammoniac-zout is aangezet. Het Afziedzel van die Plant, met Rozenhonig gemengd,
herstelt de Huig, versterkt het Tandvlees, zet de Tanden vast, geneest de Scorbutise
Zweren, zo men’er wat Tinctuur van Gommelak by doet.
III. ’t Afziedzel van de Veronica is uitnemend voor drogen hoest, en is van een
grote dienst voor langdurige Koortzen, gelyk ook is het gedestilleerd water van de
Plant. ’t Is een onvergelyklyk middel, om de toevallen van kortademigheid te
wederhouden, en om de slym te lossen, welke de Blaasjes en deelen der Long bezet.
Volgens Hofman, ziet men, dat de Longzieken zich door ’t gebruik van de Melk
herstellen, daar deze Plant in wordt gekookt; en dat verzweringen van de Long, door
de stroop worden genezen, die met het sap van de Veronica, worden gemaakt. Tragus
deed een dragma van de bladen der Veronica in derdhalve once van het water, van
de zelfde plant trekken, doende daar een dragme van de middelschors van Dulcamare
by.
Zwelfer gebruikte de Rob van Veronika, voor ’t bloedspuwen en voor de
verzweringen van de Long. Riviere achtte ze zeer hoog voor dezelfde ziekten. In de
Journalen van Duitsland wordt verhaalt, dat imand, die een Fistel in de Borst had
door ’t veelvuldig gebruik van ’t water der Veronika zy genezen geworden; en deze
Fistel had na ene oneindige menigte van middelen niet geluisterd. De gemengde
Siroop van de Vironica is in dat soort van gelegenheden wonderbaarlyk; zie daar
hoe men ze zal maken.

Siroop van de Veronika.
Neemt de Veronika als ze tussen Bloem en Zaad is, tot twe handen vol; de bladen
van Schurftkruid, Zegegroen, Sanikel, Muurruit, Longekruid, Smeerwortel, van elks
een handvol; Seldery, vyf of zes bladen; Bloemen van Bernasie, Buglosse, Violen,
Hoefblad, van elks een half once. Wast alles zuiver, en laat het in vier pinten
Rivierwater trekken, om ’t op de helft te laten koken. Men moet daarna ’t afziedzel
door een Lywaat laten lekken, en ’t met een half once Zoethout, zo vele Jujuben en
Borstpruimen, een once Rasynen van Damas, Dadels Vygen laten koken, tot dat alles
op drie half pintjes wordt gebragt. Dan laat men ’t door een Lywaat loopen, en
voegt’er een pond Honig, of Suiker by, om’er een stroop van te maken.
IV. Zal men zich over de kragt der Veronica niet verwonderen, ten aanzien van
de Steen, en de ziekte van de Blaas? Daar is een fraje aantekening in de Dagregisters
van Duitsland, die ons leert, dat een Vrouw door het langdurig gebruik van het
afziedsel van die Plant een steen was kwyt geworden, die haar sederd zestien jaren
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kwelde. Kraton, Erastus, Gesner, die de beruchtste Geneesheeren van hunnen tyd
waren, gebruikten het met veel voordeel voor die ziekte. Voor ’t Graveelkolyk, na
de noodzaaklyke bloedlatingen, moet men den zieken in een Bad zetten met het
afziedsel van de Veronica klaar gemaakt; den droessem van dat afziedsel op den
buik leggen; geven Darmspoelingen met Veronica, en’er de opgietingen van doen
drinken; waar by men zal Kreeft-ogen voegen. Kraton en Simon Pauli deden die
Darmspoelingen met de Veronica gereed maken, die in Koeijemelk en Suiker gekookt
is. De zelfde Koeijemelk is uitnemend voor de Loop, en voor de Rodeloop. Deze
Plant doet wonderen in de Waterzucht na de doorstekingen. Niets is’er, dat de
ingewanden beter opent, en gemaklyker de beletzelen te boven komt, die zich tegen
den loop der vochten zetten, en gelegenheid tot het uitgieten van de weivochten in
den buik geven. De Lever ontlast zich niet alleen door ’t gebruik van dat middel;
maar ’t weefsel verkort zich, wordt gedwee, en buigzaam. De pissen, hoe raau geven
teken van koking, en herstellen zich allengskens. Men heeft Waterzuchtigen gevonden,
waar van de deelen tot een zekere maat waren bedurven, die door ’t gebruik van die
Plant zyn genezen geworden. Zyn aftreksel met Jeneverbeijen gereed gemaakt, gelyk
Fabricius Hildanus leert, is een grote hulp in de Verstoppingen van den onderbuik.
’t Gebruik van de poejer, versterkt de Lyfmoedcr, en neemt de oorzaken van de
onvruchtbaarheid weg. Hofman heeft door middel van die Poejer in ’t water geroerd,
Vrouwen in staat gesteld om kinderen te krygen, die na lange jaren gehuwd te wezen,
de hoop hadden verloren.
V. De Veronica is een magtig Zweetmiddel. ’t Waar een groot geheim van Kraton
in de Pest, en in kwaadaardige Koortzen. Schroder, Cesalpin, Tragus, Zwelfer,
maakten daar het zelfde gebruik van. De laatste gaf twe oncen geest van Veronica
met een weinig Theriak gemengd, om de zieken te doen zweeten. Die geest wordt
gemaakt, als men Wyn destilleert, daar de Veronica in getrokken is. De zelfde
Schryver gebruikte ook de Rob, die met twe ponden van ’t sap der Veronica gemaakt
is, en een pond Suiker. De ondervinding heeft geleerd, dat die Plant niet minder
krachtig was voor de afgaande koortsen. Men moet een groot glas afziedsel doen
drinken, of drie lepels sap; zich wel dekken, en vier uren laten zonder voedsel te
geven.
VI. De Veronica is een uitnemend Mondmid-
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-del. De uitwendige zaken die men’er daaglyks mede doet, zyn niet min voordeelig,
dan bekend. Zy is samentrekkend en ontbindend. Door de zelfde gronden, waar door
ze de verstoppingen wegneemt, opent ze de gaatjes van de huit; bereidt de
zweetgaatjes van de huit, en verdunt de stoffen, welke zich daar bevonden. Die stoffen
door de uitwaasseming gaatjes vervlogen, geven plaats aan de fibren, om zich door
herstelling der veerkragt te verbeteren; en de dikte, of verzachting door ontbinding
verdwenen zynde, is men gewoon te zeggen, dat de Plant is samentrekkende, eveneens,
gelyk men ze openende noemt, als zy de ingewanden, en de klierachtige deelen
ontlast; dus zyn openen en sluiten, gene hoedanigheden, die tot malkander opzicht
hebben, van de zelfde gronden afhangen, en ons gelegenheid geven, van ze met
verscheiden namen te noemen.
VII. ’t Water van de Veronica is wonderbaarlyk om ’t Koud vuur tegen te gaan;
’t Verdwynt, en verdryft alle bederf in Wonden. De Klieren met dat water gewassen,
en de gestoote bladen van die Plant daar op gelegd, genezen ze in korten tyd. Voor
enkelde wonden, gehouwen, of gesneden, en voor alle kneuzingen, moet men de
bladen gebruiken, en die op het deel leggen. Men heeft vele Planten, die het zelfde
doen, als Pieterseli, de wortel van Wilde wyngaard de Kervel. Maar ik ken geen
heerlyker voor Huidziekten dan de Veronica. Cesalpin, Fuchsius, en Liebaut
verzekeren, dat een Koning van Vrankryk van de Leproosheid door stovingen zy
genezen, welke men daar aan met het water van die Plant deed. Daar is geen Schurft
noch Krauasie, die voor die Plant niet wykt. Zy droogt verzweringen van de beenen
op, daar slegts geen beenbederf in is. Horstius stuitte met dit middel de verzweringen,
die men Wandelende noemt, en die zo veel voortgang in korten tyd maken. Durenou
geeftze voor een middel voor de kranken. Men heeft’er, die een groot geheim van ’t
water van Veronica voor de vlekken des aangezichts maken. ’t Is zeker, dat het een
uitnemend Blanketzel zy.
De Veronica laat zich als The gebruiken, en elk, geeft men voor, weet ze niet wel
gereed te maken, en zie daar’er het water van.

Hoe men de Veronica als The bereidt.
Men doet het Water in een zuivere Ketel koken, men doet’er de Bladen van de droge
Veronica in, gelyk we te voren gezegd hebben. Als ’t een walm is opgekookt, haalt
men ze van ’t vuur, en laat het een-half kwartieruur staan trekken. Men moet dat
water, zo heet als mooglyk is, drinken, en gelyk ’t bitter is; moet men een weinig
suiker nemen om ’t zoet te maken. Men geeft het van een vingergreepje voor elk
glas water, zo het de Mannetjes Veronica is; en van twe vingergrepen zo het de
Wyfjes Veronica is. Men kan’er zo van ’t een, als ’t ander soort zo veel indoen, naar
dat men wil, dat de drank sterker, of zwakker is. Verscheiden doen gezegde Bladen
in witte Wyn, of in Regenwater trekken, om op ’t ogenblik de grootste Hoofdpynen
en de raauheden, te verdryven. Men heeft midlerwyl bevonden, dat het trekken in
kokend water dezelfde uitwerking doet.
Gelyk de Heer Frankus, door zyne aanmerkingen de meeste van de bekende
krachten van de Veronica heeft bevestigt, en anders nieuwe heeft onderhouden, zo
heeft men ’t nodig geacht die hier te verhalen.
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Aanmerkingen van den Heer Frankus, over de krachten van de Veronica.
I. Een arme Vrou van vyf en sestig jaren; met een Aamborstigheid en onophoudelyke
Kuch gekweld, is door de Veronica gestooten en met wat Honig gemengd genezen
geworden. De Zieke neemt dit middel ’s morgens nuchteren, namiddags drie uren
na den eten.
II. Een Vrou die Kortademig en Waterzuchtig was, nam hare toevlucht tot my;
dies ik haar rade, twe handen vol Veronica met een once Zoethout te laten koken,
en alles door een Lywaat uit te wringen; en by ’t geen wordt deurgevrongen, zes
oncen Azyn by te doen, met een grote menigte Extract van Genever. Zy gebruikte
dat middel enige dagen, en werd volmaakt genezen.
III. Een Zieke, sederd langen tyd, van een der hardnekkigste Kugchen gekweld,
is genezen geworden, door maar twemalen daags, een half drachma Veronica, in
Saliewater te nemen.
IV. Een Man, die ’t aan pyn in de Nieren zo kwaad had, dat men geloofd zoude
hebben, dat hy zoude hebben gestorven, is gans en al van ’t graveel verlost geworden,
in ’t volgen van den raad, welke ik dezelve gaf, van dikmaal Veronica te nemen met
Water en Honig, te weten een drachma poejer van die Plant, in twe oncen Water en
Honig. Deze Man is zo wel genezen geworden, dat hy naderhand getrouwd is.
V. Een Kind van tien jaren, Zoon van een myner Buren, van een Hond gebeten,
is in veertien dagen, door de bladen van de Veronica, genezen geworden, welke men
gekneusd hebbende op de Wonde lag, op den raad des wondheelers Elie Valther.
VI. Een Boer, die ’t Gras maaide, door zyn makker vervaarlyk in de voet gewond,
lag op den raad ener goede Vrou, die zich op de plaats bevond, de gekneusde bladen
der Veronica op de Wonde, en wierd genezen.
VII. Een myner Vrienden, veertig jaren oud, aan de Waterzucht ziek, waar by een
Koorts was, had het ongeluk, van zich onder de handen te hebben gesteld van een
Vrou, die hare kwalen vermeerderde door vele Remedien, die ze hem kwalyk ingaf.
De Zieke op zyn uiterste zynde vroeg my raad. Ik hielp hem op de volgende wyze.
Men deed twe uren lang op heete As trekken, twe handen vol Veronica, in een pint
goede Wyn. Daarna perste men de vocht uit, waar in men ook
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liet trekken twe handen vol Veronica. Men perste het op nieu uit, en trok voor een
derde reize de Veronica, welke men eens lichtjes op liet koken; daarna deed men die
Wyn in een Bottel. De Zieke nam verscheiden malen, op een dag, drie lepels vol van
die Wyn, met een weinig gemene Wyn. De Koorts hielt op, en de dikte ging over.
VIII. Imand, die met een glas in ’t Oog gekwest werd, en naaulyks zien konde,
kreeg ’t gezicht weder, met dit deel te betten, daar een krachtige ontsteking in was,
met het gezuiverde zap van de Veronica met wat Kamfer, dekkende de Wonde met
een verzachtende pap.
IX. Een aanzienlyke Vrou van twe en veertig jaren, uitnemend ziek na ene zware
bevallinge, waar in men haar ’t Kind aan brokken had moeten afhalen, vond geen
beter middel om de dikte, en de ontstekinge te genezen, die na ’t bevallen in de deelen
was; dan daar te doen opleggen een pap van Veronica in Melk gekookt.
X. Ik weet voor gewis, dat de Poejer, waar van de verstandige Michel Etmuller
zich met zo veel voordeel tegen de Steen bediende, niet anders waar, dan de poejer
van de Veronica.
XI. Een Vrou van aanzien, die een dubbelde derdendaagse Koorts had gehad zederd
zes maanden, werd volmaakt, door ’t gebruik van de Wyn van de Veronica, genezen;
waar van in de zevende aanmerking is gesproken. Men heeft daar enige druppen van
de Essentie-olie van Rosmaryn bygedaan, en de Zieke is met de bereide Antimonie,
de buik gezuiverd geworden.
XII. Een Man van aanzien uit Beijeren, die door ’t veelvuldig gebruik van Rabarber
was aan duizelingen onderhevig geworden, is na enige reizen te hebben
Buikontlasting-middelen gebruikt, zonder dienst te hebben gehad, gans daar van,
door een afziedzel van Veronica, genezen geworden, waar in wat Koriander en drooge
Razynen waren.
XIII. Een berucht Geneesheer, die sederd enige jaren is gestorven, heeft een
wonderbare genezing, door middel van de Veronica, te weeg gebragt. De Zieke, oud
zeven en twintig jaren, had een Etterborst; hy gaf veel Etter door den Mond op, als
brokken kladden, die wel na smeer geleken. Waar na hy, in ’t gebruik van die plant
voorgaande, volkomen is genezen genezen geworden.
XIV. Een Boerin uit een Dorp na by onze Stad, genaamd Berg, met een vreesselyk
moeilyke Watermakinge gekweld, zich onder de handen van een Kwakzalver
bevindende, die niets deed dan hare pynen vermeerderen, wel ver van hulp te geven;
is van die ziekte door Pappen van Veronica verlost geworden, die gestooten en met
verse Boter gestoofd waren. Men gaf alleen twe, of drie van die Pappen onder tegen
’t Lyf.
XV. Een Vrou, die Bloed waterde een jaar lang, om datze verscheiden slagen
onder tegen de Voeten had geleden, door haar Man, is met het gebruik van Veronica,
op mynen raad genezen geworden.
XVI. De Heer Melderus Doctor in de Geneeskunst verhaalt, dat een vreemd
Geneeskundige hem verzekerd heeft, dat een Edelman, die een verzwering in de
Long had, en die van een hevige Hoest is aangetast geworden, ene moejelyk
Engborstigheid, door een Afziedzel van Veronica is genezen geworden, welke hy
enige weken lang gebruikte. Zo waar is ’t dat de natuur eenvoudige middelen bemint.
XVII. Myn Vrouw, die met hare Doopnaam Veronica is genaamd geworden, van
een zo hevige Hoest aangetast, dat het oorzaak waar van grote brakingen, leed vreeslyk
des nachts. Ik deed haar gebruiken een Afziedzel van Zoethout, Vygen, de Wortel
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van Florentynze Iris, en die van Alantswortel. Maar niet kunnende dat middel
gebruiken, heb ik ze’er een gereed gemaakt met de Veronica, droge Razynen, en
Kaneel. De Hoest is genezen geworden den vierden dag, zo dat ze niet meer ze nodig
vondt den vierden dag. Op den zelfden tyd kwam’er een arme Vrou van ’t Dorp
Holzhuang voorby, die van een droge gesteltenis was en van een enge Borst, die zeer
gekweld was met een vreeslyke Hoest, om haar brood te bedelen, en verzocht my
haar uit liefdadigheid enig middel te geven. Ik werd te rade om haar ’t overschot van
Afziedzel te geven, ’t welk myne Huisvrou niet meer gebruikte. Ik deed daar nog
wat nieuwe Kruiden by; de Zieke dronk daar van enige dagen aan een, en werd zo
volkomen hersteld, dat ze my van vreugde daar over kwam bedanken.
XVIII. Ik heb van een goed Man geleerd, dat’er geen zekerder middel zy, om
kleine zweertjes te genezen, die in de neus knagen, dan ze te smeren met het volgende
Smeersel. Mengt met wat Aalsvet, een once Poejer van Veronica, en drie dragmen
Ceruis.
XIX. Een jong Chirurgyn, heeft my verzekerd, dat hy in zyn reizen gekend had
een Chirurgyn, die een Druipert, door een inspuitzel, met het gezuiverde Sap van de
Veronica had genezen. Men kan het door den Mond innemen.
XX. Een zieke met Hoofdpyn gekweld, die door een gebrek van de Maag gekweld
was, wilde zich door ’t gebruik van de The genezen, maar vergeefs. Ik heb geraden
de Veronica te gebruiken, in de plaats van The; hy deed dit enige dagen en werd
genezen.
XXI. Ik heb door ’t gebruik van de Veronica genezen een Man, die daaglyks van
zware Hoofdpyn was aangetast, dat van een Scheurbuik werd veroorzaakt. Zie daar
hoe ik my gedroeg. Ik schreef eerst een Braakmiddel voor, daarna liet ik den zieken
het volgende Kookzel gebruiken; namelyk Veronica, Menianthe ( ’t geen men
Trifolium Fibrinum noemt, en Razynen. Dit middel had zo veel geluk, dat de zieke
in weinig tyds werd genezen. Een Man van aanzien, waar van ik in myne Disertatie
van de Kwik, als kwalyk gegeven, heb gesproken, is daar van zeer gelukkig genezen
geworden.
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XXII. Ik ben op zekeren dag geroepen, om een kleine Jonge te zien van deze Stad;
hy was zeer opgeblazen in de Bovenbuik; ik deed hem de Veronica op de Buik leggen,
in de Boter gestoofd, men bleef enige dagen aanhouden met dat middel, en de Jonge
was genezen.
XXIII. Een jong Scholier, die het gantse Lighaam had met Schurft, is door dit
middel alleen genezen geworden; namelyk, door alle dagen ’t afziedzel te gebruiken
van de Veronica, hebbende een gemeen Geneesmiddel, om tot de genezing te komen,
gebruikt. ’t Water van die Plant, doet wonderbaarlyk zweeten. Ik stel het boven ’t
Water van Duivekervel.
XXIV. De Veronica is een zeker Pisdryvend middel. Ik heb een Vryster gekend,
die alleen door ’t gebruik van die Plant, van een grote bezwaardheid in ’t watermaken,
is genezen geworden, die drie dagen geduurd had. Zy dronk het afziedsel van
Veronica, waar by men een half dragma Kreefts-ogen had gedaan.
XXV. Een Kind van tien jaren en een half, die ’t gantse Lighaam vol Puisten had,
is van deze ongedaantheid, door middel van de Antimonium Diaphoretieum, en een
afziedzel van de Veronica genezen geworden, welke hy uit- en inwendig gebruikte.
XXVI. Ik geheuge een arme Vrou gezien te hebben, welke ’t gebruik alleen van
de Veronica, van een droge Schurft genezen had, daar ze zedert vyftien jaren aan
was.
XXVII. Een Dochter van een jaar, aan gezwollen Boven-buik onderhevig, konde
door gene middelen der Charlatans genezen worden, en wierd ongeneesbaar
gehouden. Midlerwyl, om zich niet te beschuldigen, dat men ze had zonder Doctor
laten sterven, verzochten my de Vrienden om ze te zien. Ik ordonneerde op staande
voet de Veronica, tot een darmspoeling, en ’t afziedzel van Razynen. Men deed ze
den zieken lepelswys nemen; zy genas, en voer zederd wel. Men moet aanmerken,
dat het Kind een zeer sterke ruikende Pis waterde, dat nimand de reuk velen konde.
XXVIII. Een Wever oud twe enveertig jaren, aan Zinkingen onderhevig, was zeer
ongemaklyk door een Zinking, die uit de hollen van ’t Hoofd deur de Neus liep, en
welke men gemeenlyk Koriza noemde. Ik raadde hem een afziedzel met de Veronica,
en Jenever beijen te maken; en ’t Venkelzaad. Hy dronk daar enige dagen van, en
herstelde zich zo volmaakt, dat hy aan dat ongemak niet meer onderhevig waar.
XXIX. ’t Is elf jaren geleden, dat een Vreemdeling ontrent zes entwintig jaren
oud, die zeer arm was; maar die een eerlyk Man scheen, my raadpleegde over enige
ongemakken. Hy was aan een Uitdrooging, zyne ademhaling was zeer moejelyk, hy
had een wrede Kuch, en gaf al kugchende stoffen op, die etterig waren. Gelyk hy
niet in staat was, om kostbare middelen te betalen, raade ik hem een Maand lang, de
Rob van Veronica te gebruiken, welke niet anders is, dan ’t Sap van die Plant, op
het vuur verdikt. Hy vond zich daar wel by. Ik heb hem daar na aan ’t gebruik van
de Elixir Proprietatis Paracelsi gezet, om’er enige druppen van in Wyn te gebruiken.
Die Man kreeg zyne gezondheid in weinig tyds weder.
XXX. Ik heb op een zekeren dag doen drinken een afziedzel van de Veronica, aan
een Kind, dat van een Trap gevallen, en zeer beschadigd was. Dit middel alleen
verstrooide alle de kneuzingen, en genas, zonder dat hy andere hulp nodig had.
XXXI. Een arme Boerin heeft my verzekerd, dat ze dikmaal zeer sterk vloeide, ’t
geen een gevolg van onmatige Stonden was, en dat ze door de Poejer van de Veronica
gemengd met de Acacia genas, die niet anders was, dan een Extract van de Prunelle.
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Ik weet niet, of de Geneesheeren dergelyke aanmerkingen op ’t gebruik der The
hebben.
XXXII. Een Boer, die het Hoofd van ’t Zeer gegeten was, en die nergens door kon
genezen worden, werd van die kwaal, door een afziedzel van de Veronica geholpen.
XXXIII. Ik heug van een Jongman, die na vyf Maanden aan de Geluw ziek te zyn,
die hem in kwade gesteldheid had gebragt, die van wrede Slaaploosheid verzeld ging,
en van een Koorts, die hem van tyd tot tyd verminderde, gene beterschap by enig
middel vond. Een goede Vrou raadde hem, ’s morgens nuchteren, en ’s avonds als
hy na bed ging, Rozenwyn te drinken, waar in Veronica gekookt was, hy is gants
hersteld geworden.
XXXIV. Een Wagemaker, zich met een Byl gekwetst hebbende, nam de Veronica,
kaaude ze, en lag ze op de wonde, en werd in twe dagen genezen.
XXXV. Een Zieke, die Bloed piste, en die niets wilde innemen, is door een Pap
genezen geworden, die van de Veronica gemaakt is in Smits Water, dat ik hem van
tyd tot tyd op den Rug deed leggen.
XXXVI. Een Man, die sederd zeven jaren van een wrede Nier-pyn was gekweld,
welke zich na de Pisgangen uitstrekte, ( ’t geen men eigentlyk Graveel-kolyk noemde,)
geen voordeel by alle de middelen vindende, die hem een Charletan gaf, waar in hy
veel vertrouwen stelde, ging my zoeken. Ik deed hem op de Bilnaad een Pap van
Veronica met Lynolie gevreven leggen. Kort na dat het’er op gelegd was, is de Zieke
overvloed van Water kwyt geworden, en verlost van Pyn.
XXXVII. Als ik te Wirtenburg studeerde, zeide my een Waster, dat ze langen tyd
grote Pyn was ontwaar geworden, welke ze van tyd tot tyd in de linker Bil kreeg, dat
ze allerlei middelen gebruikt hebbende, eindelyk daar van is verlost geworden, door
op ’t zieke deel Veronica te leggen, in Water en Wyn gekookt.
XXXVIII. De Meid van een Cureé, van zestig jaren oud, met Zweren aan de Benen,
leed grote pynen aan die ziekte. De Chirurgyn, die haar ’t sederd vyf jaren door
middelen daar op te
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leggen behandelde, en door zyne Pillen heeft niet geweten, ze te bedaren. Ik ben
gevraagd geworden, en zag, dat de Zieke had de Scheurbuik, welke men handelen
moet door Specifica. Ik heb ze twintig dagen lang, aan ’t gebruik van Veronica,
Menianthus, en Kaneel gehouden. Ik heb ook op de Wonde ’t Sap van Veronica doen
leggen, en na twintig dagen was de Vrou genezen. Men ziet daar uit van wat gevolg
’t in langdurige ziekten zy te onderzoeken, of’er niets by zy, dat na Scheurbuik gelykt.
XXXIX. Ik heug, dat ik genezen hebbe op de volgende wyze imand, die
Venus-puisten aan de Benen, en de deelen van de Mond had. Ik heb hem doen braken,
en een Kooksel van de Veronica, Guajak, en een Extract van Genever gegeven.
XL. Een Man, die sederd een jaar aan bloedspouwen en etterspouwen met
uitnemende weerzin ziek was, en die uitdroogde op zyne voeten, na dat hy verscheiden
middelen gebruikt had, gebruikte hy een Maand lang de Veronica, en werd genezen.

Aanmerkingen in dat Land, over de Kracht van de Veronica gemaakt,
inzonderheid van de wyfjes Veronica, welke men meer dan de mannetjes
Veronica gebruikt, om te disteleren, alzo ze’er meer en gemener is, waar
van men hier boven gesproken heeft.
I. Juliane Gourimé, Huisvrou van Jean Maillot, Thuinier van het Klooster van St.
Nicaize te Reims, had sederd enige jaren een pyn in de Borst, door te overvloedig
Zog veroorzaakt. ’t Kwaad begon met hardigheid, die eindlyk op een Wonde eindigde,
daar een grote menigte Etter uitkwam, dat haar aan ’t Leven gevaar deed loopen. Zy
maakte verscheiden middelen, maar gedurig zonder kracht. Een van zyne Buren
raadde hem, het Water van de wyfjes Veronica te gebruiken. Hy gaf ze aan den
Zieken, die daar de Wonde mede waste, met zo veel voordeel, dat ze ten einde van
twe dagen, geen Pyn meer gevoelde, zy vervolgde daar een tyd lang mede, en werd
genezen.
II. Een Vrou in de Wang een Bloed-vin hebbende, die daar een Diapalm pleister
op leide, die ze deurhaalde, en gelyk ze gedurig dezelfde Pleister gebruikte; en als
die de Wonde daaglyks met grote Pyn vermeerderde, zo nam ze haar toevlucht tot
een liefdadige Vrou van aanzien, die haar den raad gaf, daar een blad van rode Beet
op te leggen, zo om ’t vuur uit te halen, dat’er in was, als om’er een grove Korst van
af te nemen, die daar op was gemaakt; waar na zy haar een Fles met het gedestilleerde
Veronica water gaf, om daar de Wonde mede te betten, ’t geen ze sederd enigen tyd
deed, en volkomen is genezen geworden.
III. Een Man van Pont-favergé, liep gevaar van ’t Been, door ’t koud Vuur te
verliezen. Na verscheiden middelen onnut te hebben in ’t werk gesteld, gebruikte hy
’t Water van de gedestilleerde Veronica, waar mede hy de Wonde bette, en lag daar
op dit Kruid, tot een Pap gestoten; en ’t zelfde menigmalen herhaald hebbende, ging
het koud Vuur gans over, en is vergolgens in volmaakte gezondheid geraakt.
Men zoude hier nog een menigte bevindingen kunnen bybrengen, die men van de
kracht der Veronica gehad heeft, zo wel van ’t een als ander soort; maar men heeft
geloofd, dat dit genoeg waar, om ’t gemeen de hulp te doen weten, die men van die
Plant heeft.
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verryken. De Heilige Geest leert ons drie middelen, om een Huisgezin te verryken,
en leert ons ’t dwalen der Wereld, die velen wys maakt, dat men door misdaden zal
ryk worden. Maar Prov: XIV. 22, 23. staat’er, dwalen zy niet, die kwaad doen?
weldadigheid en trouwe is voor de gene die goed stichten. Die ’t kwade doen,
bedriegen zich, zo ze geloven te gelukken deur dit middel. Men heeft gene andere
middelen, om te verryken, dan de volgende.
1. Barmhertigheid. 2. Waarheid. 3. Arbeid. Dus is ’t een grove misslag, zich wys
te maken, dat men zal gelukken, door zich aan de Onkuisheid over te geven, op dat
men daar door zal een ryke Portuur krygen; alzo God zulke voornemens niet zal
zegenen, en deze Huizen daar door niet zullen nalaten te vervallen; God zegent
niemand, dan zulke, die hem dienen. Eccl: I. 19. Die den Heere vreest zal ’t wel
gaan; hy zal zyn huis overvloed geven. Onrechtvaardigheid, en andere misdaden
verryken nimand. In tegendeel doen de wanorden, de beste huizen te niet gaan. ’t Is
niet anders, dan de troost der Armen, de onderhouding der Goddelyken Geboden,
de getrouheid van den Arbeid, elk na zynen staat, die Huisgezinnen verryken. Alzo
de Zonde de gedurige oorzaak van hunnen ondergang is. Prov: XIV. 34. De zonde
maakt het volk elendig. Zie opvoeding, koorn, en Vermenigvuldiging van graan.
Zie de woorden en vruchten; en loopt het Register deur, en zie op ’t Woord van uwe
Koopmanschap, of Hantering.
verschronkelen. Is een woord der Liefhebberen van Bloemen, in ’t stuk van
Anjelieren, om te kennen te geven, dat de bladeren, in de plaats van uitgestrekt te
blyven, als verkronkeld zyn.
versterken. van ’t Hart. Zie hart. elixir Salutis.
versterkmiddelen. Zie remedien.
verstopping van de Lever. ’t Is een Ziekte, die door verstopping wordt veroorzaakt,
welke in de Lever is, en die de bedienningen van dat Ingewand belet. Men ziet ze in
de kleur van ’t Wezen, dat natuurlyk is. Die van die Ziekte is aangetast, heeft het
Lighaam in allen deele opgeblazen, de Buik meer aan de linker kant gespannen, men
heeft moeite om te ademen, de Pols is ongelyk, ’t Water klaar, en overvloedig.
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Die Ziekte is den ouden Luiden zeer gemeen, die daar dikmaal van genezen worden;
maar als zy Kinderen overkomt, komen’er weinigen van op. Jonge Meisjes van
tederre Opvoeding, die veel zitten, weinig werken, zyn daar aan onderhevig, gelyk
ook die, welke hunne Stonden niet hebben.
Van de Verstopping der Lever komen byna alle Ziekten, die van de Milt, en de
Nieren is zo gevaarlyk niet.
De oude Luiden zullen die ziekte, door ’t menigvuldig gebruik van ’t Afziedsel
der Guajak, en der Salseparil genezen, en door een weinig Water van Kaneel met
wat Suiker te nemen, of door ’t drinken van zuivere Wyn, en ’t gebruik van Beschuit,
Koek, Nagelen, Muskaat, en wat Peper in de Kost, en te purgeren met een dragma
Aloës, een half dragma Rhabarber, Mastik, als een Bolus, die ze zullen deurzwelgen,
als zy gaan slapen.
’t Gebruik der Theriak is nog goed, en alle de Brandewynen.
Wat de Kinderen belangt, men kan ze een weinig doen vasten, en in hun vleesnat,
zal men nu eens Kaneel, dan Venkel mengen, en dan eens Rhabarber, tien, of twaalf
greinen elke reis, of een vingergreep Fleerbloemen, of een weinig Muskaatnoot. Men
zal ze van tyd tot tyd witte Wyn met een Afziedzel van Betonie geven, of een lepel
vol Afziedzel van Flâme met zo veel Stroop van Venus-haair, of andere dergelyke.
Maar, als men ziet, dat alle de voorgaande middelen niet konnen werken, dat de
Zieke zal wezen als hooploos, zal men ze kunnen Pillen doen gebruiken, waar van
we hebben wonderbare uit werkzelen gezien. Neemt Rhabarber, Gomme Lak, Gember,
van elks een half once, gele Arzenicum drie grein, maakt’er een deeg van, met wat
Rozen-stroop, en geeft’er van een dragme ’s morgens nuchteren, of twemaal daags,
als men op staat, en te bed gaat, een half dragme op ene reis.
Eindelyk elk, die zich van die verstopping vindt aangetast, in ’t midde van de twe
uistersten van ouderdom zynde, zal zich van voorschriften bedienen, die hem best
zyn.
verstuiking is een ongemak, dat voornamentlyk de voet, of een ander lid geweldig
aandoet.

Geneesmiddel tegen verstuiking.
Neemt As en Azyn, doet’er wat Zout by, kookt het ter dikte van een Pap, legt ’t’er
op, en verandert het twemalen daags, en houdt het bed.
vertragen de aardgewassen. Zie verhaasten.
verval van Huizen en Huisgezinnen.
’t Is zeker, dat het Woord van God, en de daaglykse ondervinding doen zien, dat
de ondergang van huisgezinnen gemeenlyk van de volgende oorzaken voortkomt,
welke men zorgvuldig moet te keer gaan, zo men wil voordeel hebben.
I. Uit gebrek van yver voor zyne zaken: want Jesus Christus, gebiedt ons wel voor
alle dingen ’t Koninkryk der Hemelen te zoeken, en deszelfs gerechtigheid, maar
wil dat we naar ons vermogen en staat zullen werken.
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II. Uit verwaarloosde opvoeding der kinderen; die kwalyk opgevoed zich aan
overdaad overgeven, en ’t goed van de huisgezinnen verspillen; zo men geen zorg
draagt van ze in de Godzaligheid op te voeden, ze in de plichten der Godsdienst te
onderwyzen, ze ter zeet te brengen, volgens hun beroep; zo men ze niet verplicht om
de staten aan te nemen, daar ze God toe roept. Zy vallen in grote verzoekingen en
wanorden, die huisgezinnen doen omkomen, die men had gedacht te bevestigen,
door die kinderen aan zaken te helpen, die haar niet gelyken.
III. Uit gebrek van waakzaamheid over de huisgenoten, zo men na hun gedrag niet
ziet; zo men geen zorg genoeg heeft, om hun te doen rekenschap geven, van ’t geen
dat men hun toevertrouwt. Zy bedienen zich daar van; zy bedriegen hunnen Meester,
geven zich aan ongebondenheid over, en brengen hun goed deur.
IV. De onkuisheden, die in ’t huis begaan worden, of door de hoofden van ’t
huisgezin, of door de kinderen en huisgenoten. Deze fout haalt den vloek van God
over ’t lyf, want het is een verslindend vuur, dat verteert, en huisgezinnen vernielt.
V. Uit te veel Wyn, ’t kroegloopen; want imand, die van goedcier-houden houdt,
en van de Herberg, zal nooit ryk worden, tyd, gezondheid en ziel verkwisten; zynen
naasten ergeren, en zich den toorn van God over den hals halen.
VI. Uit onrechtvaardigheden ontrent ’t goed van anderen, dat men neemt, of
bewaart. Een huis daar een anders goed in is zal van God nooit gezegend worden;
niets gaat daar van voorwaard.
VII. Uit ’t goed van Kerken, dat in huisgezinnen komt, dat hen nooit verhoogt,
maar altyd vernedert, en met zich sleept het goed, dat men rechtvaardig had gekregen.
Want alzo ’t goed van de Kerk dat van God is, en het erfgoed der armen, moet niet
worden gebruikt, dan tot hunne troost, en tot werken van Godzaligheid; en niet tot
verryking van huisgezinnen.
VIII. Uit spelen; hoevele huisgezinnen zyn daar door gans te onderste boven
geraakt. Men moet niet spelen, dan voor uitspanning, en niet dan korten tyd, om
weinig geld, en met weinig volk.
IX. Uit Processen, verdeeldheden, die men niet vriendlyk wil nederleggen, en de
rykste huisgezinnen uitputten.
X. Uit grote onkosten, boven vermogen van staat, of Inkomen, in Huisraad,
Klederen, Koets en Paarden, en vooral Tafel, gemaakt, waar in men de zuinigheid
niet in acht neemt, noch de huishoudelykheid.
XI. Uit het wegblyven uit Gods Huis, en de weinige achting voor hen, die ter
oeffening in den Godsdienst geschikt zyn.
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XII. Uit ongodsdienstigheid en zonde, waar in men leeft, die maakt, dat God de
voornemens, die men heeft, niet zegent, noch den arbeid die men doet, en ’t geen
men onderneemt.
XIII. Uit de hardigheid jegens de armen, want God is niet mild jegens hen, die ’t
met hen zyn. Hy weigert hun te geven, die niets geven, en handelt ons, gelykwe
anderen handelen.
XIV. Uit luiheid. Men verliest nutteloos zynen tyd, men is lui en yltuitig, dus gaan
de zaken te gronde; men doet de zaken in den vereisten tyd niet, men verliest de
gelegenheden, en men kan daar niet toe komen.
XV. Uit het schenden van den Sabbath, en dagen tot Godsdienst geschikt; ’t zy
men dien dag werke, ’t zy men in overdaad en onbehoorlyke omgang zynen tyd
deurbrenge.
vervoeren is ’t brengen der Goederen, of Waren, die zwaar zyn, van de ene na de
andere plaats, die de grenzen van Duitsland naderen, als Sticht, Gelderland, noemen
’t Vervaren, en Varen. Dit geschiedt door Paarden, Wagens, Karossen. Maar in ’t
Hollands is daar onder ook ’t Verbrengen van Goederen te tellen, door middel van
Schepen. De Kooplieden, die hunnen Waren doen vervoeren, in de plaatzen, daar ze
Koophandel dryven, zyn genoodzaakt, aldaar Correspondenten, of Commissionarissen
te hebben; deze moeten enige grondregels in acht nemen, zo ze in hunne Commissie
willen gelukken, en een achting van Luiden van Eer krygen.

Grondregels voor de Commissionarissen, ten aanzien der Waren, die ze
aankrygen, of doen vervoeren.
I. In Stapelsteden daar de Goederen te Scheep komen, wonen de Kommissionarissen
aan de Rivier, om de onkosten van Kruijers en Werklieden te ontgaan, om de goederen
in de Pakhuizen te bergen; welke groot zouden wezen, zo ze daar veer van daan
woonden.
II. Zy moeten een groot en ruim Magazyn hebben; om daar de Koopwaren
gemaklyk in op te doen, elk op zich zelve en zonder verwarring, om ze te vinden op
het genoemde Punt; als’er vereist wordt ze te Wagen, of te Scheep te vervoeren, en
naar hunne geschikte plaats te zenden.
III. Zy moeten ernstig toezien, als zy Balen en Kassen met Koopwaren met
Schippers krygen, dat ze wel zyn geconditioneerd; dat is niet nat, of door enig toeval
bedorven zyn. Zyn ’t Olietonnen, of die van enige natte Waar, of ze niet te ledig zyn.
Dus moetenze met alle Waar doen, en maken daar goede aantekening van, zo ze
bedorven waren, om de moeilykheden te ontgaan, die tussen de Voerlieden en
Kooplieden zouden kunnen ontstaan, daar ze aan toehooren, en tussen hen, om de
moeilykheid, die zich opdoen zou, als ze hun zouden overgeleverd worden, en het
geloof, dat ze zouden hebben, dat ze door hunne schuld schade leden. Deze voorhoede
is overeenkomstig met de overbrengbrief, die gemeenlyk deze woorden medebrengt.
Hebbende het in goeden staat ontfangen ter behoorlyker tyd, zult gy gelieven te
betalen voor vervoeren, zo veel ten honderd, of by de Baal. Deze regel is voor
Commissionarissen van zo veel gewigt, dat zo ze Koopwaren ontfingen, daar wat
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aan scheelde, en die kwalyk waren gesteld, zy schuldig waren voor de schade en
nadeelen aan de kooplieden, daar ze aan toe kwamen. De reden daar van is, dat een,
die volgens de Spreuk, een Commissie laat voorby gaan, verliest: want de Brief van
vervoeren medebrengende, dat ze de Koopwaren welgehoedanigd ontfangen zullen,
en zy ze niet anders ontfangen zullen, ten zy ze waren borgen. Hierom is ’t noodig,
dat de Commissionarissen, of hunne bedienden tegenwoordig zyn, als de Waren
worden gelost.
IV. Zo de Waar bros is, en breken kan, ’t geen door een hand wordt te kennen
gegeven, die op de Balen, Kassen, enz. gedrukt wordt, gelyk elders is te kennen
gegeven, moetenze daar Kruijers en Arbeiders kennisse van geven, om ze zachtjes
te handelen, om te maken dat het niet worde gebroken.
V. Men moet zorg dragen, dat men in ’t Pakhuis de goederen, die beschadigbaar
zyn, van de onbeschadigbare onderscheidt: by voorbeeld, gene Olie, of andere
vochten, op de Balen, Lakens, of Kassen van Zyden Waren te laten zetten, op dat’er
door ’t lekken gene schade aan kome.
VI. Zy moeten Ontfang- en Afzend boeken van de Waren, in goede orde houden,
om verwarring te myden.
VII. Men moet in ’t afzenden van Koopwaren de ene niet boven de andere stellen,
want dat zoude onrechtvaardig wezen. Een Kommissionaris houdt dezen regel, dat
hy ze elk op hunne rang legge: dat is, dat de eerste altyd voor de laatste moeten gaan,
of ’t moest wezen, dat de Waar aan ’t rotten, of ’t bederf onderhevig was, als de
Olyven, Oranjes, Citroenen en andere Vruchten, en zulke welker verkoop moet
verhaast worden, als de droge en zoute Vis, die zich in de Vaste laat verkoopen, om
dat deze zyn Bevoorrechte waren, en die geen ophouden kunnen velen, zonder grote
schade te veroorzaken voor hun, waar aan ze behooren.
VIII. Zy moeten van de aankomst der Waren aan de Kooplieden kennisse geven,
en wanneerze zyn afgegaan, of zullen heen gaan, op datze hunne maatregels zouden
beramen kunnen, in het verkoopen, datze daar van zullen doen; alzo dit van groot
gevolg is voor de Kooplieden.
IX. Zy moeten over de prys van vervoeren zuinig zyn, en daar van de beste koop
zoeken, als zy kunnen, om noodloze kosten te myden; om dat de Komissionarissen
in gemoede verplicht zyn, om alle mooglyk voordeel den afzendende te bezorgen;
en zy moeten de Kooplieden niet meer doen betalen, waar aan de waren behooren,
dan ’t geen zy gegeven hebben voor onkosten en scha-
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den van de zelfde, anders was ’t volkome dievery.
X. De Commissionarissen moeten Jaarlyks aan de Afzenders een Lyst, zo van de
onkosten zenden, dieze voor hun hebben gemaakt, als voor ’t geen men schuldig is
voor hunne Commissie, om de moeilykheden te ontgaan; de actien van het niet
ontfangene, om daar voor betaling te bezorgen. Dit is een regel daar ’t hun nooit aan
ontbreken moet.
XI. De Memories, welke ze zenden, moeten drie zaken aantekenen, eerst den tyd
en dag, waar op ze dat gezonden hebben; ten twede, ’t getal der Balen, Kassen,
Tonnen; ten derde, de onkosten en uitgaaf, welke ze gedaan zullen hebben, op elke
afzending.
vervroegen. Zie verhaasten.
verweerschrift. Apologie. Is een Geschrift, waar mede imand zynen Naam, en Daden,
en Rechten verdedigt.
verwelken; Is een Kunstwoord van den Tuin- en Land-bou; en betekent dat de bladen
der Planten der Boomen, in de plaats van recht en uitgebreid te zyn, daar en tegen
omgekruld, of gekronkeld en verlept zyn; ’t geen te kennen geeft dat de Boom het
kwaad, en de begieting noodig heeft; of te kennen geeft, dat de Planten nog gene
wortels gemaakt hebben; dus verwelken de Meloenen en Komkommers als de Planten
eerst verplant zyn, zo de Zon haar op ’t hoofd schynt. Dus schynen de Kóólen,
Cichoreijen, en Saladen te verwelken, tot datze nieuwe wortelen hebben gemaakt,
op de plaats daar men ze heeft verplant.
Men moet dan met enige handen vol oude Mest op ’t glas gelegd, de Meloen die
eerst verplant is dekken, om ’t verwelken voor te komen. Alzo de Oranjeboom ’t
besproejen nodig heeft, beginnen de bladen te verwelken, enz.
verw. Zie schilderen, lak, kleur.
verw van Stoffen, Hout, en andere zaken.
verw om Zyde en andere Stoffen zwart te verwen. Mengt gestooten Goudglid in twe
pond loog van de As van hout, doet het op de helft koken, en laat het overige door
Lywaat lekken.

Verw van Zeem-zwart.
Doet een uur een pond gestooten Galnoten koken, in genoegzaam water. Geeft aan
de Vellen twe gronden van dat water met de kwast; en ze in de schaduwe hebbende
laten drogen, geeft ze nog eens twe gronden van ’t zelfde water; en laatze drogen
gelyk de eerste reis. Geeftze daarna nog twe gronden, met sterke Wynazyn, waar in
gy zult laten roesten verscheiden stukken Yzer, zo datze nergens meer toe deugen,
en welke gy den tyd van vier uren zult laten koken. Gy zult uwe Vellen in de schaduwe
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laten drogen, gelyk te voren; daarna zult gyze polysten met een glaze Polyst-steen;
en dan zullen ze uitnemend schoon zyn.

VERW om Ivoor zwart te verwen.
Neemt vier oncen fyn gestooten Galnoten, en zo veel schors van groene Neuten; laat
alles in een pint sterke Wyn-azyn koken op de helft.
Gebruik. Laat enigen tyd uw Ivoor in Aluin-water staan, en ’t’er daarna uitgehaald
hebbende, doet het in ’t bovenverhaalde mengsel koken.

Zwarte Verw voor beenen.
Doet ze weeken in sterke Wyn-azyn, ontrent vier en twintig uren. Doet’er daar na
gestoote Galnoten by, de schors van groene Noten; die van granaden zyn nog beter,
en Vitriool gestooten. Doet alles koken, tot dat het been kleur heeft gekregen, doet’er
dan zo veel Zwavel, Salpeter, als levende Kalk by.
Aanmerking. ’t Uittrekzel van mannelyk Agaricus in water, wordt zo zwart als
inkt, zo men’er by doet Koperrood. Daarom gebruikt men deze Agaricus in ’t zwart
verwen; zy heeft veel overeenkomst met de Galnoot, alzo de ene en de andere een
uitwas van de Eikeboom is. Men vindt de Mannetjes Agaricus, welke men ook de
valse Agaricus noemt, op oude bedorven Eikeboomen en Heesters, enz.

Verw van Stoffen tot groen.
Neemt ’t sap van Wynruit, Arabise Gom, Rots-aluin, en drie oncen Spaans-groen,
doet alles in een genoegzame menigte witte Wyn azyn trekken; als dit koud geschied
is, zo doet’er uwe stoffen in doopen; en zy zullen schoon groen zyn. Dit Verwsel zal
ook goed zyn om Papier en Water-verwen te schilderen.

Om te verwen Been en Yvoor, gelyk een groene Esmeraud.
Doet in goed sterk water zo veel bloem van Koper, als’er van wil byten, doet daarna
Yvoor, of ’t Been weeken in dat water, den tyd van twaalf uren.
Anders. Neemt een pint en een half sterke loog van Weedas, doet daar by een
schoon Spaans Groen, een handvol Zout, een weinig Rots-aluin, doet het koken op
de helft, dragende zorg, dat gy daar ’t Yvoor niet in gooit, zo dra het kookt. Als gy
uwe Verw daar van getrokken hebt, zult gy’er uw Yvoor in laten weeken, tot dat het
genoeg is gekookt.

Om Been groen te verwen.
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Neemt twe deelen Rots-aluin, een deel Pluim-aluin, doet het in Wynazyn, of gemeen
water weeken. Zo dra de vocht kookt, doet daar in Been, doet het koken, tot dat de
Verw tot wat meer zy gebragt, dan de helft. Na dat gy ’t’er uitgehaald hebt, zo doet
het weeken in een Zeep-
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zap, waar in gy Spaans Groen zult hebben gedaan, gemengd in sterk Water, met een
pint, of een pint en een half van de sterkste Wyn-azyn. Gy zult het in die Tinctuur
laten, tot dat het de kleur heeft aangenomen, die gy wenst.

Om Yvoor blaau te verwen.
Neemt een genoegzame menigte Loog van de As van Wyngaard, doet daar in Indigo,
die in een Loog van Weedas is geweekt. Doet daar in uwe Yvoor, en doet het koken,
tot dat het wel geverwd is.

Om Been rood te verwen.
Eerst moet men ’t in sterke Wyn-azyn laten weeken, den tyd van vier en twintig uren
lang. Daarna doet men’er een genoegzame menigte Aluin in, en Fernambuks-, of
Braziel-hout gestooten. Daar na doet men alles koken; tot dat de Beenen fraai rood
zyn geworden.

Om Eijeren rood te verwen.
Doet wat fyn Braziel-hout met een weinig Aluin, in water koken, waar in gy uwe
Eijeren rood wilt verwen.

Om uwe Beenen te verwen, gelyk gy wilt.
Men moet de Beenen in Aluinwater doen koken, daar na doet men’er onder - - Rood-kryd, of blaau, of een kleur, welke gy wilt in ’t water, daar men Kalk in gehad
heeft, of Pin, en men doet de Beenen koken, tot dat ze een fraaije kleur gekregen
hebben.

Om Yvoor, Beenen en Hout te verwen.
Doet zeven dagen lang trekken Kopervylzel, Rots-aluin, en Roomze Vitriool. Als ’t
trekzel gedaan is, doet het in een ander nat met Yvoor, Been, of Hout, doet’er de
kleur by, die gy’er aan geven wilt, en een weinig Rots-aluin, doet alles koken, tot
dat de stof een fraaije kleur heeft aangenomen.
Let wel, dat men voor ’t verwen van Yvoor het goed zal zyn, ’t te bereiden, en het
te doen koken in een klein Bad van gemeen water, van Salpeter en Koperrood. Als
het daar uit komt moet men ’t nog heet in de Verw gooijen.
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Om Yvoor te Marmoren.
Kneed ondereen, half gele Was en half Hars. Doet daar na dit mengsel in kleine
Bottels, op het Yvoor, gelyk men doet op Boeken. Dit gedaan zynde, doet het scheersel
van Scharlaken koken, met Weedas. Doet by dit Verwzel wat Rotsaluin, en ’t
schoongemaakt hebbende, met het door een doek te gieten, laat het stoven in uw
Yvoor, ’t geen gy te voren zylt vryven met sterk water.
Om te Verwen Pluimen, Paardshaair, Bokkenhaair, Tou, Lywaat, Zyen, en andere
dergelyke dingen. Men moet te voren de kleur bereiden, ze daarna zachtjes laten
koken, daar na’er bydoen gestooten Rotsaluin. Daar na zult gy de Aluin in warm
water laten smelten, en laten ’t geen gy verwen wilt, daar aluinig in worden. Twaalf
uren daar na zult gy ’t laten in bereide Tinctuur weeken, tot dat het heeft een fraaije
kleur aangenomen.

Om Paardenhaair een goudkleur te geven.
Doet een kwartier-uur lang voor twe stuivers Saffraan koken in drie ponden gemeen
water. Doet’er daar na een pond Paardshaair in, doet het koken tot op de helft met
een open pot. Als ’t Paardshaair gekookt is, zal men ’t’er uithalen, en laten ’t in vers
water weeken, en daar na drogen.
verw om Stroo te verwen. Zie stroo.
verwen; Stroo, Hout, Leder, Yvoor. Zie die Woorden.
verwen. Zie schilderen.
verwers, die Lakens en Stoffen verwen, behooren in twe soorten te worden
gescheiden; in grote en goede Verwers, en kleine Verwers. De eersten moesten niet
gebruiken mogen Indies hout, of Lakmoes, en om zwarten uit te maken, die zy
begonnen hebben; en de laatsten moesten niet vermogen met Galnoten, zonder grond
te verwen; ’t zy van Pastel, of van Pastel en Krap; en in kleine verw, Indies hout en
Lakmoes mogen gebruiken voor allerlei zwart en Gryzen en Wortelkleurde Stoffen,
die niet boven de twintig stuivers de El beloopen, en tot Voeringen dienen. Zonder
dit is ’t onmooglyk tot de volmaaktheid van Verwen te komen, en anders dan
onvolmaakte en vervalste kleuren te krygen: want men kan ’t Zwart, zonder ’t
Provinciehout niet wel maken, noch de prys der kleuren van Wollen-stoffen
verminderen, zonder zich in de plaats van den grond van Pastel, Krap, of Koncenielje,
van Indies hout, of Lakmoes te bedienen. Zo een en de zelfde Verwer dan alles deed,
of dat aan de Verwer van goede Verw toegelaten was, te volvoeren, dat hy begonnen
had; zoude het kunnen gebeuren, dat de Verwers hun gemak daar by vindende, Indies
hout zouden gebruiken, en Lakmoes om Blaau te vervalsen, en dus een kwaden grond
op de stof zouden leggen. Om dit te beletten, is ’t dan nodig de stoffen in ’t verwen
door twe handen te doen gaan: op dat de Verwer van goede Verw den grond van
Pastel Krap, of Koncenielje geve; en de Verwer van de kleine verw om wortel kleuren,
te gallen, zwarten, bruinen, of gryzen. Maar alzo het niet min noodig is, de kleuren
te sorteren, om de begeerde mengeling te krygen, die een goede kleur geeft, dient
hy ’t te voleinden die ’t
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begonnen heeft, en deze onderscheiding heeft geen plaats als in ’t zwart verwen, ’t
geen de voornaamste kleur is die niet behoeft te worden gesorteerd.
De Grootverwers moesten de kleur geven aan allerlei slag van gesponnen, en nog
te spinnen Wolle aan alle soorten en Stoffen, en Koopmanschappen van Wol gemaakt,
van wat prys deugd, of hoedanigheid; wanneer ze goed blaau, rood en geel moesten
wezen, en dat van de laagste tot de hoogste kleur toe; ook van gemengde kleuren,
die van de eenvoudige kleuren, van blaau, rood, of geel gemaakt worden. Ze moesten
ook alle Stoffen mogen verwen, die meer dan twintig stuivers de El beloopen, en
alle de Stoffen tot Voeringen boven de dertig stuivers de El. Zy moesten ook met
Wede en Krap de Stoffen van hoge prys mogen verwen, en met Wede de Stoffen
van Middelbare en lage prys.
De Klein-verwers moesten verwen mogen, allerlei slag van Wollen, van geringe
prys gesponnen, of nog te spinnen; de stoffen die niet boven de twintig stuivers
beloopen, en die om te voeren dienende niet boven de dertig stuivers komen, in
allerlei slag van Wortel, of gryze kleuren, gelyk de Hartenkleur; Kaneel-, Alyze-,
Roggenbrood-, Yzer-, Muskus-, Kastanje-kleur, klein Munniksgraau, Witgrys,
Parelkleur, Muisgraau, Kastoorgraau, Beerengrys, Watergrys, Duivengrys, Leikleur,
Loodgrys, Beerengrys, Moron-graau, Zwartgrys, en andere diergelyke kleuren; welke
ze kunnen smelten en maken zonder grond, roodheid, of opzet van Pastel, Krap, of
Koncenielje; maar met Indies-hout, en Lakmoes; zo dat ze niet boven de gestelde
prys de stoffen doen loopen; zy mogen ook Verwen alle Wollen en Stoffen van de
kleur van Zilver, Persikkleur, Vlaskleur, Wyngrys, en alle lage Mengelingen, met
Lakmoes, zonder tot andere kleuren van twe mengzels over te gaan; zy moesten ook
mogen Verwen allerlei soort van bruindermaking, of opzetting van gryze stoffen, en
zich daar toe mogen bedienen van ’t vlot van de Gallen, Lakmoes, en Provencihout:
maar zy mogen de kleur niet meer als een vierdepart opzetten; en gelyk de Grooten Kleinverwers aan een stof, onder hunne handen geweest, elk moesten een lood
hangen, zo moest in zo een geval een staal aan de hoek van ’t Stof hangen, te kennen
gevende wat kleur ’t Stof te voren had. De Grootverwers mogen ook ’t grys bruineren
en opzetten, maar alleen met het Vlot van Concenielje, of Krap, zonder een menging,
of byvoegzel van andere ingredienten. De Kleinverwers mogen ook alle Wol en
Stoffen verwen, na dat ze in Weede, of Krap is gegrond geweest. De Kleinververwers
moeten ook mogen Verwen, of Herverwen oude Klederen, of Stoffen, die gebruikt
zyn; ten zy de Stoffen te kostelyk, of niet gebruikt waren, dan zoude hy den grond
moeten hebben laten leggen door den Grootverwer, gelyk ook de nieuwe Stoffen
van byzondere familien, of Burgerbeetjes; en beide de soorten van Verwers, die ze
hebben onder de handen gehad, moeten’er elk hunne Looden aan hangen. Beide de
soorten van Verwers behooren de Zeis niet in malkanders Koorn te slaan; en elk gene
verfstoffen in huis te hebben, die een ander moet gebruiken. Geen Koopman moest
het mede geóórloofd zyn, de Stoffen van prys aan den Kleinverwer te geven, of
zonder grond te laten zwarten. Maar ’t gebeurt, dat’er maar een Verwer in een Stad
is; maar dees behoort dan ’t Groot- en Klein-verwen te verstaan; en dient dan ’t beide
na den eis te doen, en ’t Staal, of teken’er aan te slaan: maar daar ’t mooglyk is
behooren ze’er beide te zyn, om voor malkander te verantwoorden.
In ’t Grootverwen diende niemand Meester te worden, voor dat hy ten minste vier
achtereenvolgende Jaren by een Meester van de goede verw had geleerd, en dat deed
blyken door zyn Leerbrief, en vervolgens, voor dat hy op zyn minst nog vier jaren
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by den zelfden Meester had gewerkt, of by een ander Grootverwer; en voor dat hy
zyne Proef had gedaan.
Die bestaan moest, behalven in den arbeid aan de Kuip gedurende zes dagen, en
’t Verwen van een stuk Laken Kraprood, een Violetkarmozyn, een groen en een
Nagelbruin, of een Zwart, van zuivere Weed en Krap; waar na ze onder de Meesters
mogen worden aangenomen, op hunne beurt toegelaten tot gezwoornen, en met hunne
Weeuwen en Kinderen genieten alle de ere en voorzichten van ’t grote en goede
Meesterschap. Maar de Zoons van die Meesters behooren maar tot twe jaren om te
leeren, en twe jaren om knechts te zyn verplicht te wezen, ’t zy by hunnen Vader, of
elders. Dus moesten de Kleinverwers ook hunne leerjaren hebben, en hunne proef
moeten doen aan vier Stukken, te weten, twe stukken Laken te zwarten, ’t een na dat
de Grootverwer den grond van Weed en Krap zal hebben gegeven, en ’t ander, na
dat de zelfde Verwer, ’t maar alleen Geweed heeft; en twe kleine Stoffen, die niet
buiten de twintig stuivers de El beloopen, welke hy ook moest Verwen; ’t een
Kastoorgraau, en ’t ander Roggenbroodskleur; zonder enig deel van den Grootverwer;
waar na hy moet worden tot Meester aangenomen, gelyk de Grootverwers.
De Jongens, of Knechts die bevonden werden hunne Meesters te hebben bestolen,
moesten voor altyd van ’t Meesterschap zyn uitgesloten, en hunne namen en vonnissen
op de Rollen, of Registers van ’t Gilde geschreven worden.
Buiten deze twe Gildens moesten’er gene zyn, die mogten verwen buiten de
Hoedemakers, die hunne Hoeden verwen.
De Wol en Garens tot Tapyten kunnen kwalyk door twe handen gaan; zo men wil
verwarring en vilten voorkomen. ’t Is derhalven nodig, dat de Verwers, die gesteld
zullen wezen, om de Wollen van de Kanevassen en de Tapyten te verwen, voor
Groot- en Kleinverwers kunnen spelen; maar hun moet verboden worden Indies hout
en Lakmoes te gebruiken, of iet te verwen, dat tot iet anders kan gebruikt worden,
dan tot de Tapyten;
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moetende zelf de Wollen, die nodig zyn tot de Fabryk van de Bergamen, welke grover
zyn, en daar de sortering van mengsel der kleuren, zo groot noch moeilyk is, door
den groot en Kleinverwer geverwd worden. Echter moeten ze by de Groot- en
Klein-verwers hunne Garens mogen brengen, zonder dat deze by ’t gemeen voor de
deugd der Verwen verantwoordlyk waren.
Doch de Tapytverwers moesten op Plaatsen, daar gene andere waren, alles mogen
verwen, onderhoudende de Reglementen, Stalen en Merken, gelyk behoort. En zo’er
zo vele Stoffemakers waren, dat ze een Verwer werk kunnen geven; behooren de
Overigheden toe te zien, dat’er Meesters van ’t een en ’t ander soort gemaakt wierden.
De Verwers te Rouan zyn altyd verdeeld geweest in Weedverwers, Krapverwers,
en Zwartverwers.
De Groot- en Klein-verwers behooren elk een Lood aan te slaan, gelyk ook de
Hal, na datze behoorlyk heeft onderzocht, met de Opzienders der Drappery en
gezworen Verwer.
Zy die daar in overtreden, of aan de overtreding de hand geleend hebben, behooren
in boete te worden geslagen. Men moest ten dien einde ook de stukken mogen
aanhouden, en daar Stalen van afkoken. Groot- en Klein-verwers behooren’er elk
hun Staal aan te hangen; en is de Groot-verwer daar alleen aan, dan behoort hy’er
de Stalen aan te doen van alle de gronden, die hy’er aan geeft. De Klein-verwer moest
de Naam van den Groot-verwer bewaren; en om allerlei bedrog voor te komen, diende
men een Staal-boek van allerhande gronden en kleuren te hebben.
De Opzienders der Drapery, moeten om de week, of twe alle de Verweryen gaan
zien; en Registers van alle de Weedkuipen houden.
verw-waren. De Verwers noemen alle zulke Waren met dien naam, welke op de
Stoffen gedaan, ’t zy al weekende, of smerende daar kleur aan geven. De Waren
gene kleur gevende, zyn zulke, die ’t stof bereiden om kleur te vatten.
De Verfwaren, die aan den Groot-verwer (Zie verwer) zouden toegelaten zyn, en
gene kleuren gevende de stof bereiden om kleuren te ontfangen zyn de volgende,
Aluin, Wynsteen; of Wynmoer, la Gravelle, ’t Rottenkruid, het Regaal (realguar)
de Salpeter, Bergzout, Sal Ammoniac, Zee-zout, Mineraal-zout, Kristal van Wynsteen,
Agaricus, Brandewyn, Pis, Tin, Zemelen, Erreten, Bloemenmeel, Styfzel, Kalk, Asse,
Weed- en Pot-assen.
Die kleur afgeven, zyn, de Pastellen van Aura gois, en Albegois, Weede, Indigo,
Scherlaak, Pastel, Scharlaakbessen, Concenielje Mestique en Tesqualle, tot Kleuren
en Stoffen van hoge prys, Concenielje Compessiaan, of Silvester tot de geringe
stoffen en gemengde Wollen, Meekrap, Bourre, of Geiten-, of Harten-haairkleur,
Makyn, of Kurkuma, Woude, Keul en Brembloemen, Schoonroet, om alleen te
gebruiken tot de Keulse morten, haairkleuren, en Olyfgroenen. Deze moesten alle
den Kleinverwers worden verboden, buiten de woude, en de aftrek van de gryzen
een weinig.
De Verf-waren die Groot- en Klein-verwers gemeen moesten blyven, zyn de
wortelen, schors en blad van Neuteboomen, Notenschalen, en de Garouille, met de
Galnoten, de Smak, de Rodoul, en ’t Koperrood: maar de Groot-verwers behooren
niet, als maar weinig van de vier laatste te hebben, en maar ’t geen nodig is tot een
ligt bruinsel, dat hun zal toegelaten zyn aan de kleuren te geven, dat zy anders zeer

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

kwalyk aan hunne mengsels kunnen geven, zonder dat hun is toegelaten den nodigen
grond te verminderen, die altyd zo kragtig dient te zyn, als de Meester-Stalen.
Maar boven deze Stoffen mag de Klein-verwer nog gebruiken, ’t Indies hout,
Lakmoes, Spaans-groen, welke men de Groot-verwers verbieden moet.
Doch alle Verwers mag men verbieden Brazielje-hout, Rocourt, Bastaard Saffraan,
Tournesol, Alkanna, of Orcanette, Yzer en Kopervylsel, slyp, oude Rodoul en oude
smak; dit dient maar om de kleuren te vervalsen, de Wol hard te maken, en de stoffen
te bederven. ’t Verwloof (Fustet) Geelhout, Trentanel, en Malkerke en Elzenhout
dienen ook verboden te worden.
verzagtmiddel Lenitivum, is een middel, dat door verzachten en ontbinden het vochtig
deel verbetert, en de scherpe vocht uitdryft, die vergaderd is.
Lenitivum is een woord van de Pharmacie, of Apotheek, ’t geen een Electuari, dat
zacht is, en afgang maakt, betekent; en ’t geen men niet weet, wie ’t verzonnen heeft;
’t bestaat uit vyftienderhande dingen, zonder de Suiker; te weten de Senne, de
Veelvoet, de Razynen van Damas, ’t Bingelkruid, de Gepeldegerst, de Politrichum,
of Adianthum Nigrum, ’t Zaad van Violen, of de verse Bloemen, de Jujuben, de
Sebesten, de Appelen, de Tamarinden, ’t Zoethout, ’t Merg van de Kassie, de Conserf
van Violen en Anys. Maar men moet aanmerken, dat de Senne, zo wel, als de
Tamarinde, en de Appelen daar in dubbeld komen, gelyk we achter zien zullen.
Dit Electuari, draagt zynen naam naar de uitwerking, om dat het loslyvig maakt,
al verzagtende, en de ene en andere Gal zachtjes, en zonder pyn afzet.
Om dit mengsel van alle deze dingen te maken, zyn’er die men koken, en anderen,
die men smelten moet, en anderen die men stooten moet. Men doet ze alle koken,
die boven gemeld zyn, de Tamarinden, de Kassie, de Violen-Conserf uitgezonderd.
Men begint met Gepelde-gerst, en de Veelvoet, die men te voren moet stooten, daar
na moet men’er Pruimen by doen, een weinig daar na Razynen zonder de kornen,
de Sebesten, de Jujuben; daar na de Tamarinden, ’t Bingelkruid, ’t Zoethout, de
Senne, en eindlyk, de Politrichum en de Violen.
Men moet dit kooksel laten deurzygen, en half koud uitpersen, en daar na zal men
een gedeelte
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nemen, om met witte Suiker een Syroop te maken, die wel gekookt is; en van de
andere kant, zal men ’t gebruiken om de Cassie, Tamarinden, Pruimen, vochtig te
maken; als menze wil laten deurzygen, om ze te gemaklyker deur een Teems te zygen.
Alle deze Drogeryen moeten op zich zelve daar deur worden gewrongen om ze te
wegen. Men zal ook ’t afziedzel wegen, waar mede men ze bevochtigt, om ’t waar
verlies te weten, en of ’t vereiste gewigt’er in gevonden wordt.
Als men de Kassie, Tamarinden en de Pruimen en de Conserf van Violen wil
ontbinden, zo doet ze door een doek en weegtze gelyk gezegd is. Men moetze
allengskens ontbinden door ze te roeren met een houtten Spatel in gezegde Syroop,
die nog heet is, en terwyl de Pan nog op ’t vuur is. Als zy is afgenomen en half koud,
doet men’er de Senne, en Anys aan Poejer by, ’t geen niet dan allengskens, en niet
op ene reis moet geschieden, onder een gedurig roeren met de zelfde Spatel.
Alle deze omstandigheden zyn volslagen nodig, zo imand wel mengen wil, anders
zal ’t Electuari wezen onvolmaakt in lyvigheid, om dat het volkomen zynde, niet aan
een zoude hangen, gelyk behoorde, en zyne kracht zoude verliezen.
Vernei merkt over ’t mengen van dit Electuari aan, dat de Apothekers van Londen
twe ponden Suiker in de plaats van zes oncen’er in doen. Maar gelyk deze menigte,
de gemene veel te boven gaat, zo is hy van gedagte, dat men’er maar een pond moet
by doen; dat een bekwame menigte is, om die Electuaris te bewaren, als maar anders
de Bry genoeg is uitgedampt.
De grond van dit mengsel is van twe soorten, te weten, ’t een Cholagoog, en ’t
ander Phlegmagoog. ’t Eerste zet de Gal met de Kassie af, waar van de kragt wordt
door de Tamarinden, Pruimen Violen vermeerderd. Het ander zet de Slym af door
de Senne, waar van de kracht door de Veelvoet wordt vermeerderd.
Bouderon zegt, dat dit Electuari zeer bekwaam is in Pleuris, in Koortsen met
bedorven vochten bezwaard, dat het den afgang ruim maakt; en gelyk boven is gezegd,
de ene en de andere Gal afzet.
verzekeraar, Assuradeur, is een Koopman, die enen anderen de Waren, of Goederen
die hy op Zéé heeft verzekert, of voor de schade instaat, die daar op valt op de reis.
verzekering. Assurantie. Is een woord, dat in de Koophandel, het instaan voor de
schade van Goederen, of Schepen die op Zéé zyn betekent, voor een zekere prys ten
honderd.
verzilveren. Om kopere Penningen te verzilveren.
Legt uwe Penningen op een laag van draaizel van gekaarte Wol, welke gy in een
Pan gereed hebt gemaakt, zo, dat de Penningen malkander niet raken; maak een
twede laag van gekaartte Wol, en nog een van Legpenningen; daarna een derde,
leggende ze altyd laag om laag. Neemt daar na gelyke deelen Rots-aluin en
Wynsteen-zout van Mompellier. Gy zult deze twe Drogeryen met den andere mengen
en na dat gy uwe Pan met water hebt volgegoten, zult gy ’t’er opgojen, en laten alles
koken tot dat’er uwe Penningen wit af komen. Voorts zo ze vet waren, moet men ze
te voren met zand, of zeepsop schoonmaken.
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Om te Verzilveren met foely van Spiegels.
Vryf op een Marmere steen uwe Spiegel-foeli, in water, tot dat’er uw water zuiver
af komt. Lymt daar na met de lym van het schrapsel van Handschoenen, of Perkament;
legt het daar na eenvoudig op ’t witte, zonder daar een grond op te leggen, en polyst
het. ’t Is goed te bruineren het wit, eer dat het foelisel gebruineerd wordt. Daar na
legt men’er een blad papier op, waar op men ’t foelisel voor een twede reis bruineerd.
Om Ivoor te verbeelden doet men’er wat gele Oker by, ’t welk men met het wit
mengt.

Om de Figuren van Koper te Verzilveren.
Als gy uwe Figuren wel zult hebben schoongemaakt en gewassen, met een sterke
Loog, en afgedroogd met Lywaat, zult gyze vryven met een mengsel van Wynsteen
en Zout Ammoniak gemengd met een ontbindsel van Zilver, door sterk water gemaakt.
Maakt daarna de poejers met wat spog nat, vryftze met een Leder, tot datze een goede
kleur hebben aangenomen.

Anders.
Neemt Zilverschuim, ’t geen de Wassers van ’t Goud gewassen hebben, vryf dit
Zilver en gomt het een weinig, legt het op ’t Figuur, en bruineert het gelyk het behoort.
Uwe Figuur zal schynen zuiver Zilver.
verzwering. Apostema, Absces. Dit is een Gezwel ’t geen zweer- en onbind-baar is.
Verzwering in een Mens; Remedie. Als’er een verzwering in ’t lighaam van een
Mens is, zonder dat de Chirurgyns enige opening kunnen maken; neemt vier oncen
Wondkruiden, welke gy zult laten trekken in een Pot van witte Wyn (de oudste is de
beste) den tyd van tien uren, daar na zult gy’er den Zieken van te drinken geven, ’s
morgens om zeven uren, en een uur daar na nog een glas. Den volgenden dag zult
gy den Zieken weder geven de zelfde menigte van witte Wyn, dus toegemaakt, een
uur daarna een nat, en dat alle dag, veertien, of vyftien dagen, aan een; ten zy de
Verzwering eer waar deurgebroken, in den eersten dag zult gy aan den afgang van
den Zieken weten, dat dit alles in ’t lighaam is deurgebroken.

Om een Gezwel te doen Verzweren.
Legt’er drek op van een Gans, die in drie dagen niet heeft gegeten, en gevoed is daar
na met een moot van een Aal, die eerst is gedood; ’t is
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ook goed’er Koorn op te leggen, dat langen tyd gekaaud is. Een Pap gemaakt van de
Bladen en Wortels van Heumst, Kaasjesbladen, Lelybollen, Kruim van Wittebrood
met den anderen gekookt, daar na door een doek gedaan, doende daar by ’t Dojer
van een Ei, en weinig Saffraan; zo het Gezwel koud is, kan men in ’t Afziedzel van
de Pap doen de Wortels van gele Tydelozen, Lelien, en wilde Wyngaard, de Bloemen
van Kamillen, Meliloten, Uijen, doende daar by Zuurdeeg van Koorn. Om een
Bloedvin, of Negenoog te doen rypen, neemt raau Koorn, kaaut het lang, of
Bloememeel, Dojer van Ei, Honig, Varkensreuzel; maakt het met malkanderen warm,
en daar een Pap van, om ’t op de kwaal te leggen; men legt’er op Schapendreck, in
Wynazyn, zo gy verzachten wilt, of ontbinden.

Zalf van goud voor Verzweringen.
Neemt Schapenvet, nieu Was, Pik, Olyven-olie, Honig, Terebinthyn, zo veel van ’t
een als ander. Doet het Vet eerst smelten, daar na ’t Was en Pik aan kleine stukjes,
en als alles is gesmolten, doet Oli, Honig, en Terebinthyn’er in, doet alles door een
Lywaat, en roert het tot dat het koud is.
Deze Zalf is goed voor Verzweringen, zy haalt uit, zuivert, maakt Vlees en Heelt.

Een andere Zalf.
Doet onder geglommen kolen, in een nat Lywaat braden ’t wit van een grote Uijen,
of twe kleinen. Draagt zorg, dat ze daar niet te lang onder blyft; stoot ze daar na in
een Vyzel met wat Varkensreuzel; maakt’er een dikke pleister van, legt ze op de
plaats den tyd van zeven, of acht uren, of daar ontrent. Na deze eerste pleister, legt’er
een twede, daar na een derde op; waar na gemeenlyk de Etter’er uitgeloopen is. Dit
middel is beproeft.

Om een Verzwering te doen rypen.
Neemt Scabiosa, stampt ze met Zuurdeeg en Zeep; legt’er een heette pleister op, of
Bladen van wilde Fleer en Lely-bollen.
Een Verzwering van de Aars, wordt door Balsem Sulphuris genezen, en moet
worden door een ervaren Chirurgyn verbonden.

Geneesmiddel voor Negenoogen, Bloedvinnen, en Pestige builen.
Legt’er gestooten Wynruit met sterke Zuurdeeg, Vygen, Spaanse Vlieg, Uijen,
Zeeajuin, levende Kalk, Zeep, Ammoniak-zout, en een weinig Theriak op. Dit middel
doet het venyn uitkomen; of wel neemt een Pad, doet ze zo lang in de Zon drogen,
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als in den Oven; stootze, en legtze aan poejer op den buik, zalze ’t Venyn uithalen.
Of legt een levende Kikvors op ’t deel; sterftze, weder een andere, en dat zo lang als
hy levend blyft, en dus zult gy ’t Venyn na buiten trekken.
vesicantia, of Vesicatoria, blaermakende middelen. Zie trekkende.
vet. Axungia, is een stof in Dieren gevonden, die koudzynde stolt, smelt van vuur,
brandt, en dryft op ’t water. In de Medicynen gebruikt men Gansen-, Eenden-,
Slangen-vet, ook vet van Mensen. ’t Is onbindbaar, en doet de pynen der zenuwen,
bedaren.
Vet wordt onderscheiden van Smeer, wordende het een buiten om ’t lyf, ’t ander
van binnen gevonden. Het laatste stolt harder en eerder dan ’t eerste.
Wat het Vet belangt, zo wel als ’t Smeer, ’t moet nieu, niet gastig, van goede geur,
zuiver zyn, zonder vuil, of zoutigheid, zo ’t mooglyk is; want dit maakt het scherp.
Dit heeft plaats in Vetten, daar men pyn mede stillen moet, en verzachten. De eerste
moeten gematigd, de laatste vochtig zyn en wit; alzo geelheid een teken van ouderdom
is. Eindlyk, moeten de ene en de andere in een wel gezond Dier worden gevonden,
dat van ziekte niet is gestorven.
De bekwaamste tyd om de Vetten en Smeren uit Dieren te halen, die men doet
smelten om te bewaren, is de Herfst, wanneer de Dieren daar meest van zyn beladen.
Maar alvorens te smelten, moet men ze enigen tyd in water koken; hebbende daar
na velletjes, enz. weggeworpen, moet het Smelten over klein vuur geschieden, in
een dubbeld Vat, daar na moet men ’t in Aarde, Tinne, enz. op een droge en koele
plaats wegsluiten.
Vet van Mensen. Men gebruikt in de Geneeskunst, ’t vet van Mensen, zyn merg,
zyn hersenbekken, en de Steenen en Wurmen die in ’t lyf geboren worden, als zy
leven. ’t Vet, en ’t Merg hebben de eigenschap van Wonden te heelen, dit Smeer is
verdunnende, verzachtende; op geledingen gelegd, versterkt het zenuwen. ’t
Hersenbekken, is niet alleen dienstig voor ’t hoofd: maar ook steenbrekend. Men
gebruikt het ook voor Vallende-ziekte. De Steen uit zyn lyf gehaald is steenbrekend,
en de bereide Wurmen, doen de Wurmen sterven. Zie onder ’t Wood wurmen hoe
men ze bereid.
Vet van Kuikens. Wat de kracht van dit Vet aangaat; deze is tussen Varkens- en
Ganze-vet. Als ’t vers en zonder zout is, is ’t goed voor de ziekten der Lyfmoer. Het
geneest de klooven van de lippen, de pyn van de ooren; en die veroorzaakt wordt
door kleine puistjes, die op de Tepels komen. De binnenrok van de Maag gedroogd
en tot poejer gemaakt, met Wyn ingenomen, is goed, zo Dioskorides zegt, voor die
een kwade Maag hebben.

’t Vet van ongewassen Schapen, of Wol. Osypus.
Dit hangt aan de Schapen, maar vooral aan de keel en in de liezen. Als men de Wol
wast dryft het op ’t water, en men vergadert het en bewaart het
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in potten, of kleine doosjes. Men moet het eerst door Lywaat laten loopen.
Dit vet moet, om goed te zyn, nieu, zuiver muisvaal, matig van dikte, en
onverdraaglyk van reuk wezen. Oud zynde heeft het de lyvigheid van Zeep, en een
onverdraaglyke reuk. Door ouderdom verliest het die reuk, wordt aangenaam, en
krygt wat van de Ambre Gris. Men mengt die vettigheid met Olie van Lelien, en
Kamillen; om een kwade keel te bedaren. Men gebruikt het voor Violen.
vette-kost. ’t Is een gewas, dat een zwakke en ronde stam, ter hoogte van een voet
ontrent opheft, zich kromt na de aarde, rood is, gegroeft, hol, met knopen, in twe
Takjes by elke knoop zich verdeelt, en deze weder aan de kleinder Takjes. De bladen
zyn langwerpig, gelykende na die van de Berg-nardus, groen, twe aan twe, tegen
malkander overstaande, zacht, vry dik. De Bloemen wassen boven aan, aan Trossen,
zyn schoon purpurachtig, of wit, langwerpig aan pypjes, en ingesneden op de wyze
van een Kardoes na de zelfde volgen langwerpige Vruchten, die vry lang zynde,
kleine Vaatjes gelyken, waar in nog een ander Vaatje vervat is, daar een vry groot,
zwart, sponsachtig Zaad in is. Zy heeft een vezelachtige Wortel. Men zaait ze in de
Maand van Augustus en September, op de grond, of op de Bedden.
Men heeft twederhande soort, ’t ene noemt men Veldzalade, of Korenzalade, om
dat men ze in ’t Veld, of in de Korenlanden vindt, deze is kortbladig, groen, rond,
en gelykt vry wel na Latou.
De andere noemt men eigentlyk Vette-kost, of Vette-kous; deze is wat langer, en
groter dan Salade. Zy kan harde Winters wederstaan. Men vindt ze natuurlyk op ’t
Eiland Spitsbergen; alwaar de Vette-kous, en het Lepelblad, de enige eetbare groenten
zyn.
villen is een Kunstwoord van de Slagery, en betekend ’t afhalen van de huit der
Dieren, door middel van een Mes, of door geweld.
vincetoxicum. Zie zwaluw-wortel.
vingerkruid. Digitalis.
Beschryving. Zy heeft lange brede ruwe zwart-achtige bladen, die ruig zyn. De
stengel is rond, recht, getakt, gedekt met haair. De bloemen wassen boven op de
takken, zyn lang, rond, gesneden op de kanten, blaau-rood van kleur. Men heeft’er
ook met witte bloemen. Na die bloemen, heeft men kleine knoppen, die om laag
hangen daar een klein zaad in groeit. De wortel is lang, dik, wit, en van een smaak
die niet onaangenaam is.
Plaats. Die Plant groeit in ’t Bos, op de Bergen, in de schaduwen en steenen. Zy
bloeit in Juli en Augustus allengskens.
Eigenschappen. De wortel der Violetten van Mars is verkoelende, trekachtig; men
eetze als Salade, gelyk de Rapunculus. Zy is goed voor de Huig, Zinkingen, en andere
Keel- en Hals-ziekten. Hierom noemt men het Trachelium en Cervicalia.
vinkevangst. Zie schidvink.
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Vinken met de Lymstang.
Dit is in ’t najaar een zeer vermaaklyke Jacht, ’t geen met lokken geschied, door de
Vogels na te fluiten. Deze Jacht duurt niet boven een maand; men vangt voornamelyk
Exters, Lysters, Meerkolven, Marels, en andere Vogels die men vindt.

Van den tyd der Vogelvangst.
Men kan ’t van ’s morgens af, als ’t begint te dagen, doen, tot dat de Zon op is. ’t Is
echter beter ’t ’s avonds, een halfuur voor Zons ondergang, tot dat de Vogels zyn te
roesten.

Bereiding van de Lymstang.
Men moet hebben Vogellym en vele Lymstangetjes, welke niet anders dan kleine
takjes van Olmboomen zyn, die niet boven een voet lang zyn, welke men met
Vogellym moet smeren. Men moet een twintigtal bladen van Klimop hebben, en een
klein bosje bladen van een kruid, dat men Gramen gras noemt. In de plaats van dit
kruid kan men een Gereedschap gebruiken, dat achter is verbeeld in de Figuren; ’t
bestaat uit twe stukken houts, b. f. e. g. die ontrent een vinger lang, en breed moeten
zyn een halve vinger dwers. Zy worden zo gesneden, dat men tussenbeide een klein
Lint, of Band h. i. kan leggen; ’t geen dient om ’t geschreeu der Vogelen na te maken;
als men dit Tuigje in de mond houdt, en dat doet spelen. Met een woord, dat
gereedschap gelykt na een Piepertje der kinderen, daar ze de Marionetten mede
nabootzen.
Men kan ook de bladen van Klimop missen, en gebruiken een stuk Blik, dat krom
moet wezen, op de zelfde wyze, als of men een Trechter overlang middendeur had
gesneden; en, als of men’er naderhand de hand op de twe kanten lag, om ’t plat te
drukken, en ’t samen te buigen, gevende een ronde Figuur aan de bodem, in welks
midden men een gaatje moet maken, zo groot als een Erret. Dit Tuigje moet wezen
gelyk een blad Klimop, dat gevouwen is.
’t Geraas ’t geen men met dat stuk Blik maakt, dat gekromd is, of met de bladen
van Eiloof gevouwen, en in ’t midde deurboord, als men door ’t kleinste eind blaast,
gelykt naar ’t geraas, dat een Meerkolf maakt, als hy tegen de Nachtuil schreeuwt.
Als men de Bladen van Gramen wil gebruiken, moet men ze tussen den duim en
voorste vinger nemen van elke hand, aan de twe einden; ze tussen de lippen houden,
ze laten’er inkomen tot aan de helft van de breedte, en daar na de ene tegen de andere
lip aandrukkende fyntjes blazen. ’t Geluidt, ’t geen op deze wyze gemaakt wordt,
gelykt na ’t geschreu van de wyfjes Nachtuil. De Lok Fluit van blik is beter.
[illustratie]
[Plaat 62. pag. 1221. Hoe men de Vinkebaan maakt. Pag. 1228. Fig. 1.
Vissen met de Zegen. F. de Bakker fecit, 1742.]
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Hoe men de Vinkebaan maakt, om met de Lokfluit, ’t Gevogelt op de
Lymstang te lokken.
Men maakt de Vinkebaan in het Hakhout, dat sterk, en ten minste in geen zes jaren
gehakt is, men moet een plaats kiezen, die van de weg af is, en waar in een klein
Boomtje is, gelyk A. B. dat anderhalve, of twe Roeden hoog is, en van andere grote
boomen, ten minste vyftig schreden af is. Men moet het in ’t ronde de Takken
ontnemen, op enige voorname Takken na, die van de ene en de andere kant by een
komen, makende by na een gedaante van een Kop, of Drinkglas uit, zo dat de hoogste
boven tussen beide de onderste komen, op dat het geen van boven hangt, zich niet
zette op ’t andere. Men moet ook elke grote Tak der Boom de Takken ontnemen en
toestellen van de Stam af van den Boom tot aan de einden, gelyk men die ziet, die
getekend is met de letter C. waar aan geen klein takje noch blad is, tot aan ’t einde
toe. Als alle de grove takken dus van bladen en klein hout zyn beroofd, zult gy daar
langs heen kerven maken, houwende daar schuinten in met een Hakmes, dat scheuren
zal maken, van drie tot drie vingeren, gelyk men ziet aan de tak F. om daar aan
Lymhoutjes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. vast te maken. Als de Boom is gereed gemaakt,
snydt enige takjes Rys, die recht zyn, steek die rondom de Stam van den Boom, op
de plaatzen door M. R. S. T. V. aangewezen. Zo dat de voet van elke tak van de voet
des Booms ontrent viervoeten af is, en dat de toppen daar schuin na den Boom toe
opgaan, na de letter B. toe, gelyk men zien kan aan de linien getekend, met M. B. R.
B. S. B. T. B. Men moet maken, dat dat Hutje groot genoeg zy om met zyn vier, of
vyven in te zitten, na dat het valt; men moet’er een opening in laten, op dat’er een
Mens alleen kan uit en ingaan.
De Hut gemaakt zynde, zoekt rondom den Boom vier, of vyf open vakken die
fraai zyn; of zo zy’er niet zyn, zult gy ze maken; snydt by na recht lynig de kleine
takken van het Hakhout af, die in de weeg mochten staan, beginnende van het Hutje
af, tot dertig, of veertig schreden toe, op zyn meeste, zo dat gy maar kunt zien, als’er
enige Vogeltjes op de Lymstangetjes komen, die gy’er aan zult doen. Als de open
plekken gemaakt zyn, zo kiest langs heen zeven gladde takken, die zeven, of acht
schreden van een staan, deze doet men dwers over de open pleinen hangen, gevende
daar een hak met een Hakmes in, op een plaats waar op men ’t goedvindt, op dat ze
van genoegzame hoogte zyn, om ze te ontblooten van takken, en daar spleten, of
scheuren in te maken, gelyk in de Takken van den Boom, om ze ook met
Lymstangetjes te dekken. Die takjes zyn u in de Figuur verbeeld op zo een wys, dat
ze moeten overhellen, en getekend, door de letters N. O. P. Y. L. ’t Is nlet gans nodig
’t gezicht op alle de Gelymde takjes te hebben; men moet maar letten, als’er iet aan
de Lymtakjes is gevangen, en wel onthouden waar men ze gezet heeft, om daar recht
na toe te gaan; want als men loopt, dan verjaagt men de Vogels die u zien; en men
moet daar op handen en voeten na toe kruipen.
Men kan die Jagt zonder Boom verrichten, als men maar rondom zich Gelymde
takjes heeft, gelyk we zeggen.

Hoe men moet fluiten, en de Vogels lokken.
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Als we ter goeder uur de Hut met den Boom, en de Takjes gereed heeft gemaakt,
moet men al de Gereedschappen nemen, als de houtjes, de Blaadjes van een Klimop,
Hondsgras, en andere dingen, waar van we in ’t begin van dit Artikel hebben
gesproken; men moet met Vogellym alle de Lymhoutjes besmeren, niet geheel en
al; maar van drie vingeren breed af, van het dikke eind tot aan het dunne eind, om
het te kunnen behandelen, zonder de handen vuil te maken, of belymd. Doet ze daar
na aan pakjes van twe drie honderd te gelyk, in een stuk van oud Parkement, om te
maken, dat’er gene vuiligheid aankome; brengt dan al uw gereedschap op de bereide
plaats, en weest daar op zyn laatst een uur voor dat de Zon ondergaat, om tyd te
hebben, om alles op die wys gereed te maken.
Daar moet imand om hoog in den Boom klimmen, en zetten de Lymhoutjes langs
de takken in de kerven, gelyk ze op den tak worden verbeeld, die door de letter F. is
getekend, die hangende zyn, en by na drie vingeren hoog boven den tak leggen. Zo
dat ze de helft naderen aan de zyde, of de een boven de andere, zonder ze nochtans
aan te raken, ’t geen gy zult begrypen door de Cyffers die op den tak F. getekend
staan. Men moet het ook doen op alle de houtjes N. O. P. Y. L. die rondom ’t Hutje
gemaakt zyn. Alles moet een half, of een kwartier uur voor Zons ondergang gereed
zyn. Als ’t gedaan is gaat elk in ’t Hutjen aan de Stam van den Boom, heel kortjes,
zynde elk met gezicht en gehoor aan den kant daar hy is op de wacht; om niets te
ontrusten. Elk zwygt stil, behalven hy die de Lokfluit voert. Hy zal ’t lokken beginnen,
lokkende met de Bladeren van de Eiloof, of de Fluit van Blik, waar in hy zal blazen,
en de Meerkolf na bootzen, gelyk boven is gezegd, en voortgaan met blazen op ’t
zelfde gereedschap, gelyk men boven gezegd heeft.
’t Winterkoninkje is de eerste Vogel, die tot aan ’t Hutje toe zal komen zien, daar
na zal ’t Roodbaartje, daar na de Koolmees, daar na de Schildvink naderen, die eerst
gevangen, bekwaam zyn om grote Vogels te doen komen.
Zo haast als gy een Schildvink hebt, moet hem imand vatten en de ene Vleugel
breken, om hem van tyd tot tyd te doen schreeuwen, na dat het de Fluiter zal believen;
de Meerkolven en Exters, zo ze in ’t Land zyn, zullen de Schildvinken volgen;
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dan moet men de Fluit veranderen, en een Grasblaadje nemen, of spelen op de Houtjes
met het Lintje, en de Wyfjes Nachtuil nafluiten. Zo dra zullen ’t de Meerkolven niet
hebben gehoord, of zy zullen zich met geweld op uwen Boom zetten, daar zy zich
vastlymen zullen, en omlaag aan de voet van den Boom nedervallen.
Als gy zult hebben een Meerkolf, zo breekt hem een vleugel, en doet hem
schreeuwen, gelyk gy de Schildvink hebt gedaan, dan zullen alle de andere
Meerkolven en Exters, zich op de Boom komen nederzetten, en midlerwyl zullen de
Exters ’t Hutje naderen, vliegende en springende van ’t ene takje op ’t ander, om te
ontdekken wat zy hooren, zo dat, zy komende op de Lymstangetjes, en omlaag
vallende, men’er terstond na toe moet loopen als men ze daar hoort, en dat wel zo
bedekt als mooglyk is. Deze zullen moejelyker als alle de andere te vangen zyn, om
dat ze loopen en de Lym wegdoen, die haar belet te vliegen.
De Meerkolven moeten in haast gegrepen worden, of vliegen heen, als zy de
loosheid van den Vogelaar gewaar worden. De Lysters komen hunne plaatsen
innemen, en enigen raken aan het lage hout vast: maar ’t grootste gedeelte laat zich
op den Boom vangen. Die Vogels zyn hier gemaklyker te vangen, zo veel te meer
als ze zich eensklaps van den Boom begeven, en voor uwe voeten nedervallen: zo
dat men geen moeite heeft om ze na te loopen.
Zo dra men een Marel, of een Lyster heeft gevangen, of een Wyndroessel, die
byna eveneens is als een Lyster, moet men de Meerkolf, niet langer laten schreeuwen;
en Meerkolf, Marel, of Wyndroessel gebruiken.
’t Is een groot vermaak, de nieuwsgierigheid van alle die Vogels te zien, om te
weten wat’er gaans zy, en die stryken en vast raken op de Lymhoutjes.
’t Winterkoninkje is ’t eerste Vogeltje, dat op ’t geluid van ’t Lokfluitje komt:
maar de Lyster, of Wyndroessel ’t laatste, waarom gy’er geen meer ziende komen,
de plaats zult verlaten, en’er niet voor den volgenden dag weder komen, met het
aankomen van den dag, dan zult gy nog enige Vogels vangen, of uwe Lymhoutjes
wegnemen, om ze op een anderen tyd te gebruiken, als gy uwe Vinkebaan op een
andere plaats van ’t Bos zult maken: want het zal niet goed zyn hier, eer vyftien
dagen verloopen zyn, te komen, om dat de vogels, die de eerste reis ontkomen zyn,
de andere zullen bange maken, die’er na toe willen: maar vyftien dagen kunnen hun
genoeg zyn, om hun de strikken van de plaats te doen vergeten, die gereed gemaakt
is. Die vanst is de vermaaklykste, die men op kleine Vogels heeft.
vinketou. Zie vogel.
vink. Zie schildvink.
vinken met de Lymstang. zie schildvink. Zie vinkevangst met de Lokfluit.
violetten Pensee in ’t Frans, en in ’t Latyn Herba Trinitatis.
Beschryving. ’t Is een Plant, die in ’t begin ronde bladen schiet, die gekarteld zyn,
die komende te groejen, langer worden. De stelen zyn driekantig, hol van binnen,
een weinig gegroefd en ongelyk door zekere knoopen verdeeld. Uit hunne holten
komen kleine takjes, die een bloem dragen rood van boven, wit van binnen, geel van
onderen. Zy is zeer aangenaam voor ’t gezicht en gelykt na de Violen van Maart,
schoon zy geen reuk heeft.
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Plaats. Zy groejen van zich zelven in de velden, en men teeltze nog in de Tuinen.
Zy bloejen in April, en duren tot in de Zomer.
Eigenschappen. Deze Plant is afvagend, wondheelende, en zweetdryvende; zy is
goed voor de verstoppingen van de Lyfmoeder. Enigen zeggen, dat zy een grote
dienst aan hun doet, die moejelyk den adem halen, en aan de ontstekingen van de
Long. Men verzekert, dat zy geneest en zuivert de Dauwurm en allerhande soorten
van Huitkwalen. ’t Water ’t geen men’er van Destilleert, is zeer goed voor de
snydingen van de buik in de kleine kinderen. Men gebruikt de gantse Plant voor
Varkens, die Keel-gezwellen hebben; of men doetze van de zelve eten.
’t Sap van de bladen ingenomen, of de bladen op de Wonden gelegd, genezen
Wonden. ’t Stof van die bladen gedroogd, is goed voor verslappingen en ’t uitgaan
van de darmen. Men doet’er een Lepel, of een half van in Wyn, die men hun te
drinken geeft, die van die ziekte worden aangetast. De bloemen gekookt, bedaren de
vallende-ziekte van de kinderen, als zy schuimbekken. ’t Afziedsel van de zelfde
bloemen met de Plant gekookt, is goed voor koortzen. Zy zuivert Long en Borst.

Hoe men de Violetten kweekt.
Men moetze om ze schoon te hebben voor de Winter zajen, en ’t is niet nodig daar
de bedden toe te nemen, om datze gemaklyk in de aarde schieten, gelyk zy zich
gemeenlyk ook zajen, en men moet ze oogsten eerze gans en al ryp zyn. Zy hebben
niet veel Zons van doen, en kunnen op de bedden opkomen, daar men Uyen, of andere
planten, in den bloem heeft, zonder te vervelen.
Men verzet ze in den Zomer in droge en zandige gronden. Zy zyn niet lang zonder
hunne bloemen te vertoonen, die tot den Herfst toe duren, als zy maar menigmaal
worden begoten; en gekweekt worden met oplettenheid.
violen. In ’t Latyn Viola; Is een Plant, die ook Viola Martis wordt geheeten; en is
zeer bekend door de geur.

Beschryving van de Viola Martis.
Zy brengt uit de wortel groene bladen, die rond
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en getand zyn op den rand, voort, die zo breed zyn als de Kaasjesbladen, en aan lange
stelen vast zyn. De bloemen bestaan elke uit vyf bladen, die op de wyze van een
Kaproen zyn. Zy zyn klein, maar aangenaam op ’t gezicht, purperachtig, of
zwart-blaau van kleur. De reuk is aangenaam verkwiklyk, zy komt op de stelen, die
uit de Wortels voortkomen, uit het midden der bladen. ’t Zaad is klein, rond, in
huisjes, die op de Bloemen volgen, en die in drien opengaan, als zy ryp zyn. De
Wortel is vezelachtig.
Plaats. Die Plant groeit op schaduwachtige plaatzen, by Hout en Muren, men heeft
ze in de Tuinen. Zy bloeit in Maart.
Eigenschappen. De Violen van Maart zyn verzachtende en dienstig in de
Geneeskunde tot Siropen, Juleppen, Conserven, Azynen, Olien. Zy zyn goed voor
allerlei ontstekingen, vooral voor Kinderen met Vallende ziekten gekweld, of die
brandende koortzen hebben. Zy doen slapen, bedaaren hete pynen, zetten de Gal af,
verzachten ze zo wel als de scherpte van de Borst en Keel. ’t Is enige loslyvigmakende
Stroop, als men’er een lepel drie, of vier van neemt, die hete koortzen bedaart, de
Buik los maakt, het Hart versterkt, ’t Zydwee verlicht, en dienstig is voor alle kwalen,
uit te grote hitte ontstaande. ’t Gele deel, dat in ’t midden is van de Viool, in water
gekookt en gedronken, is een heerlyk middel tegen Vallende ziekten en
Keelgezwellen. Twe drachmen van de Poejer van Violen, maken zachte loslyvigheid.
De Violebloemen op ’t hoofd gelegd, bedaren de hoofdpynen en doen slapen. Die
een slag op ’t hooft heeft gekregen, daar hy doof van is geworden, en’er geen zwaarder
ongemak van krygt, zal terstond na dat hy geslagen is, ’t Sap van de Violenbloemen
gestampt drinken, en gaan enigen tyd met dien drank voort.

Conserf van Violen.
Men moet een vierendeel Violenbloemen nemen, die wel zyn afgeplukt. Gy zult ze
in een Mortier stampen, gy zult ze met kokend water besproejen, al stotende, en zult
de Violen gestampt en besproeid door een Stamyn, of Lywaat doen. Daar na zult gy
twe ponden geklaarde Suiker nemen, welke gy tot een sterke pluim zult koken. Gy
zult ze afnemen, en roeren met een lepel om de Pan, daar na zult gy nemen uwe
bloem van Violen, die gy zult doen en persen door een Lywaat, of stamyn; gy zult
ze terstond werpen in uwe gekookte Suiker, die gy terstond om zult roeren, gy zult
er in de vormtjes doen, en maken’er Tabletjes van, gelyk men van de Oranjebloesem
doet.

Poejer van Violen voor de Kussens, en zelf voor ’t Lywaat.
Neem Iris van Florens, een pond; Rosen, twe ponden; Rozenhout, anderhalf once,
Citrien, Santalhoud, een once; Benjoin, twe oncen; Kalmus, Wilde Flier, half en half;
anderhalf once Koriander, voor twe oortjes aan Nootmuskaat.
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Hoe men Violen kweekt.
Men heeft’er twederhande soort enkelde en dubbelde. De Tuinlieden en Liefhebbers,
kweken niet dan de dubbelde. Men hoeft van ’t kweken niet veel werk te maken; zy
wast overal, en wordt door hare Wortels voortgeplant, welke men scheurt. Zy groeijen
in alle gronden, beminnen schaduwachtige plaatzen; men moet’er alle kwade Kruiden
uitwieden, die’er omgroejen.
Men moet deze Plant om de drie jaren van plaats veranderen. Zo men dit deed,
zoude ze beter groejen, en geven frajer Bloemen, dan wanneer ze jaarlyks werd
voortgeplant. Zo men wil zien dat ze een gans jaar bloejen, moet men ze de kop
afsnyden, als zy staat op ’t Zaad geven.

Geheim om een Violen struik te hebben, waar op allerhande kleuren zyn.
Neem ’t Zaad van alle de soorten van kleuren, mengt ze alle onder een, wint het daar
na in een klein gebruikt Lywaat, en doet het in een bewerkte en beteelde Aarde. Gy
zult een Violestruik hebben, die aardig om aanzien zal zyn.

Violenstroop.
De Violenstroop veel eer een drank dan geneesmiddel zynde, heeft men ’t geoordeeld
nodig te wezen, dat men u ’t maakzel daar van opgaf, schoon ’t schynt, dat men ’t
veel eer mogt stellen onder de dunne Confyten, dan op deze plaats. Niet te min, dewyl
zy niet gehouden wordt onder ’t geen dus is, en dit Artikel moejelyk te vinden zoude
geweest zyn, zullen wy ’t gemakshalve hier plaats geven.
Men maakt ze op twederhande wys. De ene wordt al vryvende in een Mortier van
steen, een pond, of daar ontrent Violen bloemen, gereed gemaakt, gelyk van de
Conserf gezegd is. Gy zult ze in een vry sterk Lywaat doen, om de Pers te wederstaan,
om ’t Sap van de Violen uit te persen. Uit dit pond zult gy meer als een vierendeel
halen, zo de Violen eerst zyn geplukt. Terwyl men ze stoot en uitperst, zult gy een
pond schone suiker doen nemen, en laten ze koken, daar na zult gy allengskens’er
dit Violensap indoen, onder ’t roeren met de linkerhand. Daar na wat koud zynde
geworden, zult gy ’t in Glazen bottels doen, die gy wel sluiten zult met Kurke stoppen,
en Was’er over heen doen.
De twede manier is de Bloemen te stooten. Men doet ze door een Stamyn, en
giet’er de Suiker wat minder gekookt op, dan op Conserf, en dat met verscheiden
poozen. Terwyl gy’er dat ingiet zal een ander de Violen stampen met een houtten
stamper, om’er ’t sap uit te persen, ’t geen gy in een Verglaasde aarden pot zult
ontfangen. En na
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dat alles deurgewrongen is, zal men ’t Stamyn in de Pers zetten om niets te verliezen.
Gy zult alles vry koud laten worden, daar na zult gy ’t doen in Bottels gelyk ’t
voorgaande.
Men zal ’t overblyfzel van die Violen na de stoof zenden om te drogen, om niets
te laten te loor gaan; ’t is een aangenaam eten.
Men maakt door trekken een schone Violenstroop, gelyk ook van bleke Rozen,
van Persiken, en nog verscheiden anderen.
violet. Is een kleur. Zie kleur, verw.

Schoon Violet om te schryven.
Neemt een vierendeel Phernambuks Hout, of Indies Hout, en ’t aan kleine stukjes
hebbende gesneden, doet het koken in een half pintje water, met een once gestote
Aluin. Als ’t water kleurs genoeg heeft gekregen, zult gy ’t laten koud worden, en
gieten ’t af in een Bottel.
violetten, of Violieren, in ’t Latyn Leukojum, is een Plant.
De soorten tot 27 in getal, worden uit Millers Thuinmans Woordboek, in Hubners
Kunstwoordenboek opgeteld. Men heeft’er echter meer, maar de daar gewaagde zyn
de fraaiste.
Beschryving. De Bloem, ten zy ze dubbel waar, bestaat uit vier Bladen, welke
kruiswys daar aan staan. Uit de Bloemkelk komt een punt, die een lange platte Aau
wordt, in tween verdeeld, door een scheiding, waar aan de huisjes vastzitten, aan
weerskanten, en voorzien zyn met platte gladde Zaden, die rond zynde, rondom met
een rand omboord; hier by kan men voegen, dat de Bloemen fraai en lieflyk van reuk
zyn.
Alle de soorten van Violetten worden van Zaden voortgeteeld. Men zaait ze best
in ’t begin van April, op een Bed van verse lichte aarde, alwaar ze de morgenzon
kunnen hebben; want zo ze te veel in de hitte van de Zon staan, zyn ze zeer onderhevig
aan ’t eten, door een soort van Vlieg, gelyk hun veel overkomt, als zy jong zyn, op
een heete droge grond. Om dit te helpen, zult gy enige weinige Radyzen daar onder
zajen, die hen voor dit ongemak zullen bewaren: maar gy moet de Radyzen’er niet
te dicht onder laten staan, want dat zoude ze te zwak maken, en maken ze te dunstelig.
Als uwe Planten zes Bladen hebben gekregen, moeten ze op Bedden van nieuwe
dergelyke Aarde geplaatst worden, en voor de Morgenzon blootstaan; ontrent vier
duimen van malkanderen, dragende zorg dat ze besproeid en beschaduwd worden,
tot dat ze Wortel hebben gevat. Daar na zullen ze geen oppassens meer van nooden
hebben, dan alleen te maken, dat’er geen onkruid ondergroeit, tot op ’t laatst van
Augustus, of ’t begin van September, wanneer gy ze op de Bedden van den Bloemtuin
moet plaatzen, ’t geen, zo ’t mooglyk is, moet in vochtig weder geschieden, om te
eer Wortel te schieten, waar door ze zeker vast zullen groejen, voor dat de Vorst
komt, ’t geen hun vatten beletten zoude, en daar door, of ze gants om hals helpen,
of ten minste maken, dat ze zeer zwak bloeiden, in de Volgende Lente.
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Men vindt’er die groot gedoe ontrent het zajen en verplanten van die Planten
maken, op dat het ten tyde van volle Maan geschiede, om een groot getal
Dubbelbloemige te hebben. Maar ik heb, door oplettenheid van verscheiden jaren
niets kunnen hier in vinden; noch in ’t veel verplanten, gelyk sommigen willen; dit
verzwakt ze te veel, en maakt dat ze kleine trossen Bloemen voortbrengen. Maar ik
kan niet vinden, dat daar door meer dubbelde komen, dan, of ze niet verplant waren
geweest. Maar de beste manier om deze Bloemen in volmaaktheid te hebben is, de
Zaden alle jaren te veranderen, zo gy een goed man kunt aantreffen, daar gy mede
Briefwisseling houdt, en die ver van u van daan woont, en u getroulyk goede Zaden
wil bezorgen. En in ’t bewaren van Zaden, zo gy een groter getal van Bloembladen
aan de enkelde Bloemen vindt, dan gemeenlyk. Dit is een goed teken, dat de Zaden
van zulke Planten Dubbelbloemige zullen voortbrengen.
Gelyk deze Planten gemeenlyk twe jaren duren, en zelden langer dan ’t twede jaar,
zo is ’t nodig alle jaren Zaad te zajen: want als zy gebloeid en Zaad gedragen hebben,
sterven ze gemeenlyk, kort na dat ze gebloeid hebben. Of zo’er zyn, die nog een jaar
bloejen, zyn deze zelden zo sterk niet, of brengen zelden zo schone Bloemen, als de
jonge aankomende planten voor. Zo dat, kortom, zy naaulyks de plaats waard zyn.
schoon’er zyn, die ’t voorttelen van de dubbele soorten van stek, en afsnydzel
aanpryzen, als de zekerste weg om Dubbelbloemige te hebben, ’t geen in der daad
zeer waar is, echter, zyn de Planten, dus voortgekweekt, altyd zwakker, dan die uit
Zaad voortkomen, en nooit hunne Bloemen zo groot, of fraai voortbrengen: waarom,
gelyk ik te voren zeide, ’t beter is, een opvolging van Zajelingen alle jaren te hebben,
waar onder gy altyd een menigte Dubbelbloemige zult hebben, als uw Zaad maar
goed is.
De Brumpton purper bloemige, is by de meesten hoogst geschat, om de grootheid
van deszelfs Bloemen, en de schoonheid van deszelfs kleur. Maar dit soort brengt
zelden meer dan ene Bloemtros op een plant voort, daar de Italise purpersoort,
verscheiden trossen aan elke Plant voortbrengt, inzonderheid zo ze sterk zyn. Daar
is nog een soort, de roodbloemige, namelyk, de zevende van Miller, die aan alle zyde
Takken uitschiet, en verscheiden schone Trossen uit ene Wortel voortbrengt. Deze
zyn van een schone rode kleur. Dus doet nog een soort gemeenlyk, schoon verkeerd,
de Jaarplant geheten, welke deszelfs Bloemen ’t eerste jaar uit Zaden zal voortbrengen.
Maar dan duren de Planten gemeenlyk tot de volgende Zomer, en bloejen dan weder
zeer sterk; en deze brengen dikmaal bloemen voort die in de koleur verschillen.
Enigen zyn schoon Schaarla-
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kenrood, andere bleekrood, andere fraai bont; en deze worden alle van Zaden
voortgebragt, van de zelfde Plant genomen; maar dit soort is zeer bekwaam om te
verbasteren, zo de Zaden niet dikmaal veranderd worden.
De kleine, eenjarige Violetbloem zal in ontrent tien weken na ’t zajen Bloemen
voortbrengen. Dit is de reden, dat men ze tienweekze Violet noemt; en zo ’t jaar
redelyk koel en vochtig is, zullen deze Bloemen vry groot zyn. Menigmalen zyn’er
ook grote Dubbelbloemige onder hen voortgebragt. Zy kweken wel voort,
inzonderheid, zo gy ze in Mei zaait. Dit zal maken, dat ze in Augustus en September
bloejen. Dan beginnen de Bloemen in de Thuinen schaars te worden. Deze Planten
brengen rype Zaden in ’t zelfde jaar voort, en leven zelden de winter over.
Deze Planten dienen alle in een versen luchtigen grond geplant te worden, die niet
is gemest: want zy groejen zo wel niet in een vette grond, daar ze zeer gul groejen:
want dan kankeren en sterven de Wortels; zo dat ze zelden den gantzen winter ln zo
een grond over blyven: maar in een verse grond zullen ze onze gemene winters
uitnemend wel uithouden en schone grote Bloemen voortbrengen.
De gemene enkelbladige Muurbloem, wordt zelden in Thuinen gekweekt, maar
dikmaal groejende gevonden op oude Muren en gebouwen. Dit soort wordt gemeent,
in het boek van de Apotheek, voor geneeskundige gebruiken. Maar de
Dubbelbloemige van dit soort is zeer gemeen in de Tuinen. Dit soort wordt gekweekt
door Loten en Aflegzels in de Maanden van den voortyd in de aarde gestoken; als
men maar zorg draagt voor gieten en beschaduwen, tot dat ze gevat hebben: waar na
ze kunnen na de plaatsen gebragt worden, daar ze moeten blyven.
De Stróókleurde Violet met dubbelde bloem, was voor heen gemeener in de Engelse
Tuinen dan tegenwoordig. Dit is een fraaijer soort op ’t gezicht, dan de gemene; alzo
de Planten gemeenlyk rechter groejen, en de Bloemtrossen groter zyn, en dichter in
een groejen, dan die. Maar de Bloemen hebben weinig reuks; ’t geen ik geloof,
oorzaak te zyn, dat ze minder worden geteeld, dan voorheen, schoon ze in ’t gezicht
voor gene van de soorten van Violetten hoeven te wyken. Dit soort wordt zo wel als
’t gemeen van stek voortgeteeld.
De witte Violet wordt door zajen in de maand April voortgebragt, op ene wys,
welke te voren in de paarse is aangewezen, en zo ’t Zaad goed is, zullen’er vele
Dubbelbloemige uit voortkomen, ’t geen zal blyven duren, door ’t planten van stek,
gelyk van de gemene Muurbloem gezegd is. Maar alzo de dubbelde van dit soort
wat tederder zyn, dan de andere soorten van Muurbloemen, kunnen ze in Potten met
verse aarde geplant worden; en in de winter onder Ramen, op warme Mest, of in Run
bewaard worden, daar ze voor strenge Vorst beveiligd zyn: maar in zacht weder
zouden ze zo veel openlucht, als mooglyk is, dienen te hebben. Als men ze dus
handelt, zullen ze twe, of drie jaren duren, en fraje Bloemen voortbrengen.
De grote bloejende Muurbloem wordt ook van Zaad, als de paarse, Rode, Witte
voortgeteeld: want schoon ze door stek wordt voortgekweekt; deze maakt dit echter
zelden zo goede Planten, als die van Zaden voortkomen. Ook zullen ze zo sterk niet
bloejen. Dit soort brengt zelden veel Dubbelbloemige voort; maar wegens grootheid
en aangenaamheid is ’t zyn kwekens wel waard; en zo ze worden geplant in arme
droge gronden, zullen ze twe, of drie jaren duren, en de koude vry wel velen.
De geelbonte Muurbloem is tans in de grootste achting by liefhebbers van Flora;
alzo de Bloemen van dit soort, zo groot zyn als ’t laatst gewaagd soort; en van een
fraaije, rosse, of Yzersmet-kleur aan den buitenkant, en tevens uitnemend aangenaam
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zyn. Dit soort is bekwamer om dubbelbloemige voort te brengen, dan ’t voorgaande.
Men teelt het van Zaden, die men in Maart zaait, en behandelt, gelyk de paarsen,
enz. lettende wel, dat men ze nooit plant in een vetten grond, welke ze wel sterk in
den Zomer zal doen groejen, maar zy velen zelden den Winter in zo een grond. De
Dubbelbloemige Planten van dit soort kunnen ook door stek worden gekweekt, even
als te voren is gezegd. Maar deze moeten in de Winter worden in huis gehaald, gelyk
van de Muurbloem is gezegd, anders zyn ze ’t sterven door sterke vorst onderhevig.
De Zaden van dit soort moeten dikwerf worden veranderd, of anders verbasteren ze.
De grote dubbelbloemige Muurbloem was voorheen gemeener dan tegenwoordig;
men ziet ze tans zelden; ’t is een verscheidenheid van de gemene dubbelde
Muurbloem, waar van ze alleen verschilt daar in, dat de buitenkant der Bloembladen,
bloedig van kleur is. Men teelt ze van stek voort, gelyk de gemene, maar men moet
ze voor uitnemende koude in den winter in huis halen, waar van de Planten dikmaal
sterven.
De geelstrepige Muurbloem, is ook een verscheidenheid van ’t gemeen dubbeld
soort, hebbende Bladen, die schoon Bont in ’t Voorjaar en de Winter zyn; maar in
de Zomer, als de Planten in vrye groei zyn, verbasteren ze byna gants; zo dat op dien
tyd daar weinig fraais aan is. Dit wordt ook van stek voortgeteeld, gelyk ’t gemeen
soort: maar ’t kan geplant worden in een warme plaats, anders hebben ze by de koude
des Winters veel te lyden.
De zilverstrepige Muurbloem is frajer, dan de laatste; en houdt gemeenlyk zyn
bont het gantse jaar. Dit soort wordt van stek voortgeplant gelyk ’t voorgaande soort:
maar moet in de Winter worden in huis geborgen, alzo het tederder, dan ’t laatste is.
Hierom zet men de Planten in Potten, en handelt ze als de dubbelde Muurbloem.
Maar gy moet wel letten, dat gy ze nooit in een vetten grond zet; dit maakt dat hun
bont vergaat, gelyk

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1226
ik menigmalen heb gezien. Gy moet ze ook niet te veel vocht geven; dit doet ze
sterven.
Alle de soorten van Muurbloemen, zullen de koude beter velen, zo ze in een zandige
en stenige grond staan, dan in een vette Aarde, gelyk aan zulke wordt gezien, die
boven op Muren en andere gebouwen groejen; alwaar ze somtyds aan koude winden
zeer bloot staan, en echter de felste winters verduren, wanneer die, welke in een
goede grond geplant worden, vernield worden, al staan ze in een warm hoekje. Millers
Hoveniers Woordenboek.
virga aurea, Heidens Wondkruid; Gulde roede. Zie de soorten in Hubners
Kunstwoordenboek, uit Miller.
De Bladen van ’t grootste gedeelte dezer soorten zyn ongesneden, en staan
beurtwys. De Kelk bestaat uit schubben. De Bloemen zyn klein, starswys, en geel
van kleur, bestaan uit vele kleine Bloemtjes waar van elke een schepseltje heeft, dat
naderhand een Zaadje wordt, dat pluissig is, waar by men konde voegen, dat de
Bloemen lange staarten hebben.
Men heeft nog meer soorten, maar de opgetelde zyn de voornaamste. ’t Grootste
gedeelte daar van is uit America herkomstig, en nieuwe te zajen zoude mooglyk meer
verscheidenheids geven.
Zy staan fraai in grote Bloemtuinen, waar aan ze grote fraaiheid geven. Want het
vroegste soort begint in Juny, en ’t laatste soort heeft eerst gedaan in ’t laatst van
October, en alzo de staarten lang en fraai zyn, zien zy’er wel uit. In Bloempotten
staan ze fraai, als zy, met Bloemen, van andere kleuren geschakeerd, in Vertrekken
worden gezet.
Men kweekt ze gemakkelyk, door ’t scheuren der Wortelen, in de Lente voort, eer
ze beginnen te schieten, en men kan ze in ’t midden van grote Bedden in den
Bloemtuin plaatzen. Zy groejen in alle gronden en plaatsen, maar zy willen best in
lichte verse gronden, en in een open land voort; schoon enige van de hardste onder
’t aankomen van Boomen mogen geplaatst worden, daar ze lang zullen bloejen, en’er
wel uitzien.
De eerste twaalf soorten zyn wat harder van de anderen, en zullen sterk door
Afzetsels voortgroejen; welke enige in grote menigte geven, tot zo ver, dat zo ze
niet, zorgvuldig ten minste eens ’s jaars worden afgestoken, zy de Bedden over zullen
loopen, en de Planten doen sterven, die’er by staan. De andere soorten moeten een
warme plaats en drogen grond hebben. Deze zyn zo bekwaam niet om hunne Wortels
te spreiden, als anderen, zo dat het gene moeite zal zyn, ze in teugel te houden. De
Wortels dezer Planten blyven over, maar ’t Lof sterft in den Winter. Zy bloejen in,
of tegen den Herfst.
De Breedbladige gemene Virga aurea, of Gulde-roede, is in de Geneeskunde in
gebruik. De Duitze Wondheelers doen ze drinken van hun, die Fistels, of inwendige
Zweren hebben, en dat met voordeel. Zy leggen ze’er ook op. Voor een drank, of
Klysteer gebruikt, maakt ze loslyvig. ’t Afziedzel geneest de verzweringen van den
Mond, en maakt de Tanden vast; ’t geneest de gebreken van den Mond, als men’er
mede gorgeld; gelyk een Worggezwel en ontsteking van de Huig. Barklai, geeft in
zyne Euformion voor, dat ze Steen en Gravel ontbindt.
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virgoulee, of virgouleuze, is de naam van een uitnemende Winter Tafel-peer. Zy
heeft hare naam van de plaats, waar van daan ze is gehaald, om onder de Wereld der
Liefhebbers te komen. Die plaats is een Dorp van Limousin, dicht by de kleine Stad
St. Leonard. Enigen zeggen, Peer van Virgouleuze in plaats van Virgoulee. Elk zal
zeggen, gelyk hem behaagt; maar om te zeggen, gelykt behoort, is Virgouleuze niet
goed.
Die Peer is langachtig van matige grootte, dik van schil, niet karlig, noch
boterachtig smeltende.
vis. Eer we van de verscheiden manieren spreken van Netten te zetten, om te Vissen,
zullen we van verscheiden mengsels gewagen, welke men met nut gebruikt, om met
veel gemak, veel Vis te vangen. Men heeft enige andere mengsels gegeven, tot ’t
zelfde gebruik, in ’t Artikel aas; ’t welk men kan nazien.

Mengsel om te dienen tot een Aas voor de Vissen.
I. De Bloem van Goudsbloem met Marjolein, Bloemenmeel, oude Boter, Bokkevet
met Aardwurmen onder malkander gemengd en gekneed, is zeer goed, om Vis te
lokken in Fuiken, of Korven, of Netten.
II. Neemt de Serpentarie, perst’er het Sap uit, smeer daar mede de handen, en de
Vis zal’er by komen, en zich laten vangen in ’t Water. De rechte vistyd is ’s morgens
ontrent vyf, of zes uren.
III. Neemt het Vlees van een Reiger, doet het in een wel toegesmeerde Pot met
Muskus, Amber, Civet. Zet die Pot in een Ketel met Water, die wel kookt. Tot dat
het Vlees in Olie is verkeerd. Neemt daar na die Olie, doet ze in een Fles, en smeert’er
uw Sim, of Net mede, en alle Vis zal zich laten vangen.
IV. Men moet een Kat smorende vermoorden, zonder Bloed aflaten; en ze hebbende
gevild, en ’t Vel afgestroopt, moet gy ze aan ’t Spit, zonder larderen, of droopen
braden, en bewaren alles wat’er afdruipt, ’t geen men met het Dojer van Eijeren, en
met de Spykolie, van elks evenveel wel onder een moet mengen, in een Mortier tot
een smeersel, en gy zult het gebruiken als boven.
V. Neemt verse Paardendrek, doet ze in een zakje, of netje, en alles in ’t Water,
en de Vis zal’er ontrent vergaderen.
VI. Neemt de raauwe Kwik; doet die in een kleine Fles van Glas; en maakt daar
een toutje aan vast, en laat ze op den grond zinken, ’s nachts staan, vooral by heldere
Maan, en daar zullen een hoope Vissen by komen.
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VII. Neemt Kamille olie, doet ze in een Fles, en als gy wilt vissen, moet gy
Aaardwurmen hebben, laten die in die Fles met Olie sterven, en smeren daar den
Haak mede.
VIII. Neemt vet van een Reiger, Mumie, Galbanum, van elks twe dragmen, een
grein Muskus, twe oncen Brandewyn; mengt alles onder een, in een aarde Pan, over
een zacht Vuur, en roert het tot dat het zo dik, als Bry is geworden, bewaart het in
een loodden Pot, en besmeert’er uwe Haak mede, of de Dobber van uwe Sim, of de
Kurk, en alle Vissen zullen’er na toe komen, en men zal ze met de hand kunnen
grypen.
IX. Neemt het Ingewand van een Reiger, snydt het in stuk, en steekt het in een
glazen Bottel, welke gy wel met Was zult sluiten; steekt ze daar na in warme
Paardenmist, en laat de Olie worden, ’t geen in tien, of vyftien dagen geschiedt.
Neemt daar na Assa Fetida; en mengt ze met Olie. Alles zal honigdikte krygen. Maakt
daar mede ’t Sim, of de Hengel vet, of ’t Aas, dat gy aan de Haak doet.
X. Om Vis te azen, is ook Ossebloed, of Bloed van een zwarte Geit goed, gelyk
ook Koejedrek, Geitedrek, Schapendrek, die in de kleine Ingewanden wordt gevonden;
Thym, Orego, Keulen, Look, Marjolein, en Droes van geurige Wyn, van elks een
deel; daar na Vet, of Merg van de zelfde Dieren, ’t geen u goed dunkt. Gy zult alle
deze Ingredienten elk op zich zelve nemen, en nemen’er kleine brokjes van, die gy
een uur te voren, op de plaats zult gojen van de Rivier, of Meer, en zult wonderen
zien.
XI. Men moet stooten Netelen en Vyfblad, doen daar by ’t Sap van Huislook,
Koorn gekookt in Marjolein en Thymwater. Dit mengsel in een Visnet gedaan zynde,
zal maken, dat het in korten tyd vol is. Of men kan met dat mengsel de handen vryven,
en ’t overschot in ’t Water gojen, daar veel Vis is. Als gy uwe handen in ’t Water
steekt, zullen ze de Vis lokken.
XII. Ook is Bloed en Vlees van een Kalf, in kleine stukjes gesneden, in een aarden
Pot gedaan, goed, als men alles laat den tyd van tien dagen by een.
XIII. Neemt Kokles met Komyn, oude Kaas, Bloemenmeel, en Wynmoer. Stoot
alles met een, en maakt’er kleine Pillen van, die een Erret groot zyn, doet die in de
Rivier, daar veel Vis in is, als ’t Water stil is, dan zullen alle Vissen het proeven,
dronken worden, en aan den kant van ’t Water komen, daar gy ze met de hand zult
vangen. Weinig tyds daar na zal de dronkenschap overgaan, en zy zullen zo rad
worden, als zy geweest zyn, eer zy dat Aas gegeten hadden.
XIV. Als gy wilt alle soorten van Vissen vangen; zult gy niet hebben te doen, dan
zwarte Geitebloed, geurige Wynmoer, en Deeg van Gerstemeel te nemen. Mengt
alles onder een, en doet’er by Geiten long. Snydt het wel klein.
XV. Neemt ’t overschot en de uitpersing van Mirobolanen, en van Mensendrek,
en van Kruim van Wittebrood, mengt alles onder een, en doet het in een Net.
XVI. Neemt Aardwurmen, die op lage Wegen, en verse gronden zyn, als de beste,
wast ze naderhand, droogt ze, hakt ze klein, en kneedze dan met oude Kaas, vette
Aarde, en een trekzel van Senne. Een dragme Senne is genoeg voor een handvol
Pieren: alles tot een Deeg zynde gemaakt, zult gy’er brokjes van maken van neuts
grootte, en gojen ze ’s avonds op de plaats, daar gy ’s morgens zult gaan Vissen.
Als men Zout om ’t Sim gooit, zal een Visser niet vangen.
XVII. Om Vis te vangen, werpt glinsterende Wurmen in een glas, destilleertze
over een zacht vuur, tot dat het Water’er gans is uitgedampt. Doet die Poejer in een
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kleine glaze Fles, doet’er by vier oncen Kwikzilver, sluit de Fles wel toe dat’er geen
Water in kan komen. Laat ze by uw Net in ’t water zyn, en de Vis zal’er na toe loopen.

Middel om alle Vis op een plaats van een Meer te doen by een komen, om
te vissen.
Stoot de Kuit van Vis, na dat ze in de Zon, of over zacht vuur is gedroogd, gooit in
’t water acht, of tienmaal zo veel als gy tussen uwe vingers vatten kunt. Daar zal een
hoope Vis na toe komen, en gy zultze vangen met een Werpnet, of een ander Net,
of met de Hengel. Zo ’t in loopend water geschiedt, zult gy’er kleine stukjes deeg
van maken, en voorzien daar uw Net, of Sim mede. Let wel, men moet de Kuit van
Mei hebben, als de Vis rydt. ’t Zelfde geheim zoude gelukken, om andere Dieren te
vangen, en zelf viervoetige, als men had het Vrouwelyk deel van een Wyfje, als het
loops was. Zie karper.

Om de Vis op een plaats, daar men ’t begeert, te doen komen, door Mr.
Lemery.
Kookt Gerst in water tot dat ze splyt, en kookt met Zoethout een weinig Momie en
Honig; stoot alles onder een in een Mortier, tot dat het een deeg is. Doet deze in een
Doos, welke gy wel zult sluiten; en als gy op een plaats wilt gaan Vissen, neemt een
stuk, Neuts grootte; doet dat koken in een aarden Pot, met twe handvollen nieuwe
Gerst en een weinig zoet; en laat het’er in, tot dat’er als geen water meer overblyft.
Daar na zult gy ’t ter plaatze doen komen, daar gy wilt dat de Vis vergaart.

Mengzel van Aas, om Vis in stilleggende Netten te lokken.
Gy zult in loopend water met stilleggende Netten veel vangen, zo gy daar in enig
Aas legt, dat sterk van geur zynde, zo vast wordt gemaakt, dat het in ’t midde van ’t
Net hangt. ’t Zal goed zyn daar rondom vyf, of zes Bloemen van sterke kleur te
hangen, om dat de nieusgierigheid, om ze te zien, de Vis van ver doet komen; en ’t
lopend
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water allengskens de geur en smaak van ’t Aas mede sleept. En gelyk de Vis altyd
tegen water opzwemt, en met de Bek open, zo smaakt ze dat Water; en de geur en
smaak van ’t Aas gewaar wordende, welke ’t water mede neemt, zo klimt ze sterker
op, om den oorsprong daar van te zoeken, en als zy’er by komt, wordt ze de Bloemen
gewaar, welke ze gelooft Aas te zyn. Daarom komt ze zonder vrees in ’t Net; en zo
dra zy’er in komt tracht ze daar van te proeven; en als zy’er aan slabbert, geeft ze
nog meer geur, en maakt dat’er nog andere volgen.
Enige Vissers gojen een gezoutten Varkens-been in ’t water, dat ze eerst hebben
afgekloven.
Andere gojen’er Kennipkoek in, de Vis is op dit beide zeer gezet.
Maar ’t beste van allen, en dat ook ’t meeste kost, wordt van een bedurven Haasje
gemaakt, dat half verrot is, en dat men latende aan ’t Spit braden voor klein vuur,
van tyd tot tyd met Honig droopt; gebruikende daar toe ontrent een pintje Honig; en
als het half gaar is, zal men gebrade Wittebrood nemen, en leggen het in de Drooppan,
onder ’t Haasje, zo dat men, met droopen voortgaande, de Honig om ’t te ontfangen
op ’t gebraden valt; en als ’t Vlees gaar is, zal men ’t afnemen en laten nog ander
Brood braden, en laten ’t in den Honig tot de laatste drup weeken.
Als gy een groot stilleggend Net hebt, steekt daar in een stukje van ’t Haasje, en
van ’t Braadzel van Brood; ’t geen men zal laten in ’t midden van ’t Net ophangen,
en gy zult’er een wondere uitwerking van zien.

Middel om gemaklyk Vis in stilleggende Netten te lokken.
Ik zoude niet veel moeite hoeven te doen, om zulke, die ’t Vissen verstaan, te
overtuigen, dat Vis van elk soort zyns gelyk zoekt en vermaak heeft om daar mede
om een kuijer te gaan; uitgenomen Snoek, die zyns gelyk niet zoekt, dan om ze te
verslinden, gelyk ze allerlei soort van Vis doet. Hierom is zy gemaklyk te vangen,
zo wel als de Zeelt; niet om de zelfde reden, maar om dat ze altyd honger heeft.
Hierom loopt ze altyd na de plaats, daar ze wat buiten gemeens vindt, en zy vreest
gene Netten, gelyk andere Vis.
Ik heb menigmaal ondervonden, dat de Vis haars gelyke zoekt; en om daar een
proef van te nemen, heb ik gebruikt een stilleggend Net, daar niet dan een ingang
aan was. Ik lag het gemeenlyk onder de Boog van een kleine Brug, zo dat het de
deurgang van de gantse Brug stopte. De Vis kwam daar in, en gaande ’s morgens na
Zons opgang daar na zien, zag ik de gevangen en andere Vis, die daar rondom zwom,
om’er in te komen, en als ik ’t Net opnam, vond ik’er van ’t zelfde soort in. Dit gezien
hebbende, heb ik naderhand, in myne stilleggende Netten, een stuk van de Vis van
’t soort gedaan, dat op de plaats wordt gevonden; dus zet ik nooit vergeefs myne
Netten.
Als ik geen Vis kan krygen om in myne Netten te doen, die ik daar in enig Aas
om ze te lokken, of Bloemen van sterke kleur, en somtyds doe ik daar Aas en
Bloemen, en levende Vis in.
Ik moet u echter waarschuwen, dat de Vis, die gy in uwe Netten zult doen, beter
zal wezen als zy uit die plaats zal zyn gekomen, daar gy uwe Netten spant, als van
een andere plaats, om dat de Vis malkander kent, gelyk ik ’t door ondervinding heb.
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Uitnemende manier van doen, om te Vissen met de Zegen.
Als ik spreek in die plaats van met een Net te Vissen, ’t geen men een Zegen noemt;
wil ik daar ’t geheim niet van aan Meestervissers leeren, om dat zy ’t beter dan ik
weten; ik wil ’t maar leeren aan de Liefhebbers; die uit vermaak in Moerassen,
Vyvers, Graften, kleine Rivieren Vissen, mooglyk zyn’er, die dat kunstje wel verstaan,
die nochtans niet weten met de Zegen en ’t Spannet, op de wys te Vissen, gelyk ik
zal zeggen. Zie de Figuur.
Ondersteldt dat de plaats tussen T. en S. de kant zy daar uw Net moet tegenaan
opgehaald worden, zult gy ’t boogswys zetten T. Z. S., of gy zult het ten minste die
gedaante geven, als gy ’t aan de kant zult brengen om de Vis in te sluiten, die zich
altyd na ’t midden Z. begeeft, naar de mate dat men ’t aanhaalt, om ’t geraas te
ontloopen, dat ze hoort, en ’t geen door de reepen op de einden gemaakt wordt. Dit
maakt ze vervaart, en maakt, datze om de einden van ’t Net niet wegloopt, zo dat de
Vis zich gemaklyk tot aan de kant laat trekken, en geen geweld maakt, voor dat men
’t water begint te roeren om het Net op ’t land te halen. Dan begint ze de neus in ’t
slyk te steken, en laat het Net over den kop heen halen, gelyk de Zeelt en Karper
doen. Om dit te beletten, moet men altyd een lange stok V. hebben, die licht, recht,
glad, en rond aan ’t dikke einde gesneden is; en als de einden, T. S. van de Zegen,
of het Spannet by malkander zyn gehaald, zo voegtze zo by een, dat het eind van de
Reep met lood, op de aarde is, en loopt langs den kant, op den grond a. b.; stekende
daar na de stok in ’t water, zult gy ze op ’t ondereind van het Net met haar dikke
eind zetten, op de plaats door de letter e. getekend; en ze twemaal omdrajende zal
men’er ’t Net omwinden; vervolgens zult gy het na u halen al drukkende in de Modder,
tot dat het komt aan de letter h. daar na zult gy de stok anders omdrajen, en drajen
ze ook twe slagen om, om ’t Net al schrappende op de plaats l. te brengen en van
daar aan f. om ook ’t Lood op de plaats te halen door i. getekend, doende dit eveneens
rondom ’t Net geleidende naderhand ’t Lood a, op de plaats met o, en ’t lood b. op
de letter q.
Op deze wys zal’er geen Vis na den grond gaan, als men maar zorg draagt, dat
men met het roeren van den grond van ’t water zo lang voort
[illustratie]
[Plaat 63. pag. 1229. Fig.2. Fig. 1. pag. 1230. Fig. 3. VIS. F. de Bakker
fecit, 1742.]
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gaat, als men de reep van ’t Lood by een doet naderen; en na dat het Net dus nader
aan den kant zal gebragt zyn, zal men de Reep van de Kurk en die van ’t Lood van
den zelfden kant by een nemen, om het Net uit het water te halen; dragende zorg,
dat men ’t op land halende het Lood gedurig den grond van ’t water volgt; anders
zoude de Vis onder ’t Net deurgaan.

Om met enen slag van ’t Net een menigte van Vis te nemen in een Rivier.
Zo gy een Rivier hebt, daar men gene ruigte in heeft, of zo’er een zo groot aantal in
is, dat men ze alle niet dan met vele Netten kan beslaan; of wel uwe Rivier zy gans
zonder kroonen, en zy voorzien met een menigte van sterke Ruigt, Takken en Wortels
van Boomen, of Rotzen, die u beletten daar in te komen, om op die wys te kunnen
Vissen, als men met Netten vist, die men noemt Zegens, of Afzet-netten, op plaatzen
daar niets in de weeg is, moet gy op de volgende wys te werk gaan. Want de Vis
gaat, als zy gerucht hoort, of die Netten ziet, na die rucht, of onder de rotten Boomen,
of Takken, waar in ze hare schuiling heeft. Dit maakt, dat men ze niet, dan met grote
moeite vangt, en in kleine menigte.
Om die Vis in die plaatzen te zoeken, zo zuivert een plaats in een Rivier, Meer,
Moeras, of Graft, welke dertig, veertig, vyftig passen lang is, die zonder Rucht, of
ander beletzel is. Doet ze in ’t midde van die plaats met gekookte Boonen, of met
Aas lokken. Van den eersten dag af, dat gy ze daar zult gegooid hebben, moet gy
Staken dwers deur ’t water steken, gelyk ik, in twe Figuren doe zien, die in de twede
Plaat zyn.
Neemt enige ongeschilde Staken, lang naar de diepte van ’t water, wel een arm
dik, en zonder onevenheden, daar ’t Net aan haken kan. Het dikke eind zal tot een
punt worden gehakt, om ’t in den grond der Riviere te steken. Als alle deze Staken
wel zyn, zo legt ze in uwe schuit om ze te gaan planten, beginnende met de eerste
E. tegen de Wal aan te steken; die door de letters A. B. verbeeld wordt, plant
vervolgens dwers over, op een roede van daar, ene andere F. na den anderen kant C.
D. toe, op een roede van daar. Steekt daar na een derde G. een roede van de twede
af, gaande dus voort met alle de andere G. H. in rechte lyn, tot op den kant C. D;
komende de laatste als H. tegen den anderen kant aan; zet’er ook zo vele langs R. S.
T. van de gezuiverde plaats, op de zelfde wyze, als de anderen. Als zy alleen zyn
gezet, zult gy’er gelyks waters een gat in boren, om’er een pen, zo dik als een duim,
in te steken. Deze Pennen moeten’er gemaklyk ingaan, en aan haar dik eind een gat
hebben, om’er een toutje aan vast te maken, dat wel sterk is en anderhalf voet lang.
Alle die toutjes moeten aan een lang tou vast zyn, gelyk uit de klesne letters a. b. c.
d. blykt. De Pennen moet men steken in alle de gaten van de Staken, en zyn getekend
met de letters N. O. P. Q. Deze Staken dus zynde toegetakeld; moet men ’s morgens
en ’s avonds, maar een hand vyf, of zes Boonen op de bereide plaats goojen. En
daags voor dat men vist, zult gy Boonen, met Aloë gekookt, geven; gelyk men op ’t
woord Aas gezegd heeft; dragende zorg dat men de Netten twe, of drie uren na den
middag dus zet.
Neemt twe Afzetnetten, zo lang als de plaats wyd is, of liever zo wyd, als de Rivier
is, daar men wil Vissen. Begint met de Reep van de Kurk op den kant van de oever
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A. B. vast te maken. Laat de Reep van ’t Lood na den grond zakken. Halende daar
na de Schuit langs de Staken E. F. G. H. voort, laat het Net spannen aan de andere
kant van de Rivier C. D. daar gy de Reep van de Kurk desgelyks zult vast maken.
Dit gedaan zynde, haalt het Tou met de Pennen a. b. c. d. K. en bindt een eind aan
’t Land, aan een Tak vast, of aan een Paal V. van de Staak N. ontrent zes voeten, of
ontrent den kant, die geaasd is, leggende daar na uw Schuitje in ’t midden van ’t
water. Neemt de Reep van de Kurk met de linker hand, en ligt allengskens ’t Net op
tot dat gy ’t Lood krygt; fronst de Kurk en ’t Net in de hand, op de plaats F. en
steekt’er de Pen O. onder, en legt’er het Net op. Gaat vervolgens na de andere Staak
G; doet daar ook zo, en gaat dus van Staak tot Staak voort; tot dat het Net gespannen
is, gelyk te zien is. Daar na zal men ’t ander eind van de Reep op den oever C. D.
recht tegen over de geaasde plaats leggen. Daar zal men een lus maken en die leggen
om K. verbeeld door de Figuur.
Als een Net dus is toegesteld, zal men nog een ander zetten, en alles doen, dat ik
kom te zeggen. Ik heb dit twede alleen met de Touwen verbeeld, om’er de gedaante
te beter van te kennen, en de byzondere stukken, die met de zelfde letters verbeeld
worden, als in de eerste Figuur. Een van de einden van de Reep der Pennen, zal ook
gaan aan de Staak K.
Als alles zal gereed zyn, zo gooi het overige van uwe Boonen in ’t midden van de
zuivere plaats, en als ’t nacht wezen , zo brengt’er drie, of vier met u, die zachtjes
zullen gaan, twe aan den kant A. B. en twe aan den anderen kant C. D., scheidende
van een om elk aan een eind van de Afzet-netten te wezen, zonder echter nader by
den andere te wezen, dan een Roe, en ’t teken moet door hem worden gegeven, die
de Netten doet spelen. De vier luiden dus gesteld zynde; zal de handigste van de
koppel, die geschikt zal wezen om ’t teken te geven, de twe einden van het Tou
nemen, waar aan de Pennen zyn, die aan de Pen K. zullen wezen; en al loopende zal
hy ’t’er uittrekken met al zyne magt, en halen’er alle de Pennen te gelyk uit, die aan
de Netten de vryheid zullen geven om te bezinken, en de Vis in te sluiten, die bezig
zal wezen met zyn Aas te eten, dat gy tussen beide de Netten hebt ingeworpen. Ter
zelver tyd als men aan het Tou trekt, wordt het teken gegeven; en de vier luiden
loopen schielyk, elk
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met een stok, om ’t eind van ’t Net kort aan den kant te schikken, op dat’er niets
ontsnappe; en op dat de Reep met Lood, met de letters X. Y. Z. getekend, de ene op
de Lyn E. F. G. H. zyn, en de andere op R. S. T. Dus zal de Vis tussen de twe
Afzetnetten als in een kooi zyn; en men zal niet meer te doen hebben, dan ze te
vangen. Om dat wel te doen, zullen twe Luiden, elk een eind van een der Netten te
nemen, en brengen ’t allengskens by den andere, terwyl de anderen, de Rivier en den
grond van ’t water zullen beroeren. Om te beletten, dat de Vis niet ga over het Net,
en om te maken dat zy niet ga onder ’t Net door. Dit zal men vervolgen tot dat de
twe Netten tegen malkander aankomen, en de Vis, gelyk als tussen twe Lakens in
is, die dubbeld zyn; daar na zal men ze uit het water halen.
Geen Vis is zo loos, die zich op die wys niet laat vangen, en in groten getale. De
manier van een Afzetnet te maken, is in ’t Artikel Spannet te zien, op zyn plaats.
Evenwel moet ik zeggen, dat men op zo een wys in loopend water niet Vissen
kan, om dat de loop der Riviere de Netten beletten zoude, zich te spannen, en op de
Pennen te blyven. Daarom moet men altyd een plaats kiezen, die niet al te sterk
stroomt; om genen vergeefzen arbeid te doen.

Om allerleije soorten van Vissen, in menigte, met Vuur en Netten te vangen.
Het geheim om Vis des nachts met Vuur en Netten te vangen, moet in enige
aanmerking komen. Ik heb voor heen gezegd, dat alle Vis nieusgierig is om te gaan
zien, waar ze heeft gerucht vernomen. Hier om is ’t vry gemaklyk ze op de volgende
wyze te vangen, ’t zy in een Riviere, of in een Meer.
Kiest een plaats, die ten minste veertig, of vyftig passen vierkant is, zonder Ruigt,
Hout, Rotzen, of iet anders, dat beletten kan, om een groot Net over haar heen te
trekken; zo ’t in een Meer is, dat gy trekken wilt, zie de derde Figuur van dit Artikel.
Ik onderstel dat de plaats om te Vissen geschikt door den boog, of ronde afgepuntte
trek, verbeeld wordt, die getekend is, door de letters O. P. R. Q. De lengte I. L.
verbeelde den kant van ’t Land, daar men ’t Net moet ophalen. ’t Zal goed zyn Aas
een dag drie vier aan malkander in ’t midden van die zuivere plaats te hebben gegooid,
ontrent op een Roe na, aan den kant, als op de plaats, door de kleine gestipte Boog
K. getekend, om de Vis op die plaats te gewennen. Aast ’s morgens, als gy dien dag
wilt gaan Vissen, met de Purgeerboonen met Aloë gekookt, gelyk onder ’t woord
Aas gezegd is, en weest gereed op de plaats, om ’t Net te spannen ten twe, of drie
uren na den middag.
Doet een groot Afzetnet, of een Zegen, in een Schuitje, op den kant P. D. van de
zuivere plaats. Daar moet men ’t Net even eens zetten, als het te zien is by de letters
A. B. C. D., dat is, te zeggen, dat het aan een hoopje zo legt, dat men aan de twe
einden E. F. trekkende, ’t zich in de lengte, zonder verwarren, uit kan breiden; en
men het echter in ’t water niet naders zien kan, dan of het een stuk houts was, dat
van den kant M. N. aflegt veertig , of vyftig passen. Men maakt een Reep aan ’t eind
E. vast, welker andere einde aan het Land aan de Paal L. vast is; en ene andere aan
’t eind F, waar van ’t eind desgelyks aan den kant van ’t Land op de plaats, met de
Letter I. getekend, vast is, en van de geaasde plaats K. ontrent honderd Passen min,
of meer, of naar dat de plaats is. De plaats die geaasd is, zy midden tussen de I. L,
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en recht tegen over de plaats, daar ’t Net is. Dit dus geschikt zynde, moet men niet
meer geraas daar ontrent maken. Men zal zorge dragen, dat men een weinig droog
Hout en Stroo, aan den kant van ’t Water, ter plaatse brengt, door de Letter M. en
N. aangewezen, om daar den brand in te steken, als het tyd is. Gaat daarop tot den
avond, ontrent ten acht, of negen uren toe heen; en geeft acht, dat de duisterste tyd
de beste is, om te vissen.
Als de nacht gekomen is, zal de Vis uit hare Hollen, Ruicht, Struiken en Rotzen
zyn gekomen; en niet missen te wezen, daar ze is gewoon Aas te vinden; voor al, die
daar de Bonen hebben gegeten, welke men daar ’s morgens heeft gegooid, om dat
ze ’t hongerigste zullen wezen, als hebbende te veel afgegaan, door de Aloë, die met
de Boonen is gekookt. Mis dan niet, daar ter gezetter ure te gaan, om die vissery te
beginnen; en om met u twe, of drie Mensen te brengen, waar van de een zachtjes zal
gaan, om het Tou I. te vatten, zonder ergens in ’t Water te roeren, en de ander ’t Tou
L. zal nemen, en beiden zich stiller zullen houden, tot dat het teken gegeven is. Gy
zult ook zo zachtjes, als mooglyk is, gaan, om den brand in ’t hout M. N. te steken,
dat ten dien einde is gereed gemaakt; waar na gy op uwen buik zult gaan leggen, aan
den kant van het Water, om de Vis te zien, en te hooren zich bewegen, die na ’t Vuur
toe, uit nieusgierigheid zal komen. Zo dra gy dit zult merken, zo neemt de Boonen
in overvloed, en zyt een half uur bezig, om ze op te houden; en als gy twyfelt, of
gy’er genoeg by een kunt hebben, zo geeft een fluit ter leuze, aan uw volk, dat ook,
zo dra ’t kan, en zo schielyk ’t de Reep na zich zal halen, om ’t Net, dat ze na zich
trekken, aan elk eind tegen de kant zo te spannen, dat het een half rond beschryft,
dat gestipt is met O. P. R. Q, op dat de Vis zich daar in houde. De ene kant vast tegen
den kant aangehaald zynde, die door O. is getekend, en de andere tegen Q. zal men
met Polsen, die hier achter worden verbeeld, in ’t Water stooten, en den grond
omroeren, en den kant van ’t Water, en brengen allengskens de twe einden van ’t
Net by malkander, op de plaats getekend door K; en als deze by een komen, zullen
twe andere Luiden elk de Reep van de Kurk nemen, en daar na zult
[illustratie]
[Plaat 64. pag. 1231. Fig.4. Fig. 5. VIS. F. de Bakker fecit, 1742.]
[illustratie]
[Plaat 65. pag. 1231. Fig.6. pag. 1232. Fig. 7. Fig. 8. VIS. F. de Bakker
fecit, 1742.]
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gy alle drie het Net, zo zachtjes als gy zult kunnen, tegen ’t Land op halen, tot het
gans uit het Water is.

Andere manier, om de Vis met Vuur, in stroomend Water te vangen.
Zo gy zoekt des nachts met Vuur, en Net, gelyk we zeggen, in een stroomend Water
te vissen, moet men een manier uitvinden, om het Net vast, en geplooid in ’t midden
van ’t Water, op ene zelve plaats te houden, die zo dicht als mooglyk is, is gesloten,
anders konde ’t Water ze wegslepen.
Zie daar de uitvinding, waar van ik my bedien, en die door de Fig. IV. van dit
Artikel verbeeld wordt.
Als gy de plaats hebt vastgesteld, daar gy ’t Net wilt vast houden, by voorbeeld,
de plaats door de Letters A. B. C. D. getekend van den kant E. F. af, naar de wydte
der Riviere, steekt daar een goede dikke paal C, die sterk, recht, en overal glad is,
op dat het Net daar niet aan hake, en van een langte, die naar de diepte van ’t Water
is, boven ’t welke ’t maar een voet moet uitkomen, om ’t Net daar achter te leggen.
Leg ’t eerste eind B, en zwajende het Net met halve slagen om de paal C, moet men,
als men op de letter D. is gekomen, ’t weder om slaan na B. toe, en doen ’t weder
een halve slag om de paal C. slaan; en als het aan de letter D. is, moet men ’t omslaan
na B, en voortgaan met het in orde te plooijen, gelyk men heeft begonnen, tot dat
men aan ’t eind A. komt; zo dat het Lood op den grond is, en de Kurk boven. Dit
gedaan zynde, maakt een Tou aan ’t eind B. vast, en brengt deszelfs eind aan land,
aan de Paal F, maakt een ander vast aan ’t eind A. van ’t Net vast, en brengt het ander
eind onder aan E, dan zal ’t Net gezet wezen. Men zal een hoop Hout tegen ’t Net
over leggen, op de plaats, door de letter G. getekend. Mist niet aan te merken, dat
het Net altyd tegen de Paal aan, boven de Stroom der Rieviere, en niet onder de zelve
sta; by voorbeeld, zo de loop der Rieviere van ’t Oosten komt, moet het Net ook aan
dien kant der pale staan, boven de Paal C, want zo ’t aan den anderen kant lag, zoude
het Water ’t weg slepen.
Men moet het anders even eens doen, als hier boven gezegd is, uitgenomen, dat
de Man, die ’t Tou E. vast heeft, eer en sterker moet trekken, als de ander, die de
Reep F. vast heeft; zo veel te meer, als de Stroom der Rieviere ’t Net na om laag zal
slepen. Dees zal de Reep zo dra niet trekken, of hy zal vinden, dat het Net by de Paal
byna uit het Water is, daarom moet het Tou E. van ’t Vuur G. honderd Passen meer
af zyn, dan het Tou F.

Om Karper en andere Vis te beletten, dat ze niet over ’t Net heen springen.
Alzo deze uitvinding uitnemend is zo wel, als voordeelig, en gemaklyk om uit te
voeren, zo oordeel ik, dat de Lezer eniger mate in ’t Geheim gevallen heeft, is, dat
ik hem wil leren. Men moet aanmerken, dat het Net, ’t geen om te bedriegen dienen
moet, een sterk Net is. ’t Maaksel daar van wordt op het Artikel Spannet geleerd, en
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op die plaats zult gy leeren, hoe men ’t gebruiken moet, door ’t geen wy zeggen, als
we de oogen slaan op de Figuur V.
Onderstelt, dat A. B. de kant van het Water zy, daar men ’t Net zal doen aankomen,
en daar men gelooft, dat de Karper, of andere grote Vis is, en zet het Net, om op de
gemene wys te vissen, dat is, dat men ’t eind E. moet zetten aan den kant van ’t Land,
en ’t ander eind in ’t Water, als een half rond, brengende ’t eind F, desgelyks aan ’t
Land, zo dat het Lood op den grond zinkt, en de Kurk zy aan den kant. Doet daar na
’t vliegend Net, dat aan het Afzetnet E. H. F. vast is, naderen; ’t geen gemaklyk zal
te doen zyn, trekkende aan de Reep P. Door dit middel zal de Kurk K. van het enkel
Net, zich bevinden op de plaats Q, en ’t ander eind L.op de plaats R.; M. op ’t cyffer
8, en N. op ’t cyffer 7, die den zelfden Boog zal maken als het Hoofdnet, zo dat gy
na dien tyd den grond zult roeren, en den kant van ’t Water met de Pols X. V; om de
Vis te dwingen, zich daar in te verwarren, en zo zy te loos is, zal zy over de Kurk
trachten heen te springen, gelyk ze meer gedaan had; maar daar zal ze het vliegend
Net bejegenen, dat ze den weg zal afznyden, zo dat zy niet kunnende ontvluchten,
zal trachten zich door ’t Net heen te begeven, daar zy in zal blyven hangen, en zo gy
terstond verzekerd zyt, dat grote Vissen binnen den omtrek van ’t Net zyn, moet men
eerst in ’t midden roeren, de einden van ’t Net allengskens by een brengen; tot dat
gy ziet, dat de twe Kurken van ’t Net aan de plaats Y. Z. komen, en’er niet meer dan
vier, of vyf voeten plaats tussen de twe Reepen is, op die wyze zal geen Vis uw Net
kunnen ontkomen.
Ik geloof, dat het geen ik van deze Vissery gezegd heb, genoeg is om te weten,
hoe ’t geschiedt, onder ’t werk zal men ’t overige leeren.

Hoe men den grond, of de Poort vissen moet.
Gy kunt dat soort van Holen, van Maand tot Maand maken, of alle vyftien dagen,
zo’er Vis is, ’t geen gy weten kunt, als gy met uw Schuitje naderende, een weinig
met uw Stok rondom in den grond zult roeren, en daar uit als kleine Borrels
voortkomen, of als het Water borrelt, dit is een teken, dat’er Vis onder is. Gy zult
dan op dze wys vissen.
Ziet deze twede Figuur, die de Holen verbeelt, of de Poort, binnen de Letters C.
D. E. F. Neemt in uw Schoutje een Stok, die op ’t eind een haak heeft, S. T, en een,
of twe Polzen X. V. van de voorgaande Figuur, met een Spannet, dat groot genoeg
is, om een plaats van zes, of acht voeten in te sluiten, ’t welk gy zo zult zetten, als
gy in de Figuur ziet. Laat eerst het eind A.
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in ’t Water, en zettende het in ’t rond, omringd de Holen, en brengt ’t eind B. tegen
’t ander zo aan, dat het’er een voet, of twe voorby steekt, gelyk gy getekend ziet, op
dat’er niet uit zoude kunnen komen. Dit gedaan zynde, moet gy hebben een goede
dikke houtten Staak G. I. die wel glad, en lang genoeg is, naar de diepte van ’t Water,
waar in men wil vissen; en aan ’t dunne eind met yzere punten beslagen, om te
gemaklyker in ’t Zand te komen. Men zal ze tegen ’t midden der Deur aan zetten,
en vast op den grond van ’t Water, daar na zult gy met de yzeren Haak, in de Deur
vast haken, in een van de Gaten, die aan ’t ander eind F. zyn, en zult ze recht op halen
tegen de Paal G, en stekende een Tou in een van de Gaten, gy moet het te degen aan
’t eind van de Poot vast maken, ter plaatse met de letter G. getekend. Als het zal
wezen vast gemaakt, houdt het Schuitje vast, en neemt de Polsen, om den grond van
’t Water onder de Steenen te roeren, en de Vis te dwingen, in de Netten te lopen; en
als gy merkt, dat alles zal gevangen zyn, zo haalt het Net op, om’er de Vis uit te
halen, die’er in is. Legt dan de Poort op de plaats, daar ze te voren was, om daar
weder te vissen, als ’t u goed dunkt.
Zo gy gelieft zelf een Net te maken, de manier van arbeiden staat elders beschreven.

Hoe men Netten spant, en vist met een Net, geheten Vyf-ink.
Men zal in ’t Artikel Net de beschryving vinden, van het Net vyf-ink geheten, om
dat het vyf Inken, of Poorten heeft. Men legt het tegen woordig uit, gelyk men het
moet zetten, zo in een Meer, als Rivier, of in een staand, of lopend Water.
Voorziet u van vier wel sterke, rechte Stokken, van bekwame langte, naar de diepte
van ’t Water, daar ’t Net moet gezet wezen; zy moeten gepunt zyn aan ’t dikke eind,
gelyk blykt in de Figuur. Men moet op een voet na, by de punt aan elke vast maken,
de hoek van ’t Net E. F. G. H, en vier voeten hoger aan de vier hoeken, boven aan
de dunne einden der Stokken, de hoeken omhoog A. B. C. D, zo dat ’t onderste en
vierkante stuk, waar aan geen Ink is, onder is; en dat, waar aan’er een is, boven. Het
Net dus aan de Staken zynde gebonden, zet men ’t in een Schuitje, om ’t in ’t midden
van ’t Water te brengen, en daar op deze wyze te zetten.
Zo ’t geen stroomend Water is, doet u Schuitje in ’t water stil leggen, en nemende
de vier Stokken te gelyk, gooit ze recht in ’t Water; daar na zult gy’er een steken in
den grond, zo recht en ver, als gy kunt. Onderstelt, by voorbeeld, dat het die Stok
zy, welke met de Leter D. G. getekend is. Neemt de andere Staak B. F, die ze volgt,
en haalt ze in ’t Lood, en langs het Schuitje, tot dat de kant van ’t Net wel gezet, en
styf ingestoken is, langs het Schuitje, in rechte linie van ’t andere. Dit gedaan zynde,
gaat heen, en keert het Schuitje om, om ’t overlangs in de Stroom van ’t Water te
houden, om de Staak E. A. te planten, gelyk men met de twe anderen gedaan heeft;
en van daar nogmaal ’t Schuitje omkerende, zal men’er de vierde Staak G. H. by
doen, zo dat de vier Staken gestoken zynde op den grond vry vast zyn. Dat Net zy
vierkant, op die wyze gespannen, als in de Figuur wordt verbeeld.
Zo ’t is in lopend Water, gelyk is gezegd heb, dat gy uw Net gespannen hebt, zal
dit de Staken zonder ophouden bewegen, en gevolglyk ’t ganse Net, ’t geen de Vis
zal bang maken. Om dit ongemak te helpen, zult gy zes, of zeven Stokken nemen,
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negen, of tien voeten elke lang, welke gy om hoog, aan de Staken zult vast binden,
om ze in staat te houden.
Om beter de manier te weten, hoe men die Staken vast maakt, onderstelt, dat ze
verbeeld worden, door Lynen getekend, door de kleine Letters a. c. d. Neemt, by
voorbeeld, de twe einden a, en bindt ze kruisling aan de Staak A. E. omhoog, en
nemende weder enen anderen Stok, maakt ze vast met het ene van des anderen einden
aan C. H, op de plaats c, en nemende een vierde Stok, bindt hem desgelyks met een
eind, aan de ander d, en het ander eind aan de Letter B; en door dit middel zal men
’t Net in ’t Water doen vast staan. Nog styver zal ’t staan, en beter gespannen, zo
men’er nog twe andere Stokken in ’t kruis aanbindt, en men ze van hoek tot hoek
plaatst, te weten, een eind aan de Staak A. a, en ’t ander aan ’t eind gedekend D. d,
en de twede aan de ene hoek van de Staak C. c, en de andere aan die, welke met B.
is getekend.
Maar zo gy ’t Net is stil Water zet, als een meer, een Vyver, een Graft, of Moeras,
is ’t genoeg de vier voorname Staken van ’t Net in den grond te zetten, als zy recht
geplant zyn, en vierkant.

Middel om enige andere Vis te vangen, als Snoekjes en Baars, met een Strik
van Paartshaair.
De Snoek en Snoekjes, slapen in de Zon, in de Maanden Februai, Maaat, April, Mai,
Juni, Juli, Augustus, en houden zich gemeenlyk gelyk met het Water aan den kant.
’t Is niet moeilyk ze te vangen, met een Strik van Paartshaair, gelyk in deze Figuur
te zien is.
Neemt een dunne stok, of Hengel, van omtrent negen voeten lang, die sterk en ligt
is, om ze met ene hand te kunnen houden; maakt aan ’t dunne eind N. een strik van
Paartshaair, van zes, of acht dubbeld vast, die langs de Hengel, en niet over dwers
open staat. En als de Zon helder staat te schynen, en hoog, gaat dan langs het Water
wandelen, dan zult gy de Snoeken en Snoekjes, zonder bewegen zien slapen; komt
dan zachtjes by de eerste die gy ziet, tot dat gy ze gemaklyk met uwe Roede bereiken
kunt; strykt de strik dan zachtjes over ’t Hoofd, tot op ’t midden van ’t Lyf, en slaat
uwe Roede schielyk op.
[illustratie]
[Plaat 66. pag. 1233. Hoe men Karper met Moortslagen vangt. Gemaklyke
wys van Karper te vissen. Hoe men vist aan de Strand. ’t Vissen met de
Totebel. F. de Bakker fecit, 1742.]
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Zo de Snoek by geval, die gy wilt vangen, de Kop, of staart na u toe heeft, moet gy
hem zachtjes dwers doen keeren, trekkende hem zachtjes aan de staart met uwe
Roede, dit zal hy zich wel laten doen, zo hy maar geen gerucht hoort, of gy niet
schudt.
De Karpers laten zich even, als de Snoeken vangen, in de Maanden April en Mei;
maar gy zult de ene nog gemaklyker vangen, dan de andere, gelyk wy leeren Tom:
I. in ’t Artikel karper.
De Vissen zyn - - - Aal.
Barbeel.
Berm.
Bliek.
Brasem.
Elft.
Grundel.
Kabeljau.
Karper.
Kreeft.
Kikvors.
Molenaar.
Post.
Puitaal.
Roch.
Salm.
Schelvis.
Schol.
Smeerling.
Snoek.
Steur.
Truten.
Voorn.
Zeelt.

Hoe men Karper met Moordslagen vangt.
Men doet dit in een plaats, daar ’t Water een Kom verbeelt, daar ’t zonder Takken,
of Wortels, of Ruigt is, en daar overvloed van Karper is. Men omzet ze met Zegens,
die den grond reiken, gelyk in de Figuur te zien is.
Men neemt enige Moordslagen, daar men steen aan bindt, om ze doen zinken, en
gooit de een voor, de andere na in ’t Water, na dat ze ontstoken zyn. Als deze slaan,
beroeren ze ’t Water op een vreeslyke wyze; en doen de Karper uit de Holen in ’t
Net vluchten.
A. is ’t Schuitje, B. die de Moordsllagen aan een steen gebonden werpt. C. is de
plaats van de Rivier, die van een Net is omringd.
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Gemaklyke wys, van Karper te vissen.
Men neemt een oud Schuitje met Takken A. Dit doet men zinken, en laat het 3
Maanden leggen, zonder’er aan te raken. ’t Water moet diep zyn, op dat de Vis’er
in kan komen, zonder te worden gezien. Daar nestelt ze. Neemt, als gy vissen wilt,
twe Schuitjes B. waar aan gy ’t oude Schuitje vast maakt, ’t geen gy uit den grond
zult gaan lichten met de Touwen, die daar aan vast gemaakt worden. Als gy dat
Schuitje geligt hebt, brengt gy ’t tussen twe Schuitjes in een Graft, of aan de
waterkant; alwaar ’t Schuitje zo droog zit, dat’er ’t Water niet van boven in kan
komen. Daar na neemt men’er ’t Hout uit, en schept’er ’t Water uit.
Op enen tyd kan men’er meer dan 100 uit halen; en ’t zelfde Schuitje kan vele
malen dienen.

Hoe men Vis met een Hoep-net vangt.
Men heeft een Hoep van een Wilge Tak, of twe gemaakt, en maakt daar aan een Net
vast; en een stok, die dwers over de Hoep heen gaat. Hier mede gaat men in de Slooten
vissen. Steekt ze aan den kant in, daar men is, en zo langs den grond, legt ze op zyne
Knien, als ’t aan de overkant is, met de Hoep boven ’t Water, en haalt het na zich.

Hoe men vist aan de Strand.
Men neemt twe Paarden A. B, en een Net C, als een Zegen zonder kuil. Aan elk eind
van het Net is een Paard, gelyk in de Figuur is te zien. En als ’t Water wast, gaat men
daar mede in Zee; men rydt vry diep in Zee, alzo de strand vlak legt, eer ’t Water de
Schoft van ’t Paard bereikt, ’t Paard A, dat dicht aan strand is, rydt daar weer heen,
als ’t Water het andere B, tot die hoogte staat, om ’t Net wat strak te halen. Daar na
rydt het langs ’t strand deur ’t Water 50, 60 schreden ver. Dan blyft het Paard, dat
naast aan strand is, stil staan; en ’t ander Paard rondom rydende, gelyk de poot van
een Passer, die beweegbaar is, komt dan op de hoogte van ’t ander Paard. Dan ryden
ze beide na ’t strand, en halen ’t Net na zich, dat vyftig, zestig voeten lang, en vier
diep is. Men vindt’er somtyds veel, somtyds weinig, somtyds geen Vis in.

’t Vissen met de Totebel.
Onder ’t Woord Totebel hebben we van een vissen dar mede gesproken. Hier zullen
we van een andere manier daar van spreken. Men heeft een Schuitje A, waar in tegen
’t Boord aan, rust een stok, die vry styf is F, waar aan boven een Katrol is B. Men
heeft in dat Schuitje ook een Wind, byna aan ’t ander Boord C. Hier van daan reikt
een Tou D, dat over de Katrol B. gaat, tot aan ’t kruis van ’t Net H. Het Wind heeft
een handvat, en een Arm, waar mede men ’t opwind, en ’t los laat. Met zo een toestel
is men in staat, een Totebel te gebruiken van 18 en 20 voeten wyd. Op dat het Net
te beter zinke, doet men stukken Lood, aan de vier stokken van ’t Net.
vissen. Zie vis.
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vitriool. Zie koperrood.
Men kan goeden Inkt maken, zo men gestootten Vitriool by een afziedsel van rode
Rozen doet. Zo men’er enige druppen geest van Vitriool by doet, wordt ze rood.
Doet men’er wat vlugge Geest van Zout Ammoniak by, wordt ze grys.
Schryft men met een smeltsel van groene, of witte Vitriool van gemeen water, ziet
men ’t schrift niet, ten zy men daar een afziedsel van Galnoten op doet. Om ’t te
doen verdwynen, heeft men niet van doen, dan de geest van Vitriool met Watte
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daar over te vryven. Wil men ’t weer doen voor den dag komen, moet men’er
Wynsteen-olie, door smelting gemaakt, over stryken.
vlas, in ’t Latyn Linum.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de stam is een arm en een halve lang, rond,
recht; die lange bladen heeft, die smal en zacht zyn. Zy brengt op haren Top, vier,
of vyf kleine Takjes voort aan ’t eind, waar aan blaauwe Bloemtjes staan. ’t Zaad is
in enige velletjes opgesloten, die byna rond zyn, plat, glad, en een hartjes gedaante
hebben.
Plaats. Men teelt ze op Akkers, in vette en vochtige gronden.
Eigenschappen. ’t Lynzaad is verzachtend, verslappend, en ontbindend. Men
maakt’er een Meel van, waar mede men maakt een Pap. Het is goed voor Graveel,
voor Kolyk-graveel, en om Pis te verwekken, latende het trekken in een kleine knoop
in Afziedzel.
VLAS TELEN. ’t Land, ’t geen men voor de Vlas-teelt kiest, moet van dien aart
zyn, als ’t geen waar op men Hennip teelt, dat even eens toegemaakt wordt, en matig
vochtig is. Een grond, die men nieulings toegestelt heeft, en te voren heeft gediend
tot Weide, is goed om Vlas te telen, als zy maar genoeg is bearbeid.
Men houdt het voor waarheid, en men ziet door ondervinding, dat het Vlas door
te grooten overvloed van wortel, ’t grootste gedeelte van de Aarde uitteelt, daar het
groeit, daarom moet men jaarlyks van grond veranderen; of men moet veel Mist
geven aan den grond, waar in ’t gezaaid wordt, zo men wil, dat men ’t daar voor een
twede reis zajen wilde, fraai en veel Vlas krygt.

Zaai-tyd.
In een heet Land, zaait men voor den Winter; in koude Landen, in de voortyd. Alle
Vlas brengt zonder onderscheid Zaad voort, en daar is geen Gelling, of Zaling in,
gelyk in de Hennip.

De vyand van Vlas, en hoe weg te helpen.
Na dat het Vlas is gezaaid, wil de orde der Natuur, dat het spruite, zo ’t Zaad goed
is. Men heeft Dieren, die het opeten, zo haast het opkomt, en als het twe vingeren
breed hoog is. Om dit ongemak, als ’t komt, voor te komen, en ’t Vlas dus gegroeid
is, neemt men op een dag, dat men denkt, dat het zal regenen, As, op dat ze het
Ongediert zoude doen sterven, als ’t in de Aarde komt, en door middel van ’t Zout,
dat het verzelt, ’t zelve de kracht mededeelen, die dienstig is tot mesting.
Men heeft een Kruid, dat zich om ’t Vlas windt, en ’t doet verstikken, of belet te
groejen. Zo men daar geen zorg voor droeg, tot dat het wordt geplukt.
VLAS-PLUKKEN. Men plukt het Vlas niet, voor dat het ryp is; ’t geen men daar
aan merkt, dat het zwart is; en vervolgens draalt men niet het eveneens te plukken,
gelyk men de Hennip doet; lettende alleen, dat’er geen onderscheid is, tussen Gelling
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en Zaling, moet men ze te gelyk oogsten. Voor ’t overige is ’t eveneens, als met de
hennip gelegen, tot dat het is geroot.

Hoe men Vlas root.
Men moet aanmerken, dat, gelyk de Hennip, acht dagen vereist, om wel te roten,
alzo het Vlas daar niet boven de drie dagen in moet blyven; maar daar na moet men
’t zo nat, als ’t is, op een stapelen, met planken beleggen, daar grote steenen op gelegd
zyn, om het op een te persen. De vocht dringt’er geheel deur, en maakt het geroot,
gelyk behoort, en het zal nog in dien staat zyn, den tyd van drie andere dagen.
Of wel, zonder dat het nodig is, het dus op een te stapelen; zo men dicht by een
stroomend Water is, zal men ’t’er binnen in gieten, en laten ’t’er acht dagen, en dan
zal ’t Vlas uitenemend goed zyn.

Om ’t Vlas beter te roten.
Legt het in goed Weer, den tyd van tien, of twaalf nachten, dat is, by gespreide
handvollen boven op ’t Gras; keert het daaglyks om, draagt zorg, om ’t ’s morgens
voor Zons opgang op te nemen, legt ’t gedekt, en stapelt het zo vochtig als ’t is, op
een, laat het dus den gansen dag leggen; en brengt het alle avonds, dien gansen tyd
in de lugt, zult gy bevinden, dat het Vlas, ’t geen gy dus doet roten, zeer fraai zal
wezen. ’t Zelfde kan men aan Hennip doen.
vlas. (wild) Linaria.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de stelen en bladen, zeer veel na die van
Vlas gelyken. Hier van daan heeft het in ’t Latyn den naam van Linaria gekregen.
’t Heeft een menigte van gele bloemtjes, die de gedaante van Riddersporen hebben,
maar een weinig groter zyn. De Takken zyn taai, maar gemaklyk om te breken. ’t
Gelykt na de kleine Esula; uitgenomen, dat het laatste Melk uitgeeft.
Plaats. Men vindt deze Plant by na in alle Akkers, en voor al aan den slootkant.
Zy bloeit in Juli en Augustus.
Eigenschappen. De Linaria is heet, vochtig, bitter, openend, doet wateren, zo dat
men ’t in Italie noemt, Water om te wateren. Dit maakt uitnemend ’t Afziedzel van
de Bladen, ’t geen ook ’t Venyn uitdryft, ’t Bloed verdunt, en de Stonden voortbrengt.
vleer. Sambucus, in ’t Latyn.
Beschryving. ’t Is een Boomtje van middelmatige grootte, waar van ’t hout dik is,
de Takken lang, recht, verdeeld met knoppen, met veel wit hart gevuld, en van buiten
met twe Schorsen gedekt. De bladen zyn getand aan de kanten, en met haar vyf
zeffens aan ene steel, gelyk die van Okkerneuten. De Bloemen zyn van een blad aan
vyven gesneden. Zy wassen op ’t eind der Takken,
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als een Zonnescherm. De Vrucht is een zwarte Bes, die vol hoogrood Sap is, daar
veel Zaad in is.
Plaats. Dit Boomtje groeit in de Wyngaarden, Tuinen, op de Bergen, in de Hagen,
op donkere plaatzen.
Eigenschappen. De bladen van de Vleer zyn verzachtend, ’t Zaad en de Middelbast,
’t Zap van de Wortel, de Bloemen, en de Beijen, doen water afzetten, door den Afgang
en ’t zweten. Uitwendig gebruikt maken de bladen van de Vleer gestoten, om ze te
leggen op het gebrandde. Men zegt, dat de Vleer, en wilde Vleer, een opdrogende
kracht hebben, en enigzins ontbindende. Dus kan men by gebrek van ’t een, ’t ander
in de plaats geven. De Schors van de Vleer in een glas witte Wyn, van een drachme
tot twe getrokken, is goed om water af te zetten. De bladen gekookt, en gegeten, als
een gestoofd, en de Knoppen zetten Water en Gal af. De jonge Spruiten, ten getalle
van zes, in witte Wyn gekookt, en de Wortel van Vleer gegeten, zetten ook ’t Water
af. De Wortel van een dragme tot twe, in Wyn gekookt, en gegeten, is goed voor de
Waterzucht. ’t Sap uit de vrucht geperst, gegeven van een half once tot zes dragme,
met Alsemwyn, of dik gemaakt met wat Honig, en gestooten Kaneel, en ’t droog
Zaad, dat gestooten is, met witte Wyn, tot een dragme gegeven, voert het zelfde uit.
Het Zaad en de Vruchten in Wyn gedronken, genezen de hardigheden, en de
verstoppingen van de Moer. De Wyn-azyn, waar in men den droge Bloemen heeft,
is zeer aangenaam aan de Maag, en doodt de Wurmen.
Zo men een Tak van een Vleerboom, in een Mollerit steekt, doet het hem
vertrekken, of sterven.

Conserf van Vleer.
Men moet de Beijen, als ze ryp zyn, afplukken, naar dat gy menigte van Conserf wilt
hebben. Men moet ze in een Lywaat doen, en persen ze zo lang uit, als’er nog Sap
uit wil loopen. Kookt dat Sap in een open Pot, tot op twe derde, dat is, dat’er van de
drie pinten, een overblyft. Deze Conserf heeft dan Honigs dikte, en trekt wat na den
zuren. Gy zult’er twe lepels vol van nemen, als gy wilt, en zult veel beterschap voor
uwe Maag, zonder enig ongemak vinden.

Wyn van Vleer.
Die Wyn is afgangmakende, en bestaat uit de rype Vleer, die in de Herfst wordt
getreden, en in de Most gekookt, men schuimt ze, en ze door een Horde hebbende
laten loopen, bewaart men de bezonken Wyn, die klaar is, tot dat men ze nodig heeft.
Men kan het wel op ene andere wyze doen. Men laat de Beijen met de most, over
klein vuur, tot op een derde verkoken, daar na laat men ze een nacht in de lucht
bezinken, en daags daar aan, laat men ze deurzygen, gelyk we boven hebben gezegd.
Enigen nemen de wortels, in de plaats van de Beijen, voorts doet men ’t, gelyk we
hebben gezegd.
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Krachten. Zy zet het Water, en de gallige vocht af, dient voor een middel, om te
gaan wateren, opent de Pisgangen, is goed voor de in- en uitwendige Zweren; en is
vooral goed voor de Heupjicht, en voor de Kinderen pokken; want de kracht is
afgangmakende, de pyn bedarende, die de Ziekte verzelt; ontlastende, en afzettende
de stoffen, die op een deel willen vallen; en die zelf begonnen te vallen. Zy is niet
goed voor de Maag, en daarom moet men’er wat geurigs op doen, om ’t versterken,
en verkwikken.
vlees is een woord, dat van ’t zachte deel van Dieren, of Vruchten gebruikt wordt.

Geheim om Vlees lang zonder bederf goed te houden.
’t Vlees bewaart men, met daar in een koperen Spyker te steken. Dit maakt, dat het
niet bederft.
’t Vlees voor zo ver, als ’t het zachte van Vruchten betekent, heeft verscheide
bynamen

Boterachtig, en smeltend Vlees.
Dit smelt in den Mond, zo dra men ’t kaaut, dus is ’t Vlees van Poire Beurréé,
Bergamot, Lechasserie, Crasane, enz. en van alle Perziken.

Krapachtig, of glasachtig Vlees.
Dit gebruikt men van Peren, die vast zonder hardheid zyn, die knappen, als men ze
eet, gelyk de gezegende Peer, Messire Jean, Peer de Krap, Amadotte, Bons Chretiens
d’Hiver, Martin Sec, en de Zomer Oranje Peer.

Hard Vlees.
Dit zegt men van Peren, daar fynheid noch lekkerheid aan is, en die men naaulyk
kan deur de Keel krygen; als de Katilaes, Dubbelbloemen, Fontarabie, Parmenie,
enz. en de Winterperen.

Fyn Vlees.
Wordt uitnemend Vlees geheten, als de Lechasserie, Bergamotten, Epines, enz.

Melig Vlees.
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Wordt genaamt, ’t Vlees van zekere Peren, die onaangenaam, en van kwade geur
zyn, gelyk de Dojonné gemeenlyk heeft, en de Tyd peer, als zy aan de Boom is ryp
geworden. De Cadet, en zelf zekere Peren, en Persiken, die schoon van een goede
aart, evenwel de natuurlyke hoedanigheid, by gebrek aan warmte, niet grekegen
hebben, als de Epine d’Hiver, die niet geel heeft kunnen worden, de Herfst Bergamot,
enz. die niet ter deeg heeft kunnen ryp worden, of in geen goede grond heeft gestaan.
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Droog Vlees.
Worden enige Peren gezegd te hebben, die enigzins grof zyn, gelyk de wilde Peren,
en de Lansaci, die in de schaduwe staan.

Mals Vlees.
Worden zekere Peren gezegd te hebben, die noch smelten, noch glasachtig zyn, en
echter uitnemend, gelyk de Inconue Chesneau, de Peren de Vigne, de Passourellen,
en vooral de Rousselet.
Men heeft’er eindlyk, dis rins van Vlees zyn, als de St. Germein, andere, die wat
trekkend zyn, als de Crasane, de Rietpeer, en andere.
Men heeft ze die wringachtig van smaak zyn, en zodanige zyn alle Winter peren.
vlees-kleur is een flaauwe rode kleur.
vlekken zyn onreinheden, op Stoffen, enz. gekomen; en die’er niet zyn af te vryven.

Geheimen om de Vlekken weg te nemen.
I. Neemt Spaanse Zeep, fyn geraspt, een halfpond; Spyk Olie, drie oncen; Ossegal,
vier lepels vol; Citroen-sap, zo veel van noden is, om een Deeg van Styfzel te maken,
om bestendigheid te geven; maakt’er Ballen van. De Zeep moet wel droog zyn, eer
zy daar toe dient.
Gebruik. Wast uwe Vlekken met warm Water, vryft ze daar na met uwe Ballen,
en wast ze daar na wel ter tegen af.
Merk wel. Zo gy een Loog van de As van Aardveil maakt, en daar in een weinig
van uwen Deeg smelt, zult gy daar een uitnemend middel van maken, voor de Schurft,
als gyz’er dikmaal mede wast.
II. Neemt twe ponden Fontein-water, Pot-as een neut groote, Citroen aan kleine
stukjes gesneden, en alles met een gemengd hebbende, zult gy ’t den tyd van vier
entwintig uren laten trekken, daar na zult gy dat Water laten deurlekken. Het neemt
alle Olie-vlakken, en andere uit Hoeden, Zyde, en Wolle Klederen, en Lywaat weg.
Men moet de plaats der Vlekken, met helder Water afwassen, na dat het is
weggenomen, en ’t wel zuiveren.
III. Neemt twe maten Rivier-water, een Ossegal, vier oncen gebrande Aluin, drie
oncen Aluin van gebrande Wynsteen, twe scrupels Kamfer. Doet alles op de helft
verkoken; laat het daar na deurlekken, en wast de Vlak, die gy’er wilt uit hebben; en
in twe, of driemaal wassens, zal zy’er uitgaan.

Om allerleije Vlekken uit Klederen, en Lakens te doen.
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IV. Neemt fyn Zout, zwarte Zeep, van elks zo veel als van doen is. Als alles wel
gemengd is, vryft’er de Vlekken mede, en als alles droog is, wast het in laau Water,
en ’t zal’er uitgaan.

Om een Olie Vlak uit Satyn, of andere Stof, en zelf uit Papier te doen.
V. Neemt tot Kalk gebrande Schapen voeten, waar van gy aan weerskanten van ’t
papier, of de Stof, op de plaats van de Vlek, een nagt lang de poejer, of As zult laten.
Zy zal de Vlek na zich nemen. Zo ze niet gans weg waar; zoude men ’t nog eenmaal
moeten doen. Maar de Vlek moet niet oud zyn.
VI. Neemt een half pond Zeep, vier oncen Klei, een once levende Kalk; mengt
alles met Water, en legt het op de Vlek.
VII. Om Vlekken uit wirte Zyde te doen, of uit Vulp, dat, of rood, of karmozyn
geverwd is. Neemt Brandewyn, die drie maal gekookt is, en maakt daar de Vlek aan
de ene en de andere kant mede nat: Neemt daar na een wit van een vers Ei, en smeert
dat over de Vek heen, zet het in de Zon te drogen. Wast het daar na zachtjes af met
schoon Water, vryft het wel uit, en de Vlek zal weggaan. Doet dit ten minste twe
maal: want de kleur zal’er niet mede vergaan.
VIII. Ten zelven einde neemt tot Laken, dat scharlake Verw is, Water van Aluin,
wast’er de Vlek mede, vryvende het Lake wel; daar na zult gy ’t met zuiver Water
wassen; en de Vlek zal’er ten twede maal uitgaan.
IX. Neemt ten zelven einde Rots-aluin, Wynsteen, en witte Zeep, van elks drie
oncen, stoot het vry fyn. Neemt daar na twe Ossen-gallen, een Pot, die niet groot is,
waar in gy op nieu zult doen loog, naar welgevallen. Zet het op het Vuur, en als ’t
begint te koken, doet’er ten eersten de Gal, en de Poejer in, en laat het koken, tot dat
een derde, of vierde deel is verkookt. Gy zult met dat Water de Vlek twe maal wassen,
en laten tot twe maal toe, ’t Laken drogen; en wast het voor de laatste maal met vers
Water, en gy zult’er de schone uitwerking van zien.

Om de Vlekken uit Scharlaken te doen, ’t zy ’t Wol, of Zyde zy, zonder verlies
van kleur.
X. Neemt het Kruid Saponarie, of Kruid der Vullers geheten, haalt daar ’t Sap uit,
doet daar van op de Vlek, den tyd van twe, of drie uren; wast het daar na met warm
Water af; en zo’er de Vlek niet genoeg uit is, wast ’t nog eens. Zo ’t Laken niet rood
geverwd is, smeert’er wat Zeep op, en nog een weinig van ’t zelfde Sap; mengt het
onder een, en wast dan de Vlek, en zy zal weggaan.

Voor de Vet-vlekken.
XI. Neemt Rots-aluin, levendige Kalk, van elks een pond; Aluin, Wynsteen zes
oncen, fyn gesneden Zeep drie ponden, zuiver Water vier ponden. Mengt alles in
een schone Pot onder een, en laat het een tyd lang koken. Laat het daar na deurzygen,
en bewaart het. Als gy dit Water wilt
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gebruiken, laat het laau worden, wast de Vlek aan weerskanten met dat water, en
vryft Laken tegen Laken; wast het daar na uit met schoon water, en de Vlakken
zullen’er uit zyn, keert het daar na om, om een weinig Zeep met vers Water te geven;
en gewis zullen ze voor de twede, of derde reize heen gaan.

Om Inkt-, of Wyn-vlakken, uit Laken, of Lywaat te doen.
XII. Neemt Limoen-, Oranje-, of Citroen-sap, en wast’er de Vlak verscheidenmalen
mede; latende ze droogen; wast ze daar na met koud water, en zy zal’er uit wezen.
Maar zo ’t een Inkt-vlek is; zo wast ze met witte Zeep en Wyn-azyn, en zy zal’er
uitgaan.

Om zwarte vlekken op witte Vellen te maken. Zo datze na Luipaards-, of
Panter-vellen gelyken.
XIII. Neemt een once Goudglid, twe oncen levendige Kalk, drie maten gemeen water;
mengt alles, en zet het op klein vuur, tot dat het alleen heet wordt en niet kookt, en
neemt het daar na van ’t vuur. Maakt’er een Treksel van, waar van gy vlekken op de
Vellen zult doen met een Penseel van Zyde, of Varkens-borstels. Dit gedaan zynde,
doet het koken in de Zon, en slaat het daar na met een stok. Ziet gy de vlekken niet
wel, dooptze nog eens met het nat, gelyk te voren, en gy zult hebben ’t geen gy
begeert. Die kouleur verschiet niet; en maakt, dat de Vellen een goede geur krygen;
en zo gy daar mede de haairen nat maakt, of de baard, zult gy ze schoon doen worden.
vlekken (roode.) Om die uit het aangezicht weg te nemen, moet men ’t water
gebruiken dat uit een Wyngaard loopt, als zy is gesneden.

Om de Vlekken der geboorte, weg te nemen.
Doet in Rozen-Azyn, of in andere, die nog sterker is, weeken de wortel van Bernasie,
die van hare kleine vezeltjes is gezuiverd. Laatze twaalf uren lang staan trekken, en
wast daar zo menigmalen, mede als mooglyk is, de Vlekken, die gy wilt wegdoen;
en zy zullen eindlyk heen gaan.

Ander middel, voor de geboorte Vlekken.
Neemt ontrent het eind van Mei de Wortels en Bladeren van de Chrysofylata.
Destilleertze met de Helm, en vryf de Vlekken met dat water.
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Ander voor de rode Vlekken.
Men geeft voor, dat de Vlekken der roodheid gemaklyk heen gaan, als men dikmaal
’t aangezicht met de vleugels en veren van een witte levendige Vogel vryft. Men
moet hem tam maken, goed doen, en veelmalen daags, over de rode vlekken, de
veren van die Vogel, heen stryken.
vliegen (Spaanse.) Tegen ’t vergift der Cantharides, of Spaanse Vliegen. Zie vergif.
vlieg is een klein gevleugeld beestje, waar van’er verscheiden soorten zyn; en waar
van Muggen, Paarde-vliegen, Goud-vliegen, enz. soorten zyn.
De gemene Vlieg is graau zwartachtig van kleur, het hoofd heeft twe hoornen, een
kleine snuit, en een angel, welke ze gebruikt om ’t bloed der dieren te zuigen. Zy
heeft twe purperachtige oogen. De vleugels zyn vliesen, de buik is als een halve ring
gemaakt. Zy heeft twe nagels aan de pooten, waar mede zy zich aan alles, hoe glad,
vast houdt. De pooten zyn in vieren, door geledingen verdeeld.
Dit soort van vliegen brengt witte eijeren voort, die in de Zomer open gaan, en
witte Wurmtjes geven; die Vliegen worden groot, naar de mate dat de vleugels
groejen.

Kracht van de gemene vliegen.
Zy zyn goed om te verzachten, ontbinden, en om haair te doen wassen. Door het
destilleren haalt men’er een water uit, dat goed is voor de ziekten der oogen. Zy zyn
zeer ongemaklyk in heete en Zuidlyke gewesten.

Middel om de Vliegen te verdryven, die de Mensen beledigen.
Doet het Nieskruid met het Orpiment in Melk, en besmeert’er de plaats mede, daar
de Muggen komen, gy zultze alle verdryven, of dooden. Dit doet de Aluin ook met
Orego en Melk, en alles, wat gy daar mede besmeert, zal van de muggen niet worden
beschadigd.
II. Neemt een deel bladen van de Kawoerde, of Watermeloen, stootze en perst’er
het sap uit. Wast met dat Sap de muren, of ’t geen gy voor de Vliegen wilt bewaren.
Zy zullen’er niet aan komen. Men kan’er de Billen en Buik der Paarden ook mede
wassen.

Om Muggen, Vliegen, Spinnekoppen, Scorpioenen, en zulk soort van Dieren
uit den huis te jagen.
Brand in uwe Kamer de veders van Hoppe, zo veel gy wilt. Zy zullen de reuk zo dra
niet weg krygen, of zy zullen heen gaan, en niet weder komen.
Of wilt gy liever ’t Seep-kruid, of Saponaria, en de Opium, of Heulsap onder uwe
Kalk doen, en daar mede uw Huis witten zullen zy’er niet komen.
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Om de Vliegen te doen sterven.
Laat de bladen van Tabak trekken, in water, vier en twintig uren lang. Doet’er daar
na Honig by, en doet het een uur koken; doet’er daar na
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Meel van Koorn by, als Suyker, zal het de Vliegen lokken, en die’er van drinken
sterven’er van.

Om te maken, dat de Vliegen de Koejen niet kwellen.
Smeert de Koejen met de Beijen van Laurier in Olie gekookt, en zy zullen van de
Vliegen niet gekweld worden; desgelyks als gy ze met Leeuwenvet smeerd.
vloed, of Watervloed, zegt men, of van de overstroming der Zee en Rivieren, of van
water, dat door zware stortvlagen en sterke regens, die een groten plas op ’t land
brengen, daar over komt, en in den Wintertyd blyft staan.
vloed is een woord in de Geneeskunde, betekenende een kwytwording van vocht
deur Vrouwen, en men noemt het de Witte Vloet, als zy in een witte gedaante
voortkomt.

Geneesmiddel voor de Witte Vloed der Vrouwen.
Neemt zo veel Muskaatnoot, als gy wilt, Wit van een vers Ei, vier lepels vol
Weebreê-water, zo veel Roze-water, wat witte Suiker. Doet zo veel Neutmuskaat,
als gy wilt, op een Beschuit dat gy in den Oven zult laten steken, en als het zal zyn
gebakken, zult gyze daar uit halen, en zult’er de Muskaatnoot uit nemen. Slaat de
Weegbree, Roze-water, de Suiker en Wit van Eijeren, wel onder een. Raspt’er de
helft van een Muskaatnoot in. Mengt alles onder een, en geeft het nuchteren aan den
Zieken zes, of zeven dagen aan een.
II. De Horminum gestooten met Boter, is heel goed voor de Witte Vloet. Men
smeert’er de Navel mede, en doet veel goed. Men gebruikt ook Koraal, die stoppend
is, en de onmatige Vloed der Vrouwen en der Speenen wegneemt.
vloer. Zie pleister voor een Vloer.
vlojen. zie luizen.
vlojen (Boom), of Luizen. Aartvlojen zyn een klein ongediert, dat zich aan de jonge
takken der Boomen zet, en de zelfde doet sterven. Men vint zwarte maar groene zyn
gemeener. Men heeftze den naam van Luizen, of Vlojen gegeven, om datze in kleinte
daar na gelyken. Zy komen in ’t midden van de Lente uit; en groejen zeer in den tyd
van een maand, of dergelyke. Zy hebben drie pooten aan weerkanten, en twe horens,
die lang genoeg zyn, op ’t hoofd; zy zyn lange figuren, die rond zyn, en hebben een
klein hoofd, twe rode ogen, die bruin zyn. De bladen, waar onder zy zich bedekken,
krullen om, en dienen hun tot voedsel, en tot bewaring voor de lucht. Zy blyven niet
lang even eens, men ziet ze wel haast met vleugels. Deze vleugels komen in een half
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uur voor den dag: maar na dat zy zich ontdekt hebben, veranderen ze van kleur, zo
wel als ’t hoofd en ’t lyf, dat een weinig de dikte vermindert.

Geheim om de Luizen te verdryven.
I. De Mieren zyn vyanden van de Luis, zy komen in de plaatzen daar men ze heeft,
en vernielenze, zonder de Planten kwaad te doen.
II. Plant Rakette op verscheiden plaatsen van uwen Hof, of giet op de Luizen sterke
Wyn-Azyn, met het sap van Bilzen-kruid; of besmeer de takken daar ’t gedierte is,
met levende Kalk.
vlokruid. Zie persikkruid. Persicaria. Deze Plant is van tweederhande soort; ’t ene
noemt men enkel Curoge, Waterpeper, is zeer dienstig in de ziekten van de
benedebuik, die door ontsteking worden veroorzaakt. Men geeft’er het Afziedsel van
in den Buikloop, in de Rodeloop, en vooral als’er enige verzwering is in de
ingewanden. Zy is ook dienstig in huitziekten, om datze is afvegend, samentrekkend.
Men geeftze in afziedsel aan zulke, die Schurft en Dauw-wurm hebben, en andere
dergelyke ziekten.
’t Twede soort, dat men ook Persikkruid noemt heeft meer krachten, dan ’t eerste.
’t Water is een eigen-krachtig middel voor ’t Graveel, en voor de Slym van ’t Water.
Men geeft twe, of drie oncen van dat water. Men geeft het water tot een Darmspuiting,
voor de Persing en Rode-loop: maar men moet ter zelver tyd een drachma poejer
daar by nemen in rode Wyn, met Suiker tot Stroop gemaakt.
Men doet een handvol bladen van die Plant koken, een kooksel alleen is een
halfpintje Kafs-water om de verstoppingen der ingewanden, en de Waterzucht, en
de Geluw te genezen. Gelyk deze Plant een verdunmiddel is, zo legt men ’t op de
Jicht om’er de vochten van te lozen, zo wel als de zuchtige dikten. Men legt dit Kruid,
of Lywaat, dat in ’t Afziedsel is natgemaakt, warm om de Beenen, de Dyen, en andere
gezwollen deelen.
’t Een en ’t ander is goed voor het Koude-vuur, om ’t stof te zuiveren, en de
Wurmen; en om bol vlees van oude Zweren weg te nemen.
Deze Plant is in de Weiden, Moerassen, en aan de Waterkanten zeer gemeen.
vlouw is een Net, ’t geen dient voornamentlyk om Snippen te vangen.
Zie snippen, daar men de Figuur vindt.
Als de tyd gekomen is om de Vlou te zetten, moet gy de plaats schoon maken daar
’t Net moet vallen, en vernieuwen de Staken, die boven aan de Boomen zyn, zo ze
verrot zyn; en anders ze met nieuwe touwen vast laten binden en andere Katrollen
daar aan maken, om dat de touwen, die’er deur gaan, ze met der tyd verslyten; en de
touwen met der tyd verrotten. Men zal ook ’t Hutje gereed maken, een ander Kruis
in de aarde slaan; het Net bezien, of’er niet aan bedorven, of geknaagd is van de
Rotten, of Muizen, en het herstellen. Men zal twe, of drie ponden Tou doen
[illustratie]
[Plaat 67. pag. 1239. pag. 1240. F. de Bakker del. et fec. 1742. VLOUW.]
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nemen, dat sterk is, zo dik niet als een ping. De Touslagers noemen ’t een Lyn. Als
alles gereed is, zult gy gaan ten tyde, als zy vliegen, dat is ’s morgens met limieren
van den dag, en ’s avonds, als de Zon ondergaat, en zult het Net op deze wys spannen.
Maakt uw Net los ter plaatse daar de grond schoon is; en maakt een lus aan ’t eind
van een van uwe Touwen die aan de Boomen hangen, en haald het na u, tot dat het
Tou door de Katrol is; en als gy daar ’t eind van hebt, zo maakt daar een zware steen
aan vast, die vier, of vyf ponden weegt, en laat die daar aan den voet van den Boom.
Neemt daar na ’t andere eind van het Tou, brengt het aan de haak R, snydt het op
een genoegzame langte af; maakt daar een Lus aan, gelyk aan ’t ander eind, en steekt
die aan de haak, gelyk gy in de eerste Figuur Bladz. 1000. ziet; stelt het andere even
eens toe. Dit gedaan zynde, maakt het Net los in ’t midden van de reine plaats, tussen
twe Boomen; brengt daar aan ’t ene eind na A, en bindt het aan ’t Tou daar de steen
aan vast is; en ’t ander zal desgelyks aan de steen gebonden worden van de kant B.
Waar na gy zult gaan na de haak R, en halen de twe Touwen te samen na u, zonder
de einden weg te nemen, die door de haak heen gaan; en als het Net met de steenen,
welke men zegt aan de einden M N, te zyn, zal tot aan de Katrollen gekomen zyn,
gelyk men in de eerste Figuur ziet, zult gy de twe Touwen drie, of vier slagen om
den Haak drajen, om te maken dat het Net en de Steen niet omlaag vallen; daarna
zult gy de toutjes, die aan elke hoek van ’t Net omlaag vast zyn, aan den voet van
de Boomen A B. vast maken, om ’t in staat te houden, en te maken dat de wind het
niet gins en weder Slingere.
’t Net wel zynde gespannen, moet men de Touwen van den Haak af doen, en gaan
in zyn hutje R, het met beide zyne handen vast houden, en zien wel ter dege toe, dat
het noch aan den Haak, noch aan de Voeten verwarre, anders kon ’t wel gebeuren,
dat een Snip in ’t Net kwam, die ’t ontvloog, zo iets het Net belette neder te vallen;
daar moet men wel acht op geven. Zie de Figuur op ’t Woord snip.
Echter moeten wy hier by voegen, dat men in Holland by de Stag-vlouwen, welken
onder ’t gezicht van een kundigen Vlouwer worden waargenomen, geen Hutje, of
Verbergplaats heeft; maar dat de Vlouwer gemeenlyk aan den voet van den enen
kant zit, met de Laatreep door een Mik in de hand, onder een hogen Boom, aan welke
de ene zyde der Vlou, waar aan de steen (want aan de andere heeft men’er geen)
gehecht is. Ook ontziet men niet met gezelschap daar by te wezen, als men zich
slechts stil houdt, en zo na, als ’t mooglyk is, onder ’t geboomte dekt.
Terwyl gy de Touwen in uwe handen hebt, en in de Hut zyt, zo houdt uw gezicht
gedurig op ’t Net, om beide de handen los te laten loopen, als’er een Snip tegen ’t
Net aan komt, daar ze terstond in zal verwarren, en met het Net op de aarde vallen;
men moet terstond weder na de haak toe loopen, de twe Touwen in de handen nemen,
’t Net weder ophalen, en in zyn Hutje gaan gelyk te voren; en dan voortgaan om
anderen te vangen. Somtyds heeft men de tyd niet om ’t Net weder op te halen, of
daar vliegt’er een over; en anderen komen’er weer in, eer ’t half is opgehaald. Hier
uit kuntge afnemen, dat, hoe imand handiger is, om ’t te zetten en op te halen, hoe
hy meer vangt.
Ik moet u dan zeggen, dat het Net niet op den grond moet zakken, maar daar een
voet, of vier boven blyven. Zo een dier van voren komt, moet gy ’t voor ’t Net heen
laten vliegen; en zo dra het voorby is, ’t laten ter zelver tyd vallen , geraas maken
om ’t beest te verschrikken, ’t geen terstond wederkeerende, zich in de Vlou zal
werpen, en gy ’t dooden, en gaan terstond heen om ’t Net op te halen: en zo het by
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geval van achter u kwam, moet men wachten, tot dat het een roe, of een halve van
’t Net is, dat gy zult laten vallen, en ’t verschrikken, op dat ogenblik. Zy zal dan
moeten te rug keeren, als zy de Vlou zal zien, maar u ziende, zal het na den kant van
’t Net vliegen en’er zich in werpen.
Zo een Vlou aan een Meer wordt gespannen, of dicht by Velden, daar een
Water-wild komt, zal men ’t vangen: maar men moet maken, dat het Hutje zo zy
gemaakt, dat het u niet zien kan.
Men heeft twe middelen om de Reepen van de Vlou te houwen, zonder aan zyn
handen ongemak te krygen, en zich voor koude te bewaren.
’t Eerste middel wordt in deze Figuur verbeeld. Onderstelt dat de Haak R. van de
voorgaande Figuur hier getekend zy door het Cyffer 1. De einden der twe Touwen,
met 2 en 3, en dat de twe strepen 5, 6. de twe reepen zyn, die het Net ophouden. Als
gy in u Hutje zit, houdt wel met uwe hand het Tou vast op de plaats met 7. getekend,
en haalt men uwe andere hand de twe Reepen dubbeld by een, aan ’t Syffer 4. tussen
uwe beenen; en haaltze boven op uw knie. Houdende ze daar na vast, laat de plaats
7. los, en gy zult met uwe ene, of andere hand uwe Reepen zonder moeite houden.
Maar zyt vaardig in uwe knien los te laten en te openen, als de Snip zich in ’t Net
begeeft.
De twede wys om ’t Net te houden, zonder koude te hebben, of de handen te
bezeeren, is in deze Figuur verbeeld. Onderstelt, dat de zitplaats van uw Hutje zy na
den kant van R, steekt een Paal H. in den grond, die twemaal zo dik is, als een duim,
en laatze vier duimen boven den grond steken, en anderhalf voet verder na ’t Net
toe, na de plaats met K. en M. getekend. Steekt nog twe andere dikke Staken in den
grond I. L. die op zyn meest ontrent een voet boven den grond zyn. Deze twe houten
moeten twe duimen van boven hebben, elk een gat daar men een vinger in kan steken.
Neemt een stuk houts N, D, O. dat gedraaid is, en aan de twe einden N. en O. niet
dikker dan een ping is, op dat het gemaklyk in de twe houten I, L. draje, waar in
menze zal ste-
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ken. Men zal in ’t midden van dat gedraaide hout een gat maken, dat ruim genoeg is
om’er een pen van een vinger dik in te steken, en dat lang is vyf, of zes duimen. Dat
stuk houts moet in ’t gat zyn gestoken, eer dat men de twe houten vast zet.
Neemt dan nog een ander stuk houts H, G, F, dat zo plat is als een Duig van een
Vat, en maakt’er aan elk eind een kerf in, op dat het zou kunnen houden aan de Paal
H, en de Pen E. Als alles dus is toegesteld, en gy uw Net hebt gespannen; onderstelt
dat de twe linien A B. de Reepen zyn; neemt die in de ene hand, en legt ze by
malkander aan de letter C, om D, het eind van de Middelpen, een slag; haalt daar na
’t ander eind van die pen E, na den kant van ’t Net; en haal de Rol N O. twe slagen
rondt; zet ze dan vast door ’t ene der einden van ’t Kniphout G, tegen ’t Paaltje H.
te zetten, en ’t ander F. tegen ’t eind der Pen E. Zo dat het gewigt der Vlou de Rol
willende omhalen, door ’t Kniphoutje wordt wederhouden. Dus kunt gy de handen
in de zak steken, zonder dat het Net valt: maar gy moet uw voet gedurig in G. hebben;
en zo dra’er een Snip in de Vlou komt’er tegen trappen. Dan zal ’t Net zo schielyk
nedervallen, als of gy ’t in uwe hand had.

Om Warvlou te maken.
De Vlouwen die aan weerskanten ladders hebben, of van fyn garen zyn, en beurzen,
zakken, falbalaas hebben, en ruim en slap zyn, zyn goed aan de wegen in de Bossen.
Zy zyn daar in gemaklyk, dat een Man’er velen zetten kan, dat’er niemant hoeft by
te zitten; want de Snip by dag als stikziende, geraakt en verward zich daar in; mat
zich, door ’t onbesuisd voortdringen, af, en blyft’er in hangen. Men zet ze aan ’t eind
van Starrebossen, en ruime Doorzichten en Plantasien, tegen ’t open veld en ruimer
vlucht. ’s Morgens, en ’s avonds gaat men in deze zien, of als men op den dag eens
gaat wandelen; zy is onkostlyk, geeft veel vermaak en voordeel, en is ’t oprechten
dubbel waard. Gy hebt’er de gedaante van in de volgende Figuur.
Om’er zo een te maken, moet men de maat van de wydte en hoogte van de plaats
nemen, daar ze moet gebruikt worden, en ze aan een spyker vast maken, om de
Ladder aan vierkante mazen te maken, gelyk in ’t Artikel net geleerd is, daar
gesproken wordt van een Net, dat als een Zak gesloten is. Die Ladder zal zyn van
goed grof garen van vier draden, en de Mazen moeten wyd zyn tien, of twaalf duimen.
’t Want moet zyn van los gesponnen Garen van twe draden, en de Maas van twe
duimen wyt, of twe duimen en een halve. Men zal dat Want nemen twemaal, of
twemaal en een halve langer dan de ladder, zo dat’er grote zakken in zyn. Men moetze
tussen twe Ladders maken; en het gantse Net op maken.
Span een van de Ladders op den grond, op een gelyke plaats, die zuiver is, maaktze
aan de vier hoeken A, B, E, F. aan paaltjes vast, steekt daar na een glad toutje zonder
knoopen in de laatste ry Masen, die rondom het net gaat. Dit gedaan zynde, moet gy
’t eind van dat toutje, en den hoek van ’t Net, aan den hoek A. van de Ladder vast
maken, doende daar na ’t toutje langs den kant, A Q B; zal men ’t vast binden met
een hoek van ’t Want, in den hoek B. van de Ladder, en van daar voortgaande met
het toutje deur te steken, zal men ’t aan een andere hoek van ’t Want, in de letter F.
vast maken, en eindlyk de laatste hoek in E, waar aan men ’t Net gelyklyk zal leggen,
zo dat het fronst, en overal zakken maakt. Daar na zult gy de andere Ladder op dat
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Net leggen, om dus de vier hoeken te binden, met die van de andere A, B, F, E. Als
’t Net dus tussen de twe Ladders in legt; moet men een goed toutje nemen, en maken
’t eind van de twe Ladders aan een vast, en ’t toutje, ’t geen door den rand van ’t Net
gaat, gelyk men ziet in de toutjes door de Cyffers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. en doen dus
rondom het Net, om dus van de drie Netten niet meer dan een te maken. Men moet
dus in ’t geheel beslag op zekere plaatsen, van drie tot drie voet de twe Ladders aan
een binden, gelyk men ziet op de plaatsen door de Letters G, H, I, K, L, M, N, O, P,
en op anderen, daar men kleine knoopjes heeft, op dat het Net in de lucht gespannen,
niet omlaag zakke, ’t geen ’t doen zoude, zo de Ladders niet by een wierden gebonden,
en men somtyds geen meer zakken vond in de ene dan in de andere plaats.
Om de gantse Vlou toe te tuigen, zal men een Tou nemen van een ping dikte, ’t
welk gy’er romdom aan vast zult najen, om ze te boorden; men zal aan de twe hoeken
A. B. maken twe lussen van ’t zelfde Tou, die beide ontrent een voet lang zyn, en
aan de twe andere hoeken E. F. zal men laten twe einden ontrent van een voet of zes
lang, om ’t Net aan de Boomen vast te binden en ’t in staat te houden, dat het niet
door de wind verwaaije en’er de Snippen beter in blyven.
Men moet die Vlou laten bruin verwen, om ze te minder te doen zien.

Om Vlouwen aan grote Bossen te maken.
In grote Bossen, daar ’t Hout zo sterk als hoog is, is ’t moeilyk open plaatzen te
hebben, of men moet een menigte van Boomen weg hakken; en nog is men niet
verzekert, dat’er de Vlou goed zal zyn; of ’t moet al een plaats zyn van tien, of twaalf
Mergen groot, of meer zonder Boomen, daar die open plaats op eindigt; zo dit niet
kan wezen, kunt gy van de uitvinding een proef nemen, die in de volgende Figuur
verbeeld wordt. Ik onderstel dat gy weet ’t geen van de Snip op zyn plaats en derzelver
vlucht gezegd is.
Kiest een plaats aan den kant van ’t Bos, die zuiver is, by voorbeeld A. D. voor ’t
Bos, en de ruimte tussen den Boom A., en de letter E.
[illustratie]
[Plaat 68. pag. 1240. VLOUW. pag. 1241. VLOUW. pag.1246. VOGEL.
F. de Bakker fecit, 1742.]
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zy de open plaats, die vier, of vyf roeden wyd moet zyn; kiest een hooge en rechte
Boom aan den kant van ’t Bos, gelyk die door A. getekend, om ze de takken na de
open plaats toe af te hakken, en om hoog een sterke staak vast te maken, getekend
door de letters K. R. Z.; gelyk we in ’t Artikel snip geleerd hebben. Zoekt in ’t Bos
een Boom die matig dik is E. F., die zo hoog en recht is, als mooglyk is. Na dat
men’er de Takken heeft van ’t een tot het ander eind afgenomen, zo brengt ze op de
plaats van de Vlou, en maakt een gat in de aarde op de plaats E, die drie, vier of vyf
voeten diep is; en drie, vier Roeden van den kant van ’t Bos A. Steekt in dat gat ’t
dik; eind des Booms, die afgehakt is, en recht ze op hebbende’er eerst op drie, vier
voeten na aan ’t eind F, enige banden van hout om vastgemaakt, en de ene aan de
ander gehecht. a. b. c. d. e. f. en de andere, om de Staak met houtten haken, rondom
in de aarde vast te slaan, vast te houden. Zy moeten van den voet E, af zyn, een voet
of negen, even, als de Stag en Hoofdtouwen van een Schip. Men moet echter zorg
dragen dat’er gene binnen de open ruimte A E. komen, op dat het Net daar niet aan
verwarre. Gy moet uwen omgehakten Boom zo planten, dat de punt F. ontrent twe
voeten over de open plaats na het Bos toe overhange; en men moet daar by tyds een
Katrol, of Kous C aan ’t dun eind vast maken, met een Tou, of draadje dat daar deur
gaat, even gelyk aan den Boom A. daar men de Katrol, of Kous L. ziet.
Gy kunt daar ’t grote Tou wel in laten, maar om datmen het’er ligt uit zoude stelen,
laat men’er niet dan dunne toutjes, en die kort zyn, makende daar ’t ene eind van,
boven den man, aan den Boom vast, en aan ’t ander eind een Steen. Gelyk in B. Of
wilt gy ’t nog beter doen, zo draagt altyd een Leer by u.
Ik zal u nog een andere Uitvinding geven; dat is, dat gy uw Net hebbende van den
Steen afgedaan, na dat de vlucht is gedaan, gy de twe Touwen by den andere neemt,
en gy de Steenen tot aan de Katrol ophaalt; daar na een Knoop X. gemaakt hebbende,
gy ze een roe, of anderhalf na boven doet opgaan, na dat de hoogte der Katrol, of
Kous is. Neemt daar na een houtje V. twe voeten lang, aan weerskanten gespleten,
waar op gy ’t overige van uw Tou zult winden. Gy zult na die twe toutjes in de twe
spleten te hebben op de einden van ’t stukje hout gedaan, alles om hoog laten gaen.
Dus zullen de Steenen S. T. neerhangen, tot op de halve hoogte der Boomen, om dat
de Touwen zyn aan de letter X aan malkander geknoopt, en ’t overige zal met het
houtje V. ophangen, zo datge omze te hebben, moet mede brengen een haak om ze
daar mede neer te halen. Of men moet een toutje hebben, en aan ’t eind daar van een
Steen vast maken, zo groot als een Ei, om ’t te gojen over ’t houtje V. heen, en ’t
neder te halen, gelyk gy anders met een haak doen zoud.
Ten overvloede, zal men op al ’t gezegde van de Vlou letten, en my is niet anders
over te zeggen, dan dat men vele Vlouwen om een Bos, tien, of twaalf kan zetten,
zo ze geladderd zyn, gelyk in de voorgaande Figuur geleerd is.

Ander soort van Vlou, die men een Schuif-Vlouw noemt.
Getoond hebbende hoe men twe soorten van Vlouwen maakt, zoude ik meenen, dat
ik tegen myn oogmerk zondigde, ’t geen ik heb om kennis van de uitvindingen te
geven, die bekwaam zyn om voorbyvliegende Vogels te vangen, zo ik niets van de
schuivende Vlou zeide, welke men in ’t Frans ook wel Pantine, of Panteine noemt,
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die op alle plaatsen goed is, vooral in landen, daar men niet dan hakhout heeft, en
Bossen, waar van de eigemaars niet zouden willen velen, dat men de Boomen omver,
of’er takken afhakte, om de twe Vlouwen te zetten, waar van ik heb gesproken.
Hebbende de twe Staken E, B, D, C., die een arm dik, van achtien, of twintig
voeten lang, en recht en licht zyn; hakt’er aan ’t dik eind een punt aan; gy zult aan
elk dun eind B, D. een Yzeren, of Koperen Kous, of van enige andere stof vast maken,
om voor een Katrol enigermate te dienen. Gy zult ook een Net, of Vlou met Ringen
hebben, a Bouclette in ’t Frans geheten, waar van ik op zyne plaats, het maaksel
getoond heb. Deur die Ringen zal men een Sterk Toutje steken; dat glad en lang is
6 Roeden. Dit Tou wordt betekend met de Letters B, G, D, F. Dit zult gy opwinden,
op dat het onder ’t Net niet verward rake.
Hebt desgelyks een houtten Haak F, die een voet lang is, en bindt die by al den
toestel vast, om u daar van in nood te bedienen.
Men moet aanmerken, dat die Vlou niet wordt gespannen, dan op den kant van
een Bos, van gehakt Hout, naby een stuk Grond, of Wyngaard, op den groten Weg,
of de dreven van een Bos, of Perk, voornamentlyk, als die plaatzen eindigen op
Velden, of open plaatzen, in ’t midden van ’t Bos.
Men kan het ook spannen langs een Beek, aan den kant van een Meer, of wel aan
den ingang van Weiden, en de aankomst van Bossen; kort om, op alle plaatzen, daar
men denkt dat Snippen vliegen. Om zo een Vlou te zetten, moet men op deze wyze
te werk gaan. Onderstelt, dat de Boom L, de aankomst van een Bos zy, of andere
plaats, daar ge zoekt uw Net te zetten. Maakt daar uw Net los; neemt het eind van ’t
dikke Toutje, ’t geen gaat deur de Ringen, en maakt het aan ’t eind van de Staak op
de Letter B. vast. Steekt een klein Toutje E. K. deur de Kous, die aan de Letter B.
is, en maakt ze aan de eerste ring by B. van de Vlou vast, om ze als een Bed-gordyn
open te halen. Steekt daar na de Staak B. E. aan den kant van het Bos L. zo, dat ze
wel styf in den grond steeke, en een weinig na den Boom H. toe overhange. Neemt
het ander eind F. van ’t dik Tou, en steekt het mede
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deur de Kous D, die vast is aan ’t top-eind van de Staak D. C. welke gy desgelyks
in den grond zult steken, drie, of vier roeden van ’t Bos, of van de andere Staak B.
E. Gaat daar na drie, of vier roeden van ’t Net af, achter uit, aan den voet van ’t een,
of ’t ander stammetje, of boomtje zitten, of van enige Takken in den grond gestoken,
recht tegen over de Vlou, gelyk op de plaatzen door Z, of F. getekend. Op die plaats
moet men den Haak in den grond steken, en daar aan ’t eind van ’t dik Tou vast
maken, en na het’er geheel deur gehaald te hebben, tot dat het Net staat, zult gy ’t
Tou een reis, drie, of viermaal om den Haak winden, om ’t styf te houden, als gy
gaat trekken aan ’t kleine Toutje E. K, om ’t Net te spannen. Dit gedaan zynde, neemt
het Toutje I. C, dat door alle de Ringetjes steekt, gaat weder na uwe Haak, en gaat
zitten by ’t Bosje, hebbende gedurig ’t oog op de Vlou, om ’t by een te halen, zo
dra’er een Snip in vliegt, en zo dra’er een is gekomen, moet men ze dooden, en ’t
Net weder schielyk zetten, en doen gelyk de eerste maal, ’t zal niet kwaad zyn, een
dun Toutje aan de laatste Ring D. van ’t Net te doen, gelyk aan de andere kant. Men
zal te eer de Vlou geschikt te hebben. Zy die dit soort van Vlou gemeenlyk gebruiken,
hebben deurgaans een lange Stok by zich, waar mede ze ’t Net verbrengen op ’t grote
Tou; maar de uitvinding is beter met twe Toutjes, gelyk ik zeg. De ondervinding zal
u ’t overige leeren.

Aanmerkingen op de Schuif-vlou, of Vlou met Ringen.
Dit soort van Vlou wordt gemeenlyk niet gemaakt, dan met scheve Mazen, om dat
ze langs een Tou moet schuiven, gelyk een Schuif-gordyn. Zy moet niet meer dan
drie, of vier roeden wyd zyn, en twe en een halve, of drie roeden hoog. De Mazen
moeten twe duimen wyd zyn, men kan ze ook van twe en een halve, en drie duimen
maken, maar niet meer. Dit Net moet ook los gedraaid, maar sterk zyn, en maken
Ringen van Koper aan alle de Mazen van de bovenste Ry vast B. D. Ik heb in ’t brede
geleerd, hoe men’er die Ringen aan vast maakt; men moet dat Net beginnen, gelyk
ik op zyn plaats heb gezegd, en twe maal zo lang opzetten, als men wil, dat de Vlou
lengte heeft. Daar na ze een vierde meer hoogte, dan de maat gegeven hebbende, zal
men de Ringen toestellen, die daar aan naar behoren vast gemaakt zynde, zal men’er
een matig Tou deur heen halen, of wel een Tou, zo dik als een Schryfpen.
Men zal twe andere Toutjes B. E. D. C, nemen, welke men zal steken deur de
Mazen aan weerkanten, waar van ’t ene aan den Ring B, en ’t ander aan de Ring D.
moet vast zyn, om de Vlou in staat te houden, als men ze gebruiken zal. Hierom zal
men de twe einden E. en C. los laten, en tien, of twaalf voeten langer dan het Net.
Gelooft gy my, zo zult gy ’t Net bruin laten verwen, gelyk de anderen.

Hoe men Vlouwen van allerhande Mazen maakt.
Men maakt gemeenlyk Vlouwen van schuinse Mazen, om dat men’er weinigen vindt,
die anders kunnen bre en. Wat my belangt, ik zoude ze altyd raden te maken, zo veel
men konde, van vierkande Mazen, gelyk ik gezegd heb. Als ze daar van gemaakt
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zyn, en zo groot, zyn ze naaulyks te zien, en als’er een houtje in raakt, haalt men
het’er gemaklyk uit, ’t geen de Netten op zekere plaatzen doet fronsen en bruin
schynen; ’t geen de Snippen bang maakt, en te rug, of’er over heen doet vliegen.
Men heeft ook dat tegen de Vlouwen, met scheve Mazen, dat men’er meer Garen
en arbeid aan heeft, dan aan die met vierkante Mazen, die eer gemaakt zyn, en waar
aan geen ene Maas overtallig is. Ik laat het een en ’t ander echter aan uwe verkiezing.
Zo gy een Vlou met scheve Ruiten maakt, neemt de maat van de wydte van de
plaats, daar gy ze spannen wilt; en zet ze twe maal zo wyd op. De hoogte zal zyn
van de Tak af, waar aan de Katrol vast is, tot op twe voeten na aan den grond, en om
’t beter te doen begrypen, zo ziet na de eerste Figuur van het Artikel snip. De wydte
zy van de Letter V. tot X, welke de plaats is, daar de Steenen moeten vallen. Men
onderstelt, dat ze in M. en N. vast zyn, als ’t Net gespannen is. De hoogte moet
genomen worden aan de Katrol I, in ’t vierkant, tot dicht by de Letter X. Gy zult dan
’t Net een derde langer maken , dan die hoogte; om dat het in de breedte gespannen,
een derde opkrimpt. Als het ganse Net gespannen is, zult gy een Tou, wat dikker dan
de Ping, door alle de Mazen van den laatsten Ry M. N. steken, en gy zult de twe
kanten vast maken, makende de zes eerste Mazen van die Ry, te gelyk aan het Tou
vast, zo dat ze glyen kunnen. Even eens zult gy aan de andere zyde doen. Die twe
Spatien zullen na de wydte, ver van het deurgestoken, van een zyn. Latende de overige
van de Vlou los, om gins en weder te kunnen glyen, gelyk een Gordyn. Daar na zal
men aan elke van die Touwen, een dun Toutje vast maken, ’t geen men zal steken
in de laatste Ry van de Mazen, aan den kant, om ’t Net in staat te binden, aan de twe
Boomen A. B. Men zal een voet, of twe van het Tou, aan elk eind van ’t Net laten
hangen, om de Vlou aan de Steenen vast te maken, als men ze zal spannen.
Wilt gy, dat de Vlou zy van vierkante Ruiten, neemt de breedte en hoogte, gelyk
ik kom te zeggen, en werkt, gelyk ik boven kom te zeggen.
Als het af is, zo tuigt het aan den boven kant toe, met een vry sterk Tou, en steekt
twe dunne Toutjes door de Mazen aan weerskanten, even als die, welke scheef zyn
gemaakt, makende daar ook twe Toutjes aan vast, om’er de Steen mede aan te binden.
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Vlieg-vlouwen om Snippen en andere Vogelen te vangen.
Van de Fransen is ook opgegeven, en in Holland van voormame liefhebbers in gebruik
gebragt, een soort van Vlouwen, of zogenaamde Vliegnetjes. Deze bestaan in een
vierkant Net, in hoogte en breette naar gerade van het hout en paden, waar in dezelve
geplaatst worden. Men bedient zich daar van tusschen opgeschoten Elst, of laag
geboomte, daar de paden geen groote breette hebben. Zy worden byna gelyk met het
bovenste van de groente, gehangen met de Reepen in losse mikjes, in een
evenhoudende zwaarte. Men zetze een roede, of vier van den anderen; zo dat men
daar een menigte van dient te hebben; doch de kleinheid van het Net, maakt het
onkostelyk. De toestel hier toe nodig, zal van kundigen lichter begrepen worden, dan
van onkundigen door letter-beduiding verstaan. Deze Vlouwen hebben dit ongemak,
datze by winderig weer zeer ligt vallen, en dan dikwils dienen hersteld, of nagezien
te worden; doch het vermaak, dat zy aanbrengen, is somtyds met voordeel zeer groot.
In naauwe Elzenlaanen geplaatst zynde, vangt men’er al ’t Gevogelte dat de lucht
zoekt en doorvliegt, mede op: want dit daar tegen aanvliegende, schynt daar door te
raken, want zy sleepen het geheele Net met zich, en vallen, daar ingerold, mede op
den grond, en worden dus vers en levendig gevangen. Des morgens vroeg en tegen
den avond in de Snippenvlugt wordt daar het meeste voordeel mee behaald; op den
dag vermaakt men zich daar mede met vrolyk geselschap; men wandelt in die Laantjes
terzyden de opgeschoren Netjes, die gelyk gezegd is, een roe vier, vyf van malkander
hangen. Men laat een Spiljoen,of kleine jongen, die wat geraas maakt met stok en
stem te weerzyds in ’t hout loopen, waar in de Snippen voor het roofgevogelte, of
uyt haar aart voor het daglicht gedoken zittende, door dit geluid opgejaagd, voor den
dag komen, en doortocht zoekende by het geopende licht van de Laanen, dadelyk in
een Netje vliegen, en met het zelve overhoop, en in handen raken. Hier in vangt men
Snippen, Lysters, ook wel Patryzen voor de keuken; ook Sperwers, Uilen, Elibinzen
en andere Vogelen; ’t geeft veel vermaak, en vele gevallige verlustingen.
Ook hebben de Liefhebbers van Kwartelvangen een soort van Vlou, of Vliegnet,
bestaande in een vierkant gebreid Net van twe, of drie voet hoog, en zes, of zeven
voet breed; en lang vierkant in de breette aan twe stokken vastgemaakt. Hier van
bedient men zich by regentyd, of zwaren dauw, wanneer de Kwartels in de
Steekgarens zich niet werpen willen, en t’elkens op het geluid van het geroerde
beentje, boven uitspringen, als wanneer men tegen over den gehoorden Vogel gaat
staan, en twe het Net tusschenbeiden houdende, door het slaan van ’t Beentje de
Kwartels uitlokken, die daar op komen aanvliegen, in dit Net gevangen, ter neer
geslagen, en dus gegrepen worden.

Voet-Vlouwen.
Men heeft ook een soort van lage Vlouwen, of War- en Steekgaren by den grond,
welke bestaan uit een gestrekte en vastgezetten reep, waar van onder, van groene
Zyde, of fyne draadgarens, gemaakte Wargarens, tot op den grond, met een Reep
betrokken, hangen; deze worden gezet in naauwe, of gemaakte paadjens tussen het
hout, waar door naulyks gang voor een Mens is. Men zet’er enige op zekere afstand,
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naar goeddunken van malkander, en strooit daar om heen het een, of ander graan tot
lokaas. Het pad moet raau en rul gehouden worden, hier loopen de Snippen, die naar
’t Gewormte, en klein Ongedierte zoeken, veeltyds in; maar inzonderheid dient het
om Veldhoenderen, of Patryzen daar in te verschalken: doch men dient op zyn hoede
te zyn, dat men dan een besloten Menagerie, of Vogelhokken heeft, want Pauwen,
Faisanten, Kalkoenen, Hoenderen door het hout loopende, worden derzelver jonge
Kuikens daar in dikmaals verstrikt en verworgt, en brengen dus veeltyds meer
ongenoege en schade dan vermaak en voordeel aan. Om de schade, die deze Netten,
naar kunst en waarneming van schrandere en ervaren Vogelaars gezet, aan de hier
te Land broedende Jachtvogels, Veldhoenders, Patryzen enz. toebrengen, is dit gespan
van Steekgaren en Voetvlouwen, by Placaten van den Lande, op zware straffen
verboden, en word meer om voordeel, dan vermaak in ’t werk gesteld.
vlugt wordt het gevlieg van Gevogelte genaamt; of de tyd van ’t zelfde.
vlugt is een plaats in de open Lugt, met yzere, of andere Tralien afgezet, waar in
men zingende Vogels van verscheiden soorten, en Duiven houdt.
Men noemt ook zo een teene Kooi, die ruim is, en rond.
De Vogels, die men gemeenlyk in een Vlugt zet, zyn de Nachtegaal, de
Kanari-vogel, de gele Kneu, de Putter, de Distel-vink, de Vlas vink, de Leeuwerk,
de gekuifde Leeuwerk, de Cys, de Schild-vink, de Mees, ’t Koninkje, de Mos, de
Goud-vink, Marel, Tortel-duif, de Meerkolf, de Exter, de Papegaai.
voeder. (winter) Men heeft vyf, of zes soorten, na de verscheidenheid van de
Lucht-streek.
Eerst, gebruikt men overal de gemene Zemelen, en Stroo. Ten twede, in de hete
en zandige Landen, grote Rapen. Ten derde, in koude Landen, en Landen die wat
vet zyn, grote Knollen en Peen; De Peen eissen een Koornland, die men twemaal
met de Graaf, of met twe Ploegen achter een moet bearbeiden. De Rapen en Peen,
zyn ook goed voor Mensen. Ten vierde, in magere gronden kan men gebruiken
Klaver-gras, dat de Vorst en Sneeu uitstaat, Hooi, Stroo, enz.
Laat uwe Hengsten, noch Paarden, in goede Weiden met uwe Koejen loopen, laat
ze Gras eten op de minst sappige Landen en Bergen. Een Paard
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eet meer dan drie Koejen, om dat het niet herkaaut; ’t verteert zyne kost niet zeer,
gelyk men ziet deur den afgang, daar men de Haver dikmaal geheel in vindt. De
Koejen, en alle Rundvee herkaauwen lang, dat is, dat ze het hebbende deurgezwolgen
in de eerste Zak van de Maag, ’t weerom halen, ’t geen ze deur hebben gezwolgen,
’t lang kaauwen, en voor een twede maal deurslikken., zo dat het volkomen wordt
verteerd. Men merkt ook aan, dat die, welke langer herkaauwen, eerder vet worden,
en meer Melk en Boter geven.
voeren wordt in den Landbou genoemd, de Beesten eten geven, gelyk Koejen,
Paarden, Varkens; doch van de Paarden zegt men ’t meest, als men ze Haver, of
Brood geeft.
voerman is een, die met een Wagen, allerlei Vragt vervoert; De Voerluiden hebben
ook hunne Commissionarissen. Wy zullen enige aanmerkingen maken, op de zaken,
welke de Commissionarissen moeten in acht nemen, zo ze op hun belang willen acht
slaan.
De Commissionarissen van de Voerluiden, zyn gemeenlyk Herbergiers, die hen
na ’t doen van zware Reizen, herberg verschaffen, als zy aangekomen zyn, zich met
de Lyst van hunne Lading, en ’t betalen der Tollen, enz. belasten, en de Koopluiden
gaan zeggen, dat ze hunne Goederen van ’t Tolhuis moeten af laten halen, daar ze
de Voerluiden moeten lossen. Zy betalen ook alle inkomende lasten, enz.; gaan de
Vrachten ontfangen van de Goederen, en schieten ze voor uit op aan de Voerluiden.
Die Commissionarissen moeten zeven zaken waarnemen.

Aanmerkingen, die de Commissionarissen van de Voerluiden raken.
I. Moeten ze de Voerluiden niet aan hunne Huizen laten lossen, ’t geen aan de
Tolhuizen moet bezien worden: om dat ze daar aan niet alleen de Goederen, maar
Rytuig en Paarden, wagen, gelyk overal de boeten zyn gesteld.
II. Dat ze’er by zyn, als de Goederen voor de Tolhuizen gelost worden, en dat om
twe redenen. Voor eerst om te zien, of Balen en Kassen in behoorlyke staat zyn; om
de moeilykheden voor te komen, die tussen Koopluiden en Voerluiden zouden kunnen
voorvallen; zo’er iet door toeval was bedorven, en de Voerluiden daar geen acht op
hadden geslagen. ’t Twede is, om Balen en Kassen te bergen, op dat’er geen schade
aan kome, na dat het ontladen is.
III. ’t Derde is, als de Waar aan ’t Tolhuis enz. is ontladen, datze aan de Koopluiden
den Tolbrief geven, op dat ze het Goed ten eersten laten halen. ’t Zoude nog beter
zyn, dat ze zorg droegen, dat het den Koopluiden ten eersten t’huis wierd gebragt,
gelyk bekwame Commissionarissen doen. Deze moeite is hun niet onnut; om dat ze
terstond zullen weten, of zy ook niet weerom te zenden hebben na de plaats, daar de
Voerman woont.
IV. ’t Vierde is, dat hy dikmaal by de Koopluiden gaat, om te vernemen, of zy
ook naar elders gene Goederen te zenden hebben; om dus te weten, of’er geen
Voerluiden zullen wezen, om ze terstond daar mede heen te zenden, en ze niet op te
houden; en te doen hunne winst verteren.
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V. Is den enen Voerman niet meer, dan den anderen te begunstigen, als men ze
weder na huis moet zenden, dragende den laatsten voor den eersten, om een
steekpenning: want dat is niet recht; en de rede wil, dat de eerstgekomen, voor den
laatstgekomen laadt. ’t Belang der Commissionarissen brengt dat ook mede; om dat,
zo een Voerman ziet, dat hy van een Commissionaris is kwalyk gehandeld, hem dit
oorzaak geeft, om te veranderen, en een ander voor zyne zaken aan te nemen; en
anders door de klagten, die hy overal doet, te maken, dat hy zyn achting en werk
verlieze. De Herbergiers, die de Voerluiden huisvesten, moeten niet maken, dat de
Voerluiden, om ze daar langer te houden, geen Vragt vinden, om na huis te keren,
om dus meer geld by hen te verteren, dan te winnen.
VI. De zesde is, dat de Commissionarissen Lyst moeten houden van de Goederen,
die ze ontfangen, en die ze op de Wagens wegzenden, en dat om twe redenen. De
eerste is, om dat dikmaal de magtige Voerluiden, die vele Paarden en Wagens hebben,
hunne Knegts afzenden met de zelfde. Dus is ’t nodig, dat ze die in goede ordre
houden, om van de Vrachten rekenschap te geven, die ze van de Koopluiden
ontfangen, en andere onkosten, die ze voor hen maken. De twede is, om dat, zo’er
een twist over de Vracht, tussen de Koopluiden en Voerluiden, over den tyd ontstond,
dat de Waar moest overgebragt zyn, zy rede van de voorwaarden zouden kunnen
geven, die gemaakt waren; want het gebeurt dikmaal, dat de Koopluiden bedingen,
zo veel ten honderd te geven, als de Voerman op den bestemden tyd de Waar
overbrengt; en zo veel, zo zy’er op dien tyd niet is.
VII. De zevende en laatste aanmerking is, geheim te houden; en aan andere
Koopluiden niet te zeggen, wat Waren’er gekomen zyn, dan aan zulken, waar aan
ze behooren, noch wat Waren ze weg zenden, om dat het hen zeer dienstig is, dat
het een ander niet wete.
voermans knecht. De Voerman moet trachten te vernemen, of hy de Paarden wel
en niet te driftig handele, met slaan en jagen. Dit moet hy niet dulden. Want een goed
Knecht moet gewennen, dat hem een Paard met spreken gehoorzaamt, of door ’t
klappen van de Zweep, welke hy ze van tyd tot tyd moet doen horen; maar hy moet
ze niet besturen met te veel geweld.
Die Knecht moet wel zorge dragen, dat hy de Paarden alle morgens rost, en somtyds
ook ’s middaags, als ’t heet Weder is, in de Somer, en als ’t nodig is, te drinken
geven.
Men ziet, dat zo een Dienaar in ’t handelen van
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Paarden zindelykheid heeft, als hy ze maar Voer geeft, dat is, als hy maar ’t Hooi
bekykt, dat in de Ruif komt; daar hy ’t uitstoffen zal, eer het in de Krib komt.
Als hy maakt, dat het die Paarden aan geen legging ontbreekt, en als hy niet te lui
is, om ’t Stal zinlyk te houden, als ’t nodig is, dat te doen. Dan kan men’er iet goeds
van verwagten, en vooral, als werk maakt, om door zyn zorg en yver de ongemakken
daar van voor te komen.
’t Is een goed Knecht eigen, niet te verzuimen, ’t geen zyne plicht is, en plaatzen
te hebben, daar hy ’t Tuig gemeenlyk legt in orde, ’t geen hy dikmaal moet bekyken
om te zien, of’er niets aan ontbreekt, om ze by den genen te brengen, die ’t maken
moet.
Als een Vader des Huisgezins zo gelukkig is, dat hy zo een Dienaar heeft gevonden;
raad ik hem’er zo enen te houden; maar hy moet hem voor zo enen niet houden, of
hy moet echter buiten gemene zorge dragen, vergenoegende zich, niet met zich door
dien Knegt te laten onderrechten van den staat, waar in de Paarden zyn; maar ze zelf
gaan zien, en dikmaal toezien, of’er niets aan ontbreekt voor voedsel, of ze zyn
bestelt, gelyk behoort, of eindelyk, of zy niet zyn van enige ziekte aangetast, om daar
ten eersten in te voorzien. Want imand, die de Landbou verstaat, moet van alles
kennis hebben, dat hem belangt, of zo hy’er niets van in ’t eerst verstaat, moet hy’er
in ’t vervolg kennis van zien te krygen, zo hy niet wil, dat hem de Huisgenoten
gedurig bedriegen.
Zie in ’t Artikel Paard, alle de onderrechtingen, die men moet ten aanzien van
Paarden weten.
voet (mok) is een melige Schurft, die de Paarden aantast, en die komt aan de kroon
van de Voeten. ’t Haair daar van is gekronkeld en ruw, en de Kroon gezwollen. Men
heeft twe soorten van Mokvoeten. De ene is vochtig, de andere droog. De vochtige
is niet gevaarlyk; zy wordt droog, zo men de Paarden in een droog Land laat werken.
De andere, die droog, en nooit vocht is, is moeilyker te genezen. Zie daar enige
middelen, om die kwaal te lappen; zo men niet in staat is, ze gans en al te genezen.

Middelen tegen te Mokvoet.
Men moet nemen twe oncen Brasiel-tabak, die fyn kerven, laten ze twaalf uren staan
trekken, in een mutsje goede Brandewyn, en laten ze van tyd tot tyd roeren. Daar na
moet men’er de Mok styf mede vryven; maar zo niet, dat men’er gaten in vryft; en
leggen’er een handvol van die Tabak op. Begint men dit Middel, en zo dat niet genoeg
is, maakt een aanvang, om u te bedienen van het volgende.

Ander middel tegen de Mok.
Doop Kottoen in de geest van Koperrood, en maakt daar ligtjes de Mok mede nat,
na ze gevreven te hebben met een bos Hooi, zonder ze te hebben velleloos gemaakt.
In de plaats van Vitriool geest, kan men gebruiken de geest van Zout. Men moet wel
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letten, dat de Paarden, die de Mok-voet hebben, veel van hunne waarde verliezen.
Men kan ze op ’t Land wel gebruiken; maar men mag wel zorge dragen, dat men ze
in de Stad voor een Karos niet steekt.
voetangel, in ’t Latyn Tribulus. Ook Angels en Minkyzers. Men geeft dezen naam
aan twederhande soort van Gewassen, waar van de ene Aard-, de andere
Water-minkyzers, of Voetangels, of Tribulus Terrestris en Aquaticus hieten, en de
laatste in ’t byzonder Water-kastanjen, Water-noten.

Beschryving van de Aard-voetangels.
’t Is een plant, die een ronde geknoopte stengel heeft, die op de Aarde legt, ontrent
een halfvoet lang is, en met enige vellen gedekt. De bladen zyn, gelyk de
Ciceri-erreten; zy zyn verscheiden aan ene steel. De bloemen hebben vyf bladen,
rooswys geschikt, die uit de hoeken der bladen voortkomen. De Zaden zyn in een
Vrucht gesloten, die verscheiden dorentjes heeft, en die na een Malthesers Kruis
gelyken.
Plaats. Deze Plant bemint heete Landen; daar groeit ze op Velden in ’t Koorn.
Eigenschappen. De Aard-voetangel is openende. Zy breekt de Steen der Nieren,
is goed tegen ’t Venyn, zy stopt ook den Afgang. Men neemt ze in Poejer; men geeft
ze van een scrnpel, tot een drachme. Als men ’t Afziedzel op de Aarde uitgiet, doet
ze de Luizen sterven.

Beschryving van de Water-voetangel.
’t Is een Plant, waar van de Stammen lang, dun, van plaats tot plaats, met verscheiden
klaautjes voorzien zyn, welke dienstig zyn, om zich vast te maken. De bladen gelyken
na de Populier, of de Olmboom; de bloemen zyn klein en wit. De Vrucht, die met
vier dorens is gewapent, heeft een witte Kern in zich, die hartswys is gemaakt, en
goed om te eten. Deze Vrucht noemt men Water-kastanjen.
Plaats. Deze Plant wast in Zeen, Meren en Rivieren.
Eigenschappen. De Water-voetangel is koud, samentrekkende. Zy belet ontsteking,
houdt het Bloedvloejen op. De Vrucht, die uit kleine deelen bestaat, zynde gedronken,
ontbindt de Steen der Nieren; en ter gewichte van een half drachme in Wyn gedronken,
is ’t voor Adderbeten en Venynen goet. ’t Zelfde is daar goed voor, in pleister
opgelegd.
voeten. (Tegen stinkende.) Neemt Rotsaluin, smelt het in heet water, en wast’er u
menigmalen mede. Zie ook stank.
voeteuvel. Zie jicht, lammeren oor.
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vogel. Zie soorten op gevogelte. mesten.

Voor gekwetste Vogels.
Haalt de veders ter plaatse zachtjes uit, daar het kwaad is; of snydt de veders af, en
legt’er een pleister op van Ville magne van zacht leder gemaakt.

Om de Vogels graag te maken.
Neemt Rhabarber, Lorkenzwam, Aloë, Saffraan, Kaneel, Anys, Suiker kandy, van
elk een drachme. Stoot alle die Drogeryen, en maakt’er een poejer van. Geeft’er van
die poejer, des avonds onder de kost, zo veel men op een stuiver kan leggen. Dit doet
hen veel vocht kwyt worden, en de genezing is ’s morgens volmaakt, als men ’t
aandringt. Men moet van die poejer geven, als de Vogel klein is, om hem ’s morgens
wonderen te laten doen.
Om Vogels afgang te maken, en ze honger te doen krygen, gebruikt men twe pillen
van oude zachte Conserf van Provinsie-rozen, van Errits grootte.
Die op ’t Land leven, kunnen zich met de Vogeljagt vermaken, naar den tyd van
’t jaar. Men zal hier enige manieren op geven, om ze te vangen; men moet ook de
Artikels van elk Gevogelte nazien.

Om Vogels dronken te maken, en ze met de hand te vangen.
Neemt Wynmoer, Sap van Scheerling; mengt het een met het ander; laat daar ’t Zaad
een nacht in weeken; gooit dat op een plaats daar Vogels komen eten; na datze daar
van gegeten hebben, vallen ze dronken neder.
Anders. Doet witte Nies-wortel onder ’t eten van de Vogels, of wel geeftze
Panikkoorn, of Geerst met witte Auripigment gekookt.

Hoe men een Spring-net moet maken, om kleine Vogels te vangen.
De Spring-netten worden nooit anders dan van schuinse mazen gemaakt; om dat men
ze moet in de aarde verbergen, en men ze nooit langer dan van drie, of vierdhalve
roe maken.
Om’er een te maken tot het vangen van kleine Vogels, moet gy ze opzetten, gelyk
in ’t Artikel net gezegd is, en beginnenze met vyftig mazen, die negen linien wyd
zyn, of drievierde duim. Dit is een bekwame grootte, om de kleinste Vogels’er in te
houden. Men moetze van vry dun tou maken, van twe draden, en als zy gebreid zyn,
moet men ze toetuigen, gelyk geleerd is, om’er een Reep deur te steken van bekwame
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grootte, naar de grootte en de verheid van ’t huisje. Alles gedaan zynde, moet het
met een aardkleur geverwd worden.

Hoe men Vogels op de Waterplaats vangt met een Sring-net.
Men kiest een plaats daar vele kleine Vogels komen, om zich aan een Beek te
verversen. Langs deze kiest men de bekwaamste plaats, om daar een Drinkplaatsje
te maken, zo lang als ’t Net is, dat men spant, en dat ontrent een voet, of ten hoogste
anderhalve voet wyd is. Men moet die Waterplaats zo schikken, dat de kant, daar
men ’t Net moet spannen, zo hoog is, dat de Vogels zich daar niet kunnen plaatzen
om te drinken. In tegendeel moet de overkant langsaam opgaan, op dat de Vogels’er
met meer gemak kunnen aankomen. Men moet ook zorge dragen, dat de Waterplaats
vry zuiver zy, en dekken ’t water, dat daar beneden boven is, en aan de kanten een
eindweegs heen, met Liezen, Biezen, en Gras, op dat de Vogels geen water, als aan
de Waterplaats zouden kunnen zien. Als de plaats zo is geschikt, zult gy uw Net, op
de volgende wyze, leggen. Men schikt het Net A. in de langte by een; en aan elk eind
B. B. zet men een haak in den grond, of een paaltje, om ’t ’er in te houden. Van
achteren, zet men nog andere, of zelf verscheiden haken langs den kant van ’t Net,
op dat’er de Vogels niet onder deur zouden kunnen, als zy gevangen zyn. Daar na
maakt gy de Reep, C. aan den voorkant van ’t Net op ’t eind vast, en daar na aan ’t
paaltje L, om ’t Net te houden. Men maakt aan den anderen kant, ’t grote Tou C.
vast, ’t geen men om den haak, of deur het blokje D. doet gaan, en in een Hutje komt,
of aan een Bosje G. waar in de Vogelaar zit verborgen. Om ’t Net te doen spelen,
als ’t nodig is, gebruikt men kleine houtjes, van twe, of drie voeten lang, wat meer,
of min naar de wydte van ’t net. Men zet’er gemeenlyk niet meer, dat twe. Maar zo
’t Net heel lang was, zoude men’er drie kunnen leggen; en zelf meer. Die kleine
houtjes die door I. in de Figuur getekent zyn, worden Springhoutjes genaamd. Aan
’t boveneind moet’er een keep in zyn, om’er de Reep B. B. in te vatten, die ’t voorste
van ’t Net vast houdt; en aan den anderen kant moeten ze door kleine paaltjes worden
tegengehouden, of door platte steenen in den grond K K, om niet achteruit te schieten,
als men aan ’t Net trekt. Deze paaltjes moeten niet te veel boven den grond uit steken,
om datze de beweging der Springhoutjes beletten, of ze zoude doen na den kant
overglijen, K K. zyn die paaltjes. E. de Beek, daar ’t Gevogelte komt drinken. F. de
kant van ’t water, die met ruigt gedekt moet zyn. Als’er een troep Vogels is, die op
’t hout komt zitten, dat naby de Waterplaats is, en’er een komt drinken, moet men
terstond niet overhalen, maar men moet wagten tot dat de anderen ook zyn gestreken,
om’er meer te vangen.

Hoe de Boeren veel Vogeltjes in Kuilen vangen.
De Boeren die hun Vee in de Bossen hoeden, vangen daar veel Marels, Lysters en
ander Gevo[illustratie]
[Plaat 69. pag. 1247.Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. pag. 1247.VOGEL. F. de Bakker
fec. direx. 1742.]
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gelte, die Aardwurmen eten, met zekere kuilen, die ze in de aarde graven. Dit begint
met November, en eindigt met Maart. Ik heb my daar dikmaal met nut mede vermaakt,
en’er een dozyn, of twe op een dag mede gevangen van verscheiden soort.
Zo gy eens wat tyds aan die Jagt wilt deurbrengen, zo werpt uwe oogen op de
Figuren, die hier verbeeld staan. ’t Eerste is een gereedschap daar toe dienstig. ’t Is
een kleine yzere Graaf, van vier vingeren breed, waar aan een gat is R, om daar een
steel A B. in te steken, en een gat om’er een Spyker in te slaan aan R. De kuiltjes
moeten gemaakt zyn, bevryd voor de Noorde en Ooste winden; om datze gedurig
koud zyn; en gevolglyk de aarde doen bevriezen. Daarom maken de Vogels geen
werk om daar Wurmen te zoeken, zy komen gevolglyk aan de andere kant, daar de
Zon gedurig komt. Gy moetze dan langs de Hagen maken, om dat de Vogels daar
schravelen in de bladen, waar onder ze Wurmen vinden.
Maakt een kleine kuil in de aarde, gelyk ze in de Figuur 2. verbeeld wordt, die
van X. tot Y. wyd is zeven duimen, en aan den kant O, van vier, of vyf duimen; en
van X. tot O. van zes, en diep vyf, of zes duimen.
Neemt een klein houtje, schuin gesneden, en spits; steekt dit op den kant van ’t
kuiltje van binnen: maar om u daar niet in te bedriegen, zo schikt u naar de byzondere
stukken, die in de derde Figuur zyn afgebeeld. Neemt dan een klein houtje V, R. dat
wat dunder is dan een Ping, vyf duimen lang; snydt het schuin af, aan den kant V. ’t
Andere worde na R. toe, hoe langer hoe dunder gemaakt. Steekt het van binnen aan
den kant van ’t kuiltje in de aarde, op de plaats met M. getekent; en ’t eind ’t geen
schuin is gesneden, zy gelyks den grond. Neemt dan een klein houtje S T. dat een
weinig dikker is dan een Schryfpen, vier duimen lang, aan enen kant plat; en aan den
anderen maakt een kleine kerf aan ’t eind S. Gy zult nog een klein houten Vorkje Y,
Z. hebben, dat wat dikker is dan de twe andere stokjes, vyf, of zes duimen lang; en
Wigs wys aan ’t eind Z. gesneden is. Gaat dan met uwe Graaf Fig. 1., en stik elders
een zootje uit, ’t geen door de Letters P. K. L. wordt aangewezen; dat drie vingeren
breed grooter is dan ’t kuiltje; vier of vyf duimen dik, en zo gesneden, dat het aan ’t
eind L, P. drie vingeren kleinder is, dan aan den kant K, en die met Gras is. Brengt
deze Zode digt hy ’t kuiltje; en zet ’t breedste eind ontrent drie vingeren breed van
’t wydste eind van de kuil, welke staat getekend met de letters X Y. Neemt het eind
S. van ’t klem-houtje, en legt zyn plat eind, op ’t eind M. van dat houtje, ’t geen in
den grond is gestoken. Steekt daar na ’t eind van de Vork in de kleine keep in S, en
keert de zyde om, zo dat het gevorkte eind Y, onder de plaats, die met K. getekend
is, komt. Nadert ’t kleine houtje, dat de Vork draagt, zo, dat alles zo weinig draagt,
dat een klein Vogeltje op ’t eind T. van ’t houtje springende, ’t Zoodje doet
nedervallen, en ’t Vogeltje in ’t kuiltje sluiten.
De derde Figuur verbeeldt u, hoe ’t moest staan; en om daar Vogels in te lokken
moest gy’er in hebben Aardwurmen, en lange Doornen als Spelden. Neemt een van
die Doornen, en steekt die de Wurmen tot drie vier in getal midden deur ’t lyf. Steekt
die op den grond van ’t kuiltje vast, tussen Y. en Z. by de letter N, zo dat de Vogels
ze zien kunnen. Om te maken, dat de Vogels aan den kant niet gaan de Wurmen
halen, moet men kleine houten Rysjes A, B, C, D, E, F, G. aan weerskanten gaan
steken, op dat ze genoodzaakt mogten worden, daar van den voorkant by de letter
O, by te komen, alwaar ze de Wurm niet kunnende bereiken, genoodzaakt zyn op ’t
Spring houtje, of kleine houtje T. zich te begeven, ’t geen terstond valt, en hen onder
de Zode sluit.
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Als het sterk vriest moet men ’s morgens de aarde voor ’t kuiltje een weinig raau
maken, om daar de Vogels heen te lokken, die eerst geroerde Aarde zoeken, om daar
de kost te vinden. Als men dus op de Vogeljagt gaat, moet men buiten ’t gezicht der
Vogelen zyn, die daar van schrikken, en niet in den strik zouden komen.

Hoe men Vinken vangt, die in Koornschuren en Zolders komen.
Zonder ver te gaan om Vogels te vangen, kan men dit vermaak nemen. Dit doet men
gemeenlyk in den winter, of in ’t begin van den voortyd.
In dien tyd vindt het gevogelt by na niet om te eten en zoekt ’t daar zy ’t vinden
kan, al wagt het meer, dan op andere tyden.
Op dien tyd wordt men zeer van de Motten gekweld. Zy zyn by ons als Huisdieren,
vooral in den Winter, en een gedeelte van de Lente. Zy komen zelf in de Vertrekken,
om te zien, of ’er niet te eten valt. Maar nog meer op Koornzolders.
Onderstelt, dat de Kozynen A, B, C. staan aan den kant, daar u dat gevogelte
plaagt. Sluit ze alle op een na, maar laat de Luiken I, K, L, M, N, E. open. ’t Venster,
waar door gy gelooft, dat ze gemaklykst in komen, door de Letter A. getekend, zy
open. Maakt aan ’t einde van de Raam F. een toutje vast, ’t geen door een Lus, of
Kram G. steekt, en ’t ander eind door de Kamerdeur, in H. of zo dat het van buiten
op den grond reikt, naar dat het de plaats toelaat. Doet nog een ander Venster open,
als ’t geen door de letter E. is getekend, maar sluit dat Kozyn C. met een Net, met
een Ladder C. D. ’t geen men rondom het Kozyn moet vast maken, met kleine
spykertjes van zes tot zes duimen geslagen. Gooi wat kruim van Wittebrood op den
kant van ’t Venster A. en op het midde van de vloer O. P. Q. van de Kamer, om daar
de Vogels na toe te lokken. Als alles wel is geschikt, zo gaat heen, en van tyd tot tyd
deur ’t gaatje van ’t sleutelgat kyken,
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of door een ander, of’er gene Vogels zyn op de Kamer. Vindt men’er, trekt aan ’t
Tou H. Dit zal ’t Venster A. sluiten. Daar na’er opgekomen zynde, sluit alle de
Blinden, en laat niet open, dan ’t Blind van ’t Venster, daar ’t Net is voorgespannen,
dan zullen alle de Mussen daar in vliegen. Dan zult gy uwe Vensters weder als boven
zetten, om te zien, of gy’er meer kunt vangen. Vergetende niet weer, wat Kruim van
brood te strooyen.
Zo ’t Tou, dat het Kozyn A. sluit na buiten deurgaat, moet men’er na zien, of ’er
geen Vogels in vliegen: maar ’t is veel gemaklyker deur de Kamerdeur, want als zy
u van buiten zagen, zouden ze kunnen daar van schrikken. Men zoude op de zelfde
wyze op Graanzolders kunnen te werk gaan.
Zo men niet meer, dan een Kozyn had, ’t geen met twe Vensters sloot; moest met
’t een gebruiken om ’t Net te spannen; en ’t ander om daar ’t Tou aan vast te maken,
’t geen ’t doet sluiten, als de Mussen in de Kamer zyn. Had het vertrek niet meer,
dan ene Raam, kon die met het Net zyn gesloten.
Zo men ondertussen ’t vermaak wil hebben van Mussen te vangen, moet men
dwers over ’t Kozyn en in ’t midden een stok vast zetten, die ’t Kozyn aan twe
openingen deelt; aan ’t oppereind van ’t Kozyn moet men twe stukjes Leder, of
andere dingen aan een plank zo vast maken, dat zy niet opgehouden de opening van
boven sluiten. Maakt een Katrol boven aan ’t Kozyn vast; doet deur deze Katrol een
Toutje gaan, dat gy aan de Plank hebt vastgemaakt; dit Toutje moet groot genoeg
zyn, om tot aan de deur te reiken. Van ’t midden van de Plank, daar gy ’t op die wys
zult vastmaken, zal ’t dienen, om ’t Plankje op te houwen, op dat’er de Vogels in
zouden kunnen komen. ’t Onderste moet met een Netje gesloten zyn, gelyk boven.
Daar na moet men de Vogels met Aas in ’t Venster lokken, en heen gaan, om op ’t
komen der Vogelen te letten; en ten dien einde deur een gaatje te gaan kyken; en als
zy gekomen zyn, het Plankje te laten toevallen, ’t geen ’t gat zal stoppen daar ze in
gekomen zyn; en verschrikt doen vliegen in het gespannen Net, en daar zich in
verwarren.
In die soorten van plaatzen komen gemeenlyk niet anders dan Mossen, die stout
genoeg zyn; maar in Koornschuren komen meer soorten van klein gevogelte.

Om Vogels te vangen, die het Graan in de Koornschuren gaan eten.
Van Allerheiligen tot aan de Vasten komen de kleine Vogels; als Mussen,
Schildvinken, gele Kneun, aan de deur van de Graanschuren, om daar de kost te
zoeken, om dat ze daar Stroo gezaaid zien; en gelyk die Schuren gemeenlyk niet
dicht sluiten en gaten hebben, van onderen, kunnen ze daar gemaklyk inkomen;
zynde derwaart door Riet, Stroo en de Graantjes gelokt, die daar in zyn. Dit heb ik
dikmaal met vermaak en voordeel aangezien. Wilt gy vermaak hebben, doet het
volgende.
Onderstelt dan, dat het Figuur hier achter een Schuur verbeelt. De zyde door de
letter O. aangewezen, heeft de deur aangewezen met de letter P. en de plaats door
Q. getekend verbeelt een gat waar door de Vogels inkomen; en zo’er een Venster is,
steekt daar in een teenen Korf, of Fuik, daar men Vis mede vangt, zo dat de keel, of
de grootste opening van binnen in de Schuur komt en het eind S. van buiten. Dit
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moet met een dot Hooi gesloten wezen, ’t geen gy achter in zult steken. Werpt Stroo
aan de deur, en een weinig Koorn in de Schuur, al ’t gevogelte zal’er na toe komen,
en ziende de opening Q. zullen ze het Stroo en Graan’er in zien, daar ze allengskens
om te eten heen zullen gaan. Gy zult van tyd tot tyd geraas aan deur gaan maken, ze
schielyk open doen, en achter u kort toehalen. Dus zult gy de Vogels, die’er in zyn,
doen vluchten na de opening van de Fuik; want zy zullen niet denken om ’t gat onder
de deur, om’er uit te komen, als zy u zo na zullen zien, of uwen Hoed, of Neusdoek
die gy daar met voordacht laten leggen zult. Zy zullen liever ’t Venster zoeken; niet
tegenstaande daar de Fuik in steekt, of een Net, zo gy’er dat voor doet, gelyk in ’t
voorgaande is gezegd. Zo’er bygeval aan de Schuur noch gat, noch Venster was,
maakt’er een op een plaats, die verst van de deur is. ’t Zal gemaklyk genoeg te stoppen
wezen, als gy ’t niet meer van noden hebt; daarna zult gy daar een Fuik, of Net maken.
Is’er geen gat onder aan de deur schravelt’er wat aarde van daan, en maakt’er dus
een. Ik ben verzekert, dat u deze vangst behagen zal, welke men waar kan nemen als
men noch zoekt te werken, noch wandelen. De Vogels, die eens in ’t eind van de
Fuik zyn gekomen, kunnen’er niet uit, of gy moet ze daar van buiten uithalen, als
men daar den dot Hooi, door T. getekend, uitgenomen heeft.

Om kleine Vogels op een plaats te vangen, daar Aas gestrooid is, als het
gesneeuwd heeft.
Als de grond met Sneeu gedekt is, zyn de kleine Vogels zeer verlegen om de kost,
en zoeken overal plaatzen, die met Sneeu niet gedekt zyn. Verscheiden Boeren, die
in dien tyd niet kunnen werken, zoeken tydverdryf om Vogels op allerhande wyzen
te vangen. Dit tydverdryf heeft wel niets, dan ’t geen gemeen en licht om doen is;
maar dewyl ’t vermaak, en elk alles niet en weet; zie daar de gemeenste wys.
’t Zy gy op een Plaats, of in een Tuin ’t vermaak van de Vogelvangst, ten tyde
van Sneeu, wilt hebben; men moet daar een plaats kiezen in ’t gezicht der Vogelen,
een trede, of dertig van uw Huisdeur, of Venster af; waar deur gy ze zien kunt, zonder
dat ze het gewaar worden: want anders zoudenze bang worden. Doet de Sneeu van
[illustratie]
[Plaat 70. pag. 1248. pag. 1249. VOGEL. F. de Bakker fecit direx.]
[illustratie]
[Plaat 71. pag. 1249. Fig. 2. Fig 2. Fig 1. Fig. 3. pag. 1250. Fig 1.
VOGEL. F. de Bakker fecit, 1742.]
[illustratie]
[Plaat 72. pag. 1250. 2. Fig. 1. pag. 1251. VOGEL. F. de Bakker fec.
direx. 1742.]
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deze plaats af, en maaktze ontrent zes, of zeven voeten lang schoon, en zes, of zeven
breed, gelyk de plaats, getekend door de linien O, P, Q, R. aantoont; legt in ’t midden
een houtten Tafel A, of een Deur, waar aan gy eerst aan de kanten hebt vast gemaakt,
de kleine stukjes duigen B C D E, welke elk zes duimen lang, en enen breed zullen
wezen. Men moet’er, eer men ze aanspykert, gaten in maken, die groter zyn, dan de
spykers, daar men ze’er mede aan vast zal slaan, op datze daar gemaklyk aan drajen.
Men zal onder de vier einden, die niet zyn gespykerd, vier stukjes steen, of leije
leggen, om te maken, datze niet in de aarde zinken, gelyk gy ziet in F G. Op deze
wyze legt die Deur, of Tafel niet vast; en zo dra men’er aan roert zal ze nedervallen.
Men moet een klein keepje, of kerfje aan ’t eind van de Tafel H. maken, om daar ’t
eind van de Duig I. in te zetten, die lang moet zyn zeven, en breed enen duim, en
welker ander eind moet op een stukje steen, of lei staan, zo dat de Deur, of Tafel
over hangt na den kant van ’t Huis toe, zo datze vallen zoude wierd ze niet door dat
stukje hout ondersteund; daar een gaatje in moet wezen, om’er een toutje deur te
steken, en aan vast te maken, waar van men ’t ander eind aan ’t Venster, of de Deur
N. M. zal brengen, die daar toe is geschikt.
Gooit daar na wat Stroo over de Tafel heen, om ze te dekken; gooit’er wat aas
onder, en’er wat om-heen. Zo haast zullen de Vogels ’t Stroo niet zien, en dat de
grond’er bloot legt, of zy zullen’er na toe vliegen; en als zy de kost op hebben, die’er
om legt, zullenze daar ook onder komen. Gy moet’er van tyd tot tyd na gaan kyken,
door een scheurtje van de Deur, of gy zult ze aan een scheur laten staan; en als gy’er
Vogels onder ziet, haalt terstond uw Toutje M. na u, dan zult gy’er ’t Houtje I.
uithalen, en dus maken dat de Tafel op de Vogels valt; welke gy’er terstond zult
uithalen; en ’t weder zetten.
Zo de Tafel niet schielyk genoeg valt, kunnen ’t de Vogels ontvliegen; waarom
men ze, zo ze niet zwaar genoeg is, van zich zelve, met aarde moet beballasten, of
wat anders, datze maar niet vervaard maakt.
Men heeft’er, die zo veel omslags niet gebruiken, en maar een Tafel aan de ene
kant op een houtje leggen, dat op een leitje, of steentje staat; daar na’er dat houtje,
door middel van een toutje uithalen, dat aan ’t ondereind daar van vast is. Dit is zo
goed als ’t eerste.

Van een Spring-net, om ’t op alle plaatzen te zetten.
Gy kunt in de plaats van Kuilen in de aarde, kleine Netten gebruiken, die men op
alle plaatsen langs heggen leggen kan; en in Bossen en Tuinen, in de Zon en
schaduwe, en op alle tyden; zonder den omslag van alle de kleine stukken hout te
hebben; of te graven in de aarde, die somtyds te hard is, of te los, en waar in men
wegens de wortels niet komen kan; men vindt ook niet altyd plaatzen, die bekwaam
zyn, om zoden te steken.
Zo u deze vangst behaagt, maakt die Spring- of Knip-netten, gelyk de Figuren hier
by gevoegd aantoonen. Om dit te doen, schikt u na ’t eerste.
Neemt een houtje van Hulst, Wilg, of Kornoelje, I, h, L. dat een vinger, of meer
dik is, en anderhalve voet lang, en een ander dergelyk, maar dat twe duimen korter
is. Buigt deze tot een boog, en houdt ze in dien staat, met een dik dubbeld tou, daar
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gy een plat houtje P, m, K, h. deur steken zult, en dat anderhalve voet lang is. Dit
zult gy drajen, om die bogen te spannen, gelyk men doet met Trekzagen. Maakt daar
na ’t eind daar van in ’t midden van de kleine Boog g, vast, welke dus vastgehouden
zynde, zo neemt met de ene hand het houtje P. en met de andere, ligt de grote boog
h. zo op, datze, los geraakt, schielyk omslaat, dat is een teken, datze naar behooren
is gespannen. Maakt op het vierde van ’t handvat, dit van K. genomen hebbende,
een klein toutje vast, P, q, dat ontrent negen duimen lang is, aan welks eind een klein
houtje, q, r. vast is, dat drie duimen lang, en een Schryfpens dikte heeft, en tussen
dat toutje P, en ’t ander K. ontrent in ’t midden m, maakt een dubbelt tou vast m, n,
o. Dekt daar na de twe bogen met een Net, dat slap is in ’t midden, en dat zich even
eens als een Preekstoeltje toevouwt, gelyk in de twede Figuur blykt, die ook de wyze
opgeeft, van het te spannen.
Onderstelt, dat het in staat zy van te worden gespannen. Neemt den groten Boog
h, ligt hem om hoog, en haalt van onderen ’t klein houtje q. steekt daar na door ’t
Net het dubbeld tou m, n, o, heen, waar aan het aas in ’t midden n. moet vast wezen,
en opent het eind o. legt het om ’t eind r. van ’t houtje, en dan zal ’t gereedschap zyn
gespannen, in den staat, waar in ’t zyn moet.
De eerste Figuur is getekend om te toonen, hoe men dat gereedschapje moet maken,
de twede leert, hoe men ’t moet spannen, en ’t doet zien, hoe ’t zy als ’t gans volkomen
en gespannen is. Zy zyn alle met de zelfde letters getekend, om ’t wel te doen
begrypen.
Als gy’er een, op wat plaats het zy, spant, legt’er enige bladen onder, en van achter
boven q, op dat de Vogels, ’t niet, dan van voren ontspannen kunnen; ’t Aas, dat
gy’er aan doet, zal wezen Aardwurmen, aan ’t toutje in ’t midden van haar lyf vast
gemaakt. Zo gy wilt vangen Nagtegaals, zult gy daar tot aas Motten, of Klanders aan
doen, ’t geen Wurmen zyn, welke men op de plaatzen vindt, daar men ’t Meel
bewaard. Voor Vogels die van Graan leven, maakt’er een Koornaair aan vast, of een
draadje met geregen Hennipzaad.

Om kleine Vogels des nachts met vuur in Netten te vangen.
Men vangt nog kleine Vogels met Vuur en Net. Dit vermaak neemt men ’s Winters,
en in Hak-
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bossen, of Grienden, waar in zich ’t klein gevogelte ter roest begeeft, om zich voor
de koude en winden te bewaren, die hen vervelen.
Hoe ’t kouder en donkerder is, hoe die vangst beter en vermaaklyker is. Men moet
daar toe gemeenlyk met zyn drien zyn. Zie daar wat elk doen moet, en hoe men daar
in Vogels vangen moet.
Men voorziet zich eerst van een Net, ’t geen men in enige plaatzen een Ecladouëre
noemt, en niet anders dan een Net is, dat men gemeenlyk een Teutebel noemt, waar
mede men Vis vangt; Om dat daar toe te gebruiken, zie de Figuur.
Neemt twe stokken A, B, C, D, E, F, G, H., die recht en licht zyn, tien, of twaalf
voeten lang, om ’t Net hoog te kunnen ligten, en om de Vogels te kunnen vangen,
die in de bladeren schuilen. Maakt die Totebel aan die twe stokken vast, beginnende
met de twe hoeken aan de 2 dunne einden A, E. te binden. Gy zult de twe andere
hoeken C G. zo ver daar van daan binden, als zy kunnen reiken, na de twe dikke
einden van de Staak toe D H, Maakt de twe kanten langs den draad op twe drie
plaatzen aan weerskanten vast; gelyk gy ze met grote en kleine letters a, B, b, en c,
F, d. getekend ziet. Men schikt dat Net dus, of aan huis, of als men op de plaats is
gekomen, daar men gelooft, dat Vogels zyn.
Een van drien draagt het Net, en houdt het Net by gelegenheid op; de ander draagt
het ongedorst Stro. De derde zal een lange stok hebben. Zo dra ’t nagt wordt gaat
van daar na de plaats, daar gy gelooft, dat zich Vogels neder hebben gezet, en zo dra
gy een fraai bosje vindt, daar geen wind komt, moet die ’t Net draagt dat ontrollen,
en zo uithouden, als in de Plaat getekend staat, zo hoog, als het Bosje, en zo ’t
mooglyk is, aan den kant van waar de wind waait, om dat de Vogels nooit ter roest
gaan, als met den kop in de wind op. Een ander maakt licht in ’t midden achter ’t
Net met een soort van stroje Toorts; en de ander gaat aan den anderen kant van het
Bosje tegen over ’t vuur, en slaat met zynen stok op de takken, om de Vogels op te
doen vliegen; welke alle van schrik opvliegen en om zich te bewaren na ’t licht zich
begeven, om datze gelooven dat het dag is, en dus in ’t Net geraken. Die ’t Net hout
haalt vaardig met het Net de stokken tegen malkander aan, sluit daar de Vogels in,
en draait het Net eens om, op dat’er de Vogels niet uit geraken. Anderen halen ’t Net
wat achter-over, en laten ’t plat op de aarde vallen, en slaan’er met een hoet op, om
die te dooden, of in zwym te maken, welke ze gevangen hebben.
Niet te vrede met het Net eens te hebben gespannen, gaat men van Bosje toe Bosje,
en spant het Net tegen-over elk, op de gezegde wys, en zo menig maal als de drift
tot die vangst ’t maar raadt.
Schoon we niet dan van drie luiden tot die Jagt gesproken hebben; men kan echter
daar toe met zyn velen gaan, of om te kyken, of om de Vogels te vatten en by een te
halen. Maar men moet zich, om de Vogels niet wakker te maken, stil houden, die
zouden kunnen wegvliegen eer ’t Net gehouden wordt.
Die koude vreezen, lykt deze vangst niet: maar men heeft anderen, die weinig van
de scherpte dier winden weten.

Andere vangst van kleine Vogels, In ’t midden van een Veld.
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Van de maand van September, tot aan de maand van April, kan men zich vermaken
met allerlei klein gevogelte te vangen met een Bosje. Deze vangst noemt men op
enige plaatsen in Vrankryk Brêter. Zo gy tot die vangst tyd hebt, zo leert het uit het
volgende.
Laat u al voegmorgens op een stuk Lands vinden, kiest daar een plaats, die ver
van Boomen en Hagen af is, steekt daar drie vier takken in den grond A, B, T. van
vyf, of zes voeten hoog, en hreit hare toppen door-een, op datze als een Haag aan
een zyn; neemt twe, of drie takken van zwarte doorn C D, die zo dicht zyn als gy ze
vinden kunt, en zet ze boven op die afgehouwen takken, doende ze daar op met
slaanvast zitten. Neemt een dozyn, of vier kleine Lymstangen, van negen, of tien
duimen elk lang, en de dunste, die gy vinden zult; maakt ze van ’t een, tot ’t ander
eind, tot op twe duimen van ’t dik eind na, belymd. Splyt dit einden met een Mes.
Zet die hier en daar op ’t hout vast, en doet het vast houden, zettende het gespleten
eind op ’t eind van de Doorn vast, en ondersteun ’t midde een weinig op een andere
hoger Doren; op dat ze wat hangen, zonder dat de ene de andere raakt; gy moetze zo
in orde schikken, dat een Vogel zich, op ’t Bosje niet kan zetten, zonder lymen. Gy
kunt altyd Vogels levendig hebben, die van ’t soort zyn, dat gy wilt vangen, en ze
in kleine kooitjes doen, die gy gemaklyk kunt dragen. Die Kooitjes moet men op
kleine Vorkjes zetten van hout, F G, ontrent tien duimen van den grond, en op de zy
van het Bosje, en’er een halve Roe van daan, gelyk op de plaats G F. Daar na zult
gy ontrent dertig schreden van daar aan de plaats S. u begeven, alwaar gy zult twe,
of drie takken met bladen steken, om een soort van Hutje te maken, ’t geen dient om
u daar in te bergen.
Als gy drie, of vier Vogels van ’t een, of ’t ander soort zult hebben gevangen, moet
gy een Toutje spannen, dat verbeeld wordt door de twede Figuur; neemt een klein
houtje I. H. van twe voeten lang en steekt het recht op in den grond op een roede
verder, en aan den kant van het Bosje. Maakt daar het Toutje aan ’t eind I. vast, ’t
geen gy op een kleine Vork L. M. zult leggen, die twe voeten hoog is, en twe roeden
ver van ’t ander klein houtje I. H. in den grond is gestoken. Gy zult na ’t Hutje, het
eind van het toutje brengen. Gy zult vier, vyf Vogels aan dat toutje, tussen het houtje
I. H. en de Vork L. M. aan de Pooten vastmaken, gelyk te zien is aan de letters N,
O, P, Q, R., aan een toutje van twe voeten lang, dat aan dat draadje is vastgemaakt,
dat los moet zyn, op
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dat de Vogels, die daar aan vast zyn, alle op den grond mogen rusten. Gaat daar na
na uw Hutje toe, en als gy enige Vogels ziet vliegen, trekt na u het toutje S. dan
zullen die’er aan vast zyn beginnen te vliegen, en door dat middel veel Vogels
derwaard lokken; want alle die in de Lucht vliegen, zullen de anderen vernemen, en
gelooven, dat ze op die plaats eten, dit zal hen doen stryken, en op de Lymstangen
doen zitten, waar van gy ze dra moet afnemen.

Hoe men kleine Vogels aan de drinkplaats vangt.
Zo dra de Vogeltjes ophouden hunne Nestjes te maken, ’t geen op ’t eind van July
gebeurt, zult gy’er een grote menigte van vangen, als zy aan een Beek komen drinken,
of om Fonteinen, of Graften, of Vyvers, of Poelen, die op ’t land en in de Bossen
zyn. Zie hoe men daar mede doet in de volgende Figuur.
Onderstel, dat de plaats, met de letter A. getekend, ’t midde van een Graft, Poel,
of Vyver zy, daar ’t Gevogelte komt drinken. Kiest een plaats, daar de Zon minst
komt, gelyk aan den kant B. neemt daar alle vuiligheid van daan, op dat daar ’t
Gevogelte gemaklyk kome om te drinken. Neemt verscheiden Lymhoutjes van een
voet lang, bestrykt die met Vogellym, tot op twe duimen na aan ’t dikste eind; snydt
ze tot een punt, om ze aan ryen in den kant B. te steken; zo dat ze ontrent twe duimen
van den grond staan, en de ene over de andere heen, of op de zyde en malkanderen
niet raken, gelyk ze in de Figuur verbeeld worden. Als gy de aankomst dus gesloten
hebt, zo houwt een deel hout en sny ruigt, en legt dat rondom ’t water, aan de kanten
C. L. Y. daar de Vogels konden komen drinken. Dit zal maken dat ze moeten stryken
op de plaats, daar ge de Lymstangen hebt gezet, welke ze niet zullen gewaar worden,
en laat gene plaats rondom ’t water onbelemmerd, daar een Vogel zoude kunnen
drinken buiten de gereed gemaakte plaats; anders zouden ze alle heen gaan; gaat daar
na u verschuilen, op een plaats, van waar gy de Lymstangen zien kunt; en als daar
iet gevangen is, gaat het’er afhalen, en zet de Lymstangen weder ter plaatze, daar’er
een ontbreekt.
En zo dra de Vogels, die komen omzo terstond te drinken, als zy’er zyn gekomen
de plaats aanzien, daar ze’er by kunnen komen: want zy komen’er zo niet opvliegen,
zetten ze zich eerst op grote Boomen neer, zo ze’er zyn, of op den top van ’t Hakhout;
en daar een tyd lang geweest hebbende, gaan ze op lager takken zitten, daar ze een
tyd lang blyven, en daar na komen ze op den grond. Neem in dit geval drie, of vier
grote takken, gelyk die verbeeld zyn aan den kant Y. welke gy recht overeind op de
beste plaats van de Graft moet zetten, een roede van ’t water; doet daar van ’t midde
af de Takken van na boven toe aan, en doet het afgehakte over ’t water hangen, om
daar met een Mes van drie tot vier vingeren breed kerven in te doen, om daar kleine
Lymstangen in te zetten, gelyk gy in de Figuur ziet. Men moet ze laten leggen tot op
twe duimen na aan den Tak, en tot op de helft, de ene over de andere heen laten
hangen, op dat’er geen Vogel zich zonder belymen op neder zette. ’t Is zeker, dat zo
gy zes dozyn Vogels vangt, zo wel aan de belymde Takken, als op de Aarde, men
daar van twe derde op de Takken zal vangen, die aan den kant Y. staan.
De rechte tyd om na de drinkplaats te gaan is van twe uren des morgens, tot aan
den avond, een half uur voor Zons ondergang. Maar de beste tyd is, van tien tot elf
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uren, en van twe tot drie uren, en eindelyk een uur, of anderhalf voor Zons ondergang,
als zy daar by hoopen zullen komen, om dat dat uur hen perst om na de roest te gaan.
Let wel; hoe de hitte groter is; hoe de vangst beter is; als ’t regent is ’t de moeite
niet waard om’er heen te gaan; of ook als’er ’s morgens enige dou is gevallen: om
dat de Vogels ’t water drinken, dat op de bladen der Boomen is. ’t Is ook niet goed,
als’er water op de wegen staat, na een grote regen, zo dat men dikmaal een dag, of
acht moet wachten tot dat de wegen opdroogen, anders zoude men zynen tyd verliezen.
Men vangt aan de drinkplaats grote Vogels zo wel als kleinen; als zyn
Ringelduiven, Tortelduiven, Meerkolven, Exters, groene Specken, Dikbekken,
Verdier, of Pailletets, Lysters, Marels, Pesse marines, Vlasvinken, Distelvinken,
Pesse commune, Prees, anders grote Mossen, Ringelmossen, Ortolans, Pimpelmeezen,
Koolmeezen, Nachtegalen, Roodbaardtjes, Pouillots, Oeuil de boeuf, Moucheris,
drie soorten van Trepilles, of Fauvettes, Morets, Basterd Nachtegaal.
Ik moet ook niet vergeten, dat men kleine Vogels met de Knip vangt, ’t zy het een
Kooi zy, die boven en op de zyden knippen heeft, of houtte knippen zyn, die elk op
zich zelve zyn, en die een trehoutje hebben, waar op de Vogel zich zettende, de knip
nedervalt, en de Vogel besluit; ’t is voornamelyk tegen de Winter, dat men dit doet,
als de Vogels nergens anders veel vinden.

Het Vinken op de Vinkebaan, of den Druip, hoe geschiede.
Het vangen van kleine Vogelen in het Najaar, en de maand October, onder den naam
van Vinken bekend, is een van de grootste vermaken; welke het Buitenleven op
Hoeven en Plaatsen in Neerland, voornamelyk in Holland, byna zo veel bezigheid
en verlustiging verschaft, als in andere plaatsen de Wyn-oogst en dergelyke. Dit
vermaak is ydereen geoorloofd, dewyl ’t vangen van de van buiten aankomende, en
zogenoemde Trek-vogels, van de afzonderlyk bevoorrechte Jacht, van den Adel en
Overheden afgezonderd, en vry verklaard is. Deze Vinken bestaan voor het grootste
gedeelte in Schildvinken, Keepen, Kroeningen, Putters, Distelvinken, Cysjes, Knutters,
Barmpjes, Meezen, Pimpels, Mossen en dergelyke; welke in een onuitdrukkelyke
menigte in drommen en schoolen, als geheele wolken, by de naderende koude uit
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het Noorden na het Zuidwesten komen vliegen, en op daar toe bereidde banen,
Vinkebanen genoemd, met een onverzadelyk vermaak gevangen en tot een zeer
aangename spys gebruikt worden. Men omheint de Baan met een beschoeijing van
drie voet hoog, om het uitzicht te beletten. De Baan wordt geplaatst by enig laag
geboomte van Elst, Willig, of dergelyke, somtyds ook hoger Linden, enz. en met dor
hout, als trapsgewyze tot de Baan toe bepoot. De Baan zelf is rau, en bestrooit met
weinig zaad, of liever de doppen van het gegeten zaad, om de Vinken te lokken, en
niet te schielyk te verzaden. De Netten uit twe deuren, die tot malkanderen toeslaan,
bestaande, worden in twe groeven te weerzyden verholen; op de Baan worden op
zekeren afstand onder boogjes van groene Willigen, met een Drinkbakje daar onder
geplaatst, aan Gareelen vastgemaakt Vogeltjes van dat soort, welke men hoopt, en
meent te vangen, in zo veel verscheidenheid, als men wil, tot zestien, of twintig in
getal, naar gerade en lengte van de Baan. De Deuren van het Net zyn gehecht aan
een Treklyn, die geleid is tot binnen een opgeslage huisje, waar in vyf, of zes Mensen
zich kunnen bergen, en door de kleine openingen daar in gemaakt, dit vermaak
genieten. Geblinde en zingende Vinken, worden in kleine Kooitjes, aan alle kanten
rondom de Baan, gehangen en geplaatst; op welker geluid de trekkende Vogels, als
uit de lucht in het hout vallen, en dus op de Baan gelokt worden. Twe, of drie levende
eerstgevange Vinken, worden verder van de Baan, aan een lyntje aan een afstaande
Mik, vast gemaakt, met de pootjes gebonden, en door den kundigen Vinker tot
opvliegen genoodzaakt; wanneer deze merkt, ziet of hoort dat’er Vink in de lucht is;
deze worden Roervinken genoemd. Men houdt zich in en om het Vinkenhuis zeer
stil en schuil, om dat op het minste gerissel en gewemel de Vink terstond uit het hout
zich weer ter vlucht begeeft, en op het vertrek van ene, al de rest, als verschrikt, volgt
en heenvliegt; daar dezelve anders in stilte, als zullende rusten, op de Baan druipen;
en by geduldige Liefhebbers tot vyftig, zestig, en somtyds tot honderd in een slag
gevangen worden. Tot het verkiezen en aanleggen van zulke Baanen, is veel
opmerking en kundigheid van noden; eerst om den streek van wind waar te nemen,
tegen welke de Vogel altyd intrekt, en dus een vasten streek houd. Deze verkiest
men aan den Duinkant, meest in het Zuidwesten, als welke wind dan ter tyd wel
meest waait: doch men bedient zich van allerlei streken, uitgezonderd het Noorde
en Noordwesten, wanneer de Vink neerslaat, en in ’t Veld speeld, en zonder streek
vliegt en schynt te dwalen, als of zy niet weder na het Noorden wilde. Dit noemt
men op den Druip Vinken, en kan van teere Mans en Vrouwen, mits zich stil
houdende, zonder vermoejen gedaan worden. Maar om de stilte by deze Baanen te
kunnen hebben en een luidruchtig gezelschap verzoeken, maakt men thans de huisjes
van steen dubbeld, met twe Vertrekjes, om door praten geen hinder te doen, en men
kan by het komen van het Gevogelte in ’t hout, door een binnedeur in het Baanhuisje
tot het gezicht, en dus tot het genot van het vangen komen.

Vinken op de vlucht.
Men vangt ook deze Vogeltjes op de vlugt, dat is in het open veld, met de Netten
uitgespreid op raugemaakte aarde, en zingende Vinken in Kooijen rondom, en
Roervinken te weerzyden; zittende de Vinkers aan een wat langer Treklyn, achter
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enig groen ingepoot hout, of wel in een opgeslagen Lootsje, en lokken met roeren
de Vogels uit de lucht, die dan in het neervallen zonder te voen in ’t honderd, en in
de vlugt geslagen, en ’t Net over ’t hoofd gehaald word, zonder dat men naar den
lestea, of een ander School wacht; zynde dit vermaak van de Liefhebbers verre boven
het andere gesteld, doch daar in heeft men meer koude en ongemak in de bloote lucht
uit te staan, en de vangst is zelden zo groot, als op den druip, waar in veeltyds duizend
en meer op een dag met een Net geslagen, en tot buit gemaakt worden.

Het vangen van Leeuwerkken.
Even eens als het laatste, geschiedt het vangen van Leeuwrikken in de vlugt, en op
den zelfden tyd, wanneer deze Inlandse Vogel door een grooten trek van de van
buiten aankomende, grotelyks vermeerderd wordt, en tot een vermaaklyk tydverdryf
in het Buitenleven verstrekt. Doch hier toe is meer kundigheid, en wetenschap van
noden, zo om de plaats daar toe, als Wind en Saizoen uit te kiezen.
De Leeuwrikker moet ook zeer geoeffend zyn op het Fluitje te gebruiken, ’t welk
van Yvoir, of Zilver, uit twe ronde plaatjes tegen malkander, met een klein randje
tussenbeiden, en in het geholde midden een kleine ronde opening bestaat; op welks
gefluit, ’t geen weinigen volmaakt kunnen uitvoeren, de Leeuwrik, als een steen uit
de lucht, komt vallen, en by de loopertjes op de Baan, als de Vinken onder een willige
Boogje geplaatst, zich vervoegen, en dan knaphandig gaslagen worden. Het zelfde
wordt in het Voorjaar met Kievitten, Meerlen, Pleviers, Kemphanen gedaan; doch
dit wordt met de opgezette veren dier Vogelen, welke men daar toe niet overhouden,
of gewennen kan, uitgevoerd; en dit geschiedt meer tot voordeel van Duinmajers en
dergelyken, dan tot vermaak van den Landheer; en kan derhalven onder de
Liefhebbery van het Vinken niet gerekend, en te boek gezet worden.
Men zoude hier nog verscheiden soorten van Vogelvangsten by kunnen doen, die
men op derzelver plaatzen vindt. Zie ook ’t Woord onderkruipen.

De Opkomst en Voortgang der Valkeniers.
In oude tyden wist men niet wat de Valkejagt was, en de Vogels tot die Jagt te leeren
scheen zo onmooglyk, dat men daar geen acht altoos op gaf.
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Plinius en Aristoteles zyn de eerste geweest, die daar onderwys ontrent gegeven
hebben. Na datze eerst geleerd hadden, waar men die Vogels door kunst toe brengen
konde; toen twyffeldenze niet, of men zoudeze die Jagt leeren kunnen.
’t Is waar, dat de gedachte, die ze zich daar over gemaakt hadden, een kragt gehad
hebben, die met hunne verwachting overeen kwam; en de proef, die ze daar van
genomen hebben, maakte hen zo vergenoegd, datze geloofde de nakomelingen
vermaak te doen, hun in geschrifte na te laten, ’t geen ze daar van ontdekt hadden.
Zedert dien tyd heeft die kunst niets dan wat edels in zich gehad; en is by Prinsen
en luiden van den eersten rang in veel aanziens, en hunne Liefhebbery geweest.
Eliaan, en Julius Firmicus, zyn de eerste geweest, die ’t tot een konst gemaakt
hebben. Die was een tydgenoot van Adriaan, en dees van Constantyn, zoon des groten
Constantyns.
Petrus Crescentius van Bolonje, Redenaar van die Stad, geeft den oorsprong van
die kunst aan zekeren Koning Daucus geheten. Leander, een Italiaan, wil, dat het
Frederik Enobarbus zy geweest, die die kunst eerst in Italie heeft gebragt, en
Collenutius zegt, dat het Hendrik VI. zy geweest, onder wiens regering die edele
oeffening eerst is in gebruik geraakt.
Men heeft’er verscheiden Boeken over, zo in ’t Latyn als Frans. Onder die, welke
in de eerste taal daar van Geboden hebben geschreven, zyn Carcanus, Belisarius,
Albertus Magnus, Stampffius, Aldrovandus. Onder die, welke het in ’t Frans deden,
zyn Ghantelouche de la Gona, Kamerling van den Koning van Sicilie; Jean de
Franchiere, Groot Prioor van Aquitanie, de vier Meesters Valkeniers Malopin,
Martino, Cassien, en Michelin; Guillaume Tardif, Lezer van Karel VIII. Mercure,
Valkenier van de Kamer, onder de Koningen Hendrik III. en Hendrik IV. en de Heer
Desparon, Edelman van Provence. Zie daar wie over de Valkeniers-kunst hebben
geschreven. Wy zyn hun verplicht, en zo’er imand na hun over die kunst ontdekkingen
hebben gedaan, die grote Luiden zyn niet minder geacht. Wy zien ongetwyffeld
verder als onze Vaders, en zy, die ons zullen volgen, zullen nog verder zien dan wy.

Wat voor Vogels, Roofvogels zyn.
Eer we onze redenering van de opvoeding der Jacht- en Nacht-uil spreken, moet ik
u zeggen, dat alle Vogels, die by nacht roesten, vyand zyn van die by dag slapen; als
de Jacht-uil, Visch-arend, Alvinne Rans-uil de Nacht-uil, Steen-uil, Kerk-uil, enz.
Zo dat, als zy eens by dag vliegen, vliegen alle kleine Vogels’er rond om, en maken
een geschreeu om by een te komen, en de groten willen’er tegen vechten. Hierom
gebruik men de Uil, om Trek-Roofvogels te vangen, om dat zy ze voor hunnen groten
vyand houden.
Men kan ook een Kat-uil gebruiken, en hem gelyk een andere Uil leeren, alleen
tot vermaak, om dat men met de Kat-, of Nacht-uil niet kan vangen, als kleine
Sperwers, Marels, Krajen, Kauwen, en Spekken die gene Trekvogels zyn; maar met
de anderen kan men Valken, Hazelbajen, Sakers, Giervogels, Havikken, Buzards,
Sperwers, en in ’t algemeen de zelfde Vogels vangen, die men met de Nachtuil vangt.
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De keus van Roofvogels.
Men moet in die keur eerst op de plaats acht geven, van waar ze komen; want men
heeft Landen, daar ze gemaklyker zyn te leeren, dan die uit anderen komen.
Die men uit Zwitzerland brengt zyn meest geacht. Men krygt ze uit Rusland, die
ook gemaklyk te leeren vallen, en in ’t algemeen gesproken, men zegt, dat de Vogels
uit die landen gemeenlyk beter zyn te leeren, en zachter van aart zyn, dan die men
van elders krygt. Men maakt ook werk van die, welke van de Alpen komen, na den
kant van Verone, en Trente.
Deze aanmerking zynde gemaakt, slaat men ook acht op de Veders, die van twe
soorten, blond en zwart zyn. Dit soort is voorzien van strepen en ’t ander is gans van
eene kleur: maar gelyk men in ’t een en ’t andere van die Veders kan bedrogen zyn,
moet men altyd Vogels kiezen, die de breedste van voren en van achteren hebben,
waar van de vleugels verheven zyn; zo dat het schynt, dat die Vogel ’t hoofd tussen
de schouders heeft.
Zyne vlucht moet recht en niet kruissend wezen. Hy moet kort van bek, los van
pooten, en lang en vast van klaauwen zyn.
De Vogel die zwaarst op de hand is, is de beste, dat is, die onder de Vogels van
dat zoort zwaarst is; want by voorbeeld een Hazelbaai is zwaarder dan haar Mannetje,
en dus van de anderen.
Een Roofvogel moet vol zyn, want die volheid is een teken van zyne deugd; en
men zal aanmerken, dat als men zelf de Vogels in de lucht zal doen vangen, het van
dienst is, dat ze gans zwart zyn, en datze niet dan de helft van hunne staart uitsteken,
om datze dan ’t wild beginnen te kennen, zy niet schreeuwen, en door dat middel
goede Vogels kunnen worden.

Hoe men ze houdt.
Deze voorzorg zynde gedragen, zal men bevel geven, dat men ze zo schielyk als
mooglyk is brenge: waar na men ze in een plaats zal brengen, waar in men twe zeer
grote vensters heeft, die van buiten zyn als een Kooi, waar door ’t dier de zon kan
krygen.
Die vensters zullen elk een kleine stok en kleine zoden hebben, waar op die Vogel
rusten kan. Buiten die stokken zal men nog anderen in ’t hokje zetten, waar by een
Bak met water staat, die ontrent een voet, of anderhalf diep is.
Men zal als een wezentlyk stuk, ter behoudenis van die Vogels achten, dat men
dat water om de twe dagen verversse, op dat het niet stinke, want anders zoude het
de Vogels kwaad doen.
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Deze Bak zal rondom Rivier-zand, en Rivier-keitjes hebben, als iet dat nodig is om
ze te beginnen bekwaam tot den roof te maken.
Eer men jonge Vogels opsluit, moet men ze eerst wapenen; schryvendeze, ten
hunnen aanzien, een soort van levenswyze voor, zal men oplettend zyn, dat men ze
alle dagen, ’s morgens ten zeven uren, en ’s avonds ten vyf uren, en altyd op de hand
eten geeft, om ze te gewennen, en hen daar door den Mens te doen leeren kennen.
Als men zulke voorzorgen draagt, zullenze half geleerd zyn, als men ze de
noodzakelyke onderwyzingen wil geven, om ze volmaakt te maken, en doen vliegen
met goeden zwier.
Men moetze geven ’t vlees van jonge Honden en Katten, die nog zuigen,
Duiven-kiekens, het geen men moet hakken. By gebrek van zulk vlees, geeft men
ze vlees van een Koei, of Schaap met een Ei gehakt. Dit geeft veel tot het krygen
van goede pennen.
Om in Vogels van dien aard niet bedrogen te wezen, moet men als men ze brengt,
en ’t over de prys eens is, laten ontkappen, en zien of de ogen fraai en gezond zyn;
daar na den bek open doen, om te zien, of ze rood zy, zo wel als de tong. Want die
Vogels krygen vervaarlyke kankers.
Men zalze daar en boven na de Kroppen voelen, om te zien, of ze die niet klonterig
hebben. Men zalze dan doen genezen; en vooral zal men ze in de wind brengen, om
te zien, of ze wel vasthouden, want als zy daar wel tegen kunnen, en daar ’t hoofd
wakker tegen zetten, is ’t een goed teken.
Men erkent, dat een Valk goed zy van aart, als deszelfs afgang geregeld zy, niet
dik, en dat hy na ’t verteren zyne Drek lymig en niet droog maakt.
Deze Vogel toont gezond te wezen, als men ze ziet zich styf op hun blok houden,
dat met Laken bekleed moet zyn, op dat hy het Voeteuvel niet kryge, of wel, als hy
met zyn bek van zyn onderste tot aan zyn eind, de vleugels schoon maakt, welke
glinsteren moeten, als of ze met een vocht besmeerd waren.
’t Is ook een goed teken in die Vogel, als hy recht op zyne pooten staat, dat hy
noch over de ene, noch andere kant waggelt, anders is hy ziek.
Eindlyk moet men toezien dat de aders, die aan de wortels der vleugelen leggen,
matige beweging hebben; dat hem de tong niet beve, en dat hy niet zy van de
kortborstigheid Pantois aangetast; ’t geen een teken in hem is, dat hy van vreemde
hitte gekweld wordt; of dat hy van gene grillingen worde overvallen. Dit ziet men
als hy de ogen sluit, de ene na de andere voet opligt, en de veders op den rug bol
zyn.
Zo de drek groen is, moet men’er zich niet mede belasten, want het is een teken
van den dood; zo wel, als wanneer hy zich met de vleugels boven’t blok niet kan
verheffen.
Men handelt alle Roofvogels byna op de zelfde wys, uitgenomen dat men op de
Valken zo lang niet past, als op de Trekvogels.

Wat men in acht moet nemen, als men Roofvogels zal leeren.
Als men een Vogel heeft, gelyk we zeggen, kiest men een plaats voor de zelfde. Men
heeft ten aanzien van jonge Vogels gezegd, dat men ze in een Vertrekje met twe
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vensters moet zetten: maar dus moet men niet te werk gaan met Vogels, die geleerd
zyn: want de beste Regel is, ze terstond in een donkere plaats te zetten, om ze leerzaam
te maken, of men bindt hun de ogen met een Naalde en Garen. Zie op wat wys.
Neemt een Naalde, waar in een fyne draad is: doet den Vogel by den bek houden;
steekt hem daar na de Naalde door ’t ooglid, recht voor ’t oog, en minst na aan den
bek, op dat hy van voren zie.
Als men dit doet, draagt wel zorg dat gy ’t Vel vat, dat onder de Winkbraau is, dit
in acht zynde genomen, steekt de Naald in ’t ander ooglid; haalt dan de einden van
uwen draad deur, en maakt het op den bek vast, en snydt den draad by de knoop af,
en draaitze zo, dat de ogenleden zo hoog zyn opgeligt, dat de Valk niet dan van voren
zien kan.
’t Blok daar de Valk op roest, moet noch te groot, noch te klein zyn; maar zo, dat
het de pooten vullen kan, zonder dat ze enig ledig hebben; en men moet aanmerken,
dat hunne klaauwen by malkander kunnen komen, en zich sluiten met hunne
Klaauwen.
Die Vogels moeten op dat blok vast zyn met de voet aan een reep, die wat los is,
op dat zy gins en weer vliegende, de vryheid hebben van daar zich op om te keeren;
anders zouden ze gevaar loopen van te bezeeren.
Als men verscheiden Valken op een Blok zet; neemt men een Reep waar mede
men ze bindt, zy moet een voet, of anderhalf lang zyn.
Men stelt dat de wyze, hoe men een Vogel leert is, ze op de hand te dragen, als de
dag begint, of ’s avonds om ze stouter te maken, en dat ze voor mensen niet vervaard
worden.
Men draagt ze deurgaans op ’t eind van de rechter hand, als op die, waar mede
men ze best kan opschieten.

Om Vogels te leeren.
Om te maken, dat een Vogel wel geleerd zy, moet hy een mens wel gehoorzamen;
hy moet wel willen velen, dat men hem de kaper op zet; dat hy van ’t eind van zyn
Tou gaarne om de hand kome van hem, die hem leert; dat hy gereed zy om op ’t wild
te vallen, daar men hem op heeft geleerd, en eindelyk, dat hy allengskens gewenne
tot alles, dat hem de Valkenier eist.
Zo men Valken heeft, die leerzaam zyn, en men zeer goed voor hun stuk kan
maken, zal hy die ze bestuurt, dit daaglyks gewaar worden. Zo dat hoe wreder zy
zyn mogen, zy Vogels worden die wel leeren. Die zorgen duren een maand, en wat
min-
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der; maar zo ze na dien tyd de jagt niet leeren, is’er niet goeds van te wagten. Dus
laat men ze dan als kwade Vogels varen, daar men geen werk van maken kan.
Alle de Valken, ’t zy ingeboren, of Trek-vogel, worden op ene wys by na
onderwezen; behalven dat men de eerste zo lang niet op past, als de anderen; en zo
dra men een Vogel heeft gekozen, of dat men ze met het Net gevangen heeft, moet
men ze van een Stelzel beltjes en een Kaproen voor zien, dragen ze drie dagen en
drie nachten zonder ophouden; niets is’er bekwamer om ze hunnen aart te doen
vergeten.
Terwyl men ze dus handeld, moet men ze zoeken gekaproend de kost te geven,
en als men ziet dat de Vogel begint te eten, zal men hem met Peperwater wassen.
Dit is een gemaklyke wyze om ze vry en leerzaam te maken, en een goed middel om
ze voor de Luis en Myter en andere ziekten te bewaren daar de Valken aan
onderworpen zyn.
Als men ze heeft met Peperwater gewassen, laat men ze by ’t vuur drogen, men
dekt ze van tyd tot tyd met een wyd Kaproen, om ze te laten het hoofd bieden, en als
men zal zien, dat ze beginnen van ’t Blok op de hand vliegen (’t geen veel gevorderd
is) zal ’t goed zyn ze de Lokvogel in de kamer te laten zien en daar op eten te geven.
Als de Vogel begint de Lokvogel te kennen, brengt men hem na ’t veld met een
tou aan de hand, dan moet men hem de lessen verdubbelen, naar dat men ziet dat hy
in staat is om aan te nemen.
Gelyk de Valkejagt te Paard en met Honden geschiedt, zo draagt de Valkenier
zorg, dat hy ze laat zien, om aan die beesten gewend te worden, die anders die Vogels
zonder die voorzorge verwilderen zouden.
Als die Vogel begint te komen na de Lokvogel toe, zo ver als het tou lang is, moet
men hem ’s morgens den Tuin geven op de koude steen, of eer men hem de Kapproen
afneemt, men geeft hem een brok en ene andere als men hem de Kaproen heeft
afgeligt.
Om te weten of hy al gewend is, moet men allengskens hem naderen, en dus
voortgaan tot dat men zie, dat hy in staat is, om buiten het tou te zyn. Midlerwyl eer
men hem geheel vry laat, geeft men hem een Hoen te dooden, die in veren na de
kleur van ’t wild gelykt, daar men hem toe schikt om te vangen.
’t Gebeurt somwyl in zulk geval, dat de Vogel blaast en byt; dan verleert men hem
zynen kwaden aart, met hem een Kalkoens vleugel te geven op de hand. Dit middel
gebruikt men, als men Valken vindt die moeilyk leeren; dit maakt, dat men ze de
ogen naait.
De boosaardige Vogels dulden kwalyk dat men ze de kap opzet, of om dat ze van
nature wild zyn, of dat ze in ’t begin kwalyk geleerd zyn.
’t Is waar dat die Vogels dus geregeerd, en door behulp van de Kalkoensvleugel,
waar op men ze aast, genoodzaakt zyn goedertieren en zacht te worden.
’t Is goed ze de ogen, gedurende den nacht, los te maken, op dat ze het licht zien;
daar na ze het hoofd te dekken met hun Kaproen, gelyk te voren. Dus stelt men hem
toe , op dat men ze by nacht den slaap belettende, en ze door goede kost onthalende,
maakt dat ze goede Kaproendragers zyn.
Men heeft Valken waar in die fout meer geworteld is; vervolgens zo een nacht
niet genoeg is, om ze dezelve te doen verliezen, kan men’er vier gebruiken; onthalende
ze gedurig, of met de Kalkoenvlevgel, of met de kost, en vervolgens vermoeid van
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niet te slapen, houden ze op van wild te zyn, en ondergaan gewillig de Kaproen, die
men ze dikmaal op en af moet zetten.
Na dat men de Vogel, den tyd van vier dagen, heeft handelbaar gemaakt, en
gemerkt, dat hy zyne natuurlyke wildheid begint te verlaten, begint hy, gedrongen
door honger, zelf te eten. Men moet hem leeren de stem kennen van die hem regeert,
en men gebruikt ten dien einde een levend Hoen, dat men op een donkere plaats zet,
daar hy echter een weinig luchts heeft, om te maken, dat het de Valk ziet. Gevende
daar na dat Hoen ten prooi, moet men onthouden, dat men de Valk op de hand moet
houden, fluitende, of sprekende daar tegen gelyk men ’t goedvindt. Eindlyk, na dat
men ze heeft gekaperd, moet men de deelen van een Vogel geven die minst vleessig
zyn, omze te doen scheuren, en door dat middel ze hongerig te maken.
’t Is niet genoeg, dat een Valk de stem zyns Meesters kent; hy moet ook weten,
wat voor een spys men hem moet geven, op dat hy ze ziende, daar terstond op valle.
De Valkenier moet ten dien einde met de rechterhand het vlees nemen, ’t geen hy
hem wil geven, lichtende het omhoog; al sprekende, of fluitende tegen hen, zal hy
’t den Vogel toonen; zo hy ziet dat hy graag na vlees is, zal hy ’t hem toereiken, en
laten hem’er een mondvol, of drie van nemen. Deze kleine behandeling zal hy dikmaal
herhalen, tot dat de Vogel zyne kost kent. Als hy oordeelt, dat hy zyne krop zal
hebben opgevuld, zal hy elken dag des avonds zorge dragen, dat hy ze geeft een
middel van Kottoen, of Veren, van een Boon grootte, om den buik te ontlasten.
Men heeft ondervonden, dat men om een Valk moed te geven, niet te doen had,
dan hem een Kuiken te verscheuren te geven, en hem een weinig de Kaproen los te
maken; daarna op de aarde leggende, het kuiken omhoog te houden, en de Vogel al
fluitende, of sprekende te roepen.
Om hem nog meer tot de Jagt aan te zetten, toont men hem twe, of driemaal een
Hoen, en ontkapt hem zo menigmalen; men geeft hem dat eten op den grond, op dat
hy’er op nedervalle; men haalt hem’er niet te min zo menigmaal af, als hy daar van
begint te eten; men schreeuwt ten dien einde hard, krygt den Vogel weder, zet hem
de kap zo schielyk en vaardig op, als men kan.
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Hoe men den Vogel aan den Lokvogel leert wennen.
Na dat men de Valk heeft geleerd op de prooi van drie, of vier schreden tnssenwydte
te vallen, en hy geleerd heeft, om daar van in een donkere plaats te eten, moet men
hem gewennen om den Lokvogel te leeren kennen.
Om daar in te gelukken, moet men daar ’t vlees op vast maken, en de Valkenier
in de donkere kamer komende, daar de Valk is, zal hem de kap een weinig los maken,
daar na’er drie, of vier passen van daan gaande, zal hy de Lokvogel op de helft van
den band nemen, daar hy aan vast is.
Dat gedaan zynde, gooi uwe Lokvogel een reis drie, of viermaal in de lucht, gedurig
drajende en roepende de Vogel sterk, die men dikmaal de kap afneemt; daar na de
Lokvogel wat verder gojende, begint die Vogel, door de stem zyns Meesters aangezet,
te gehoorzamen.
Zo ’t gebeurt, dat de Valk op het wild valt, moet men ze hem laten op zyn gemak
verscheuren, en zelfs hem toejuichen al fluitende, of hem sterk toesprekende. Daar
na hem nemen met het vlees dat aan de Lokvogel vast is, hem zachter maken met de
Kalkoen vleugel en hem daar na weder op de hand nemen, om hem te kappen.
Als men ziet, dat de Valk in ’t duister den Lokvogel kent, en zonder onderscheid
dood, of levend wild aanvalt, brengt men dien Vogel in een vlakte, daar men gene
Boomen ziet.
Maakt daar uw Kuiken op den Lokvogel vast, en de Valk aan den toom, zult gy
de kap van uwe Vogel een weinig afdoen, en een weinig na het vlees toekomen;
nodigende hem een weinig met uwe stem.
Terwijl uwe Vogel dus graag gemaakt wordt op ’t vlees, moet hy die hem
onderwyst daar een trede, of vyf van daan gaan, en zo te werk gaan met roepen, dat
de Vogel de Kap af doet, waar na hy de Lokvogel neemt, en die in de lugt gooit
schreeuwende nog hard.
Zo hy ziet dat hy daar op valt, zal hy hem daar op wat laten oeffenen, en daar van
laten eten vooral van ’t brein van ’t Hoen, waar op hy zich terstond vast maakt. Zo
’t Hart en Lever nog geheel blyven, en zy geraakt zyn, zal hy’er hem een brok van
geven, en hem gedurig aanzetten om hem daar van te doen eten, schreeuwende gelyk
zyne gewoonte is.
Eindelyk, na dat hy de Vogel heeft met de Lokvogel te eten gegeven, den tyd van
twe, of drie dagen, in de volle lucht en in ’t open veld, en dat de Vogel, door ’t aas
gelokt, dat daar aan vast is, de Valk op zyn bevel op de hand komt, moet hy in de
plaats van vier schreden, daar tien, of twaalf van daan gaan, en hem een klein Vogeltje
laten zien, dat aan den Lokvogel vast is, en daarna daar daaglyks verder afgaan, en
daar door zal de Vogel zich laten lokken en leerzaam worden.
Als de Vogel wel is onderwezen, en zonder onderscheid op alle Wilt valt, dat is,
op dat, waar op men hem leert, dan zal men hem leeren wat honger lyden, op dat
men hem weder in ’t Veld brengende, hy te grager op de Lokvogel zy.
Dan zal de Valkenier de Vogel te Paard aan zyn tou houden, zo dat’er niets zy,
dat hem belet om op den Lokvogel te vliegen, daar na in het gezicht van de Valk
daar van daan rydende, zal hy hem ’t teken geven, op dat de Vogel zich een weinig
ontkappe.
Dit gedaan zynde werpt de Valkenaar de Lokvogel omhoog met een hard geroep;
daar na als de Vogel de Kap gans kwyt is, en hy komt op hem te vliegen, die hem
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op acht passen ontrent waarneemt. Gooit hy de Lokvogel voor de twedemaal omhoog.
Zo’er de Vogel zich aan vast maakt, zal hy hem laten eten zo veel hy wil, daar na
van ’t Paard gestegen, zal de Valkenier by de Vogel komen, om hem nog meer en
meer aan te zetten, om te eten van ’t wild.
De Valk dus een dag twe, of drie geleerd zynde, als men ziet dat hy’er met geweld
opstort, en dat hy op ’t vlees gezet is, moet men den volgenden dag, na dat hy is
hongerig geworden, des morgens na ’t Wild brengen, daar na, dewyl hy is een
gewende Vogel geworden, zo ontneemt men hem den draad, en hem de Lokvogel
naar gewoonte getoond hebbende, begint die Vogel in ’t byzyn van hun, die’er na
zien, zo vry als hy is, en op de stem van zynen Meester op de Lokvogel een aanval
te doen, waar op men hem zo veel laat nemen, als hem goed dunkt, en dus met
oeffenen daaglyks voortgaande, kan men zeggen, dat hy in den tyd van een maand
een welgeleerde Vogel begint te worden.

Hoe men de Valk opgooit, en hem noodzaakt zich van de aarde te begeven.
Als de Valken zo gewend zyn, als we zeggen, en naar hun welgevallen weder na de
Lokvogel komen, geeft men ze Belletjes min, of meer groot, naar dat ze min, of meer
moedig zyn; en zelf is ’t beter ze te grote, als te kleine te geven, tot dat men de kracht
van die Vogelen kent.
Als men ze dus heeft gewapend, brengt men ze gelyk te voren in ’t veld, en doende
alles wat gezegd is, vooral ten aanzien van de Kap, ziet men dat hy door de stem des
Valkeniers, die te Paard is aangemoedigd, de vleugels slaat, en zich op de hand begint
te bewegen; vervolgens verliest men geen tyd om ze te ontkappen, en hem vryheid
gevende zet men hem met den bek in de wind, op dat hy deze gemaklyk nemende,
gemaklyker zouden kunnen na boven komen. De Valk zal somtyds dan omhoog
vliegen, en met goede zwier omzwerven. Dit gedaan zynde moet men terstond den
Lokvogel in den wind opgojen, en roepen zynen Vogel met harde stem.
Maar zo die Vogel begint op de wind te dryven, moet men van ’t Paard afklimmen,
en hem van dat wild laten eten, en hem zacht, en van goeden aart maken, door hem
te lokken op de Kalkoen vleugel.
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’t Gebeurt somwyl dat de koppige Valken zich niet van de hand willen begeven, en
datze in tegendeel op den grond vallen, en daar een Zode grypen.
Men bestuurtze ondertussen, als men hun voorgaat te Paard, en ze met een stok
jaagt, dan komenze terstond weder op de Lokvogel, of men geeft ze iet lekkers, na
dat men ze gegrepen heeft.
Zo alle moeite om een Valk leerzaam te maken onnut is, zal men een plaats zoeken,
daar zeer veel Krajen, Tortelduiven, en andere Vogels van dien aart, komen. Daar
zal men de Vogels op de hand brengen. Men zal hun de Kap wat los maken. Daar
na ze brengende na de Vogels toe, zal men hun schielyk de Kap afdoen, en ze daar
op werpen op den tyd, als zy willen wegvliegen, op dat de Valk, op hen de jagt
doende, een vry grote vlucht neme.
Terwyl dus alles gedaan wordt, moet de Valkenier een Eendvogel by de werke
hebben, en na ze de grote vleugels by een te hebben genomen, moet hy ze beide met
de rechterhand vatten, by dat deel der vleugels dat op de rug is.
Daar na toont men dez enaan de Valk roepende hem hard, en op de gemaklykste
plaats, die mooglyk is, om hem te noodzaken daar op te vallen. Men gooit die
Eendvogel in de lugt, aan den kant daar de Roofvogel vliegt, op dat hyze zie; en als
’t gebeurd, dat de Vogel hem de achterklaauwen geeft, moet men hem daar van naar
welbehagen laten eten, en moedigen hem al sprekende daar toe aan.
Als de Vogel dus op de Prooi is geleerd is, geeft men hem een warme beet van de
Hersens des Eendvogels, daar na de Tong, Hart en Lever, en als hy daar van gegeten
heeft, zal men de Dy nemen, om ze hem te laten verscheuren, als hy op de Hand is
gekomen, en zo veel, als ons goeddunkt voor den honger.
Men zal hem van die Kost, niet dan met matigheid geven, omze te beter te kunnen
in de Krop krygen. Men doet dit twe, drie dagen aan een , en tot dat hy zyne vleugels
uitspreidende, de Vogel schynt te willen afvliegen.
Gelyk’er Valken van een leerzamen aart, en min leerzame zyn, zo ziet men’er
somtyds, die de kneep de eerste, of twede sprong al weg hebben; zo dat, als dit
gebeurt, men twe, of drie jonge Eendvogels moet hebben, en’er zo vele Luiden
moeten zyn op verscheiden plaatzen, om de Valk te kunnen doen vliegen.
Die, na wien die Vogel zyne vlugt zal nemen, moet niet nalaten, hem de jonge
Eendvogels toe te werpen. Zo hy ziet, dat hy daar op valt, is ’t een bewys, dat hy
zyne fout verleert, en dan (gelyk we verscheiden reizen hebben gezegd) zal men hem
naar zyn pleisier laten eten, sprekende hem altyd, om hem daar toe aan te moedigen,
aan. Maar zo na drie, vier dagen, hy nog weinig te vertrouwen schynt, moet men
hem als een Vogel wegdoen, die nergens goed toe is.

Hoe men een Vogel op de Lokvogel leert, en enige aanmerkingen op Vogels,
die men leert.
Als de Valk zo geleerd is, als wy gezegd hebben, is ’t goed hem op de Lokvogel te
brengen, daar op vast te zetten, en eindlyk hem te noodzaken op de hand te komen,
zonder daar toe geroepen te zyn.
Om daar in te gelukken; na dat de Vogel twe, of driemaal zyne vlugt genomen
heeft, en zo veel malen neer is gedaald, neemt men hem op de hand, geeft hem daar
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vlees van een Kuiken, dat hy zelf gehaald heeft; en hoe men hem koppiger en wilder
vindt, hoe men hem meer moet roepen, als hy is te hoog gevlogen, en hem zo veel
als mooglyk is beletten, dat hy bedrogen worde: want, zo men daar geen zorg voor
draagt, beurt het dikmaal, dat hy in de plaats van op de Lokvogel te komen, hy een
ander Wild volgt.
Men vindt dikmaal Valken, die lui in ’t vliegen zyn, om dat ze te vet zyn; dan
handelt men ze op een wys, die met hun overeenkomt. Dus, na dat men ze heeft op
’t Wild laten vallen, en terwyl ze nog bezig zyn, met het te vatten met de achterklaau,
zal de Valkenier een Kalfshart, of de Lever van een Hoen koud hebben, dat doen in
een Vogel, die men levend moet snyden in vieren, om ’t van ’t Bloed van dat stervende
Dier nat te maken, daar na ’t de Valk te eten geven, als hy met de Herzenen geaast
is, en met de Ingewanden van ’t Dier.
Eer men dat Hart, of Lever aan die Valk geeft, moet men ’t in de kleine Veren
winden, die rondom de Borst van ’t Kuiken zyn, en ’t hem dus aanbieden, eer hy de
Vogel verscheurt. Men gelooft, dat dat middel goed is, om de slymerigheid van den
Roofvogel op te drogen.
Somtyds wil de Valk zyne Bellen af doen; als men dat merkt, moet men hem te
Paard volgen, en hem na de Lokvogel roepen. Zo hy weder op de hand zyns Meesters
gewillig komt, moet men hem graag maken, hem enig Wild te verscheuren geven,
en hem een goede brok, niet alleen van dat Wild geven; maar hem ook lokken op de
Kalkoen-vleugel, door dit middel bedaart men hem.
De Roofvogels, die meest aan ’t volgen onderhevig zyn, zyn de Valken,
Gier-valken. Zy komen weinig op de vlugt, in de plaats, dat de Hazelbejen en
Reiger-valken, daar natuurlyk aan gewend zyn, ten zy men ze kwaad van aart gemaakt
heeft. Zie daar, buiten de manier, die we opgegeven hebben, om Vogels te roepen,
nog ene andere, die niet min zeker is.
Als dan die gier de Valk overkomt, blyft men op de plaats, daar de Vogel
geklommen is, en zich op de vlugt heeft begeven; men let, of hy weder komt, ’t geen
hy gewis doen zal, zo’er een bekwaam Valkenier ’t werk beleidt.
Als men met verscheiden Jagers is, moet men de Vogel na den kant op steken,
daar men wil, dat hy zich heen wendt, lokkende hem gedurig, en roepende hem met
levendig Wild weder; gedurig gereed, om ’t hem zo dra te geven, als hy zal weder
zyn gekomen. Dit is ’t rechte middel, om hem stout te maken, en niet om hem een
nieuwe vlucht te doen nemen.
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De Jager, die op de plaats is gebleven, daar de Vogel zyne Bellen heeft afgegooid,
zal niet nalaten, ze op gezegde wys te lokken; zo de Vogel, die men zoekt wel geleerd
is, zal hy na verscheiden hoge vlugten wederkeeren.
Zie daar nog een fout, waar in de Valken somtyds vallen. Hun gebeurt het honger
te krygen, of uit een natuurlyke eetzucht, welke ze naaulyk kunnen verbeteren; dan
ziet men ze hun gevangen Wild verscheuren, en zo dra als zy zien, dat men by hun
komt.
Of dit gebeurt ook wel door gebrek van de Honden, als zy enig ongenoegen hebben;
daarom kan men niet te veel zorge dragen, om die Honden in hunnen plicht te houden;
en als een Valk verscheurt, moet men in de plaats van te Paard te komen om haar te
vatten, haar een Hoen, of dode Patrys voorwerpen, dat aan een toutje vast is.
Die Vogel, welke ’t Aas ziet, dat men hem geven wil, ver van Wild te zyn, wagt
den Valkenier af, die, zo dra hy hem weder heeft gekregen, hem een brok, of twe
van de Prooi moet geven, die men hem heeft toegeworpen. Dit doet veel, om hem
zyn kwaad gdrag te verleeren.
Men ziet dikmaal van die Vogels, welke zo gulzig zyn, dat als ’t tyd is, dat men
ze neemt, om eten te geven, zy ’t Hoofd om laag houden, en zich van de hand begeven,
vrezende, dat men ze de Kost zal onthouden. Maar men moet ze dan op den grond
den brok eten geven, en ze een weinig wyd kappen, op dat hen niets belette te eten,
men heeft dit geen driemaal gedaan, of men heeft ze hunne kwade manier verleerd.
Men heeft Valken, die niet willen dan op vlakten, en in schone Landen vliegen;
dit is de hoedanigheid van enen Vogel, die wel geleerd is. Zo men hem zo wil maken,
moet men hem eten geven in het diepste van ’t Woud; dit vier, of vyfmaal gedaan
zynde, zal men vinden, dat ze goed zyn, om overal te vliegen.
Men heeft twe soorten van Vogels, die men wilde noemt, te weten in de Kamer,
en in den Tuin. Dit verstaat men van ’t Land: want schoon men somwyl die Vogel
uit het gezicht heeft verloren, hy zal u wachten, als gy by hem komt, zo hy wel is
geleerd, ’t geen hy niet zoude doen, zo hy niet mak was, dan in de Kamer.
Dus is’er voor een Valkenier niets beter, dan zynen Vogel stout te maken; zonder
dat kan die Vogel geen vertrouwen op zyn Meester hebben; en zonder vertrouwen
is hy nooit wel tam te maken. Hy zal wel heen vliegen; maar zyne vlugt niet geregeld
zyn, als ’t op een wederomroepen gaat.
De Krem wil gelokt en stout gemaakt zyn, als de andere Vogels. Men moet hem
brokken van ’t Wild geven, waar op men hem zetten wil. Hy vliegt genaaid op Duif,
Patrys, Kwartel, Leeuwerk, Marel. Men houdt hem ’s Winters in een warm vertrek,
en legt hem een Hazevel op ’t Blok, op dat hy van de koude geen ongemak hebbe.
Van alle de Roofvogels, is’er geen, die vrypostiger noch hoofdiger is, dan een
Boom-valk. Dit maakt zyn tammaken moeilyker, dan die van Valken; maar men
gebruikt de zelfde manieren.

De verscheidenheid van vluchten, waar op men de Roofvogels, en hoe, leert.
Men heeft in de Valkeniers-kunst zevenderlei soorten van vluchten, waar op men de
Vogels leert. Te weten, de vlucht van een Scholfert, Reiger, de Kraai, voor open
Velden, Rivieren, voor de Exter, en voor de Haas.
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De vlucht van een Scholfert.
De Vogels voor die Vlugt, zyn de Gier-valken, om dat ze meer moed en stoutheid
hebben. Men doet daar ook somtyds de Reigervalk op vliegen, vooral, zo ze wel
geleerd zyn.
’t Eerste dat men doet, als men die Vogels leert op die vlucht, is ze te wassen met
peperwater, en hun een Kap die wyd is, op te zetten, om ze daar te gemaklyker aan
te wennen; en als zy op de Lokvogel wel geleerd zyn, gelyk we aangetekend hebben;
en als zy daar op beginnen te komen met den draad, geeft men hun de Spys twe aan
twe, om te maken, dat ze malkander kennen. Want het is’t wezentlyke van die Jagt,
dat’er onder die Vogels gene verwondering plaats heeft; ’t geen ze gewoon zyn, zo
men daar gene zorge voor draagt. Want zo ze de Scholfer komen te verlaten, weet
men niet meer in die Jagt, hoe men de wanorden, die voorvallen, zal verbeteren.
Die Vogels van goed vertrouwen zyn en wel geleerd op den Lokvogel, doet men
een Hoen dooden, dat in Veders naar die van een Scholfert gelyk. Daar door begint
men ze op het vlees te zetten, waar van men hun goede mondvollen geeft.
Des anderendaags vergenoegt men zich met ze graag te maken op de
Kalkoen-vleugel; daar na geeft men ze een Scholfert op den grond, na dat men ze
aan het tou heeft vastgemaakt, de klaauwen gekort, en de bek gemaakt, dat’er de
Valken zich niet aan bezeeren kunnen.
Die Valken dralen niet, om hunne Prooi vast te houden, waar van daan ’t komt,
dat men ze een Kuiken in de Poot geeft, om ze te beletten van het Scholfertvlees te
eten, dat hun niet eigen is.
Zo men merkt, dat ze met goede vaardigheid op den Scholfert storten, zal men op
een Boom, of een andere hoge plaats klimmen, welke zich dan op de plaats zal
bevinden, daar men de Vogels leert. ’t Is van daar, dat men de Prooi laat vliegen, op
dat de Valken daar kennis van krygen, en ook in die vlucht Vogels van goeden dienst
worden, als men eens werk maakt, van daar ter deeg jagt op te maken.
Men kan zich tot die Jagt ook van de Uil bedienen, om daar de Scholfert te lokken,
en kiezen daar een plaats toe, die zeer goed is, om hun te geven de eerste brok van
’t Wild.
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De vlucht voor de Reiger.
Men gaat hier met de Roofvogels eveneens te werk, als in de Jagt op Scholfers,
uitgenomen, ten aanzien van ’t Kuiken. Dit Kuiken moet Reigers Veders hebben; en
in de plaats, dat men ze de Scholfers ontneemt, om dat dit hun een gevaarlyk eten
zyn, laat men ze daar en tegen de Reiger eten, als hun gezond.
Om de Vogels in die Jagt volmaakt te doen zyn, moet men ze niet laten vliegen
daar op, dan om den anderen dag. Latende ze op den dag van stilzitten niets krygen;
maar ze in vergoeding daar van op den dag der jagt, goede cier laten houden; ze
goede brokken van hun Wild laten krygen, en zo doen, dat ze een Reiger al vechtende
vangen.
In deze Jagt moet hy nooit de Scholfert, of Reiger dan in de wind aantasten; en
als deze de grond zoekt, gooit men hem een hoogvlieger, om hem op te doen klimmen,
daar na een valler, en daar na een vatter.
Om de Reiger eer te doen klimmen, schiet men verscheiden Schnaphanen af; dan
geeft die Vogel die henen gaat, den Jageren het vermaak, dat men wagt.

De vlucht van een Kraai.
De Valken, en menigmaal de Slagttarzel, of ’t Mannetje van de Havik, zyn Vogels
die men op die Jagt gebruikt. Men verzeld den laatsten van twe Valken, en deze
Vogels getemd zynde, als gezegd is, geeft men ze een zwart Kuiken. ’t Is niet dan
’s avonds, en als men ze te eten geeft, dat men ze moet aanbieden.
Gelyk men ten aanzien van de Scholfert gedaan heeft. Moet men met den Uil de
Kraai lokken, en by gebrek van die Vogel, gebruiken een Ploeg waar by men Krajen
heeft. ’t Zoude op zyn beste zyn, zo men’er niet meer dan een vondt. Die Ploeg moet
voet op den grond hebben; daar na zet zich de Valkenier achter hem: Want de Krajen
laten zich van de Ploegers zeer naby komen, en hy is zo dra niet naby gekomen, of
hy werpt met ene hand na de Kraai in de lucht, en de Vogel zet zich op een vliegen.
Die vlucht is de gemaklykste van allen, ten zy men’er een wilde leeren, die zich
ophoudt; gelyk wanneer de Kraai een vlucht heeft genomen in de Boomen, en dat
de Vogel in ’t ophouden ze doet van daar scheiden. Dan vliegt de Kraai van Boom
tot Boom, en geeft al ’t vermaak dat men kan wensen.

De vlucht voor ’t Veld.
Deze vlucht vereist de meeste oplettenheid: Want vooreerst moeten de Vogels, die
daar in zyn onderwezen, niet alleen manvast, maar ook handvast zyn, om dat ze niets
zien, als ze heen vliegen en hangen. Hier van daan noemt men ze ligte Vogels.
Ten twede is ’t nodig, dat die Vogels wel tam zyn, en geleerd op de vlucht, en
zonder Tou. Men moet de Lokvogel bedekt houden, als men ze lokt. Men moet ze
een Kuike doen doden van Patrysveren, en geven ze daar goede brokken van.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Dit gedaan zynde , neemt men des anderen daags een Patrys: men bedekt hem
onder zyn Hoed, en maakt hem aan een Tou vast, om hem wel te pas te doen gaan
in een Akker, als de Vogels wel zullen zyn geleerd, en als zy hunne Prooi wel kennen.
Als men is op de plaats gekomen, alwaar men gelooft, de Vogels te kunnen
opschieten, laat men de Patrys heen vliegen, die men doet volgen; men laat hem los,
als men een goede brok aan de Valken van een andere Patrys geeft, die in’t leven is,
en men in de Valke-vlucht heeft.
’t Gebeurt somwyl, dat de Patryzen niet heen gaan; daarom, als de Vogels wel in
staat zyn, om te kunnen vliegen, gooit men ze terstond van de hand, een goede koppel
Patryzen na, die vry ver is, en werk maakt, om zich te behouden, op dat de Vogels
klimmen, en zich hoger houden.
Men moet hier heel oplettend zyn, om de Vogels te dienen, om ze een goede Kost
te geven, en letten, dat een ligte Vogel nooit meer, dan ene Patrys moet vangen, ten
zy men te vore had aangemerkt, dat hy wel in ’t vlees waar.
Voor de Vogels, die snel vliegen van de hand, doet men een Patrys onder den hoed
dooden; om ze hun Wild te leeren kennen. Daar na, en als men ’t vermaak van de
Jagt wil doen hebben, zoekt men in een veld de Patrys, dicht by een Kreupelbosje,
op dat de Vogels op hun gemak, en wel vliegen.
Men heeft bevonden, dat men die Vogels ’s morgens latende tuinen, en zich dikmaal
baden, dit een goed middel waar, om ze moedig te maken, en wel te doen vliegen.
Wat de eerste manier van vliegen op ’t veld aangaat. Men gebruikt gemeenlyk
Valken, Slagttarzels, Reigervalken, Hazelbaje, en wyfjes Hazelbaai.

De vlucht voor Rivieren.
Als men Valken voor de Rivieren heeft gekoren, maakt men ze tam, men zet ze een
oude Kap op. Men maakt ze manvast, draagt ze op de hand, en laat ze niet afgaan,
voor dat men ze geleerd heeft, zich op vlees te zetten. Dit gedaan zynde, moet men
op die wys heen gaan, dat die Vogels u niet zien, als men ze op iet verhevens gezet
heeft. Daar na ze zachtjes ontkappen. Men laat ze een stuk al lokkende geven, eer
zy ze kennen; en tegen haar sprekende, moet men ze daar na op de hand doen springen,
naar dat men zoude oordeelen, dat ze zyn geleerd.
Als drie, of vier dagen met dat doen verlopen zyn, en naar dat men hunne stoutheid
heeft gezien, laat men ze tuinen op Steen, na dat men ze de Kap heeft afgenomen,
en eten gegeven, eer hy u gewaar wordt. Daar na u omkerende, geeft men
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ze telkenmaals een brok, men haalt ze weg, zo dat ze verlangen na die hen bestuurt.
Daar na laat men ze gaan, gaande telkens zo te werk, dat ze hem niet zien, die heen
gaat, voor dat hy weer is gekomen, en tegen hem spreekt.
Zo men des anderen daags merkt, dat ze den Valkenier verwagten, moet hy hem
eten geven op den Lokvogel, om hem daar na te lokken tussen twe Mensen, en gelyk
ze niet missen de Lokvogel te vinden, zo geeft men ze een jong Kuiken te dooden.
Enige dagen daar na, is ’t goed te Paard te gaan zitten, om ze een twede te dooden
te geven, en daar na ze al lokkende te doen wederkeren, en de Handschoen op de
Laars te slaan; en zo ze dan niet schrikken, kan men ze lokken op zich zelve gelaten.
Daar na zoekt men een Meertje, of Beekje; en de Vogels aan den enen kant latende,
lokt men ze aan den anderen, op den tyd als men ze eten geeft; terwyl een van de
Jagers ’t Water met een Stok slaande, een Water-vogel in de hand heeft, en hebbende
hun de Lokvogel gelaten, doet men ze een toer, of drie doen, terwyl men tegen hen
spreekt. Daar na als zy op hun dreef zyn, gooit men hun de Water-vogel al roepende
toe, la, la, la, om ze daar naderhand een goede brok van te geven, en dus daar mede
twe, of drie brokken voort te gaan.
Na dat men ze dat eerste geleerd heeft, zoekt men de gelegenheid, om voor goed
te vliegen; hebbende ze gevonden, gooit men terstond de eerste van zyne Vogelen
weg, die, zo dra hy ze uit de Rivier gehaalt heeft, van de twede moet gevolgd worden.
Zo ’t gebeurt, dat ze hoofdig zyn, neemt men de Water vogel in de hand, werpt
ze al roepende, zo de gelegenheid goed is, weg, en gaat daar mede dus voort, tot dat
de Valk zyn Wild wel kent.
De Valken wel op ’t vlees zynde, gooit men de eerste Vogel, waar van men spreekt,
weg; en die een Vogel zynde, die zyne dingen wel doen kan, en wel gewend zynde,
dient voor Leidsman, om dus by beurte te jagen, en de andere aan de Jagt te helpen.
Zo deze Vogels, die men dan goede Vliegers kan noemen, en Vogels die stout
zyn, in ’t rond gevlogen zyn, en enige Prooi gevangen hebben; moet men ze daar
van niet laten eten. Maar ze die terstond ontnemen, en weder op de Jagt uitzenden;
dan is 't, naar dat ze zich verklaren, dat men van de deugd der Vogelen kan oordeelen,
welke men om hoog gooit, om zich op te houden, ’t zy voor de Rivier, de Exter, of
’t Veld.
Om die Vogels in staat te houden, doet men ze gemeenlyk de krop vol hebben,
eer men ze van den draad losmaakt; op deze wys moet men alle soorten van luchte
Vogels tot gewennen brengen.

Van de vlucht voor Exters.
Men maakt de Vogels voor de Exter gereed, gelyk die, waar van men komt spreken,
dat is, dat de Vogels wel gewend moeten zyn, en afgericht om na de beweging der
Lokvogel te vliegen, die men hun los laat.
Dit in acht zynde genomen, heeft men een Exter in de hand, die men weg werpt,
na dat men ze een reis, of drie heeft rondom laten vliegen. Men moet behendig hun
Duivevlees van onder de vleugels van den Exter geven, zonder dat de Vogel zyn
geveder gewaar wordt; want dit eens gedaan zynde kan het de Vogel in de war helpen.
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Men geeft de Vogel twe drie brokken van een Duif; als zy daar na op een plaats
komen, bekwaam om te vliegen; gooit men de bekwaamste Slagt Tarsel uit, om de
anderen op de jagt van ’t geval te brengen: want het zyn gemeenlyk Tarsels van
Valken, die bekwaamst zyn voor de vlugt van de Exter.
Als de eerste uitgezonden Tarsel twe, of drie toeren gedaan heeft, toont men hem
Exter, en na hem te hebben uitstel gegeven, gooit men de andere Vogels uit, doende
ze hun ten eerste zien; daar na ziet men, of men ze ook kan vatten, en hun doen eten
van de Duif, gelyk men gezegd heeft.
Na dat men de Tarsel voor de eerstemaal heeft opgeworpen, werpt men ze nog
voor een twedemaal op; en ze vier, of vyf toeren hebbende doen doen, doet gy ze de
anderen volgen, toonende hun gedurig de Exter, eer dat ze beginnen te vliegen. Na
dat ze gevlogen hebben, en als hy ze vangt geeft gy ze drie, of vier brokken van een
Duif, dat gy ze naderhand ontneemt, om ze weder op de vlugt te brengen, als te voren.

Van de vlugt op Haas.
Men ondersteld dat het een zeer welgewende Vogel zy, en waar aan niets meer
ontbreekt, dan op de Haze jagt onderwezen te worden. Doet ze ten dien einde een
Kuiken dooden, om hen ’t levend te doen kennen.
Als hy weet wat dit zy, neemt een levendige Haas; breekt hem de looper; en zo
men zo een dier niet heeft, neemt maar een vel daar van met stroo gevuld.
Dit vel dus toegesteld, dient als een soort van Haas, welke men met een klein toutje
aan de riem van een Paart vast maakt. Men moet op de rug van dat vel van den Haas
wat vlees doen. Dit, van ’t Paart, dat men aanzet, voortgesleept, schynt den Vogel
een loopende Haas te wezen, ’t geen de Valk nodigt om zich daar terstond op te doen
vallen.
Zo dra hy hem gegrepen heeft, moet men’er heen loopen om hem goede-cier te
doen van het Kuiken, dat hy gedood heeft, of van een ander waar van men zich heeft
voorzien. De Giervalken zyn onder alle de Jagtvogels wel de beste voor die Jagt.

Van voorzorgen, die de Valkenier moet gebruiken, om zyne Vogels gezond
te houden.
Om voor Jagtvogels goede zorg te dragen, moet men wel toezien, dat men ze brok
op brok
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niet geve, en grote brokken, voor al aan beesten, die in ’t tieren zyn.
Als die Vogels hunnen brok hebben deurgezwolgen, moet men ze hun eerst omlaag
laten deurgaan, dat is, wagten, datze de spys hebben verteerd, welke ze hebben
genomen, anders loopen ze gevaar van sterven. Zie daar de middelen, die men
gebruikt, om den buik te ontlasten.
Neemt een pint goede witte Wyn, doet daar vyf handenvol Alsem op; twintig, of
dertig Nagelen; alles in een wit wel toegemaakt Lywaat zynde gedaan, doet by dit
alles Garen, of Kottoen; laat het over klein vuur koken, tot het byna verteerd is.
Haalt’er daarna ’t Garen, of Kottoen uit, legt dit uit; laat het op een overdekte
plaats drogen, zonder by ’t vuur, of in de Zon te leggen; en bewaar ’t ten gebruike.
Dit Garen, of Kottoen is zeer goet voor verkoudheid, voor de Filanders en andere
ziekte. De Nagels en Alssem kunnen voor een twedemaal dienen, en men maakt
proppen naar dat men Vogels heeft.
’t Vlees voor Vogels moet gemeenlyk gehakt zyn, en men heeft ten dien einde een
Blok en Hakmes. Men moet het hun nooit geven, of men moet het te voren eerst in
de Zomer met koud, en in de Winter met laau water nat hebben gemaakt.
Aan ’t Halvlees moet noch vet, noch zenuwen zyn; men geeftze nooit Ossenvlees
alleen, maar men doet’er Schapenvlees onder. Jonge Kuikens is hun een goed eten;
oude Duiven makenze te grote vliegers, en te moedig. Daarom geeft men ze hun
node; of ’t moet in hun ruijen wezen, en als het koud is.
De dag der Jagtvogelen begint niet dan des avonds. Dit is de tyd, wanneer men ze
lokt, en een droge prop geeft, met een brok, of twe etens, naar den aart der Vogelen.
Men moet die Vogels op een stok in een gematigde plaats bewaren, ze ontdekken
als de kaars ontstoken is, zo om ze volk te doen gewend worden, als hun honden te
doen kennen.
De stok in kwestie zal tegen over de Schoorsteen worden geplaatst, op dat de
Vogels zich op de helderheid van ’t vuur, ’t geen men ’s morgens ontsteekt, uitrekken,
en groot maken; ’t geen in hun een teken van volmaakte gezondheid is.
Een Valkenier moet gaan de proppen opnemen, ze met de vinger drukken;
bedenken, of’er het water helder van zy, ze aan de neus brengen, en ruiken, of ze
geen kwade geur gekregen hebben; daar en boven zien, of ze geen kwaden drek
maken, en’er geen geel onder is; de Vogels op hunne stok helpen, ze lokken op de
Kalkhoen vleugel; ze een, of twe brokken doen nemen, wagtende zich ze vol-op te
eten geven; of het moet een dag van de Jagt wezen. Eindlyk zal hy van acht tot acht
dagen zorg dragen, dat hy hun vlees in Rhabarber doopt, dit zuivert hun
wonderbaarlyk den buik, zet de slym en kwade vochten af.
Om de Vogels in gezondheid te bewaren, en ze in staat van vliegen te behouden,
zal de Valkenier hun een reis, of twemaal in een week steentjes geven; dit is een
middel, datze natuurlyk gebruiken.
Zo de Vogels noch boven, noch onder in houden, zal men ze met een Pil genezen,
die zo groot is als een kleine Boon, en op deze wys gemaakt.
Neemt een once Manne, een drachma Aloë, zo veel Myrrhe; doet daar by een half
drachme Saffraan, zo veel Lorkenzwam en Rhabarber, met zes Nagelen. Stoot alles
onder een; maakt’er een deeg van; en doet die in een doos. Men geeft’er van aan de
Vogels, die van de verkoudheid, Filandres en Majen zyn angetast; of als zy zich
tegen ’t wild te sterk hebben te weer gesteld.
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Hoe men den Uil onderwyst.
Laat ons tans spreken hoe men den Uil onderwyst; dit is te komen op de hand eten;
en als hy daar aan gewend is, zet men hem in een Kamer, of Galerie, waar in men
twe houtten Blokken moet leggen van twe voeten hoog, die van boven als een Ezelsrug
moeten zyn, of gelyk ’t dak van een Huis, op dat de Vogels daar op roesten; ’t een
van deze houtten zal aan ’t een eind van de Kamer, of Gallery leggen, en ’t ander
aan den anderen kant. Men zal een dik Tou van een ping dik, aan ’t een eind aan een
Blok vast maken, ’t geen aan den anderen kant over ’t ander heen gaat; men zal daar
te voren een yzeren, koperen, of anderen ring aan doen, om’er een ander tou, of leder
van 3 voeten lang aan vast te maken, dat aan de poot van de Vogel vast is, gelyk in
een Vogel der Valkejagt. Deze ring moet zich kunnen langs het tou bewegen, van ’t
ene blok na ’t ander, om de Vogel dienst te doen, als hy wil heen gaan, en van plaats
veranderen.
Als gy begint dien Vogel te leeren, moet gy die blokken niet boven zes voeten van
malkander leggen. Daarna moet men ze van dag tot dag wyder van een leggen, om
ze beter te leeren, en ze niet loof te doen worden. Men moetze op den grond niet
laten zitten; daarom moet men het toutje naar de hoogte der blokken kort maken; en
omze te wennen van de ene op de andere plaats te vliegen, zult gy ze nooit op het
blok eten geven, daar gy ze op vindt zitten; maar aan ’t andere komende, zult gy ze
’t eten toonen, zonder ’t te geven, zo hy van plaats niet veranderd om ’t te gaan
zoeken; en als hy daar een weinig van gegeten heeft, gaat na ’t ander eind van het
tou, om hem te la- volgen, en laat hem ’t vlees zien; zo hy wel is onderwezen, zal
hy daar zo dra zyn als gy; alles wat ik van de Jagtuil gezegd heb, kan ook op de
Katuil toegepast worden.

Hoe men de plaats moet toestellen, daar men met den Uil een Net moet
spannen.
Als de Jagtuil wel is gewend, doet dan vyf, of zes pond tou op, dat een halve vinger
dik is, een Hakmes om hout te hakken en een dubbelde Leer; gaat dan na ’t land daar
men weinige grote Boo-
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men heeft; kiest’er een, die op zyn minst twe, of drie honderd passen daar van daan
is, en van rond om zeer wel van takken voorzien, gelyk een Neuteboom van
middelmatige hoogte, die wel breed uit gekroond is.
Een Boom om een Net te zetten gevonden hebbende, zet het zo als men in de
Figuur zien kan tot deze bladzyde behoorende; zo dat van den voet der stamme A.
af, tot aan de letter E. gene takken zyn, en de anderen even hoog van de aarde, en
van alle kanten ontrent een roede hoog; de onderste takken moeten worden
weggenomen, en alles evengelyk, op dat de Netten nergens aan haken; gy zult ook
acht geven, dat in de kroon des Booms geen ledige plaats zy, waar door zich ’t
Gevogelte op den Uil kan nederwerpen, als hy onder den Boom is: maar de Takken
en Bladen des Booms moeten gelyklyk verspreid zyn; of even ver van malkander.
’t Zou goed zyn, zo’er enige lage takken wat langer dan de andere waren, om daar
de toppen blaadloos van te maken; op dat’er de Vogel, die voorby vloog, op zoude
kunnen gaan zitten, op dat hy den Uil aan den voet des Booms, op een Blok zittende
zoude kunnen zien zitten. Dit gedaan zynde, vergadert alle de takken en bladen by
een, die zich omlaag op den grond bevinden, ver van daar; op dat zy de Vogels niet
verschrikke. Kiest drie Takken van onderen van den Boom, die een soort van driehoek
uitmaken, dat is, dat ze van drie hoeken gelyklyk evenver van malkander af staan,
als verbeeldende die, welke met de letter T. V. getekend zyn, en de derde, welke ik
onderstel achter den Boom te zyn. Maakt een spleet met het Hakmes in ’t eind van
elke van die Takken. Die spleet moet van de stam negen, of tien voeten af zyn. Zy
zal dienen, om een kleine wig van hout daar in te slaan, die aan ’t Net vast is, gelyk
ik te zyner plaatze zeggen zal. Men kan twe spleten in de achterste Tak doen. Dit
gedaan zynde neemt twe Blokken, waar van gy’er een H. onder den Boom vier, of
vyf voeten van den Boom zult vastzetten in de aarde, en het ander I. zal honderd
passen daar van daan in den grond vastgezet worden. Steekt daar na drie, of vier
Takken R.S. in den grond, nog drie voeten verder om voor een hutje, of schuilplaats
te dienen, waar achter de Jagers schuilen, en steekt achter elke Blok in den grond
een stok M. dan zal de plaats gereed zyn om ’t Net te zetten.

Op wat wys men de Netten zet, om Lokvogels met den Uyl te vangen.
Als de plaats dus is gereed gemaakt, gaat daar ’s morgens vroeg met den Uil, ’t Tou
en de dubbelde Leer na toe, welke gy zult stellen om na de Takken E. V. te klimmen,
waar in gy spleten hebt gemaakt. Neemt de houten Wig aan ’t eind van een der Netten
vast, en slaat ze ligtjes in de scheur V. brengt daar na de Leer, onder de achterste
Tak, en steek in een der scheuren de kleine Wig van hout vast, die aan ’t ander eind
van ’t Toutje van ’t zelfde Net vast is; dat op deze wys is gespannen. Neemt een der
Wiggen van ’t twede Net, en doet het in een andere spleet van de achter Tak. Brengt
nog de Leer onder de Tak E. T. en steekt de Wig, die aan ’t ander eind van ’t toutje
van ’t Net vast is, in de scheur T. Dan zullen de twe Netten, driehoeks wys, gespannen
zyn. Neemt daarna de Leer weg, en bindt het Tou aan den Stam des Booms, of aan
een Paal, dragende zorg, dat het ga over ’t midden van ’t bovenste van ’t Blok I. en
vast zy aan de Paal M, zo dat het wel gespannen staat. Men moet’er te voren een
yzeren, of koperen Ring aan gedaan hebben, waar aan ’t Leer, dat aan de twe pooten
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van de Jagtuil is, moet vast zyn. Dit alles zynde aangemerkt, zet den Uil op Blok I.,
en doet hem met het gezicht na den Boom zyn gekeerd.
Als de Uil dus is geplaatst zult gy u in uw Hutje begeven, en gy zult gedurig letten,
of de Vogel gene Vogels ziet; want ’t gezicht van Roofvogels is snelder, dan dat van
een Mens; en ’t is onmogelyk zo ver en hoog, als zy, te zien. Gy zult zien, dat de Uil
iet merkt, als hy ’t hoofd wat op zyde houdt, en na de lugt keert. Dan zult gy hen te
rug jagen, om hem te noodzaken zyn Blok te verlaten, en al vliegende langs de koort,
hem te doen zich op ’t ander Blok zetten, dat by den Boom is. De Vogel dat gedurende
dien tyd gezien hebbende, valt op hem neder om met hem te vechten, en ziende een
Boom, gaat hy daar op zitten. Na dat hy daar wat is uitgerust, en zyn vyand heeft
bezien, valt hy’er op: maar hy bejegent het Net, waar in hy geraakt, doet het vallen,
en wordt van ’t Net meer en meer overdekt. Men moet terstond’er na toe loopen om
hem’er uit te halen, op dat hy met worstelen geen vleugel breke. Gy kunt daar na ’t
Net weder zetten.
vogelkooi is een plaats van een Poel, Vyver, of Water, tussen ’t Land in, daar men
wilde Eendvogels, Pylstaarten, Smienten, en Talingen in vangt.
De Heer Willem Ockerts heeft’er een op een soort van een Klein Eiland gelegen,
dat aan den enen kant Dyk, aan den anderen Duinen heeft, en ontrent zeven Mergen
groot is, dicht by de Helder en Tessel.
De Kom, of Vyver daar ’t Watergevogelt in valt, maakt een soort van Zeshoek,
ontrent van honderd zeven en sestig en een halve roede Water, alwaar de Vogels ten
minste ten getale van 600 van allerlei soort in zyn, waar van’er twehonderd niet
kunnen vliegen, om dat men ze de grote Slagpennen van ene vleugel heeft
uitgetrokken, om te maken, dat ze daar altyd blyven; de andere vierhonderd zyn de
vleugel-veren maar afgesneden, na dat ze zyn tam gemaakt en geleerd hebben, op
een klein dryvend houdt hun best te doen, om andere wilden te bedriegen.
Men heeft’er vier kromme Graften, die uit die Kom, als Bokshorens loopen, en
zes roeden lang zyn, en aan de bolle kant met een Heg van Rys A zyn afgezet, die
een weinig na binnen van de
[illustratie]
[Plaat 73. pag. 1262. Fig. 1. VOGEL. pag. 1262. Fig. 2. VOGELKOOI.
F. de Bakker fecit, direx.]
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Graft overhang, en aan de holle kant met 10 kleine Heggen, van ontrent zes voeten
langte B, die de ene voorby de anderen springen, en aan elke Heg C. een klein heggetje
is, daar de hondjes D. moeten uitspringen, om de wilde Vogels te geleiden. De
Rustplaats, dat is de Kom, geschikt om de tamme Vogels eten te geven en te laten
rusten, heeft tussen elke Graft en bolle, of liever holle kant maken, welke elk een
halve maan, die op zyn midden wyd is, zeven en twintig voeten; om deze heeft men
kleine Banketten G, en boven op heeft men heggetjes van schering, van de ene tot
de andere kant H, en in ’t midden heeft elk een gat I. met een Plank K, dat men
openen en sluiten kan, daar de Hondjes op de rustplaats kunnen komen. De gezegde
Graften zyn 27 voeten hoog en breed, en krommen zich na achteren toe, alwaar ’t
Net L. vier voeten hoog is; en men heeft daar bogen met dunne latten van vier tot
vier voet aan den ingang, en 17 voeten wyd, en boven ’t water 17 voeten in ’t midden,
wordende allengskens na achteren toe lager, tot op vier voeten, alwaar van de ene
tot de andere kant een geteerd Net is gespannen N, waar van de mazen zo klein zyn,
dat’er de minste Vogel, die men is gewoon in de Kooi te vangen, niet deur kan. Men
heeft aan ’t eind van ene der Graften een Hok daar men wilde Eenden in tam maakt
en leert. Dit is een vierkant van water dat rondom van Heggen omringd is, en van
een Hek, dat van halve mans hoogte is. Dus leerenze Mensen gewend worden.
De Kooi is een Wandelperk, van allerleije soorten van Boomen en Boomtjes, zo
tussen de Graften aan ryen van vier voeten wydte in ’t vierkant, zo dat’er niet als een
kleine naauwe deurgang om de Eenden in de Graften te jagen, by de kleine heg over
blyft. Dit maakt dat men niet als een dicht Bos vindt, alwaar men een rond heeft van
Vrugtboomen bezet, dat 15 voeten wyd is. ’t Overige van de plaats, die zeven mergen
groot, en met verscheiden wandelwegen is beplant, die malkander kruissen, en 15
voeten aan alle kanten wyd is, is met hoge Hagen, en aan Perken beplant, en met
allerleije soorten van Boomen, om een donker Bos te maken, voorzien, daar Mensen
van wilde Vogels niet kunnen gezien worden, en die stilte aan de Kom geven.

Hoe men de Vogels vangt.
Men heeft ontrent 600 tamgemaakte Vogels, gesteld als boven is gezegd. Men went
deze met een klein vlottend Houdt op elke Graft leggende, en daar Kennipzaad op
is, van den enen na den anderen te zwemmen, al kwakende en geraas makende. Dit
goed door ’t groejen der vederen weder vlug geworden, mengt zich onder de wilden,
en brengt’er een hoop mede, en geleid ze zelf na de Graften, daar ze Kennipzaad
vinden, en aan dien kant die meest onder de wind is. De Kooiman houdt gedurig een
rookende Turf onder de Neus als hy boven wind moet gaan; anders zoudenze hem
ruiken. Dan laat men een klein Hondje deur een Hekje loopen, op de kant van de
Rustplaats. De wilde Vogels zien garen een Hondje, dat haairig en ros met wit is; en
hoe ’t dat meer is, hoe ’t beter voor die vangst is. De Vogels volgen ’t Hondje gedurig
al vliegende en zwemmende; en ’t Hondje springt van ’t een over ’t ander Hekje, en
om ’t daar toe aan te moedigen, krygt het gedurig een stukje, tot dat men aan ’t
naauwe eind komt; en als het voorby zekere plaats komt, laat men ’t bovengezegde
Net vallen dat op stond, en men neemt ze dan en breektze den hals.
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Voorts moet men aanmerken dat men om Vogels te temmen ze Kóórn, Rog en
Gerst moet geven, maar dat Kennipzaad best is.
Wat Vogels, of liever Eendvogels belangt, waar van men nog andere manieren
van vangen, op ’t woord eendvogel zien kan. ’t Bloed derzelve heet ingenomen, is
goed voor allerlei soort van venyn. Men neemt het ook droog in, in Wyn, ter veelte
van een dragma. De veders van Eendvogels zyn gezonder, dan die van een Gans. De
Borst, de Maag, de Lever worden voor ’t beste van het Eend gehouden.

Hoe men met de Eendvogels handelt.
Zemelen met water zyn goet, om ze vet te maken.
Of de Eendvogels van deze, of gene kleur zyn, doet niet met al, maar of ze groot,
of klein zyn. De grootste zyn best om jongen te fokken.
De Waarden zyn van de Eenden door een omgekruld Veertje op de staart
onderscheiden.
Met Eendvogels en Ganzen gaat men in ’t broejen even eens te werk.
De Eendekuiken komen den 31 dag van ’t broejen uit. Men past ze op gelyk de
Kuiken, uitgenomen dat men ze by ’t water laat.
Maar zy moeten’er kunnen uitkomen; men geeft ze Gerst, Brood, Kroost, Visjes,
enz. Men kan met voordeel Eenden houden, die geven voordeel. Zy beginnen in
Maart te leggen, tot den laatsten Mei toe, alle dag; en beginnen, op ’t eind van Maart
broeds te worden.

Westindise Eenden.
Deze zyn groter en frajer dan de Inlandse. De Waard is aan een roode ring te kennen
om ’t oog, en een dergelyke band op ’t voorhoofd. Zy broejen in ’t eerste jaar niet,
maar als zy tam zyn leggen ze en broeijen ze als de onze. Maar men geeft aan
Hoenderen de Eijeren uit te broejen; die mede den 31 dag uitkomen. Men geeft ze
kruim van Brood met gestremde Melk, ook Gierst en Gerst gekookt, men geeft ze
ook Zemelen daar in, op dat ze daar in slobbren.
De Inlandse Waarden maken geen werk van de Westindise Eenden: maar de
Westindise Waard veel werk van Inlandse Eenden, die veel kloeker en sterker Veugels
voortbrengen.
vogelaarsfluit is een Fluit van

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1264
een Vogelaar, waar mede men de Vogels nabootzende in hunne stem de zelfde lokt.
De Vogelaars fluiten verschillen naar de Vogels, die men wil lokken.
vogelbeer. Zie sorben.
vogels. Zie Gevogelte; of die men voor Huisgevogelte, en op de voorpleinen van
Heeren Hoven houdt, zyn Hoenders, Hanen, Kappoenen, Eenden, Kalkhoenen.
Schoon’er van alle Gevogelte op zyne plaats is gesproken, zullen wy’er hier weder
van spreken, om niets te vergeten, van ’t geen nodig is; te weten, als men op een
Landhuis woont, en men daar zyn voordeel mede zoekt te doen. Zie mesten.

Geheim om ’t Vlees van Kiekens, Kapoenen, Patryzen, Duiven, Faisanten,
Hoenderen, jonge Eendvogels, Tortelduiven, Leeuwerken, Lysters, en andere
Vogels; desgelyks van Geiten, Hazen, Konynen, jonge Varkens, en dergelyke
Dieren geneeskrachtig te maken; zo dat ze zachtelyk het lighaam van alle
overtolligheden ontlasten, en zonder hoofdpyn, of ander kwaad.
Uit het geenwe te voren hebben gezegd, en daar geleerd, is ’t gemaklyk af te nemen,
dat de mening van hun, die staande houden, dat de deugden en hoedanigheden, die
aan een zeker soort van zaken gegeven, door hunne wezentlyke hoedanigheden, die
in de gematigdheid, en de eigenschap der stof gelegen zyn, aan een andere zoort niet
kunnen gegeven worden, met de rede niet over een komt; gelyk we door veelvuldige
voorbeelden van mengsels kunnen toonen, die men aan Vrugten, Kruiden, Wortels,
Wyngaarden, en Wynen geeft. Hier over zegt Galeen in verscheiden plaatzen niet
te vergeefs, dat de Melk van een Geit, die Schammonie, of Wolfsmelk gegeten heeft,
of Clou marin afgang makend wordt, ’t geen Hippokraat niet alleen van de Geiten
verzekert, maar ook van Vrouwen; zeggende dat’er niet weinig aan gelegen legt, wat
voor vlees de Vrou, of ’t Beest heeft gevoed, of om goed voedzel te hebben voor
gezonden, of zieken, en voor hun die de tering hebben, of voor Kinderen; om dat
men ziet, dat het zelfde Dierenvlees, de reuk en kracht heeft van zaken, die ze gegeten,
of hen gevoed hebben. De Lysters ruiken na de Genever, die ze hebben gegeten. Men
hoeft zich dan niet te verwonderen, dat enige Vogels, en Dieren die nog jong zyn,
met geneeskrachtige dingen gevoed, gelyk we zeggen zullen, enige dingen van die
geneeskracht in hun vlees hebben.
Gy zult my vragen, hoe dat geschieden kan? ik zal tegenwoorden niet verhalen,
wat’er enige Philosophen en Geneeskundigen van geschreven hebben. Ik wil Thomas
Erastus verkiezen, die (geloof ik meer geloof heeft) dus sprak. Om te maken, dat het
vlees van Kiekens afgangmakend is, moet men ze koken met Helleborus, Scammoni,
Agaricus, Tithimalus, en dergelyke, met Koorn, of Gerst. Zo de Kiekens een geringen
tyd met dat graan, na dat het gedroogd is, zyn gevoed, zal derzelver vlees den buik
ontlasten; en van geen kwade geur zyn. Zie daar wat men zegt. Dit kan niet alleen
ten aanzien van Kiekens, Kapoenen, Patryzen, Faisanten, en andere dergelyke,
geschiden: maar ook ten aanzien van viervoetige dieren, gelyk van Geiten, Schapen,
Hazen, Varkens en dergelyken, als men ze in huis met enige ontlastingmakende
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middelen voedt. Want ik spreek van gene wilde, maar van zulke die men voedt, of
die men wil voeden in zyn huis.
De wortel van ’t Nieskruid in water gekookt, maakt het geneeskrachtig. Zo men
in dat water kruim van Brood laat weeken, en daar mede enigen tyd de Kiekens
voedt; veranderd dat Brood, of Koorn in bloed, na dat het Kieken ’t gegeten heeft;
en d’afgangmakende kragt van ’t Brood heeft na zich getrokken: Als men het daar
opdoodt, en hoeft men niet te twyffelen, of ’t zal die kracht nog behouden, schoon’er
al veel verandering in zy voorgevallen. Want, als dit zo is, hoeft men niet te twyffelen,
of ’t Nieskruid, of de zelfstandigheid daar van, zy in ’t vlees getrokken.
Men heeft’er velen, die de grote Vogels hebbende geplukt, waar van we te voren
hebben gesproken, en de ene en de andere de ingewanden hebbende uitgehaald, deze
vervuld hebben met de afgangmakende Drogeryen, gelyk de Rhabarber, de
Lorkenzwam, de bladen der Senne, ’t zaad van de Karthamus, de wortels van de
Veelvoet, de Epithymus en dergelyke, te weten alleen van ’t ene, of van twe, of meer
dergelyke; doende daar maar een weinig Kaneel, of Anys, of Venkelzaad by, of zelf
kruiden dienstig voor ’t zieke deel; en dit in den buik van het Dier gedaan hebbende,
moet men naderhand ’t gat toenaaijen, daar men de kruiden in gedaan heeft, en ’t
over klein vuur laten braden; en door dat middel het vlees zynde voorzien van den
damp, die zich al bradende van die zaken heeft opgeheft, wordt het geneeskrachtig
gemaakt. Anderen den buik van de Vogel met dat mengsel hebbende gevuld, doen
hem koken in een vet nat; en daar na gebruiken ze dat nat, ’t geen afgangmakend is
gemaakt, gelyk ook ’t vlees; en dus zuiveren ze ’t lighaam van de oversollige vochten.

Aanmerkingen over de manier om Kuikens te voeden.
I. ’t Eten, dat de Kiekens in ’t veld vinden, is niet genoeg om ze te doen bestaan;
men moetze nog twemaal daags granen, of andere kost geven, zonder daar in te
missen: op dat ze niet nalaten eijeren te leggen, en niet mager worden. ’t Is niet goed
ze van plaats te veranderen, om ze te doen eten. Maar ’t is goed ze altyd op de zelfde
plaats eten te geven; en op datze gemaklyk

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1265
eten, de plaats moet gelyk wezen en luw voor de wind, die hen koude zoude doen
lyden. Men zal die behandeling niet staken, zo lang’er maar graan in de Schuur is:
want gedurende den Oost, en zo menigmaal als men dorst, vinden de Kiekens genoeg
om te leven, of daar moet Sneeu leggen; dan zynze, al dorst men, niet in staat om in
den Voorhof genoeg te vinden, ’t geen hun ten deele voor voedsel dient. Dus zal men
dan hun eens een weinig voor ’t Roesten kunnen geven.
II. ’t Eerste eten moet men ze geven met het opgaan van de Zon, want dat gedierte
is dan al op; en zal ’s morgens zeer vroeg eten; de ongedurigheid, die ze hebben met
na ’t eten te wagten, doet hen hunnen moed aan kostelyker kruiden koelen, die in de
Tuinen wassen, als zy daar by, en uit het Hok kunnen komen, waar in men ze ’s
nachts opsluit. Zy die hun te eten geven ter gewoner plaats en ure, ontgaan, of matigen
dat verlies.
III. ’t Twede Maal, moetenze doen een kleen uurtje voor Zons ondergang, om ze
tyd te geven, van ter bekwamer ure te doen heen gaan. De Vrouwen, die dus te werk
gaan, zonder daar in te missen, zullen altyd Hoenders hebben, die volmaakt wel zyn,
die altyd geschikt zullen wezen om Eijeren te leggen, en Kiekens om voor de Tafel
te dienen, als haar ’t weder maar niet tegen is.
IV. Het bekwaamste voedsel, datze hebben, en dat men best kan geven, is gemene
Gerst, en de vuilnis, die uit het Koorn valt, in ’t keeren en wenden in de Wan, of in
de Zeef, ’t welke men bewaart voor dat gebruik; waar by men, om ’t te verlengen,
dikmaal voegt gestooten Eikels en kruiden zeer fyn gesneden, en vruchten in stukjes
gesneden, en andere dingen naar de verscheiden Jaargetyden. Om te sparen, geeft
men warme Zemelen, en kruim van Brood, dat van de Tafel komt om ze aan ’t leggen
te krygen; men bewaart het ten dien einde met vlyt, gelyk men ook zuivere Haver
doet, die hun zeer goed is, als ook Boekweit: maar Hennipzaad is van meer kracht
om te doen leggen, dan enig ander eten. De tyd van gebruik is in de Winter; want
als de voortyd zich begint te doen gevoelen, vinden zich de Kiekens natuurlykerwyze
zeer verhit, om vele Eijeren te krygen, als men ze eeten geeft, gelyk behoort.
Men zal gedenken, dat een Mestberg tot onderhoud der Kiekens van uitnemende
dienst zy, en waar van ik in ’t Woord vogelhok hoen heb gesproken.
Om ’t Pluimgedierte wel te voeden, moet men Wyndroessem uit de Kuip hebben,
na dat’er de Wyn is uitgeperst, en ze wel met Zemelen mengen. Daar na moet men
een kuil in de aarde graven, waar in men by lagen die Droessem en Zemelen legt,
en daar na’er een Klei overheen doen; daar na weder Droessem met Zemelen
gemengd, en dus zult gy tot de laatste laag toe voortgaan.
V. De uitvinding van een hoop met Wurmen, die ik geloof voordeelig te wezen
in dat stuk, is van ’t vermaak herkomstig, ’t geen een Kuiken neemt, in ’t eten van
die dieren, die met weinig kosten helpen om een grote menigte van Vogelen te
onderhouden, die door dat middel, met het weinig graan, vet worden, ’t geen men
hun gemeenlyk geeft. Zie daar, hoe men in zo een hoop te werk gaat.

Geheim om Wurmen by een te vergaderen, die tot voedsel voor ’t Gevogelte,
gedurende den Winter, dienen.
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Men graaft een kuil van figuur en grootte, zo men wil, men moet ze gelyk gestrekt
houden, tien of twaalf voeten vierkant, of naar gelang van een ander figuur, drie en
vier voeten wyd, op ene plaats, die een weinig afhellend legt, om’er al ’t water uit
kwyt te worden. Zo de plaats zo gelyk is, dat men ze niet schuin kan maken, zal men
zich niet ophouden met te graven: maar men zal ’t laagste met den grond gelyk
maken, om ’t water’er uit te krygen, ’t geen men daar in zal vinden, en men zal dan
een gemetzelde Muur, rondom zo hoog maken, als men ze anders diep zoude graven.
Daar na zal men daar Roggenstroo overheen leggen, ’t geen klein is gesneden, ter
hoogte van vier vingeren, of een halfvoet dik, daar men een laag van Paarden-, of
Muilezels-mest zal overheen leggen, die vers is; en die men met ligte en bolle aarde
zal bedekken, daar men Osse- en Bokkenbloed overheen zal doen, met
Druivendroessem, Haver, Zemelen, Koorn, ’t geen men ondereen zal mengen. Dit
gedaan zynde, zal men weder na ’t Roggenstroo keeren, en daar na de andere stof,
dat is, na de Mestberg en de aarde, welke men aan lagen, den ene na de andere zal
leggen, gelyk boven is gezegd, elke van vier duimen dik, of een halfvoet, doende
daar de andere stoffen by, gelyk boven is gezegd; en gojende daar nog den afval van
Schapen, en Lammeren, en andere by, die men kan vinden. Eindelyk zal men deze
Mestberg dekken met grote Takkebossen, daar men steen op legt, om te maken, dat
de Wurmen het bedrog niet ontdekken, en de Kuikens daar niet loopen schravelen;
’t geen ze anders zekerlyk zouden doen, zo men dit niet belette. Het water, dat van
den hemel valt zal dit doen rotten, en maken, dat’er vele Wurmen in komen. Deze
moet men met zuinigheid behandelen, anders zullen’er de Kiekens wel haast meester
van zyn.
Die zo een plaats rondom met Muur maken, laten een opening aan ’t Oosten, of
Zuiden, welke ze met droge steenen sluiten. Men gebruikt deze opening om den hoop
met Wurmen te ontdekken. Men neemt de hoogste steenen, zo veel mooglyk is, ’er
af, om elken dag aan de Kuikens te geven ’t eten, ’t geen gegeven wordt naar gelang
van den hoop wurmen, die men gemaakt heeft en van ’t getal der Kiekens, welken
men heeft te houden; en die zich daar mede met veel vermaak de kost geven, na datze
’t graan gegeten hebben, ’t geen men hun ’s morgens gewoon was te geven, als ze
uit het Hok waren gekomen. Men haalt’er alle morgens met een Schop wat uit voor
den
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gantsen dag; en de Kiekens besteden daar den gantsen dag toe, zonder zoeken en
schravelen zo lang na te laten, als’er maar wat in te vinden is. Men moet maar van
ene kant de Wurmen halen, zo men’er lang deeg van hebben wil. De Hoenderen
moeten, als men’er een deel uit heeft gehaalt, eerst de vryheid hebben om by den
Mestberg te komen: maar niet eer.
Men moet de Takkebossen, die de Mestberg dekken niet wegnemen, dan wanneer’er
geen mengzel genoeg is om de wanorde te beletten, welk de Hennen maken, gelyk
te voren afgebeeld is. Deze vergadering van Wurmen, moet in een heete plaats
bewaard worden, daar geen wind komt; op dat de Hennen die zich daar ophouden,
daar geen ongemak van lyden; en op dat de vergadering van Wurmen niet ontbreke,
zal ’t niet kwaad wezen’er vier, of vyf te maken, op dat de ene ’t gebruik van de
andere volge; houdende’er nooit geen twe op den zelfden tyd open. Als’er een kuil
ledig is, moet men ze terstond vullen, om te hebben, ’t geen van doen is, om uwe
Hennen gedurig te voorzien. Gelyk die kost nodiger is in de Winter dan den Zomer;
is ’t ook gedurende de grote koude, dat men zich daar meest van bedient; ter oorzake
van de koude van ’t jaargetyde, die belet, dat de aarde zo vele beestjes, of kruiden,
of bloemen niet voortbrengt, die dienen om Kuikens te voeden, als in matige, of
warme tyden. ’t Zoude goet zyn die kuilen in de Lente te maken.

Hoe men de Kuikens voedt.
Ik wilde wel, dat de Meestres van ’t huis daar ene van hare Meiden mede belaste,
welke ze voor de verstandigste, en de minst luije houdt: maar anders is ’t best, datze
daar zelve op passe. Eindlyk ’t zy zy, of een andere ’t zy, daar moet worden op gepast,
dat de Kuikens de kost hebben, gelyk ik kom te zeggen; en op de tyden, welke ik
heb aangetekend. Men zal zyn best doen, dat men hun ’s morgens en ’s avonds de
deur van ’t Hoenderhok sluite; zonder dat ooit na te laten.
In de Eijeren, die ze den enen dag voor, den anderen na zullen hebben gelegd, zal
men een onderscheid maken, om de versen te kennen, en ze te gebruiken, als men ’t
goed vind.
De goede orde wil, dat het Hoenderhok alle weken eens worde schoon gemaakt;
dat men ’t met kruiden berooke, die reuk hebben, gelyk de Thym, de Marjolein, of
de Lavendel; somtyds eens met Wierook, zo men wil. Alzo’er niets gezonder is voor
de Hoenderen, dan die soorten van rooken, die goed zyn om de plaatzen daar ze roe
sten, voor onzuivere luchten te bewaren; ’t geen ze voor vele ziekten bewaart, die
hen gewoon zyn aan te tasten.
’t Stroo, dat men in de Hoendernesten legt, moet ververst worden, op dat’er Luizen,
noch Vlojen in komen, of ander ongediert, dat hun schaadlyk is; en in de plaats van
Stroo voor die Nesten, zal men Hooi gebruiken, omdat dat heeter, min hard dan Stroo
is, en min onderhevig aan ’t maken van ongediert.

Van ’t Voedsel om Gevogelte vet te maken.
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Men moet Gierste- Gerste-, of Haver-meel hebben; waar van men het een Beslag
maakt, die men ’t aan brokken doet innemen. Men draagt die zorge twe-, of driemalen
daags. In ’t begin geeft menze allengskens, om dat die dieren nog aan dat voedsel
niet gewend zyn; en men doet het van dag tot dag meer en meer nemen, tot dat ze
daar aan gewend zyn; daar na noodzaakt men ze zo veel mooglyk is, daar van deur
te zwelgen.
Als men ze wil met dien Deeg opvullen, moet men ze niet nalaten eerst de krop
te betasten, op dat, als men ze gans ledig vindt, men niet vreze daar van te eten te
geven. In de plaats, van als men vondt, dat de kost nog niet verteerd was, men moet
wagten, om ze daar van te geven, tot dat de natuur zyne werking heeft gedaan; anders
zoude het tyd verloren zyn; alzo deze te grote overvloed van voedsel, slag voor slag
genomen, de natuurlyke warmte onderdrukt; die noch overvloedig genoeg, noch
sterk genoeg is, om dat voedsel te koken, dat zich niet dan in raauheden verandert,
in de plaats van in goed voedsel te veranderen.
Men merke aan, dat zo menigmaal, als men dien Deeg van die Dieren doet nemen,
men te voren de stukken in water moet laten doopen, op dat het voor eten en drinken
diene; want men geeft ze niet te drinken.
Men kan ook, wil men, uit vrees voor ongediert, ze plukken tot onder de vleugels,
op dat’er de Mist niet aan blyve hangen, en om de kleine plaats gemaklyker te
zuiveren, welke ze in die plaatzen nemen, beneemt men ze hun; en ’t is hun
aangenaam ze wat te laten loopen, want ondertussen pluizenze met hunnen bek uit,
’t geen hun zeer aangenaam is.

Andere wyze om in vyftien dagen allerlei soorten van Kiekens, Ganzen,
Eenden, of andere, van Allerheiligen tot de Vaste toe, vet te maken.
Neemt de Netels en de Granen, vergaderd en te zyner tyd gedroogd, maaktze tot
poejer, en doetze deur een Temis, en als gyze gebruiken wilt, zult gyze met Zemelen,
of Meel kneden, of Koorn, van elks evenveel, mengende ze met ’t Vaatwater, of
warm water; en gy zult’er van aan ’t Gevogelte eenmaal daags geven.

Om ’t Gevogelte vet te maken, gelyk het te Mans word gedaan.
Men moetze eerst zetten in der Muit, en driemaal daags geven een Beslag, gemaakt
van twe deelen van Gerstemeel, en een deel zwart Meel, of
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Gierst met malkander gemengd, en kwaad Meel, en de grove Zemelen, waar van gy
brokken maken zult, die wat langer, dan rond zyn, van een bekwame grootte; waar
van gy’er zeven, of acht van tyd tot tyd zult geven, en zy zullen binnen vyftien dagen
zeer vet zyn.
vogellym is een lymige en taije drogery. Om die Lym te maken, zo neemt ten tyde,
dat de Plant sappig is, den tweden bast van de grote Hulst, laatze een tyd lang in de
Kelder in potten met water rotten; brengtze daar na tot een deeg, stampendeze in
Mortieren; wastze naderhand in groot loopend water, en na ze wel gekneed te hebben,
zo sluitze in Potten, of Vaten, en zet weg.
Men kan ook de Hulstschors, zo dra ze van de Boomen genomen is stampen, ze
daar na laten rotten, en wassen als boven. De groenste en minst stinkende Vogellym,
en waar in ’t minste water is, is de beste.

Andere manier.
Neemt in den maand van Augustus zo veel zaad van Marentakken, als u behaagt, dat
groen van binnen, rood van buiten is, en noch niet ryp, noch melig. Doet het drogen,
stoot het in een Mortier; en doet het rotten in klaar water, ten tyd van twaalf, of
vyftien dagen. Hebbende het daar na met een houten Hamer geslagen, in ’t water, ’t
geen men dikmaal moet veranderen, om’er ’t velletje af te krygen, en tot dat gy ze
in een lymige en taje stof hebt veranderd, dan moet gy ’t ’er uit halen, en in ’t een,
of ’t ander Vat doen, om ’t met Notenolie te mengen. Uwe Vogellym gemaakt zynde,
zult gy ze na de Kelder brengen, of in een koele plaats, om ze met water in de Vaten
te bewaren. De Marentakken van Eiken zyn daar toe beter, dan enige anderen.

Andere manier.
Maakt een groote Bal, gans van de schors van Marentakken deurvlochten, als zy zyn
in ’t geven van sap. Laat ze in een Mistberg verrotten, waar in water is, den tyd van
vyf weken. Haalt ze’er dan uit, en stamptze wel in water, tot datze een lymige stof
is geworden; welke gy als boven zult bewaren.
Om de Vislym te handelen, als menze gebruiken wil, moet men zich de handen
met wat Olie smeren. Daar na besmeert men’er de Lymstangen en andere kleine
houtjes mede, die men gebruikt om Vogels te vangen.

Anders.
Men neemt de Beijen van Marentakken van Eiken: maar de Marentakken zelf zyn
daar beter toe. Men stript’er de steel en bladen af, legtze in een Tob, en giet’er daar
na water op, en laat het twe uren koken. Heeft de Lym de rechte dikte gekregen, zo
giet ze in een bak koud water, daar door zal ze taai worden. Legtze daar na op iets
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hards, en slaatze met een Hamer, of natte Stok, tot datze de kornen laat vallen, doet
ze daar na in ene met Water, of Lynolie gevulde Tob; neemtze daar na uit; en op
datze van stof geen schade hebbe, zo doet ze in een Perkament-blaas, of Papier.

Gebruik.
Zo gy ze gebruiken wilt, neemt iedermaal daar zo veel van als gy van doen hebt om
uwe Stangen mede te begieten. Doet het in een Schoteltje, doet’er Lynolie onder;
zet het op vuur, laat het smelten maar niet koken, zo is de Lym in staat om over de
Stangen te worden gegoten. Als de Vogellym in den Zomer week zoude worden,
neemt men fynen Hars, die men tussen de Denneboomen in vindt, een half Hoeder-ei
grootte op een pint Vogellym. Men laat het op kolen smelten, roert het wel ondereen,
en maakt het weder koel in koud water. Wordt de Vogellym in de koude en nat weder
te hard, roert men onder een pint vol van dezelve, een Lepel vol zuivere Lynolie; en
in de Winter, by harde vorst, steekt men de handen in Brandewyn, en deurkneedt
daar de Vogellym mede, dan bevriestze niet.
Als de Lym door lang gebruik, aan de Lymstangen zwart wordt, kan men ze in
warm water uitnypen, de onzuiverheid daar uithalen; ze op nieu byeen brengen en
gebruiken.

Een Waterlym.
Dat is een Vogellym, die in ’t water houdt.Men legt gemene Vogellym in warm
water, daar men de handen in houden kan; en wast dezelve zo lang, datze zuiver
genoeg zy. Daar na laat men Smeer, of Varkensvet smelten, en kneedt het zo lang
onder de Lym, datze begint aan de handen te kleven; dan zet menze in een verglaasde
Pot over ’t vuur, en laatze smelten. In koud weer kan men’er wat gesmolten Smeer
onder doen. By warm weder, bederft het dit middel niet. Of men neme tot een half
pond Lym, een zestiende Terebinthyn-olie, en half zo veel goede Brandewyn; men
menge het onder elkander, en hale de Lym zonder ze te warmen, maar met de handen
daar op.
vogelhok, of Hoenderhok., is een plaats, alwaar de Hoenders gemeenlyk Eijeren
leggen, in Hooi, of Stroo. ’t Schynt dat de Hoenderhokken by Varkenskotten niet
kwalyk gemaakt worden. Gy zultze vierkant, veel langer dan wyd laten maken. Men
zal den grond daar van voorzien met boomen, of stokken over dwers, op dat
Hoenderen en ander Gevogelte, dat gewoon is te roesten, daar op ga zitten. Men
moet vooral zorge dragen, dat die plaats niet te veel voor groote koude bloot staat,
gelyk ook voor grote hitte; want die twe uitersten doen veel kwaad. Het Hok moet
van goede welgemetselde, van binnen en buiten gewitte muren voorzien, en de Zolder,
of ’t Verwulft dicht zyn, op dat de beesten, die hen beledi-
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gen, als Wezels en Bonsems daar niet kunnen by komen. ’t Is waar, men moet de
Hokken dicht by huis maken, om dat de Hoenders natuurlyk de warmte beminnen,
die haar helpt leggen, en den rook niet haten, welke een bewaarmiddel voor ziekten
is, daar ze aan onderhevig zyn.
Maar zie daar, waarom dat naaulyks in welgeregelde huizen geschiedt; om dat
men door ’t gekraai en de vuiligheid te veel ongemaks lydt.
Wat den dag belangt, ’t is genoeg, dat ze maar een gat hebben om uit en in te gaan,
’t geen men niet moet nalaten des nachts te sluiten, op dat’er ’t ongedierte niet
insluipe, dat hun de dood zoude doen.
Aan den kant van dezen kleinen ingang moet wezen een klene Ladder om de
Kuikens dienst te doen, om in ’t Hok te komen, of om te boom te gaan; of om te gaan
leggen, in Mandjes daar toe gemaakt, die aan de muur vast zullen wezen, waar in
wat Hooi is, om ze nog warmer te maken, dan ze anders wezen zoude, ’t geen haar
helpt in ’t leggen.
De Deur moet gedurig met een Slot zyn gesloten, op dat niemand de Eijeren
weghale, of ze geen Hond ete. En sprekenwe van Boomen in ’t Hok te leggen, dit
geschiedt op dat de vuiliheid haar niet aan de veren hange, nog aan de pooten, en
hun kwade pooten maken; ’t zoude ook goed zyn, dat’er niet ver van ’t Vogelhok
een Boom waar, die door deszelfs schaduwe de hitte van den dag wat afkeerde.
vogelstrik. Een draagbaar gereedschap, dat men op alle plaatsen kan zetten om
Vogels te vangen.
Zie daar een die men op den grond langs Hagen, of in den Tuin kan zetten, of in
den Boom hangen. Men kanze gebruiken voor de Meerkolven, die Erreten en Kersen
eten; maar men moetze daar voor sterker maken, dan voor de Lysters; en zo menze
voor ’t vangen van Meezen, en andere kleine Vogels wil maken, moeten ze zwakker
zyn naar gelang.
Zo gy ze maken wilt om Maarlen, Lysters, en andere dergelyke Vogels te vangen;
maakt de Strik gelykze wordt in de volgende Figuur afgebeeld.
Neemt een rysje van Hulst, van vyf, of zes voeten lang, dat recht en van Riets
dikte is, hebbende een punt aan ’t eind Z; en aan ’t kleine eind, letter R, zult gy een
houten haak vast maken door de letter G. verbeeld. Maakt een gat in ’t midden Y.
dat twemaal zo dik is als een Schryfpen; en een ander halfmaal zo dik, op een half
voet na aan ’t eind, by de letter R. Neemt daar na een klein Hulst-rysje, of een rysje
van een hout, dat gebogen wederom springt, gelyk by voorbeeld de Hulst doen zoude;
en dat ontrent drie voeten lang is. ’t Dik eind moet men steken in ’t gat van ’t rechte
hout Y, en aan ’t ander eind zult gy een klein toutje vast maken met een Strik op ’t
eind, ’t welke gy zult steken in ’t klein gat letter R, daar gy ’t in zult houden met een
klein houtje T S, ’t geen gy losjes zult steken in ’t zelfde gat, om te maken dat de
knoop van de Strik’er niet deur kan. Open daar na die Strik in ’t ronde, gelyk de
Figuur met S. getekend u doet zien, en spant het op ’t klein hout, daar een klein stukje
aan vast is, om te beletten, dat de Strik niet vergaat. Maakt een tros Druiven op de
plaats door R. getekend vast, die vier vingeren beneden de stok hangt, waar op de
Strik is, en zo gy ze wilt zetten, in een Lotusboom, Kerse, of een andere, zo maakt
de Strik aan een tak zo vast, dat’er dicht by de Druif geen ander takje is waar van de
Vogels ze eten kunnen, zonder zich op ’t spring-houtje, of ’t klein takje te zeten.
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Zo gy Meezen wilt vangen, moet het kleine haakje, of ’t vasthoudsel dat aan ’t
eind T. van ’t Springhoutje is, op een punt zyn, om ’t in een halfgebroken Neut, of
in een eindje Kaars te steken.
En zo gy Meerkolven zoekt, maakt beneden ’t Springhoutje T. vyf, of zes bosjes
onrype Druiven vast, of een bosje Kerssen, zo men voor Marels, of Lysters spant,
of kleine Vogels. Zo men ze omlaag wil zetten, dicht by een Heg, of in ’t midden
van een Tuin, moet men ’t scherpe eind Z. van den Strik in den grond steken.
vogelvangst met Lym. Zie vinkevangst vogel en schildvink.
vogt is een vloeibare stof, die men niet dan in Vaatwerk houden kan. Men heeft zo
velerleije soorten van vochten, datwe ons vergenoegen zullen met enigen te
beschryven, die fraai en nuttig zyn.

Vogt die’er Schrift, als goud doet uitzien.
Neemt het sap van Saffraanbloemen, als zy nog gans vers op de Plant zyn; en zo gy
’t niet kunt hebben, zo neemt droge gestoten Saffraan, doet daar gele blinkende
Orpiment by, die schilfer-, en niet aard-achtig is; mengt het daarna met Geitengal,
of Snoekegal, die nog beter is, zult gy ’t beide wel mengen. Dit gedaan zynde, zult
gy dit Mengsel in een Fiool doen, onder den Mistberg, enige dagen lang. Gy zult ze
daar na’er uithalen, of bewaren. Als gy wilt met deze Vogt schryven, zult gy een
schoone kleur hebben.

Een Vogt, die aan alle soorten van vochten een Wynsmaak geeft.
Neemt enige ponden Bloemen van Scharles, Wynmoer, zo veel nodig is, om die
Bloemen grof gestoten te bevochtigen; laatze vier dagen weeken. Destilleertze daar
na, en haaltze driemaal op andere Bloemen over; men doet’er enige druppen van in
water, of andere vogt, waar aan ze de geur van Muskaatwyn geeft.

Vogt, die zo goed, of zelf beter is, dan witte Wyn, en waar van eene Kuip zo
veel voordeel zal geven, als drie van witte Wyn.
Neemt goede witte Druiven, doet’er de kornen uit, en doetze in een Kuip Wyn, die
een Oxhoofd
[illustratie]
[Plaat 75. pag. 1268. VOGELSTRIK. pag. 1275 en 1359. VOS WOLF.
Fig. 1. pag.1276. VOS. F. de Bakker fecit, direx.]
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Parysse maat houdt; ontrent twehonderd gewigt, van die Druive-beyen; en doet op
die Druiven Kaneelpoejer, Nagelen, Muskaat, lange Peper, Gember, van elks een
once, en drie oncen Mosterdzaad. Vult daar na uwe Kuip met Most van die zelve
witte Druiven gemaakt, en treedtze vers; men moet de Kuip maar op een goed halfvoet
na vol doen; dat is, men moetze op een voet na vol maken; Maakt het Bomgat van
uw Vat met vochtig papier toe, dat een weinig in ’t midden met de gedaante van C.
is gesneden, op dat’er de geesten onder ’t gesten, zo weinig als mogelyk is uit geraken.
Als ’t gedaan heeft met gesten en wat gerust heeft, kunt gy’t ’er uithalen, en’er van
drinken, vullende het gedurig op met goed klaar Water, die zuiver is, naar gelang
dat gy’er Wyn uit haalt, dat is, als de Wyn met gesten gedaan heeft en gerust.
Men moet een Riet hebben, dat dwers door de Kuip gaat, en aan ’t eind een punt
heeft, op dat het kan den bodem reiken, en gaan deur de biesen die daar zyn. Dit Riet
moet van plaats tot plaats met kleine gaatjes deurboord zyn, die gemaakt zyn met
een Spyker-boor, op dat het water, dat men daar in zal gieten, door die kleine gaatjes
zoude kunnen gaan, en zich met den Wyn mengen. Men moet om laag dit Riet sluiten,
dat het kleinste is, en dat een punt moet hebben, of gesloten zyn met een kleine prop
van Neuteboomen hout, en ’t moet zyn, dat het oppereind van ’t Riet, dat by de spons
van de Kuip is, met Lywaat, Deeg, of Papier wel zy gesloten, en dat het gat daar na
wel gesloten zy met een prop van Kurk, of iet anders; en dat eindlyk de lugt niet kan
komen in de Kuip. Door dit Riet, moet gy met een Trechter water in gieten, naar
gelang van den Wyn, dien gy daar uit halen zult. Dit Riet moet van ’t grootste zyn,
en van het ene tot het andere doorboort. Men gebruikt dat Riet, op dat, als men water
in de Kuip doet, dit het zelve niet onklaar make; en op dat gezegde water overal in
de Kuip deurdringe, en zich wel menge met Wyn, terwyl het overal deur die kleine
gaatjes gaat.
Aanmerkingen. Als gy’er water in de plaats van Wyn in doet, moet het’er ten
minste vier en twintig uren, zonder aftrekken, opstaan. Men moet ook aanmerken,
dat men’er niet meer te gelyk afhaalt, dan het hondertste deel, op dat het den Wyn
niet te gelyk te zwak make. Men zal’er niet meer dan gezegd is te gelyk af halen, en
doen’er weder zo veel water op, en zelf een weinig minder, en gevende de Wyn den
tyd van op te slurpen en veranderen; de minste menigte van water, zal de Wyn gedurig
de kracht daar van onderhouden; zy zal zelf magtiger wezen, ter oorzake van ’t
mengsel van Druiven en kruiderige poejer, die men in de Kuip gedaan heeft. Als gy
zult vinden, dat uwe Wyn begint slap te worden, dat is, datze niet zo sterk zy. Moet
menze drinken, en daar geen Wyn meer onder doen.
vogtigmakende Middelen. Zie remedien.
voorhuits wegtrekking.
Stoot en vryf zo veel Slakken, als gy wilt in een marmoren Mortier. Doet daar op
’t laatste by een genoegzame menigte van Varkens-reuzel, of Kuddeboter; stoot en
mengt alles onder een, om daar van een soort van Smeersel te maken, dat gy op ’t
deel legt. Men moet het zelfde middel ’s morgens en ’s avonds herhalen, tot dat zy
genezen zy.
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Ander Middel.
Niets is beter voor een Voorhuits-wegtrekking, dan ’t zieke deel met het volgende
Mengsel te smeren. Men moet twe ponden verse Meise Boter, en een pint sap van
wilde Flier nemen. Dit moet men in een Ketel doen, of in een ander koper Vaatwerk
over ’t vuur. Zo dra de Boter is gesmolten, zult gy daar een volle schotel Aardwurmen
in doen, met anderhalf dozyn grote rode Slakken, die gy zult gewassen en gezuiverd
hebben met witte Wyn. Gy zult alles doen koken, tot dat het sap verteerd is, ’t geen
gy zult weten, als het Smeersel aangenaam groen is. Dan zal men ’t laten deurzygen
zonder sterk drukken, en ’t ten gebruike bewaren. Als men ’t gebruikt, moet men zo
veel daar van laten smelten, als nodig is, en men smeert’er het deel mede, gelyk men
boven aangemerkt heeft; daar na dekt men ’t met een heet Lywaat, ’t geen moet tot
genezing toe gebruikt worden.
voorn. Zie vyver.
voorraadt van Granen, Melk, Room, Inkt, Wyn, enz. Zie deze verschiede Woorden
elk op zyne plaatse.
voorraad van de Warmoeshof, of Keuken. Zie warmoesthuin.
voorspraken, Advocaten. Zo zy niet getrou zich van ’t volgende kwyten, wel ver
van hunne goederen te vermeerderen, loopen ze gevaar van ’t te verliezen.

Plichten der Voorspraken.
I. Zy dragen zorg, datze niet pleiten, voor datze ’t recht verstaan, genoegzame
ondervinding hebben in de praktyken eerze den eed hebben gedaan, of in de Lyst
zyn ingeschreven. Zy zyn, namelyk, voor alle schaden gehouden, die hunne onkunde
heeft te weeg gebragt. Francois 1. en 1535. Chap. 4. Art. 1, S. Thom. 1. 2. q. 76. Art.
1. in Corp.
II. Datze geen raad geven aan beide de partyen in de zelfde zaak, alzo ’t hun is
verboden, door de Ordonnantie van Francois I. als boven Art. 33.
III. Datze altyd pleiten voor , en ondersteunen een goede zaak. Zynde hun ’t
tegendeel door Godlyke en Menslyke wetten verboden, onder straf van alle koste,
schade en interest. S. August. Ep. 54. ad Maced. Charles IX. 1560. Art. 56.
IV. Datze een zaak hebbende op zich genomen, welke ze in ’t begin geloofden
rechtvaardig te we-
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zen; die laten varen, zo dra ze weten, datze niet recht is. Anders is men verplicht de
schaden en interessen door hunne raad en ondersteuning veroorzaakt te vergoeden,
S. Thom. 2. 2. q. 72. Art. 3. ad 5.
V. Datze die valse grondregel, die niet dan te gemeen is, niet volgen; datze niet
genoodzaakt zyn te onderzoeken, of de partyen, die by hen komen, in den grond
recht, of onrecht hebben; dat het dezelve belangt voor hun geweten zorg te dragen
en hun wettige middelen te vinden om de zaak, waar mede ze belast zyn, te doen
gelukken. Deze grondregel is de bron van oneindige onrechtvaardigheden, want daar
is een grote menigte van Partyen, die geen acht op hun geweten slaat; anderen, die
door hunne driften verblind zyn, gelooven, dat ’t al rechtvaardig is, ’t geen ze willen.
Maar de Advocaten zyn verplicht hen in zulke gevallen uit den dut te helpen; of ten
minste zich gene dienaars hunner onrechtvaardigheid te maken.
VI. Te maken, datze niet en zyn van de zulke, die al gekscherende zeggen, dat ze
zo vele kwade, en zo vele goede zaken verloren hebben; dat ze niet meer in staat zyn
om te zeggen, wat naar ’t verstand van den Rechter goed, of kwaad is. Die jokkernyen,
rechtvaardigen hunne onrechtvaardigheid niet; en zy moeten zelf bedenken, of zy
niet menigmaal de oorzaak zyn, dat de Rechters misslagen begaan: want zy verwarren
de zaken menigmalen met zo vele vitteryen, dat men niet dan met moeite zien kan,
wie gelyk, of ongelyk heeft; en dikmaal ziet een, die in ’t begin van ’t Rechtsgeding
goed recht had, zich op ’t eind gevonnisd; om dat hy alle de omstandigheden niet
heeft waargenomen, en niet kundig genoeg is geweest om den strik te ontgaan, die
hem gespannen wordt. Maar wie zyn de oorzaken van die strikken en vitteryen, dan
de Advocaten?
VII. Dat ze redenen van recht in hunne Interdictschriften, bylagen en antwoorden
voegen, als men van welgeschikte stoffen handelt, als bewysen en onderzoeken; en
zich niet vernoegen met Feiten en Bewyzen alleen by te brengen. Francois I. in 1535.
Chap. 4. Art. 11. en 1539. Art. 40. 42. 44 en 45.
VIII. Dat ze Plichten en Schrifturen voor hunne partyen maken, die kort en zaaklyk
zyn, en ze buiten nood niet uibreiden. Want behalven dat ze zich meinedig maken,
als zy den Eed niet houden, dien ze als Advocaten hebben gedaan; zyn ze verplicht
alles wêer te geven, dat ze onrechtvaardig hebben doen geven. Jean 1563. Charles
V. 1534. Art. 3.
IX. Dat ze door kwaadaardigheid, of luiheid niet beletten, dat de zaken die in een
gehoor terstond moeten afgedaan worden, geen eind krygen: zy zyn in zo een geval
verplicht de schade te vergoeden, en de interesten, die ze daar door hebben
veroorzaakt, en door de Wet tot vergoeding gedwongen. Ordonnantie Blois, touschant
la Justice, Art. 125. Francois I. 1535. Art. 12.
X. Dat ze malkander de Feiten en Stukken over geven voor ’t Pleiten, en dat ze
sedert de Ordonnantie van Lodewyk XIV. in alles naaukeurig volgen, Francois I.
1539. Art. 30. Ordon. de Louis XIV. 1667. Tit. de l’Observation de Ordonnances.
XI. Dat ze in ’t Pleiten met voordacht gene Redenen, of Feiten, die vals en onnut
zyn, of onbehoorlyk by brengen. Ordonnances de Blois, Art. 125. Francois I. en
1535. Chap. 4. Art. 3. en 1539. et Art. 28.
XII. Dat ze voor hunnen Raad, Schrifturen en andere stukken, niet meer ontfangen,
dan hun toekomt. Charles III. en 1499. Art. 90. Ordonn. de Blois, Susdite, Art. 161.
XIII. Dat ze alle zorg, die mooglyk is, voor de zaken der Armen dragen. S. Thom.
supra. Art. 1. ad. 1. & Art. 4. ad. 1.
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XIV. Dat ze tegen party en andere luiden, gene beledigende lastertaal gebruiken.
Philippe VI. 1344, Charles VII. 1453. Art. 54.
XV. Dat ze ’t geheim van hunne partyen wel bewaren. S. Thom. 2. 2. q. 70. Art.
1. ad 2.
XVI. Dat ze deur hunne raadgevingen de onrechtvaardige driften hunner partyen
niet gaande maken. St. Karel verbiedt de Biegtvaders ze absolutie te geven, zo lang
ze in die zonden volharden. S. Caroli Acta part. 4. Instruit. Confessariorum.
XVII. Dat ze op Feest- en Zondagen, door den geest van gierigheid gedreven, niet
arbeiden, of zich zo veel bezigheid aan tydlyke zaken geven, dat ze genen tyd nemen,
gelyk ’t behoort, om God te dienen, en hun geweten te kwyten, Deut. VI. in 7. Decret.
lib. tit. 9. Pius. Cap. 2. S. Thom. 2. 2. q. 55. Art. 6. in Corp. & Art. 1. in Corp.
voorteken is een teken van ene toekomende zaak. De Heidenen maakten ene
gelukkige, of ongelukkige voorzegging van alle zaken. Spartiaan heeft aangemerkt,
dat Adriaan, de bediening van Tribuin van ’t volk waarnemende; voor een gelukkig
voorteken van een blyven in die waardigheid hield, dat hy zyne Mantel verloor,
Penula geheten; welke de Tribunen droegen als ’t Regende, of Sneeude, en welke
de Keizers nooit omhadden. Voorteken van Regen. Zie regen. Voorteken van Donder.
Zie donder, Blikzem, Weerlicht, Onweder. Zie donder. Voortekenen van goed
weder. Zie weder. Voortekenen van Winden. Zie winden.

Voortekenen om te weten, of ’t een vroeg jaar zal maken, en wat weder het
wezen zal.
Men moet niet dan aantekenen, of ’t na de Wynoogst, en in den tyd der Pleyades
Regent; dat is, om met het gemeen te spreken, op den tyd dat het Stof voor den dag
komt; en zo dit gebeurt, kan men verzekert wezen, dat het volgende jaar vroeg aan
zal komen.

Voortekenen van een laat jaar.
In tegendeel zo ’t Regent, als de Pleyades weg zyn, is ’t een teken, dat het jaar laat
zal komen;
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en ’t is altyd middelmatig, zo ’t Regent, als zy onder gaan.

Voortekenen van vruchtbaarheid.
Men zal een vruchtbaar jaar kennen, zo men ziet, dat aan de vrucht der Eiken, die
men Galnoten noemt, een Vlieg komt. Zo ’t een goede en drooge Herfst is; ’t Voorjaar
matig warm. Zo op den rechten tyd veel Sneeu valt. Zo de Boomen weinige vruchten
voortbrengen. Zo de Rivieren weinige vellen voortbrengen. Zo de Bremkapper
vruchtbaar is, en vele bloemen voortbrengt. Zo de Neuteboom, in ’t begin als zy
bloeit, meerder vruchten dan bladen voortbrengt. Zo de Lentiscus goede vruchten
geeft; en de Uijen, die men Zéé-ajuin noemt, een fraje grote bloem geeft, die niet
vroeg bloeit.

Voortekenen van een goed jaar.
Men weet, dat het jaar zal overvloedig wezen, als men een Galnoot deurmidden
hakkende, daar een Mug in vindt.
Zo de Herfst fraai is, de Voortyd matig heet; kan men uit die gematihheid der lucht
voorzeggen, dat het volgend jaar vruchtbaar zal wezen.

Voortekens van een onvruchtbaar jaar.
Ik zegge, dat men een vruchtbaar jaar kent, als men in de Galnoot een Vlieg vindt.
’t Is waar; maar zo men’er een Spin in vindt, is ’t een teken van onvruchtbaarheid.
Als ’t Voorjaar, of de Zomer te vochtig is, en men merkt dat de aarde en lucht
overvloedig in Spinnekoppen, Wurmen, Sprinkhanen zyn, kan men kwalyk iet goeds
van ’t Weder wachten.
’t Is een ongeluk, als gedurende het bloejen van ’t Koorn, een Eclips aan de Zon
voorvalt; want de bewegingen, waar van dit verzeld gaat, doen de kracht van haren
invloed voor een tyd ophouden, en maken, dat de bloem zonder zetten heen gaat, en
zy zyn dus oorzaak van onvruchtbaarheid. Dit Voorteken verdient enige nieuwe
aanmerkingen.

Voorteken van duurte, of goedkoopheid van Koorn.
De Landman zal weten, of ’t Koorn dier zal zyn, of goedkoop, in ’t tegenwoordig
jaar, en in wat maand; door dit middel. Hy neme by de roes twaalf Koorngranen, den
eersten dag van Januari. Hy make den Oven schoon, en steke het vuur aan. Hy roepe
daar na een Jonge, of een Meisje van zyn huis, of de Buren, en hy bevele een van
die twaalf Granen, op den zuiveren en heeten Oven te leggen; om te zien of het
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springt, of op zyn plaats blyft, of weinig springt. ’t Koorn zal duur worden zo ’t veel
springt. Zo ’t van ’t vuur min, of meer springt; zal ’t min, of meer duur worden. Zo
’t op zyn plaats blyft, zal ’t zyn prys behouden, de eerste maand. Dus zal ’t zyn in
de maand Februari, zo ’t dus gaat met het twede Graan; en dus gevolglyk met de
andere voor de volgende maanden. Dit Voorteken heeft veel bygelovigs in, dat op
losse schroeven rust.

Voortekenen van een ziek, of gezond jaar.
Om zich en zyn huis te bewaren voor ziekten zo besmettelyken als anderen, die door
ongezondheid ene kwade lugts gesteltenis overkomen, zal ’t goed zyn enige kennis
van de Voortekenen van ziekten te hebben, die voor kunnen vallen.
Maar ’t zekerste en wiste teken is, aan te merken, of op ’t einde van de lente, of
’t gedurende den Zomer gemeenlyk, en in grote overvloed met grote en hevige hitte,
zonder enige wind regent; of dat’er winden uit den Zuiden wajen; of dat’er geen
regens vallen; of de lucht veel mist heeft; of de Boomen geschroeid, of geblakert
schynen; of de Herfst en de Winter zeer rypachtig zyn, en niet gans regenachtig; of
’t Brood, gedurende den nacht, dat het in de lucht legt, niet schimmelig wordt; of de
Honden dul worden; of’er dolle Wolven in de Stad komen; of de Vogels, Nesten,
Eijeren en Jongen verlaten, en’er veel sterfte onder de Schapen is; of de Slooten vol
Kikvorssen; de Muren vol Pissebedden, en dergelyk ongedierte zyn; of men op de
wegen niet vindt dan Wurmen, Hagedissen, Slangen, Mollen, uit hunne holen
gekomen.
Of de Vogels dood uit de lucht vallen, of men in de Galnoten een Spinnekop vindt;
of de kinderen en oude luiden Pokken en Mazelen krygen; of de Vrouwen voor haren
tyd in de kraam komen; of men in de Zomer, na dat het heeft geregend, in ’t water
veel Kikvorsen ziet, die graau van rug zyn, en geel van buik; of de Rozen en
Violetbloemen nog bloejen in de Zomer.

Voortekenen van ’t begin, en den uitgang van den tyd.
De deelen van ’t jaar hebben gemeenlyk haar begin en eind op zekere tyden, als ’t
Voorjaar heeft zyn begin, ontrent den 20 van Maart, en ’t eind den 21 van Juni; en
de andere ingevolge daar van. Midlerwyl verschieten die jaargetyden, en komen
voor, of na dien tyd. Een goed Landman heeft daar by enige tekenen, waar uit hy ’t
begin en einde der deelen van ’t jaar, als ’t buitengemeen is, zien kan. Als, wanneer
hy de Watervogel overvloedig ziet, of de Huisnachtegaal, voor al ’t Mannetje boven
andere uitzingt. Zo de Kraanvogels by malkander vergaderen, en keeren waar van
daan ze waren gekomen. Zo de Gansen met groot geschreeu om hunne kost beginnen
te vechten, of de Mus buiten gemeen vroeg tjilpt, zal men zeggen, dat de Zomer naby
is. Desgelyks zo men ziet dat de Zuidenwind begint te wajen, en de koude zacht te
worden. Zo de Zwaluw met troppen aankomt. Zo de Eendvogels op ’t eind van de
Winter wit van buik zyn, zal men oordeelen, dat de
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Voortyd wel haast zal aankomen. Want zulke dieren hebben een scherp gevoel, en
merken de einden en ’t aankomen der jaargetyden aan, wat voor verloop daar in zyn
mag.

Voortekenen van koude.
Zo men in ’t begin van de Vorst ziet, dat de Riviervogels zich in de Rivieren houden,
die niet gemaklyk bevriezen, of de Sneeu uit de lucht zeer fyn valt, de Starren
helderder dan naar gewoonte in de lucht komen; zo in ’t begin van de Vorst een fyne
ronde Hagel valt, ’t klein Gevogelte zich in ’t hout bergt, en dicht by Steden, of
Dorpen de kost komt zoeken; zo ’t vuur helderder brand en geglommer kolen maakt;
Wollen- en Linnenstoffen in water geweekt terstond styf zyn, de uitersten van ’s
Mensen lighaam terstond koud zyn; zo de dingen, die vochtig zyn in de Winter
beginnen droog te worden; zo de druppen die van een Dak komen, langzaam druppen;
zal men voor wis houden, dat de koude naby is; en die’er is, zal duren.

Voortekenen van Sneeu.
Men Voorziet in de Winter Sneeu, zo men ziet, dat de donkere Wolken wit beginnen
te worden; als de Noordooste wind waait; zo men om Zon, of Maan verscheiden
kronen, zo bleek, als half rood ziet komen; zo gedurende de grote koude de lucht dik
wordt, en een weinig gematigd; zo hy een droge koude zonder Vorst geeft.
voortekens van Onvruchtbaarheid. Zie onvruchtbaarheid.
vork van den Tuinbou. Dit is een Yzer gereedschap, waar aan een drietand van Yzer,
welker tanden een voet lang zyn, daar een steel van drie voet aan is, met een hilt. ’t
Dient om enige Mest op te nemen, en Mestbedden te maken, iet op te vroeten, en
kluiten te breken in den Moeshof, en’er ’t zaad in te slaan.
vork is ook een gereedschap van den Land- en Tuinbou met twe een weinig
kromstaande tanden, en een steel met, of zonder hilt, die wat langer, of korter is, zo
om Hooi en Veldgewassen te handelen, als om den grond te roeren.
vorken is een woord van den Thuinbou, ’t geen betekent op ’t eind van een gesneden
tak, twe takken te maken. Men moet zorge dragen dat men aan weerkanten eens
Booms, een tak moetende hebben, en men ze zo snyde, dat hy wel Vorke, dat is, twe
takken op zyne behoorlyke plaatze krygen.
vorm is een holligheid, zo gemaakt, dat het aan ’t geen’er in gegoten, of gedaan
wordt, de gedaante geeft van ’t geen dat uitgehold is. In deze giet men Kanons,
Kandelaars, Beelden, enz. Wy zullen nu verhalen, hoe men tot holle Figuren een
Vorm maakt.
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Hoe men Figuren hol maakt.
Om hier in wel te gelukken, moet men eerst een Vorm van Pleister hebben, en gieten
daar in ’t stuk van Was; rollende ’t gesmolten stuk daar binnen in aan alle kanten,
hebbende de Vorm van Pleister met Varkensvet van alle kanten besmeerd; Na dat
men ’t Was wel gerold heeft, zult gy’er uitdoen ’t geen’er overschiet in de Vorm,
als zy wel is gesteld. Als het Was koud is, zult gy’er nog ingojen gesmolten Was, ’t
geen gy als te voren zult rollen; gietende ’t overtollige daar weder uit, en gy zult daar
mede voortgaan, tot dat uwe Vorm de gewenste dikte heeft. Gy zult zeer wel die
Figuur verbeteren, als of zy de zelfde ware moest zyn, welke gy hebben moest,
doende daar in stukken dwers door ’t zelfde Metaal, of stoffe, welke gy gieten wilt
van Zilver; zo de Figuur van Zilver moest zyn, of van geel Koper, zo ze van geel
Koper moest wezen, of van Tin, zo ze van Tin moest wezen, om dat die stukken zich
met het gietwerk verenigen. Men moet het steken op de plaatzen daar men de
muskelen, of deel van de Figuur, die men beschadigt, ’t minste leet kan doen, welke
men naderhand zeer net zoudeert.
Daar na maakt men Zand met Ammoniaczout klaar, en met Gomwater, mengende
daar Klei met Zand onder, om’er meer lyf aan te geven, nemende zo veel Zand, als
vette Aarde; en een groot gat van boven en van onder in de Figuur van ’t Was gedaan
hebbende, om daar loopend Zand in te gieten, zal dit gegoten zand van alle kanten
de wasse gedaante bedekken, gaande alle de hoekjes der Figuur van ’t Was zoeken,
welke gy te voren in een kas van een Kaart zult hebben gedaan, of van Blik, om ’t
Zand buiten de Figuur te houden, en ’t water zal’er door de opening omlaag uit
loopen, latende het Zand maar als een droge korst, die de geheele dikte van de holle
Figuur uitmaakt; welke gy gieten moet. Deze korst wel droog zynde, zult gy de Vorm
wel heet laten worden, zo dat het vuur alles beginnende heet te maken, ’t gantze
Figuur van ’t Was doen smelten, en uit de Vorm loopen, door de gaten die’er om
laag in zyn; en dus zal’er een spatie wezen, tussen de wanden van de Vorm en ’t
Zand, daar gy uw Metaal in gieten zult; ’t gene de Figuur van de Vorm zal aannemen.
Als ’t Metaal koud is geworden, zult gy’er de korst Zand doen uitkomen, brekendeze
met een Yzeren Boom, ’t geen maken zal dat die Figuur hol zal zyn van binnen.
Let wel, dat gy de Vorm van zand latende heet worden, die in de lugt moet staan,
en alleen ondersteund wezen door draden, die door de Figuur van Was moeten heen
komen, zy gans gloejend moet worden door de kragt van ’t Vuur; en dat’er al het
Was gesmolten moet uitloopen omlaag; en dat de Vorm, dus wel ter degen heet
zynde, gy’er uw Smeltzel zult in doen. Maar draagt zorg, dat gy aan den kant van ’t
gat, of van den mond, die op ’t hoofd zeer ontdekt is, een ander gat, of opening moet
wezen, waar uit de lucht gaan kan, om te maken dat het in ’t gieten gene blazen make.
Let nog wel, dat gy uwe Figuur grooter heb-
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bende, zy vol zal zyn van een Neut van zand die in de Figuur van Was waar. Men
moet dan met een klein yzer allengskens de Neut van ’t zand breken, en dus zult gy
de gegote Figuur ledig maken, die dan hol zal blyven; en aan de plaats die gegoten
is, of in den mond zult gy een stukje netjes zouderen, en omlaag ook; en gy zult
verbeteren ’t geen geschonden is.
Ziet ten laatste wel toe, dat, zo gy liever wilt draden van Yzer, als van ’t Metaal’er
in hebben, ’t welke gy smelten zult, gelykwe gezegd hebben, kunt gy ze’er naderhand
ligt uithalen, hoedanige ook de stoffen mogen zyn, waar van gy u moogt bedienen.
vorm. Om in een holle Vorm een Kaarten gedaante te maken. Neemt geknaaud
Papier; of ’t afsnydsel van Boeken der Binders, of Papier aan kleine stukjes gesneden;
doet het in water koken, tot dat het een Deeg is; doet’er daar na Vet by, en vette
welgewasse en gezuiverde aarde, en een weinig fyn haair; mengt alles onder een, en
zet het in uwe Vorm.
vos is een viervoetig wild Dier, dat veel gelyk naar een Hond heeft, inzonderheid
naar sommig soort van honden; ’t heeft kleine ooren en dikke staart met lang haair.
’t Onthoudt zich in Bossen, en by Dorpen. ’t Leeft niet dan van zyne leepheden. ’t
Heeft een menigte van loopjes om zyne prooi te betrappen. Dieren die kleinder zyn
loopen groot gevaar, als zy onder hunne klaauwen komen: want zy missen zelden.
Het eet Kiekens, Gansen, Hazen, Konynen, wilde Ratten, en Druiven, als zy ryp
zyn.
Een Vos is een dier, dat men in alle Landen, koude, warme en gematigde vindt.
Men verhaalt, dat men in de Noorderlanden zwarte, witte, roode heeft, en dat ze alle
de zelfde fynheden hebben, die men in onse Landen ze ziet gebruiken.
De Vossen zyn niet dan te vruchtbaar in hun soort. ’t Was te wensen, dat ze dit
minder waren. De Wyfjes werpen drie, of vier jonge Vossen te gelyk.
Men maakt de Strikken voor de Vossen op verscheiden wyzen; men vindt’er, die
veel vermaak hebben in op Vossen met Honden te jagen en te Schieten.
Men zegt, dat het ’s Winters, als ’t sneeuwt, wanneer men Vossesporen kan vinden,
goed Jagen is met Honden op Vossen. Dan weet de Vos zich niet te bergen; en zo
men dan hard jaagd, krygt men hem zonder weel moeite.
Anderen, om ’t vermaak te hebben van Vossen te schieten, als zy uit hunne holen
komen, nemen Varkens-vlees, dat eerst is gebraden en een hand groot, en vryven
daar hunne Schoenen mede; als zy in ’t hout gekomen zyn, daar ’t Wild is, datze
zoeken. Als ze daar na uit het Bos gaan, werpen ze onderweg hier en daar een stukje
van dat vlees; dan zullen de Vossen, die dat ruiken, niet missen uit hunne holen te
gaan; dan schiet ze de Jager, die’er op past, met zyne Snaphaan.

Vossenjagt met Honden.
De Vossen verschuilen zich deurgaans in ’t hout; en daarom moet men ze daar gaan
jagen. Men vindtze ook in de andere plaatzen van ’t Veld, gelyk in de Weiden, in ’t
Koorn, in ’t vlak Land, en langs de Beken. Deze jagt doet men met lange Honden,
die stout genoeg zyn om op een Vos te vallen, en ze te byten.
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De Vos verschuilt zich in de holen, waar van men zorge moet dragen, dat men
alle uitgangen stopt als men jagen wil. Zo hy na een sterkte komt, moet men hem
zoeken voor te komen; en als men ziet, dat de Honden slap in ’t jagen worden, moet
men na den grond zien, om na de Vossepooten te zoeken, die niet veel van
Hondepooten verschillen. Hy licht zich lucht op de koot op, en zet de hielen zo wyd
niet van een als een Hond, ten zy hy sterk gejaagd wordt.
Als de Vos, die men zyn weg verzet heeft, zich in een hout heeft begeven, daar
geen hol in is, zal men Netten spannen voor de gaten van de holen die men weet.
Daar na zal men de koppels plaatsen in de zekerste wegen, en de gemaklykste plaats
voor een Vosseloop. Waar na men de Jagthonden los zal laten om hem te rug dryven
en op het spoor van de Vos. ’t Is goed voor hun neer te hakken, grote en sterke
struiken.
Vindt men een oude Vos, die jaren heeft, dan blaast men op een scherpe flaauwe
toon, als op een Wolf, en men roept. Harlou mes bellors, harlou, s’en va; Chiens
s’en va. Als de Honden buiten ’t spoor zyn, moet men voor de zelve geraken, en hun
Honden te hulp zenden, anders zouden de Honden lustloos worden, met door ’t
kreupel Bos te loopen, en door de sterkten met doornen voorzien.
Als de Honden op een bot ophouden te jagen, is ’t een bewys dat de Vos in een
hol is geloopen, dan moet men de Honden doen wederom keeren, en ’t hol opzoeken.
Als men ’t hol gevonden heeft, en ’t Vossespoor toont dat hy’er in zy; graaft men
ze’er met Schoppen, enz. uit. Daar na doet men een kortpootige Hond, in ’t gat
loopen, houdt zich stil om na de stem van ’t hondje te luisteren, en zo ’t nodig is,
gaat men met het oor op den grond leggen, om ’t beter te hooren.
Als de plaats goed is om te graven, opent men ’t hol, en zo dra men de Vos
verneemt, zet men hem aan om hem voor de Honden te doen graven, roepende hun
toe om ze aan te hitzen; voi de la, voi le la, onder een piepig blazen; daar na blaast
men den dood en aftrekken, gelyk men in andere Jagten doet.
Aanmerkingen. Men moet niet graven dan in zandige gronden om de Vossen op
te graven, in Rotzen zoude het nodeloos wezen; maar in zo een geval konde men een
middel gebruiken, daar de Jagers zich dan van bedienen, in de plaats van een hondje,
om’er de Vos te doen uitkomen, die in ’t hol gekropen is, men zoude Zwavel kunnen
branden, dus dwingt men ze daar uit te komen.
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Maar ’t is niet, dan na het betwisten van ’t terrein, dat de Vos plaats ruimt, voor al,
zo ’t hol enige ruimte heeft. Hy steekt somwyl ’t hoofd ’t gat uit, en gaat terstond
weder na binnen. Als hy’er uit komt moeten de Jagers terstond klaar staan met het
Roer binnen scheuts. Als de Vos eens op de loop is; ziet hy zo veel de wegen te
krommen als mooglyk is, om de Honden ’t spoor te doen verliezen.

Vosse-vangst met Strikken.
Hoe men de Vossen aast, omze in den Strik te lokken.
De Boeren, die zich met het vangen van Vossen in de Strik bemoejen; zetten ze niet
dan ’s Winters van St. Andries af tot Paassen toe, wanneer ’t vel goed is om te
verkoopen, om datze dan niet ruyen, en’er dan gene vruchten onder de Boomen zyn,
noch Kikvorsen, noch Slakken langs de Beken; en de Vossen genoodzaakt zyn, overal
aas te gaan zoeken, zo wel by dag, als zy ’t gevogelte belagen, als ’s nachts, wanneer
ze Hazen en Konynen beloeren in de Bossen.
Een Boer, die Vossen gaat vangen, kiest een plaats, daar men zelden komt, in ’t
hout; alwaar hy vindt een ruimte, ten minste van een roe, zonder Boomen, of
Kreupelbos, ’t geen kan beletten daar een Strik te zetten. Daar moet ook een klein
paadje op uit komen, of dichteby heen loopen, op dat de Vossen ’t aas in ’t voorby
loopen zouden kunnen ruiken. Op een plaats, als we beschryven, moet de Boer een
langwerpige grup maken, van ontrent een voet en een half lang, een voet wyd, en
twe duimen diep. Hy maakt in ’t midden een rond gat van zes duimen wyd, en vyf,
of zes duimen hol; daar na vult hy dat met droge bladen, en werpt deze rondom over
den grond, op dat het beest niet verschrikke, als hy gene bladen, als op ene plaats
vindt. Dus de plaats geschikt hebbende, maakt hy Wittebrood klaar in Kuddeboter,
die vers is, gebraden, en brengt het daar. Hy breekt het aan stukjes van Neuts grote,
en strooit het aan den enen en anderen kant langs den weg, en rondom de kleine grup;
gojende ook drie vier stukken in ’t gat, onder de bladen. Daar na gaat hy tot ’s
anderendaags toe henen, als hy eens gaat zien, of ’t aas op is, en voor al dat van de
grup. Daar houdt hy nog drie, vier dagen mede aan, tot dat hy ziet dat zyn wildt ’t
aas uit het gat gehaald heeft; want als een Vos eens een aas geproefd heeft, mist het
geen nacht, of hy gaat’er weder zoeken. Daar na zet’er de Boer een Strik van hout,
waar van we ’t maakzel zullen leeren.

Maakzel van een Strik van hout, om Vossen te vangen.
Om een Strik van hout te maken, waar mede men Vossen zal vangen. Zie ’t Figuur
achter te vinden.

’t Figuur, dat op de volgende redenering past, is achter te vinden.
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Neemt een houtten plank Fig. 1. een voet en een half lang, een voet breed, een halven
duim op zyn minste dik. Maakt’er in ’t midden een rond gat G in, dat drie vier duimen
middellyns heeft met een sponge, letter H. die tot in de halve dikte van ’t hout komt,
en breed is een halve duim, die van de opening G. deurgaan moet tot aan ’t eind van
de plank E, F, I. en een weinig zwavelstartachtig zyn moet, tot aan de ronde sponge
aan de letter E.
Maakt daar na een klein rond stukje hout E G H. Fig. 2. van de zelfde dikte als de
grote plank; en waar aan een zwaluwstaartje is. Zo dat gy zyn eind E; in de plaats E.
van ’t grote plankje gezet hebbende, en ’t eind H. in de sponge H; dit ronde plankje
de opening G. gans sluit, als of alles maar een stuk was. Maakt in ’t midden van dit
ronde plankje een klein gat G. om’er een vinger in te kunnen steken.
In de grote plank zult gy aan de vier hoeken A, B, C, D. vier gaten maken, om
daar vier houtten pennen in te steken, om de grote plank op de aarde vast te pennen.
Ik spreek van de langte van de pennen niet, om datze naar de stevigheid van den
grond moeten zyn, daar men ze in steekt. Men moet hebben een toutje M, Y, N. Fig.
3. dat niet dikker moet zyn dan een Schryfpen, maar wel sterk, en lang ontrent zeven,
of acht voeten, waar aan gy aan ’t eind een lus M. zult doen, en een knoop een voet
van daar met de letter Y gemerkt: en uit vreze dat de knoop met lankheid van tyd
niet afsnyde, zo neemt een stukje hoorn P, dat zo groot is, als een kleine stuiver, waar
in gy een gaatje moet maken om daar ’t eind N. van ’t tou door te steken, om ’t te
schikken by de knoop Y. Men zal ook een Tou N, O. nemen van vier, of vyf voeten
lang, dat aan zyn eind O. een stok heeft van twe voeten lang.
Voorziet u vervolgens van een Olme, of Essen stok, Fig. 4. die tien, of twaalf
voeten langte heeft, vry dik en sterk is, en van drie, of vier houte haken, gelyk die
zyn, welke met de letter K. getekend zyn, en ontrent anderhalve voet lang, dik en
sterk, aan ’t eind gepunt om ze in de aarde over de staak heen te pennen, die ze
moeten vast houden, gelyk ik achter zeggen zal.

Hoe men de houtten Strik moet stellen om Vossen te vangen.
Als uwe Strik gemaakt zal zyn, en gy de Vossen geaasd op een plaats, vier, of vyf
dagen lang, zult hebben naar dat gy ’t goed keurt, moetge uwe Strik een half, of heel
uur voor Zons ondergang zetten, gelyk ze in Fig. 5. staat afgemaalt.
Onderstelt, dat de weg, of plaats waar in de Strik gezet moet worden, de ruimte
zy met de letters M, N, P, Q. verbeeld; en dat de grup, waar in ’t aas was, onder de
Strik zy; A, B, C, D.
[illustratie]
[Plaat 74. pag. 1274. Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5. VOS. F. de
Bakker fecit direx.]
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moet het eerste, dat gy doet, wezen, uwe handen en zolen met Galbanum te vryven.
Daar na zult gy alle bladen uit het gat en de plaats der strik halen; daar na zult gy ’t
gebraad op den grond leggen, en ’t ronde plankje daar overheen, hebbende ’t
zwavelstaartje na den kant heen daar de Staak moet zyn, welke by voorbeeld is na
P, Q. Plaatst daar na de grote Plank zo, dat de sponge onder is; en de zwavelstaart
zal aan den zelfden kant zyn, waar aan die van ’t rond bordje is. Steekt dan de vier
pennen A, B, C, D. in de gaten, en maaktze vast met ze in de aarde te slaan, op datze
zo veel te styver mogen houden. Legt dan de Staak op den grond, ’t dikke eind L. in
rechte lyn met de Strik, en ’t ander eind G. overdwers, zo dat het van den kant van
de Plank C, D. ontrent zes voeten af zy. Slaat daar na een haak op ’t eind L, een
andere drie voet van daar, ter plaatze door K. getekend, en een derde drie andere
voeten van de twede, ter plaatse door K. getekend; maakt aan ’t eind G. vast het Tou,
waar aan de Stok H. vast is; houdende daar na dit tou tussen de beenen. Zynde het
Tou van voren tussen de beenen deur gegaan, brengt het tot aan de Strik, trekkende
met een de Staak na u, die een soort van boog zal maken. Neemt het Tou, waar aan
de lus is, welke gy maken zult, als een strik; en doet het gaan met een klein houtje
binnen de sponge, die van ondere in de Plank ingelaten is, ter plaatze door F. getekend.
Opent en spant de Strik om het Bordje, zo dat de knoop van ’t Tou, met zyn klein
stukje hoorn, juist in een klein keepje komt, dat met voordacht in de kant der opening
komt. Plaatst daar na uw Bordje E. zo, dat het de opening F. sluit, en de Strik wel
open en gespannen is onder de spong van de grote Plank.
De Strik dus toegesteld zynde, maakt het einde van ’t Tou aan de Staak G. vast,
zo kort als gy kunt, op dat het te styver trekke; laat het Tou styf gespannen; en als
de Staak ter dege styf staat, maakt dan zachtjes uw Tou los, dat daar aan vast is, en
dat aan ’t hout H. is. De Strik dus gespannen zynde, dektze met bladen, gelyk de
plaats te voren was, en gooit aan de ene en andere kant een stuk gebraad.
De Vos, die op de voorgaande dagen ’t aas geknapt heeft, op de plaats gekomen,
zal menen met zyne pooten ’t aas weg te halen, dat hy in ’t gat gewaar wordt; gelyk
hy gewoon was te doen. Hy zal’er ’t bordetje doen uitvallen, ’t geen uit zyn plaats
geraakt, de knoop, die aan ’t Tou is, vryheid zal geven om deur te slippen; maar de
Staak te rug springende, zal maken dat het beest by de poot wordt gevat, die blyven
zal met de schouder op de aarde, niet kunnende roeren dan zyne achterste pooten.
Gy zult’er ’s morgens vroegtyds na toe gaan, om hem’er uit te halen, en spannen alle
avonden uwe Staak; want zo gy ene Vos op een plaats hebt gevangen, zult gy’er wel
meer krygen, zo ze in ’t Land zyn. Gy kunt meer Strikken op verscheiden plaatzen
spannen.

Uitvinding om een Vos, of Bunsing te betrappen zonder beloeren.
Men wil somwyl schielyk een Vos, of Bunsing hebben, om een Smeersel te maken,
of iet anders, en men weet, dat hy’er vandaan is na zekere plaatsen, welke men niet
kan vinden zonder Honden om hem te zoeken, noch zonder Snaphaan om hem te
schieten. Men zal my zeggen, dat men niet te doen heeft, dan ’s avonds hunne hollen
te beloeren, als zy’er uitkomen, of ’s morgens, als zy’er weder in trekken; en dat
men ze dan gemaklyk kan krygen. Maar ik antwoord dat die dieren, uit hunne holen
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niet komen, dan ’s avonds ten negen, of tien uren, en daar ook ’s morgens heel vroeg
weder in kruipen; of ’t moet tussen Mai en September zyn; wanneerze’er op beter
uur uitgaan, na dat de dagen korter, of langer zyn. Daar by zyn de plaatsen, daar de
Vossen en Bunsingen holen hebben, gemeenlyk rondom in hout, en struiken, die
beletten ze te treffen, of men kan ze in ’t hout niet ontdekken; of men ontdekt juist
geen Boom, die na genoeg staat, om’er zich op de Loer in te begeven.
Ik zal u dan ’t middel geven om ze te hebben, zonder beloeren, of u aan de
onguurheden van tyd, lucht, of weder te wagen. Werpt het oog op een Figuur, dat in
’t Artikel wolf wordt afgebeeld, en lees met geduld het volgende discours, om u te
leeren, hoe gy’t gereedschap stellen moet voor ’t hol van ’t beest, dat men hebben
wil.
Ik geloof, dat gy weten zult, dat op’t genoemde punt het gat zy daar de Vos is; en
dat de ingang van dat gat zy op de plaats met de letter A, B. in de eerste Figuur
gemerkt. Steekt een stok B, die een half voet lang is, op de wydte van ’t gat; en ene
andere D, F. een duim dik, en ontrent een voet lang, aan den anderen kant, twe duimen
van ’t gat. In dat paaltje zal wezen een kleine kerf, op de plaats gemerkt met F. ontrent
vier duimen boven de aarde. Gy zult naderhand een houtje hebben B E C, dat vier
duimen langer moet zyn dan de spatie, die tussen de twe houten B. en D. is, hebbende
een haak aan een van de einden B, en aan de andere een kleine keep E. Dit houtje,
of haakje wordt op zich zelve in de Figuur verbeeld, getekend met de letters E F. ’t
Grote hout is ook afgetekend met de letters O E, en de keepen met de plaatzen E.
Zoekt vervolgens een plaats, die van ’t hol twaalf schreden af is, van waar men
een scheut op ’t hol kan doen, zonder belet van enige tak, voor ’t gat. By voorbeeld,
de plaats getekend door de letters G, Q. Steekt in den grond een Vork van hout P,
Q. van vier voeten hoog, of vier en een halve; en drie, of vier voeten ter zyde van ’t
gat. Steekt op een andere plaats in G, R. een Staak met een gaffel, die wat korter is;
en legt daar na boven op de twe Vorken een Snaphaan, I, R, M; hoogt, of laagt uwe
Gaffel G, R. zo veel, dat de Snaphaan mikke op de opening van ’t hol, ’t geen men
zien zal, als men langs ’t Visier ziet, gelyk
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men doen zoude, als men treffen wilde, zonder nochtans ’t van de Vork te nemen.
Als ’t recht op ’t doel staat, daar ’t op zyn moet, zult gy ’t aan de gaffels, dicht aan
’t kruis, wel ter dege vast binden, op de plaats met de letter M. getekent, en met het
Tou, op de plaats R, op dat het zich niet bewege, en juist treffe.
Als de Snaphaan wel is gezet, neemt een sterk toutje, steekt dit onder de Snaphaan
deur in de Gaffel, en maakt aan het eind P. een steen vast, die zeven, of acht ponden
weegt, en aan ’t ander eind E. een klein houtje, van een halve ping dik, en ontrent
twe duimen lang, trekt aan dat houtje en toutje zo veel, dat de steen byna aan de
Gaffel komt, daar de Snaphaan achter aan vast is, en ’t kleine houtje kan gezet worden
aan ’t ene eind in de keep F. van ’t lange paaltje D, en aan ’t ander eind in de keep
E, van ’t treetje, of haakje B, E, C. Zo dat dan ’t treedje een duim van den grond
staat, en de steen ’t alles door zyne zwaarte ophoude. Legt op dat haakje een klein
plankje I. van 8, of 9. duimen, en van vier, of vyf duimen breed; dekt dit met droge
bladen, of aarde, naar dat de plaats heeft. Alles moet wel staan, zo dat het niet zeer
zigtbaar is.
Niets zal’er meer ontbreken, om ’t werktuig in staat te stellen, dan de Snaphaan
aan dat Tou vast te maken aan de de lip O. met het ene eind van een toutje, waar van
’t ander loopt over de Gaffel P, en aan de steen vast is. Dit gedaan zynde, gaat tot ’s
anderendaags henen.
’t Is waarschynlyk en byna onfeilbaar, dat, zo de Snaphaan en ’t werk wel gesteld
is, en ’t ’s nachts op de Snaphaan niet regent, ’t eerste beest, dat uit het gat komt,
of’er in gaat, zyn poot op ’t plankje I, G. komende te zetten, ’t Trehoutje zal doen
nedervallen, ’t kleine houtje uit de kepen zal doen gaan, de steen vryheit van vallen
geven; en deze door zyne zwaarte den haan zal doen overhalen, en de Snaphaan ’t
beest zal treffen.

Op wat wyze men een Voet-angel moet leggen.
Men leert ’t middel om een yzeren Voet-angel te zetten, in de Figuur hier achter; om
dat de Kramers, die ze ons verkoopen, ’t ons niet weten te leeren. Men zal zich niet
ophouden, met ze van stuk tot stuk te beschryven, om dat men ze over al te koop
vindt: maar men zal u zeggen, dat die, welke men te koop vindt, te zwak zyn, naar
hunne grootte. Gy kunt dergelyke doen maken, die een derde, of de helft sterker zyn.
Wy zullen u maar de manier hoe en plaats leeren, daar men ze zetten moet.
Gaat by dag langs afgelegen paadjes wandelen, en let wel, wat dier daar deur gaat,
dit zult gy na den dou aan de pooten weten; en om dat te beter te weten, hebben we
de pooten van dieren doen snyden in Figuren, die ’t spoor der zelver doen kennen.
Als gy dan een spoor ziet, kunt gy die Figuren nazien, om te weten waar ’t van is.
Onderstelt dan, dat gy ’t spoor van een Vos ontdekt hebt, en dat het een klein
paadje zy van een voet, of twe wyd, aangewezen door de twe lynen getekend met
M, N, O, P. Graaft daar een klein kuiltje in ’t midden, getekend door ’t rond V, Y.
van twe, of drie vingeren diep, om daar den Voet-angel in te leggen, maakt en in ’t
midde daar van, nog een middelmatige, verbeeld door de andere kleine cirkel Q T,
dat drie, of vier vingeren dieper, dan ’t andere is, op dat het tre plaatje R. na onder
kan gaan, als het beest’er op treedt. Dit gedaan zynde, legt de Voet-angel midden in
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’t paadje, even gelyk verbeeld word, maakt daar na ’t eind van ’t kettinkje vast Z.
met een Toutje, aan een tak, of ’t paaltje S, die van de Strik drie, of vier voeten af
is. Dekt alles met droge bladen, die gy’er zonder schikken overheen zult gojen; en
gooit ze dus een voet vier vyf in ’t ronde, op dat het dier, dat’er deur komt niets
merke, gelyk ’t doen zoude, zo’er gene bladen ergens waren, dan op den Voet-angel.
En om de Vossen daar te beter te doen heen loopen, of andere vlees etende dieren,
neemt een stuk raau vlees, maakt dat aan een hout met een tou vast, en sleept het
langs den weg van de ene kant der Voet-angel en van den anderen; gaat dan tot ’s
anderen daags heen, en’er dan na zien; en weest verzekerd, zo uwe Voet-angel wel
gelegd is, dat het niet te vergeefs zal zyn.
Men kan zo een Voet-angel in ’t midden van een Rit in een Haag leggen, daar
waarschynlyk iet deur zal komen, en dek in zo een geval uwe Voet-angel met droge
bladen, of onkruid, gelyk reeds is gezegd.
De Vos heeft niets goeds dan zyn bont.
vos, een ros Paard. Zie paard.
vrat; is een ronde hardigheid die boven ’t vel uitstekende, wel na een Errit gelykt.

Geheim om Vratten te verdwynen.
I. Men zegt, dat zo de Vratten met Vygebladen worden geraakt, men ze kwyt raakt.
Enigen geven deze kragt aan ’t hart van een Duif.
II. Zo gy de Vratten wilt kwyt zyn, snydt een levendige Aal ’t hoofd af, en smeert
ze met het bloed, ’t geen daar uit loopt; alle de Vratten zullen afvallen. Jo. Bapt.
Porta.
III. Legt op een heete Rooster de poot van een Kieken, tot dat ze schilt, en vryft
met het gescheiden vel de Vrat warm, drie, of viermalen; en zy zal afvallen.
IV. Rosselus verzekert, dat, zo men de Vratten met rode Uijen vryft, die gestoten
zyn, en ze met Zout daar op gelegd wordt, datze heen gaan.
vriendschap. De Vriendschap tussen geassocieerdens (vennoten) in de
Koopmanschap, is ten hoogsten noodzakelyk, om dezelve met vrucht te dryven. Al
het geluk, of ongeluk van hunne gemeene zaken hangt’er van af; en zy moeten
zodanige vrindschap onder malkanderen daarom onderhouden.
Het vertrouwen komt uit de onderlinge Vriend-
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schap voort, dewelke de zaamgevoegde voor malkander hebben, en zonder dewelke
zy niets dan met wanorde en verwarring doen; om dat het onderlinge vertrouwen
maakt, dat’er niets wordt ondernomen zonder onderlinge toestemming; en dat goed
verstand maakt, dat zy elk voor hun hoofd voor ’t gemeene welwezen der
Maatschappy arbeiden.
In tegendeel als’er geene Vriendschap en toegeventheid is tussen de vennoten,
zullen ze ’t nooit eens zyn in enige ondernemingen, die ze tot hunnen handel doen;
en’er ook nooit wel in slagen. De rede is, datze, met elkander altyd te dwarsbomen,
en niets met eensgezintheid te doen, niet weten, wat zy doen; en de een smyt weder
omver, wat de ander gemaakt heeft; dus loopen alle hunne zaken in ’t wild en in de
war.
De twede zaak, die’er waar te nemen valt, is, dat men alle dingen, door toedoen
van ’t gezelschap, zo wel schikke, dat’er niets de goede Vriendschap en
verstandhouding kan krenken; ten welken einde ik geraden zou oordeelen, dat ze elk
byzonder woonden, om dat de Vrouwen zelden met malkander overweg kunnen in
zaken van huishouding, ’t zy over ’t uur van te eten, of over de spys, waar van elk
de keus wil hebben, en in honderd andere dingen, waar van het minste misverstand
terstont gelegentheid tot verdeeldheid onder de Vrouwen geeft.
De derde zaak is, dat men een vast voornemen opvatte, dat geen verschil, dat’er,
gedurende de Maatschappy, tussen de Vrouwen opkomt, in staat zy, om de vrindschap
en ’t goede verstand dat onder hen moet zyn, te verbreken: want het is waar, dat de
meeste Maatschappyen gescheiden worden voor ’t eindigen van den gestelden tyd,
door de koppigheit en ’t misverstandt der Vrouwen, wier party de mans dikwils, uit
een soort van medegaandheid, onvoorzichtiglyk opvatten.
De vierde is, om de bezigheden, die ze waar te nemen hebben, onder malkanderen
wel te verdeelen, zo wel by den Inkoop, als Verkoop der Waaren, in ’t houden van
de Kas, en de Boeken; en wel toe te zien, waar toe ieder de bekwaamste is.
Die van een gauwer en werkzamer aart is (actif) is bekwamer tot den Koop en
Verkoop, als een ander, die wat langzamer is, en de rust bemint; daarom dient de
eerste de Koop en Verkoop te doen, de ander het groot Boek en de Kas te houden;
alzo hy minder vuur hebbende, voorzichtiger, netter, gematigder in ’t bestieren van
de zaken is, dan wanneer hy voortvarender was.

Byzondere Vriendschappen.
Zyn van de oude heiligen altyd aangemerkt als de ondergang van Huizen en
Gemeenschappen.
Die dergelyke Vriendschappen maken, zonderen zich in ’t gemeen van ’t belang
der overige zamening af, en verkeeren ’t meest met malkanderen om zich over hunne
kleine geheimen openhartig te onderhouden. Zy openbaren malkanderen vrymoediglyk
hunne zwarigheden, voornemens, gevoelens en kwade vermoedingen; zy verhalen
elkander hunne ontmoetingen, ja somtyts alle hunne begane ongeregeltheden, pogchen
daar op, vleijen en verschonen elkanderen, en spreken zonder schroom tegens de
wetten, goede orde en stiptheid der Maatschappye. Zy lasteren, morren, klagen,
maken kleine verbintenissen, en geheime partyen; beramen plaatsen van byeenkomst;
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zoeken alle gelegentheden om by elkander te komen. En gebeurt het, dat ze ver van
elkander af zyn gescheiden, zy pogen echter elkanderen in ’t gezicht te houden, geven
malkanderen wenken, en spreken tot elkander met tekens. Ze onderhouden malkander
nooit over ’t geestelyke, en zo ze al by geval daar van beginnen, zo eindigen ze echter
met beuzelingen en ydelheden. Als ze byeen zyn, hebben ze niet graag dat’er andere
by komen, die niet van hunne party zyn; zy mistrouwen hun, en wenden hun gesprek
terstont op ene andere stoffe. Het kost hun zo veel moeite om te scheiden, dat zy,
wanneer de tyd gekomen is om heen te gaan, niet nalaten om noch een woordje te
zeggen. Zy treden in elkanders belangen, en als men een van beiden bestraft, toont
zich de ander daar over gestoort, of zoekt hem daar over te verontschuldigen; ja eer
hy zyn gedrag zou laken, zal hy liever dat van zyne Overheid, of Opziender
veroordeelen. Eindelyk moet men zeggen, dat dit soort van vriendschap oorzaak is,
dat men vele wetten overtreed, en niet doet, dat men behoort te doen, om de
genegenheid van zynen Vriend op te volgen.
Dit kwaad word best gestuit met de personen, die zich dusdanig verbonden hebben,
van een te scheiden, hun kwaad te beteugelen en ze van de Communie uit te sluiten,
tot ze beterschap toonen.
vroedvrouw. Is ene van de Overigheid aangestelde, beëdigde, zindelyke, eerbare
Vrou, die de zwangere Vrouwen voor, in, en na het bevallen, met raad en daad by
staat, en in zware geboorten de verlossing helpt bevorderen; de Kinderen voorzichtig,
en met voorzorg de Moeders afhaalt, wast, en enen tyd lang behandelt. Enige van
die Vrouwen gebruiken een daar toe gestelde Kraam-stoel, anderen niet. In sommige
Plaatzen brengen ze de Kinderen in zeker plechtgewaad ten doop.
vroegvruchten. Zyn Vruchten die vroeg in ’t voorjaar, of Zomer, of voor anderen
van dat soort ryp zyn.
vrouwelyke ziekten.

Om de Maandstonden te verwekken.
Neemt ontrent twintig kleingewreve Salibladen, en twintig lepels vol roden Wyn,
die gy tot zes toe laat verkoken. ’s Avonds, wanneer de Zieke te bed is, moet ze by
tussenpozen een lepelvol nemen van dezen Wyn, en wanneer ze begint te zweeten,
geeft haar niet meer.
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Anders. Men laatze op den voet ader, en geeft haar daar op een vierendeel-loots ronde
Osterlucie klein gesneden, die men in een glas vol witte Wyn laat enen nacht trekken.
Dit moet zy ’s morgens uitdrinken met het pulver en Wyn. Dit is een beproeft middel.
Anders. Neemt zwarte Kikker-erreten, laatze in schoon water gaar koken, en zygt
het water door, waar van ze drie dagen achter een ’s morgens een glas vol moet
drinken.
Anders. Neemt de bladen, de bast, of het zaad van een Essenboom, stoot het klein,
en laat het vier en twintig uren in witten Wyn staan trekken. Geeft haar hier van drie
dagen achter een twe, of drie vingerhoeden vol ’s morgens te drinken.

Ander Geneesmiddel, zeer deugtzaam en goed bevonden.
Snydt van de Essetakken het twejarig hout af, en ontdoet het van ’t een- en driejarige
hout, welk laatste aan de knoppen licht te kennen is. Verbrand dat twejarige hout
byzonder, om’er de asse van te hebben. Legt dan een gedeelte van die as in de
Waterpot van ’t Meisje, dat te onpas is, en zo dikwils zy by dag, of nacht wil wateren,
moet ze zorg dragen, dat haar Pot met de asse daar in warm worde gemaakt boven
heete as, en hem dan gebruiken. Dit middel dag en nacht waargenomen, geneest haar
in twe, of drie dagen.

Middel tegen de bleke koleur van Vrouwen, of Maagden.
Neemt Yzerroest, en toebereide Hartshoren, een once van ieder; gepulveriseerde
Rozen, Kandysuiker, van elks twe oncen; vloeibaar Rosmarynconserf een once;
Cichory bladers, Byën- of Citroenkruid, en Steenvaren, of Miltkruid, van elks een
weinig. Mengt het alles wel ondereen, en laatze’er ’s morgens en ’s avonds, de grootte
van een gemeene Noot, van in nemen.

Om ’t verlies van te veel bloet voor te komen.
Neemt Spinnerag, en maakt’er met Azyn een pleister van, die men haar op de Navel
bindt; zy zullen terstont genezen.
Anders. Neemt twee oncen Weegbreêswater, zes oncen Kaneel, een half once
Azyn, en zo veel toebereide rode Koraal, twaalf grein Drakebloed, twe grein
Laudanum, een once Siroop van Mirrhe. Mengt dit alles onder een, en geeft’er de
Zieke telkens een lepel vol van. Zo daar enig gestolt bloed is, doe’er een half
vierendeel-loots Kreeften-oogen by. Dit is een beproeft middel tegen allerlei
brakingen, en verlies van bloed.
Anders. Neemt een Kalfsschyf, kneust de beenderen, laat het koken, neemt’er ’t
vlees af, en behoudt, alleenlyk het nat. Doet daar Kervel in, ontrent de grootte van
een hoofd, en laat ze met dat nat koken. Zygt het naderhand door een doek, zo dat’er
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drie parten nat blyven, waar van de Zieke alle twe uren ’s morgens iet moet nuttigen,
en zo het nodig is, de volgende dagen daar mee voortgaan.
Anders. Neemt een vierendeel-loods graauwen, of rooden Bolus, anders Brok
genaamt, zo veel Drakenbloed, en Bloem van wilde Granaat-appels. Stoot het samen
klein, en doe het wel gemengt in een half mengelen Weegbreê water, en laat het de
Zieke drinken, op wat uur zy wil, mits dat’er twe uren tussenbeide zyn verloopen,
en dat zy na ’t innemen twe uren blyft zonder iets te nuttigen. Zo het verlies van
bloed te sterk is, en niet ophoudt, moet zy dit middel herhalen, te weten na twe uren
tyds, daar op spyze nemen, en weder na twe uren het voorsz. middel gebruiken. Men
kan het tot driemaal toe geven: dog nooit heeft men het boven eenmaal herhaalt.
Daar hoeft geen aderlating noch verband.

Ander middel tegen den Moederloop.
Neemt bladeren van witten Wyngaard, in de schaduwe gedroogt. De maat is een
halfvierendeel-loots, of iet meer in witten Wyn.

Aanmerking voor zwangere Vrouwen.
Men moet geen zwangere Vrouwen doen purgeren, om twe redenen: Voor eerst, op
dat de Vrucht geen nadeel daar door lyde: Ten tweden, dewyl het te vreezen is, dat
de ingewanden gaande gemaakt door de scherpigheit van ’t zuiver-drankje, geen
stuipen en onnatuurlyke bewegingen mogen maken ontrent de Lyfmoeder, en een
Miskraam verwekken. ’t Is daarom best, aan zwangere neerdryvende en pynstillende,
maar immers geen verdovende middelen in te geven.

Zuiver-drankje voor zwangere Vrouwen.
Indien echter het purgeren onder ’t zwangergaan ten uiterste noodzakelyk is, moet
men zyne toevlucht nemen tot gematigde drankjes; vooral zo het teere Vrouwen zyn,
en zig vergenoegen met de Jalapwortel, en gezuiverden Wynsteen, of met een treksel
van Sennebladen, en pillen van Aloë. Maar men moet met alle zorg de smakelooze
purgeermiddelen myden, de Scammonium en Kaffië.

Zuiver-drankje voor zwangere Vrouwen, die geenen afgang hebben.
Neemt een scrupel gezuiverde Wynsteen, acht grein zout van Wynsteen, en geeft het
haar in warm nat.

Om een Vrou in den arbeit zynde, spoedig te verlossen.
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Geeft haar een halfvierendeel-loots Borax tot stof gemaakt, in een glas vol goede
Wyn. Maar eer
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gy het haar ingeeft, moet de Vroetvrou daar by zyn, en onderzoeken, of het Kind wel
gekeert zy. Door welk middel het zelve zig terstont vertoont, kort na dat de Zieke
den Borax heeft ingenomen.

Purgeer-middel voor Kraamvrouwen.
Laat haar alleenlyk enige Pestpillen van Ruffi nemen, of wat Elixer Proprietatis met
Rabarber.

Middel voor de Borstkwalen der Vrouwen.
Neemt een Oranjen-appel, doorsteek hem op verscheide plaatsen met een priem, legt
hem in een nieuwen aardepot, die gy vol doet met olie van Olyven. Zet ze op ’t vuur,
en laat het tot op twederde verkoken: vryft daar mee de Borsten, zo warm als zy het
kan verdragen; ’t geneest in twe dagen. Maar wat de hardheid van de Borst belangt,
gy zult een pleister met Spaans-groen en wit Was maken, en leggenze op de hardheid.

Om Vrouwen, die zogende zyn, Zog te doen krygen.
Doet Venkelzaad koken in Gerstewater, doet dat de Vrou drinken, dit zal ’t Zog
vermeerderen, zo wel als de Cisery-boonen.
vrou van een Vader des Huisgezins, die op ’t Land is.

Hare Plichten.
De Vrou van een Vader des Huisgezins, die gevolglyk Meestresse van ’t huis is, en
die voor hare rekening de plichten waarneemt, haar door haren Man voorgeschreven,
moet het oog houden op de Meiden, toezien dat haar huis, hare wagt aanbevolen, in
een goede orde zy; dat daar niets over de baan legge, en elk ding zonder verwarring
zyne plaats hebbe; en dat de zindelykheid, die men ’t teken van een welgeschapen
ziel noemt, daar overal in deursteke.
Het is hare plicht alles wel te schikken, dat de Vader des Huisgezins, in huis doet
brengen, op dat men hare huishoudelykheid niets verwyten kan; zy moet zich
toeleggen om ’t fyn daar van te verstaan, zo ze ’t in ’t eerst niet mogt weten.
Haar oog moet over ’t Vee gaan, en dit is niet min nodig, dan dat van den Man.
Zy moet maken, dat zy wel voorzien zy, om niet te missen alles op zyn tyd te
markt te brengen; ’t zy ’t Gevogelt, of wat anders zy, dat ze door haar oppassen weet
te hebben.
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Zy moet zich op hare Boden niet verlaten, over alles, dat haar gemeenlyk belangt,
geiyk ’t Brood kneden, zonder te onderzoeken, of zy geen Meel van den Meester
onder ’t Brood der bedienden doen; en of zy onder ’t kneden niet wat weg steken,
om zich daar vrienden mede te maken buiten’s huis.
Zy zullen niet nalaten hare Melkspys te behandelen, die gedurig zindelyker zal
zyn, zo men’er op letten wil, als wanneer een Meid, die zo veel als zy niet zal vuil
maken, daar den last van had.
Zy zal nette aantekening van ’t Lywaadt houden, datze in de loog zet, en de Waar,
die ze te koop zend. Zy moet Lyst van al haar Lywaat en Tin houden. Zy zal dit ter
verantwoording aan de Meid overgeven, zo’er een stuk wegraakt. en zy zal eindlyk
op alles zo toezien, dat geen verlies haar misnoegen geve, in de behandeling, die zy
heeft. En alle die plichten in ’t algemeen waargenomen zynde, kan men met zekerheid
zyn goed in zyne handen doen gelden, zyn huis vol Gevogelt, en Vee van allerlei
soort hebben zo veel men nodig heeft om te kweken en op te voeden. Maar laat ons
vooraf zeggen, wat regel men in zyn huis moet houden, om daar met huishoudelykheid
te leven.

Regels die een Vrou des huizes op ’t Land moet houden.
Zonder Regel blyft een huishouden zelden staande; en dit is ’t geen maakt, dat men
dikmaal luiden ziet, die ongelooflyke moeite nemen om rykdommen te vergaderen;
en met de neus in de aarde vroeten, om datze niet weten wat’er nodig tot zuinigheid
zy. Men heeft het goed, zyn huis met goederen op te vullen; alles gaat zachtjes weg,
zo men ’t niet weet te besturen; ’t geen dan gemeenlyk van een zekere Regel afhangt,
die men zich daar in wil voorschryven; en zonder welke een Vader des huisgezins
zonder vrucht werkt. Om eigentlyk te spreken, deze zorg is de Vrou des huizes
gemeenlyk aanbevolen, als welke de behandling van alles is toevertrouwd, wat
binnen’s huis is. De orde die ze houden moet, bestaat niet dan in twe stukken, ’t
eerste is de Spys van ’t huis, ’t twede de manier van ze uit te geven, Zie meel, koorn,
brood, enz.
vrouwen-haair, in ’t Latyn Capillus Veneris, Adianthum.
Beschryving. ’t Is een plant, welker stengel ter hoogte van een halve voet groeit.
Zy is zwart en in dunne takken verdeeld, die kleine bladen schieten, byna gelyk de
Coriander. ’t Vrouwenhaair draagt gene bladen, maar ’t zaat zit in de kreuken van
het uiterste der blaadjes, die van zelf ontsluiten, en verscheiden ronde huisjes
bedekken, die nooit gezien kunnen worden, dan door een Vergrootglas.
Plaats. Die Plant groeit op schaduwachtige plaatsen, die vochtig en steenig zyn,
gelyk op de kanten van Putten en Fonteinen, tegen de muren. ’t Vrouwen-haair, dat
van Mompelier komt, is ’t beste van Vrankryk.
Krachten. ’t Vrouwenhaair is openend en een Borst-middel, ’t verzoet de
scherpheden van ’t bloed, doet fluimen opbrengen, en brengt de Stonden voort.
vruchten. Zie ooft.
vruchten. (droge.)
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Kersen. Onder den naam van Kersen nemenwe ook Morellen en bonte Kersen, of
Krieken. Om die te drogen, neemt zulke als gy wilt, laat’er de stelen aan en de steenen
in; legtze op een hordetje en steektze in den Oven, als’er niet veel warmte aan is, dat
is, na dat’er het Brood eerst is uitgehaald. Dit gedaan zynde, zo keert en verlegtze
om droog te worden na behooren, en gaat daar mede voort tot datze droog zyn, en
sluitze weg als ze droog zyn.
Pruimen eet men ook droog; en om te maken datze zodanig zyn, moet men
aanmerken, datze zo ryp moeten zyn, dat ze by na van zelf van den Boom vallen.
Men moet ook weten, dat alle Pruimen, die raau moeten worden bewaard, goed zyn
tot Prumellen; maar voor al de Roche Bourbon, de Imperialen, de Dadels, St.
Katharinen, de Diapre, Perdrigons, Prune de Cipre, de Brignolles de Mirabellen,
de Damasten van alle soorten. Deze soorten worden allen in den Oven gestoken,
gelyk de Kersen.
De Persikken. ’t Vlees daar de Persikken natuurlyk uit bestaan, is zo goed, dat
men ze niet wil wegsluiten. Om ’t midlerwyl daar aan niet te laten ontbreken, laat
men ze op deze wyze toemaken.
Men gelukt daar in, als men ze van den Boom plukt: want die vallen zyn, of te
ryp, of gekneusd; ’t geen maakt, datze niet drogen gelyk behoort: en worden daar
door onaangenaam.
Dit opgemerkt zynde. zult gy ze om murw te maken in den Oven steken, daar na
met een Mes netjes open doen, en’er de steen uitnemen, om ze op de Tafel plat te
maken, daar na weder in den Oven steken, en als gy oordeelt, dat ze genoeg zyn, zult
gy ze’er uithalen, nog eens plat maken, latenze in een plaats waar in’t niet vochtig
is.
De Abricosen zyn de eerste Vruchten die voorkomen om te drogen. Zie daar hoe
’t geschiedt. Men neemt ze, die men van den Boom plukt als ze ryp zyn, en in de
plaats van ze te openen, gelyk de Persiken, om ze de Steen te ontnemen, vergenoegt
men zich met ze door de plaats der steel uit te duwen. De Afrikosen dus heel gelaten
zynde, maakt menze alleen plat zonder open doen, en droogtze gelyk Persikken.
Anders. Neemt de Afrikoos, steekt een stukje Suiker zo groot als een Erret in de
plaats van de steen, maakt’er een aarden Pan van vol, waar over gy een dekzel van
deeg doen zult. Zetze in den oven als ’t Brood al kleur heeft beginnen te krygen.
Doet deze Pan in den Oven tot datze koud is geworden. Dit gedaan zznde, zetze over
kolen, en als de Afrikozen droog genoeg zyn, zo poejert ze met Suiker, terwyl ze
nog warm zyn, en sluitze twe dagen, na datze koud zyn geworden, weg.
De Peren hebben lofs genoeg om niets meer’er van te zeggen. ’t Is een vrucht
waar van men vele soorten heeft. Men droogtze ook in den Oven. Om ze uitnemend
te hebben, snydt men ze aan kwartieren; daar na schilt men ze; daar na droogt men
ze in den Oven, met andere bovengemelde Vruchten. Of wel men schilt ze geheel
zonder ze in kwartieren te snyden. Maar men laat’er de steel aan, daar na laat men
ze in een Pot stoven met water, gebruikende dan zyne schil, om ze in ’t sap te doopen.
Dit gedaan zynde, haalt men ze daar uit. Daar na steekt men ze op horden in den
Oven, op de wyze, gelyk men de Pruimen doet.
De Appelen droogt men zonder te schillen, snydende ze deur midde, en ontnemende
ze maar alleen ’t klokhuis; en om ze goed te maken, doet men ze koken om’er ’t sap
uit te halen, om daar in die te doopen, die men drogen wil, gelyk men de Peren doet.
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De Druiven zyn gedroogd uitnemend, en daar toe neemt men allerleije soort, maar
de beste zyn de Muskaatdruif- Men zet ze in den Oven op een Horde om ze te doen
drogen, dragende zorg, dat de hitte niet te groot zy, en dat men ze van tyd tot tyd
keere, om ze gelyk te drogen.
Men doet ook groen Erreten, Champignons, Morilles, en Mousserons drogen,
rygende de laatste, en stekende ze in een Oven van gematigde hitte.
vrugt (Tot) zetten; zegt men van een Boom, die zonder dragen geweest zynde, zich
eindlyk daar toe schikt.
vrugtboomen. Zie boomen, onvruchtbaarheid, stamboom.
vrugten (koorn) noemt men Granen van allerlei soort. Als Tarw, Rog, Gerst, Haver,
enz.
vrugtkamer. Zie ooftkamer.
vullen, is ’t bereiden van Lakens en andere stoffen van Wol, dat met heet water moet
geschieden, waar in Zeep wordt gesmolten, ’t Was te wensen, dat men niet anders
dan op deze wyze vulde. Maar ’t grootste gedeelte van de Vullers, die de Zeep willen
sparen, om datze geld kost, gebruiken daar Pis toe, en vervolgens vette aarde. Dit
laatste kan zeer nut wezen, om de Lakens ’t vet uit te krygen: maar ’t is te vrezen,
dat’er kleine steentjes in zyn, of keizeltjes, die ze kunnen met gaten doen worden en
krachtig verminderen. Hierom moeten de Vullers de aarde wel bereiden eer zy ze
gebruiken, met ze vogtig te maken, en lang te kneden met water, om’er alle
hardigheden uit te halen. Wat de Pis belangt, zy maakt de stoffen droog, wreed
stinkend, en men moet ze in ’t geheel niet gebruiken.

Hoe men Lakens en andere Zyde stoffen met Zeep vult.
Ik onderstel, dat gy een stuk gekleurd Laken, of andere stof van vyf en veertig ellen
hebt, of daar ontrent. Om ’t te vullen moet men vyftien ponden Zeep nemen, en in
den eerste niet meer
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dan acht ponden Zeep in twe Emmeren Rivierwater, of Fonteinwater laten smelten,
dat zo heet is, dat men de handen’er even in houden kan. Daar na uwe stof in de pot,
of bak van de Molen gedaan hebbende, giet gy allenskens ’t Zeepwater op de stof;
en gy laat het met de stampers, den tyd van twe uren, stampen. Daar na haalt gy ’t
onder de stampers van daan, om ’t op de Raam te zetten. Dit gedaan zynde legt gy
’t’er voor een twede reis in, zonder nieuw Zeepwater daar by te doen, en gy zult het
nog den tyd van twe uren laten vullen. Daar na zult gy ’t’er uithalen, om ’t uit te
vringen aan de pen, om’er ’t vet en vuiligheid uit te halen. Als dit gedaan is, zult gy
’t voor een derde reis onder de stampers brengen, en de zeven ponden Zeep, die’er
nog waren, hebbende laten smelten op de gezegde wyze, zult gy ’t water op ’t stof
op vier verscheiden tyden gojen, en allengskens; dragende zorg, dat het’er om de
twe uren worde uitgehaald om ’t op nieuw op den Raam te rekken. En als gy vindt
dat het sterkte genoeg heeft, naar de hoedanigheid, zult gy ’t laten geheel en al met
zuiver heet water uitwassen; latende het in de bak tot dat het wel ter dege zuiver is

Aanmerking.
Men moet gene Lakens, die gekleurd zyn, nat maken noch wassen, eer datze zyn
gevuld, schoon dit goed zy ten aanzien van witte Lakens. ’t Vullen van deze is
gemaklyker, geschiedt in minder tyd, en kost vry minder; want men heeft een derde
minder Zeep van doen om gekleurde Stoffen te vullen. De Lakens, die alleen met
Zeepwater gevuld worden, worden in minder tyd gevuld, zyn zo zeer ’t krygen van
gaten niet onderhevig, noch ’t breken, onder de stamper; en zyn zachter in de hand,
veel bolder, en vatten in de verw veel levendiger kleuren. Zo de Wollen van vet zyn
gezuiverd, eer datze gesponnen zyn, heeft men een derde minder Zeep van nooden.
vuller. Is een werkman, die de Lakens vult.
vulmolen, is een Molen, die een Rad met tanden heeft, dat twe, of drie grote houtte
stampers heeft, die na malkander op ’t Laken vallen, dat daar onder is gedaan, en dat
door dat middel dichter in een loopt. Een Vulmolen wordt in ’t Latyn Fullonium
geheten.
vulsel is een Kunstwoord van de keuken. ’t Is een Mengsel van velerlei gehakt vlees,
dat gepeperd en gekruid is, om daar mede te vullen, of ander vlees op te vullen; als
Speenvarkens, jonge Eenden, Kalkoenen, Schapen bouten, enz.
vulsel van Vis. Na dat men de Snoek schoon gemaakt heeft, als ook Karper, Aal,
Bermen, Barbeelen en andere dergelyke, en ze wel klein heeft gehakt; maakt’er een
koekje van, dat niet te gaar is, doet’er by Champignons, Truffels, Peterseli, Uijen.
Hakt die Struif met de rest; en alles wel gezout en gepeperd hebbende, doet’er Brood
in, geweekt met Melk, Boter en dojer van Eier; en als gy uw Vulsel wel gebonden
hebt, zult gy ’t gebruiken na uw welbehagen.
vuur wordt gemaakt naar de graad van hitte, die men begeert, om zyn werk te doen.
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Dus noemt men een Vuur om te trekken, dat zo heet is als een Mest-berg, die men
anders noemt de buik van een Paard, waar van de hitte zodanig is, dat men de hand
in een broejende Mestberg niet kan houden, noch een stuk Yzer in de hand houden,
dat men daar enigen tyd in gehad heeft.
’t Twede Vuur is dat van een Marie-bad, zie bad.
’t Derde is naakt Vuur, dat onder Ketel, of Pot komt.
’t Vierde is ’t Lamplicht, dat gematigd, en gelyk is, dat men vermeerderen kan
door de dikte en ’t getal der pitten, die men aansteekt. Dit Vuur gebruiken de
Emailleerders.
’t Vyfde is ’t Vuur de Roue, ’t geen men rondom de Kroes aansteekt, en allengskens
’t Vat doet naderen om ’t te gelyk heet te maken.
’t Zesde wordt een vuur van Suppressie geheten, dat men geeft, als men ’t Vat niet
alleen omringt, maar gans met kolen bedekt, waar van men de kracht naar eis
vermeerdert.
’t Zevende is ’t Vuur van een geslote Oven, dat men in een Oven geeft, waar in ’t
Vat niet alleen daar mede van boven geslagen wordt, maar ook nog van alle kanten
daar mede geraakt. Men heeft een open Reverbereer-oven, die in een Fornuis gemaakt
wordt, dat geen deksel heeft.
’t Achtste is ’t Vuur van vlam, of Smeltvuur, ’t geen tot het smelten, of kalcineren
van Metalen en Mineralen gebruikt wordt. Men noemt het ook vuur van Atteinte.
’t Negende is dat van grote Glasblazeryen, dat gebruikt wordt, om de Assen van
planten, de zanden en keijen tot Glas te branden; om dat het veel sterker, als alle
anderen is.
’t Olympies Vuur, is dat van de Zonnestralen, die in een Brand-spiegel worden
vergaderd.
Men noemt het een gegradueerd Vuur, wanneer men het by trappen aanzet. Dat
is, als men de Registers, of gaten opent, die in de Fornuizen gemaakt worden, om de
hevigheid van ’t vuur te vermeerderen, of verminderen. Zie destillatie.
vuur (konst). Neemt een Suikerkist, of een halve Ton, maakt Tien, of twaalf gaten
op den bodem. Gooit’er daar na drie, of vier Schepels Stroo van Haver in, dat zo
klein is gesneden, als men ’t aan de paarden geeft. Neemt daar na een half Schepel
Gerst Parysse maat; dat is, tien, of twaalf ponden; doetze den tyd van drie dagen in
heet water weeken: daar na deur Lywaat lekken. Laat het uitdruipen, legt het op uw
Stroo aan een hoop, welke gy laten zult tot dat gy zult bevinden met de hand, dat het
heet wordt. Gy zult die hette onderhouden met daar warm water al sprenklende op
te doen, ontrent een half pint om de drie dagen. Gy zult vele
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zeldzaamheden door dit Middel, gedurende de Winter, hebben.

Steen, die in ’t water ontsteekt en vuur maakt.
Stoot heel fyne gerafineerde Salpeter, Alexandrynse Turbit, levende Kalk,
Kalamintsteen, van elks een deel; Kamfer, levende Zwavel, van elks twe deelen.
Mengt alles onder een, na dat het elk op zich zelf door een Temis is gedaan. Hebbende
het daar na in een nieu Lywaat, dat wel dicht is, gedaan; doet het in een Kroes, die
gy met een andere Kroes zult dekken. Dragende zorg van de voegzels wel te smeren,
met klei, of vette aarde. Doet de klei heet en droog worden, en de stof in de stralen
van de Zon, of de Stoof, of eindlyk in een andere heete plaats. Zet daar na de Kroes
in den Oven, daar men steen in bakt; welke gaar zynde, zal uwe Steen ook gereed
zyn. Maar een drup water, of kwyl is in staat om ze aan te steken; gy zult’er een
Kaars aan kunnen ontsteken; als gy ze uit wilt hebben, zult gy ze maar uit hoeven te
blazen.
vuur handelen.

Om Vuur zonder branden te handelen.
Neemt levendige Kalk, wit van een Ei, zaad van Psyllium, en sap van Heumst. Mengt
alles onder een: maar doet’er by sap van Rammenas; vryft daar uwe handen, of dat
deel van ’t lyf mede, dat u behaagt. En na dat gy ’t hebt laten drogen, vryft daar uwe
handen voor de twede reis mede; en gy zult het vuur kunnen handelen zonder schade.
Anders. Smeert uwe handen met het volgende mengsel. Mengt onder een levendige
Kalk in water van Boonen, en Malue-sap ontbonden, en rode gezegelde Aarde.
Anders. Mengt Aluinpoeder, rode Vitriool met Ossegal, en sap van Donderbaard
onder een, en smeert’er uwe handen mede.
vyfblad. In ’t Latyn Quinquefolium, in ’t Grieks Pantaphyllum.
Beschryving. ’t Is een Plant met zeer dunne stengels, die ontrent een handbreed
lang zyn, en ’t zaad dragen. De bladen gelyken naar die van Mente, en men heeft’er
vyf aan ene steel, die rond getand zyn. De bloemen zyn van vyf bladen Roos-wys
geschaard, geel van kleur. De wortel is ros, en lang.
Plaats. Deze Plant groeit op waterige plaatzen, bloeit in Mei en Juni.
Eigenschappen. ’t Afziedsel van de wortel van Vyfblad, tot op een derde verkookt,
gehouden in de mond, bezadigt de pyn der tanden; gekookt met Wynazyn, belet het
inetende zweren voort te loopen, ontbindt Klieren, ontstekingen, hardheden,
verzweringen. ’t Is goed voor ’t St. Antonies vuur; voor Schurft, en het Vyg-gezwel,
Om deze wortel te gebruiken, moet men’er de eerste schors afnemen, welke zwart
en dun is. Men moet daar na de wortel openen om’er ’t pit uit te nemen, die niets
waard is, en welke men wegwerpt; maar men bewaart ’t geen over is. Men moet

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

eindlyk den tweden bast om een stokje winden omze te drogen, en als ze droog is
gebruikt men ze als men ze nodig heeft.
vyg. Is de vrucht eens Vygebooms. Zie vygeboom.
vygerie. Is een Kwekery van Vygeboomen, gelyk Oranjerie, die van Oranjeboomen
is; of een plaats daar toe in een hof afgzonderd, als waar in men ze in grote menigte,
of in den grond, of in Kassen heeft.
vygeboom. In ’t Latyn, Ficus.
Beschryving. De Vygeboom heeft zelden een rechte stam. De schors is wit, vol
melk, trekachtig op de tong, bitter, scherp, maakt zweren op ’t vlees, daarze wordt
opgelegd; ’t hout is wit, ligt, breekachtig. De bladen zyn zo groot, als die van een
Wyngaard, maar dikachtig, ruwer, donkerder, dieper gesneden. Hy brengt vruchten
zonder bloejen voort, welke aan de steel der bladen uitspruiten, en de ene na de
andere ryp worden.
Plaats. Dees Boom wast in verscheiden warme landen, en men teelt hem ook in
Languedoc en Provence. In koude landen is hy moeilyk te kweken. Zy schiet bladen
in Mei, in Juli is de vrucht ryp.
Eigenschappen. Vygen zyn gezonder, dan vele vruchten van den Zomer, of Herfst.
Zy laten zich lichtlyk verteren. zyn afvagende en goed voor hun, die ’t Graveel
hebben. Zy zyn een weinig winderig; de rypste zyn de beste. De droge zyn geen zeer
goed voedsel. Zy veroorzaken de Luis. De verse maken den buik los zonder gevaar,
en lessen den dorst.
Zy zyn goed voor kwade kelen, voor de longepypen, de Nieren, voor de Blaas, en
die een kwade kleur door een langdurige ziekte hebben, gekregen; voor zulke, die
Kortademig zyn, en Waterzuchtigen. Zo men daar van met Hyssoop laat koken, en’er
alle morgen een glas vol van drinkt, zuivert het de borst, en geneest het longeziekten.
’t Afziedsel in een Klisteer, is goed voor de loop en voor buikpynen. De melk des
Vygebooms doet de Vratten weggaan, de Wurmen sterven, die in ’t oor zyn. Zy doet
de Melk zo wel stollen, als de Lebbe, en doet het gestolde ontbinden. Die de Speenen
hebben, en ze openen willen, hebben niet te doen, dan ze met bladen van Vygeboomen
te vryven. Zy worden zo min als de Laurier van den Blixem geraakt.

Kweking der Vygenboom.
De Vygeboom is een zeer geachte Boom, zo wegens de lekkerheid van deszelfs
vrucht, als ’t voordeel, datze geeft met twemaal ’s Jaars vruchten te geven. Dit maakt,
dat men ze ter plaatse, daar ze aarden willen, yveriger moest kweken, dan geschiedt.
Al, wat men te doen heeft, is de uitloopen der Vygeboomen, die onder aan de stam
komen, en
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welke men ze in den Winter, of in ’t laatst van den Herfst moet ontnemen, te planten
aan een Grup, die men daar toe met voordacht dicht by een muur maakt; en die men
met oplettenheid voor de koude dekt, om te maken, dat ze niet door de Vorst omhals
raken. Van deze Uitloopen kan men een Kwekery maken van Vygeboomen. De
takken, die men somtyds uit moet snyden, kunnen ten zelven einde dienen: maar ’t
is nodig, datze enig hout van twe jaren hebben; want wat de gesneden takken belangt,
die niet meer dan een jaar hebben, zy zyn ’t verrotten meer onderhevig, dan ’t vatten.
Men plant die Uitloopen een weinig gekromd in verse aarde. ’t Is inzonderheid goed,
dat men ze wat in de schaduwe plant. Men heeftze, die een kleine kerf aan ’t eind
maken, op de kromste plaats; maar zy gelukken wel zonder dat.
De Vygeboom heeft nog een ander voordeel. Dit is dat de wortels zo krachtig zyn,
dat ze alleen kunnen werken, na datze van den Boom zyn genomen, waar aan ze
gegroeid zyn. Zo dat van het deel van hare uiteinden, die niet langer aan den Boom
vast zyn, waar van ze de voornaamste leden waren, een Vygeboom op de gelukkigste
wys kan groejen, die mooglyk is. Dit voorrecht is haar alleen niet eigen. ’t Is aan
enigen gemeen, gelyk aan de Framboozen, Wyngaart, Rozen en Olmboom. Maar ’t
is zo veel vorderl yker aan de Vygeboom, als de vrucht uitnemend en waardiger is
om gezocht te worden.

Verscheiden manieren om de Vyg voort te telen van stek.
I. Ik heb verscheiden potten van velerleije grootte vervolgens gekocht; om daar Stek
en andere Vygeboomen in te planten, die geworteld waren. Ik heb nog doen maken
Mandjes. Maar weinigen weten, hoe zy ze gebruiken moeten. Dit doet men met een
Vygeboom-tak door een Mandtje te steken, en ’t met goede aarde te vullen, en ’t wel
vast aan den Boom te binden, op dat de beweging van de wind, den tak, die daar deur
steekt, niet belette wortel te vatten, en men draagt zorg van ze na behooren te
bevochtigen, zo ’t niet regent.
Dit is gemaklyk te doen, eer dat de Vygeboom begint te botten, dat is in de maand
van Maart; en de tyd van het speenen van die aflegsels, of ze van de Moertak af te
snyden, is de maand October; waar in ze ongetwyffeld alle nodige kracht hebben
gekregen, om te worden verplant en op hare plaats te worden gezet.
II. Men kan ook tot die aflegsels, een soort van Pot, of Pyp laten maken, die de
gedaante van een Zilversmits kroes heeft zonder bodem. Men laat de tak door dat
vat heen gaan, en voorziet het van aarde; waar na men ze vast zet gelyk boven, en
men begietze zo dikmaal, als men ’t goed oordeelt. Maar ik vindt de Mandjes veel
gemaklyker, om dat men de jonge Vygeboomen plantende, men niet nodig heeft ze
daar uit te nemen, want de Mandjes in den grond genoeg verrotten. Daar door zal
men geen tyd verliezen, en niets wagen.
III. Men heeft nog een andere manier om Vygeboomen van Stek voort te telen,
die bekwaam is om kleine Vygeboomtjes te hebben. Dit geschiedt door in Maart een
jonge gewortelde Vygeboom in een grote Pot te planten, of ook wel in volle aarden;
en als hy wel in zyn sap is in de maand van Mei, of den volgende Juni, buigt men ze
in ’t midde, en geeft ze een half eirond, leggende het oppereind ter diepte van vier,
of vyf vingeren breed in den grond, en men pent dat half eirond met houtten haken
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in den grond vast, op dat ze niet weder recht overeind zoude gaan staan. Dit eind dus
in den grond vast gepend zynde vat wortel, als ’t sterk wordt besproeid; en als ’t
Herfst wordt, vindt men, dat het wortel heeft gevat. Dan snydt men de helft van ’t
eirond om hoog af, en men haalt’er het eerst geplantte eind uit. Door dit middel zal
men zeer gemaklyk een kleine Vygeboom hebben.
IV. In de plaats van dus te handelen, kan men een gemeene uitloop nemen, en als
die wortel heeft in de Herfst gekregen, zal men in de plaats van ze naar behooren te
planten, te weten met de knoppen opwaard, ze omkeeren met de knoppen nederwaard,
en ’t sap door deze omkeering zyne rechte loop niet meer kunnende nemen, is
genoodzaakt, te rug te keeren, ’t geen die Vygeboom dwingt klein te blyven.
V. Men kan nog Vygeboomen inleggen, en ze toestellen in volle aarde, gelyk men
Boomen en enige andere Planten doet, welke men kwalyk op de gemene wys kan
doen wortel vatten. Men heeft niets anders te doen, dan de takken in den grond te
leggen, en ze in ’t midden met vyf, of zes duimen aarde te dekken; zo dat die takken
altyd aan de Boomen vast blyven, en de uiterste einden’er zes duimen boven blyven.
De takken dus ingelegd, zullen tot november daar aan volgende in dien staat blyven;
vervolgens wortel hebbende gevat, snydt menze van den Boom af, en verplant ze ter
plaatze, daar men ze nodig heeft.
Men gelooft, dat het Stek beter zy gebroken dan gesneden, en om deze reden meent
men aan ’t eind een snede te moeten doen, die men in den grond steekt. Behalven
dat het hout, dat daar goed toe is, sterk en stevig moet zyn, dat is, van twe, of drie
jaren, gelyk gezegd is. Moet men kiezen ’t geen vol van sap en kort van lid is. ’t
Opperste dat drie vorken heeft, is beter dan enig ander. Men maakt ook veel werk
van ’t geen boven aan Boom is; en aan ’t Oosten, of Zuiden.

Van den tyd om Vygen te verplanten.
Wat den tyd belangt, waar op men jonge Vygeboomen verplanten moet, welke men
door dat middel heeft gefokt. Dit moet voor den Winter geschieden, en op ’t eind
van den Zomer. Dees tyd schynt me daar toe beter dan de voortyd, inzon-
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derheid wegens de Boomen, die zo pitachtig zyn, als die waar van we spreken. ’t Is
niet om dat men’er gene zeer bedreven onder heeft, die van andere gedachten zyn,
en die om de zelfde reden niet willen verplanten, dan in Maart en April.

Vygeboomen in Tobben.
Men kweekt de Vygeboomen in Tobben en Potten. De gewone grond van elke Tuin,
half met Mest gemengd, is genoeg, gelyk wy gezien hebben. Of ten meeste moet
men niet dan een redelyke voorraad van nieuwe Mest hebben, om de eerste
verpottingen van die Boomen te doen; alzo de zuivere Mest zeer bekwaam is; om
de wortels te vermeerderen; en wat minder voor de vertobbingen, die naderhand
geschieden.
Maar dit is ’t enig gemak niet, dat men in dat stuk vindt. De natuur der wortelen
van den Vygeboom verleent nog een ander gemak, want gelyk die zyn taai en
buigsaam, en doorgaans dun, daar die van andere vruchtboomen, zo wel klokhuisals steen-vruchten, zyn hard en dik; is’er derhalve niets gemaklyker, dan ze in Tobben,
of Potten te schikken, en dat nog ver beter, dan die van OranjeBoomen; die men
deurgaans niet anders kweekt, en zeer wel groejen. Daar en boven, gelyk de
Vygeboomen deurgaans een zeer groot getal van wortels maken, is ’t hun niet moeilyk
vettigheid genoeg le vinden, om wel sterk in de weinige aarde te leven, welke zy in
de Tobben vinden; als’er maar geen vocht in ontbreekt. En om deze reden is ’t nodig
ze in de Zomer dikmaal te besproejen, gelyk achter zal aangewezen worden. Maar
’t geen voor al gemaklyk is, is dat ze ’s Winters veilig te bewaren zyn, met ze in een
Kelder te sluiten, daar ze voor zware vorst bewaard zyn; daar men veel meer moeite
heeft om de Vygeboomen buiten te bewaren, dan andere heesters, die men in Tobbens
bewaart; daar die boomtjes veel tederder zynde, men een Kelder van noden heeft,
daar ze tegen zo bozen vyand beschut staan.
’t Nut en vermaak is hier by veel gemak gevoegd, ’t geen men in de manier vindt
van Vygeboomen in Potten en Tobben te kweken. En waarlyk, wat is’er aangenamer,
dan dien overvloed van Vygen in volle lucht te zien? gelyk men ’t door dit middel
in onze luchtstreken ziet, in weerwil van de onguurheid en ongematigdheid van de
lucht, die anders deed gelooven, dat men dat vermaak niet kan hebben, dan in heete
landen. Hoe lief is ’t in de Zomer, zo men die liefhebbery wat voortzet, zich in ’t
midden van een Vygebos met Vygen beladen te vinden, daar men na zyn welbehagen
de rypste uit kan kiezen: Want dit is ’t voordeel, dat men van de Boomen in Tobbens
heeft, dat de vrucht niet alleen vroeger ryp wordt, dan die van andere Vygeboomen
die op hare plaats blyven; maar datze ook verhevener van smaak, en geelder van
kleur zyn. De rede daar van is, dat de aarde der Tobben gemaklyker verwarmd wordt
van de Zon, en derhalve ’t sap beter gekookt, dat de Vygeboom en Vyg, voedt. De
droge lucht, en open wind van alle kanten doen daar ook veel toe, zo wel als tot de
kleur.
De ondervinding zal de waarheid van al myn zeggen nog beter doen gewaar worden.
Om ’t te doen; zie daar hoe men gemaklyk veele Vygeboomen in Tobbens, of Potten
kan kweken. Men moet beginnen met ontrent half Maart, een gemeen bed van goede
Mest te bereiden. Het moet ontrent drie voeten hoog, en vier, of vyf breed zyn, en
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zo lang als men nodig heeft om onze Vygeboomen te kweken. Men laat’er de grootste
hitte van overgaan, dat is, vyf, of zes dagen. Men voorziet zich midlerwyl van aarden
Potten, van vyf zes duimen, of van Tobbetjes, die’er zeven, of acht hebben. Men vult
die Potten, of Tobben met de gezegde aarde; te weten, met goede Tuinaarde, en zo
veel vergaanne mest; of wil men gene zuivere vergaanne mest, men zal de aarde op
den bodem van de Pot, of Tob styf pakken; ’t zal genoeg zyn dat men’er drie, of vier
duimen losse aarde boven op zet. Men neemt daar na kleine Vygeboomen, die
geworteld zyn, welker wortels en stam men kort, latende ze niet meer dan vier, of
vyf duimen van deze behouden. Men zet ze drie, of vier duimen diep in de Potten,
die men’er voor geschikt heeft, en die Potten, of Tobben zet men half in ’t bed, ’t
welk men drie, of vier maal aan den kant zal heet maken, om ’t bed in behoorlyke
warmte te houden; dit doende, en ze zo veel nodig begoten hebbende, ’t geen men
gedurende de Zomer ook niet moet nalaten, zal men ’t vermaak hebben van te zien,
dat die Vygeboomen, dus geplant, alle weder gelukkig zullen vatten, en dat jaar een
genoegzame grote menigte scheuten maken.
De Vygeboomen, die best zyn gelukt, moeten uit de Potten zyn gehaald, zo men
zich daar van bediend heeft, of in de Zomer, of ten langste in de Lente. Dan zal men
ze met de kluit die’er zich aan gezet heeft, in de Tobben van aangeduwde aarde
zetten; anders zoude de kluit te veel op den bodem der Tob, door hare zwaarte, of
door de beweging der wortels, zinken, die daar in worden gemaakt. Om dit ongemak
voor te komen, zoude men doen kunnen ’t geen men in ’t planten van andere Boomen
in ’t werk stelt, dat is, ze hoger zetten dan ’t opperste van de Tob, plantende ze zo,
dat de kluit van de Vygeboom enige duimen boven de Tob uitstak; en om de aarde
te ondersteunen, en ’t water daar men ze mede begiet, te houden, zoude men daar op
leggen kunnen heuvels, door middel van enige duigen, of dunne splinters. Maar die
zorg is veel beter gedragen voor de volgende inpottingen: want wat de eerste belangt;
gelyk men ze om de twe jaren moet veranderen om de kleinheid der Tobben, die
men gebruikt heeft, kan de kluit van de Vygeboom niet voor dien tyd gezakt wezen,
hoe men ze ook mag hebben geplant.
De twede Tob, of Bak welke men zal gebruiken, moet van dertien, of veertien
duimen mid-
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dellyns van binnen wezen. Hier in kunnen ’t de Vygeboomen wel enige jaren houden;
en zy hebben by gevolg meer nodig om verplant te worden, op dat hun deur hun
gewicht ’t dikmaal begieten en schudden in ’t dragen, geen voedzel ontbreke, door
ze te doen in een minder tyd op den grond zinken, dan ze zouden doen, zo men de
kluit hoger als de randen zette, en men de aarde op den bodem styf aan zette.
Het is dan een aanmerking, die in de laterer vertobbingen niet is te verachten, dat
men elke reis ontrent twe derde van de oude kluit afsnydt. Men weet dat de
Vygeboomen, die verandering van node hebben, als zy geen grof hout meer maken.
De zelfde Tobben, daar men ze voor een twede reis in gezet heeft, kunnen voor een
derde reis dienen, als ze niet versleten noch verrot zyn door ’t water, daar men ze
t’elkens mede begiet. Als zy zyn bedorven, gelyk ze gemeenlyk zyn, zal men daarom
geen groter nemen, en ’t zal niet dan na drie, of vier jaren wezen, dat men zal
genoodzaakt zyn ze in Tobben te verzetten, die groter zyn, namelyk van zeventien,
of achtien duimen. Deze zullen ook groot genoeg zyn in de eerste veranderingen,
die men naderhand maken zal; merkende altyd de zelfde zaken aan, zo wegens de
manier van planten, als ’t afsnyden van de wortels, en van de kluit.
Men konde eindlyk de Vygeboomen in Bakken zetten, van twe en twintig en vier
en twintig duimen; maar men zoude moeite hebben met verplaatzen, en de menigte
van water, die men nodig had om ze genoegzaam water te geven. Die daar ontrent
alle nodig gemak kunnen hebben, en daar by ’t gemak van een Kelder, om ze in te
zetten, kunnen dit doen zo ze willen, en blyven daar by; als by ’t grootste, ’t geen
men’er aan geven kan. Als men die gemakken niet heeft, en de Bakken van achtien
duimen niet langer kunnen dienen, moet men besluiten, om ze een plaats in den Tuin
te geven, of ze aan een vriend vereeren, die geen rede zal hebben om ze te weigeren,
als iet, dat gy weg gooit; alzo die Vygeboomen, alhoewel achtien, of twintig jaren
oud, nog zeer goed zyn, en langen tyd met vermaak en vruchtbaarheid kunnen duren,
als men ze maar een goed deel van hun hout benomen heeft, en vooral van hunne
wortels.
Om de plaats van de Vygeboomen te vervullen, waar van men zich ontdoen moet,
moet men niet nalaten jaarlyks nieuwe te kweken, om de plaats der ouden te vervullen;
niet alleen door Stek, maar door Aflegsels, waar van te voren is gesproken, welke
men in mandjes, of in de volle aarde kweekt; ten zy gy liever een oude Vygeboom
met zyne kluit op zo een wys diep in de aarde wilde zetten, dat’er niet dan de toppen
der boomen boven uit kwamen, die gedurende de Zomer en in de Herfst wortel vatten.
En in ’t begin van October, na dat men de aarde netjes opgenomen heeft, zult gy ze
speenen, en alle de takken, die nu zo vele boomen zyn, van boven de wortels afsnyden;
en na dat men ze gedaan heeft in aarden Potten van zeven acht duimen middellyns,
en zy in ’t volgende jaar dikmaal begoten zyn, zullen ze vruchten kunnen hebben;
en om groot te worden zult gy zorge dragen, dat gy ze in ’t begin van Maart, van ’t
volgende jaar, in groter Potten zet; en de grote Vygeboom, die in de aarde zal gezet
zyn, zal niet nalaten nog dienst te doen, gelyk ook de takken, die nog niet gevat
hebben: want na dat ze onder een knop zyn afgesneden en in de grond gezet.; zullenze
wortel vatten gelyk Stek gemeenlyk doet.

Andere manier om Vygeboomen af te leggen.
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VI. Buiten de manieren, welke, ik heb gebruikt, om de Vygeboomen te vermeerderen,
zult gy een Pot van zes zeven duimen middellyns nemen, meer of minder groot,
welke gy aan den Boom ophangen zult; en na dat gy een tak door t gewoonne gat
der Pot hebt op zo een wys heen gesteken, dat de tak boven de Pot uit komt, zult gy
ze doen vol goede aarde, en gietenze naar gewoonte, en snydenze af op den tyd,
boven beschreven.
VII. Nog is’er een andere manier om een tak van Vygeboomen af te leggen. Neemt
de aarden Potten een weinig groot, gelyk die der Potten, daar men de Angelieren in
aflegt. Gy zult uwe tak door een spleet, die zich aan de zyde van de Pot bevindt,
inbrengen, en vullenze met goede aarde, welke gy naderhand zult besproejen, en
doen, gelyk men in zulke gevallen gewoon is te doen. Door dit middel zult gy een
Vygery krygen, die altyd wel voorzien is. De moeite, die men daar van heeft, wordt
overvloedig vergolden, alzo de Vygeboomen zeer dikmaal in dat jaar, waar in ze
eerst gepot zyn, vruchten geven; en men heeft ze een te zeer langen tyd gehad, eer
men genoodzaakt wordt ze weg te doen, om daar over ongenoegen te hebben, al
moest men ze dan verbranden.

Vygeboomen aan Latwerk en Kroonen.
De Vygeboomen aan Latwerk en Kroon, moeten anders dan andere Boomen gehandeld
worden. Want daar in deze de goede kleine takken vruchten dragen, zo wel aan
klokhuis- als steen-vruchten; zo zyn ’t de grove takken aan den Vygeboom die dit
voordeel hebben. ’t Is om deze reden, dat men ze anders behandelen moet, dan men
gemeenlyk doet, als zy niet zyn dan voor ’t hout.

Vygeboomen aan Latwerk.
De aart der Vygeboomen is niet gedwongen te wezen, gelyk de andere vruchtboomen;
men moet ze meer spelens en vryheid geven, zo men wil, dat hunne vruchten beter
voor den dag komen, en beter zyn. Men moet zich dan wel wagten, dat men ze wel
handelt, en gedurende de Zomer en Herfst tegen de muur aanbindt. Men zoude daar
het lighaam der takken wel tegen kunnen aanbinden;
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maar niet de jonge scheuten, die de Vygen geven. Zy moeten van de muur af staan
en lugt hebben, op dat ze de Zon te beter kittele, te beter gezuikerd en vroegtydiger
make, ’t Is zelfs genoeg de ene en de andere takken te ondersteunen met stokken,
die men op de haken legt, waar van we te voren gesproken, en de gedaante beschreven
hebben. ’t Onderscheid, dat’er tussen zal zyn, is, datze ontrent ene voet lang moeten
zyn, op dat ze vier duimen in de muur gaande, daar nog acht duimen buiten uit steken,
om ze genoegzame afstand van daar te geven, en ’t einde daar van in de plaats van
in rechte lyn op te gaan, gelyk de eerste, zal gebogen worden, om de Lat, of Staak
te houden, die daar op zal leggen. Men moet die Haken, of Klauwieren in de muur
slaan, drie voeten van den andere, en beginnen de eerste ry een voet van de aarde,
en dat ruitswyze tot boven aan de muur op de zelve wys. De stokken die op de Haken
leggen, zullen niet alleen beletten, dat de takken neervallen: maar gebroken worden,
door de winden. Dus zal ’t niet nodig zyn ander latwerk te gebruiken, alzo dit genoeg
zal wezen, om die kostbare vruchten te bewaren, en hun alle de rypheid en goede
smaak te doen krygen, waar over zy zo geacht zyn.
Men moet daar op ’t aankomen van den Winter anders mede te werk gaan. ’t Zoude
die tedere vruchten, die geen koude kunnen velen, gewaagd zyn aan derzelver
hardigheid, zo men ze daar blood voor liet. Men moet dan, zo dra de bladen van de
Vygeboomen zyn afgevallen, derzelver takken tegens de muur aandringen, en daar
aan met leertjes, of teentjes vast maken; en zo ze te veel hoogte, of wydte beslaan,
moet men van de ene en de andere kant ze trachten neder te leggen, datze daar van
noch gebroken, noch geknikt worden; daar na zal men’er een duim, of drie dik stroo
voor doen, of drooge mest, naar dat het is, op dat’er geen plaats aan zy, die bloot is.
Men zal daar by nog voorraad van een genoegzame menigte van mest opdoen, om
het dek dikker te maken, zo de koude uitnemend is. Na dat die over is, dat is in de
maand April zal men ze maar half open doen, dat is, ’t geen bedorven is, door den
regen en den kwaden tyd van ’t jaar. En als men ziet dat het weer vry vast staat, en
men geen rede meer heeft om vorst te vreezen, zal men ze gans ontdekken, ’t geen
naaulyks in deze kwartieren gebeurt, dan ontrent het begin van Mei, waar in de Vygen
reeds Errits grootte hebben. Men geeft dan de takken de vrye lucht, die men tegen
de muur had gedrongen, en brengt ze weder tot de verte van de muur die ze voor den
Winter hadden; vergenoegende zich met ze op te binden aan de dwerslatten.
’t Geen van geen minder gewigt in ’t bewaren der Vygeboomen is, is dat de muren,
waar tegen ze geplant worden, zich sterk en dik genoeg bevinden, dat’er de vorst
niet deur kan dringen; anders heeft men ’t verdriet van de Boomen, van een kant
bedorven te zien, waar van daan men ’t niet wachtte. Dit is verdrietig, als men’er
anders alle zorge voor draagt. Men moet dan muren hebben van twe voeten dik, die
ook wel tegen de lucht staan. Hoge en droge gelegenheden zyn ook voordeelig; en
’t is ’t tegendeel van een koude en vochtige landstreek, en ene legging, die niet veel
voordeel doet.

Vygeboomen aan kroonen.
De Vygeboomen aan hoge kroonen zyn de gevaarlykste, om dat men ze in den winter
kwalyk bewaren kan: want wat de overige belangt; men handelt ze even als de
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anderen. Zo men heeft kleine byzondere plaatzen, daar men de koude minst gevoelt,
kan men ze daar kweken; maar men moet achtgeven, dat ze, zo men ze wil laag
houden, in goede aarde staan; zy zeer veel gevaar zullen loopen, van verward te
raken, of men zal ze beletten moeten grote scheuten te maken. Men heeft dierhalven
nodig ze met oplettenheid uit te nypen, en enige grote takken te korten. En om
verwarring voor te komen, moet men ze dikmaal uitsnoejen, zo wel de oude
uitgedunde takken, als de jonge scheuten. Ten dien einde moeten die kroonen wel
uit een staan om alle jaren vele takken af te leggen, en op dat de Zon op die wyze by
alle de deelen der kroon zoude mogen komen, en ze zo wyd zouden konnen uitgroejen,
als mooglyk was. Zonder die zorgen zouden de vruchten der kroondragende
Vygeboomen niet ryp worden, dan zeer bezwaard; om dat zy de vrugt van zelfs later
gaven, dan de Vygeboomen aan latwerk, of in een pot, die de vroegste zyn.
Wat de manier aangaat van de Vygeboomen aan stam te snoejen en uit te nypen,
wy moeten in acht nemen ’t geen we vervolgens zeggen zullen.
Men moet hier niets meer by doen, dan dat men, om des Winters de Vygeboomen
in de volle grond te dekken, en gemaklyk te bewaren; men in de Herfst de Takken
met Teenen by een moet binden aan staken, die men in den grond steekt, zo dat ze
een soort van Peramide uitmaken. Daar na zal men ze met lange Mest dekken, gelyk
men die doet, die men tegen Latwerk leidt. Men zal ze zo dra niet ontdekken, als de
anderen, die tegen de muur aanstaan; en als men in ’t voorjaar gevaarlyke nachten
zal zien, zal men de dekzels vernieuwen, die men ze begonnen had te ontnemen,
gelyk men ook aan Latwerk doet; waar voor men grote haaire Kleeden gebruiken
kan, die men aan staken bindt, gelyk de Zeilen van een Schip, en ondersteund van
andere staken, die beletten zullen, dat het vryven van die Kleeden door den wind de
Vruchten niet bederven. Men moet die Kleeden door middel van haken, die ze vast
houden op den grond, even eens byna vast spannen als men de Tenten doet.

’t Snoeijen, uitnypen en andere dingen, die men aan de Vygeboomen doen
moet.
Voor eerst moet men op ’t laatst van den Winter, of ’t begin van ’t voorjaar alle dood
hout uit de Vygeboomen halen. Hoe men toeziet, daar zyn
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dog altyd meerder Takken beschadigd, als men wil. Zy zyn zacht en pitachtig van
hout, en zo teer, dat de minste Winter ze beschadigt. ’t Schynt dat het missen van
warmte genoeg zy om die Boomen te doen sterven, om dat ze in matige koude
bezwyken. Men moet’er dan alle die gestorven takken en onnut hout uithalen; dat
de Vygeboom ontciert.
Maar men heeft een snoeijen, dat zeer dienstig is, en dat dien naam veel beter
verdient dan ’t eerste. Dit bestaat in ze fraaite en schikking te geven, welke ze dienstig
is, en ze voordeeliger vruchten te doen dragen, ’t geen twe redenen zyn, waarom
men snoeit.
Om met het eerste te beginnen, men moet zich niet inbeelden, dat de fraaiheid van
een Vygeboom in een Tobbe zo wel geschikt zal zyn, als die van andere Boomen,
die men op de zelfde wyze kweekt, by voorbeeld, de Oranjeboomen. Men beelde
zich ook niet in, dat de Leiboomen, of Stamboomen in den vollen grond ooit zo
volmaakt zullen worden, als Pere-, of andere Fruitboomen, die men die gedaante
geeft. ’t Zoude te veel geeist wezen, van den Vygeboom, al dit aangenaam te willen
hebben. Men moet zich vergenoegen met een Vygeboom in een Tobbe te hebben,
die niet dan de minste takken heeft, die zy kan, die niet uitgeschoten is, dat is te hoog
opgeschoten, of te wyd met lange kale armen, gelyk men ze gemeenlyk heeft. Wat
de Leiboomen van Vygen aanbelangt, men heeft hier voor kunnen zien, hoe men ze
moet handelen om ze in den besten staat te brengen, naar de schoonheid, die ze
krygen kunnen, waarom we dit niet herhalen zullen.
Wy zullen’er alleen als een zaak, die den enen en anderen gemeen is, byvoegen,
dat men zorg moet dragen, dat men’er alle jaren, op ’t eind van den Winter, of zelf
van de Herfst alle uitloopen afsnydt, en’er gene aanhoudt dan die konden dienen,
om de kanten gelyklyk te voorzien, of de Plaats van doode, of kwynende takken te
vervullen. Men heeft te voren gezien wat goed gebruik men van ’t vermenigvuldigen
der Vygeboomen maken moet, die men kan kweken, door ze op een plaats in de
schaduwe te zetten, daar ze kunnen vatten.
By deze hoedanigheid moet men voegen, dat een Vygeboom niet te hoog moet
groeijen. Zo zy, by voorbeeld, in korten tyd een hoogte van een roede, of anderhalf
besloeg, zou dit te laken wezen. Men houdt ze voller en beter voorzien, als men ze
houdt op een middelmatige hoogte; en zy zyn anders ook gemaklyker in den Winter
te dekken, daar dit veel moeite geeft, als zy zo uitgeschoten zyn. Men moet dan van
jaar tot jaar daar geen nieuwe takken aan laten komen, die langer dan een voet, of
anderhalf zyn; of ten meeste twe voeten; en deze is de ware snoei, die men aan de
Vygeboomen geven moet, na dat men’er alles heeft uitgehaald, dat dood is.
Maar dit is ’t nog niet al. In ’t begin van Maart, of in de maand April moet men
de einden van elken tak afsnyden, of breken, die ontrent van een voet langte moet
zyn. ’t Is raadzaam dat te doen, als de koude dat deel heeft bedorven, gelyk gemeenlyk
de takken overkomt die haren vollen wasdom niet gekregen hebben, en niet hard zyn
geworden, dan wat laat in de Herfst; maar niet, als zy ter goeder ure alle hunne
volkomenheid en kracht gekregen hebben. Men snydt’er dan, zo net als men kan, al
’t zwarte en rimpelige als dood uit, al was ’t nog niet gans dood. Dit dient om
verscheiden nieuwe takken af te leggen, in de plaats van ene, die recht op door de
schikking heen zoude schieten, die daar ’t einde zoude hebben ’t geen men snydt.
Door ’t zelfde middel kan men zich een groter overvloed van Vygen beloven, niet
van de eerste van dat zelfde jaar: maar van de twede en de Bloemvygen van ’t
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volgende jaar; om dat van de knop van elk blad, zonder fout, een, en somtyds twe
op den zelfden tyd, in een van die twe jaargetyden zullen voortkomen.
Dit is ’t enig voordeel niet van dit doen. Men kan zeggen, dat die manier van
uitnypen, of snyden van de knop, die aan ’t einde van de takken te zien is, veel doet
om de Vygen te doen uitkomen. Hier van daan komt het ook, datze eerder ryp worden,
om dat de eerste uitspruitsels van elke boom, doorgaans de eerste Vygen zyn, die
men kan plukken. Dit dient ook, om die vrucht nog groter te doen worden; en de
reden daar van is zeer wel te zien. Want als ’t sap belet wordt om zo schielyk na
boven te gaan, als ’t gedaan zoude hebben, zonder zo een snoei; verspreidt het zich
in de naby gelegen deelen, en ter zelver tyd in de Vygen, die daar groeijen, en welke
het gevolglyk beter voedt, dan zy anders zouden gedaan zyn.
Wy moeten niet vergeten aan te tekenen; dat het grove middelmatig lange scheuten
van ’t voorleden jaar zyn, die men moet breken, of op die wys snyden; want die dik
en lang zyn, hebben wy gezien, hoe men ze moet korten. En wat de fyne takjes
belangt; die moet men geheel weg nemen. In der daad, ’t is dus met de Vygeboomen
ten aanzien der takken niet gelegen, die hunne vrucht, gelyk de andere vruchtboomen
niet geven. In deze hebben de kleine takken het voordeel; en in tegendeel is ’t met
de Vygeboomen gelegen, alzo zy geen waterhout maken: want zy hebben het zo wel,
als de andere soorten van Boomen. Hierom moet men zo zeer toeleggen om de kleine
takken weg te nemen, die men in andere vruchtboomen zo zeer bewaren moet.
Men kent in Vygeboomen de waterloten aan de platte oogen, die wyd van een
staan, gelyk aan klokhuis en steenvruchten. Deze takken moeten korter gesneden
worden, dan die aan de einden der andere takken gekomen, goed en middelmatig
lang zyn; en grote ogen hebben, die zeer na by den andere staan.
Maar men heeft een belet, ’t geen niet klein is, om de grote takken te snyden, die
goed zyn. Het komt daar van daan, dat het die zelve takken zyn, die te gelyk moeten
dienen om vruchten te geven, en de figuur te maken, die aan die Boomen dienstig
is. Daar in de andere de grote takken niet
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dienen, dan tot de figuur, en nooit vruchten geven, gelyk gezegd is. ’t Schynt daarom
onmooglyk in Tobben Vygeboomen te hebben, die fraai van gedaante, en vol van
vruchten zyn. Want gelyk de Vygeboomen zeer laag moeten blyven, zo men ze de
grote takken wil uitsnyden, om ze in die gedaante te krygen, welke men verbeeldt
hunne grootste schoonheid te zyn, vermindert men ter zelver tyd ’t hout in de veelheid
der vrucht, om dat een Vygeboom die naaulyks hout heeft, ook naaulys Vygen heeft.
Om daar ontrent een midde te kiezen, zie daar wat ik best oordeele. Dat is jaarlyks
enige van de grootste takken in te korten; ’t zy ze oud, ’t zy ze jong zyn. Daar door
zal men in de schoonheid der figuur zo voorzien, als men zoude kunnen wensen,
naer mate dat ze is uitgelegd. Om vruchten te hebben, zal men wagen, om anderen
in hunne langte te laten, op dat zy te beter mogen geladen zyn, ter plaatze daar men
de meeste knoppen ziet. Want alle knoppen, die op de dikke takken in ’t voorjaar
zyn overgebleven, geven zo vele Vygen, en somtyds eens zo veel. Maar ’t is genoeg’er
een aan te laten die voortgaat, en zich beter voedt; ondersteld dat het jaar gunstig zy.
’t Gebeurt zelfs somtyds dat elke knop een tak geeft, naar dat de Moedertak dik en
kort gesnoeid is, en gelyk elke tak gemeenlyk zes, of zeven knoppen schiet, zo wel
van de Maart tot half Juni, als van half Juni tot op ’t eind van den Herfst; zo kan men
ook zes, of zeven Vygen, en niet meer wachten, om dat’er nooit twe gelyk uit ene
bot komen; en dat die, welke’er een in de Herst geeft, ’t zy ze in den Herfst, of niet
voortgekomen zy, in de lente geen andere geeft.
In geval de takken, die men om de vruchten lang laat, onze verwachtingh te leur
stellen, kan men ze half April, of in ’t begin van Mei afsnoejen. ’t Is waar, dat dit zy
zich de twede vrucht benemen, en ’t getal daar van verminderen, dat vry moeilyk is,
als de vyf bloessems reeds hebben gemist; en de rede van deze vermindering is, dat
de nieuwe takken, die uit die voortkomen welke men gesnoeid heeft, niet vroeg
genoeg voor den dag zouden komen, om Herfstvygen voort te brengen: maar ’t getal
der Vygbloemen van ’t volgend jaar, zullen daar van overvloediger zyn, om dat die
nieuwe takken tyd genoeg gehad hebben, om zo veel te oogsten, als nodig is.
Zo ’t gebeurde, dat men enige weinige zwakke takken behield, moest men ze korter
houden, op dat het sap, dat zich in een groter lengte verspreid, en door dat middel
niets dan gering voortgebragt zoude hebben, zich zoude by een houden, en besteden
om ’t overige te voeden en grover en sterker te maken; en de Vygen die’er aan komen,
schooner zouden zyn. Zo, in weerwil van die hoop, ’er niet dan tedere takken aan
groeiden, moet men niet eens dreigen, om ze alle af te snyden, of gene andere dan
de laagste bewaren, die daar door redelyk dik zullen worden, hebbende daar meer
geschiktheid toe.
Gelyk men in de maanden Maart en April de einden der scheuten van ’t voorleden
jaar heeft gebroken en gesneden. Zo moet men in ’t begin van Juni, ten aanzien der
grove Takken, doen, die in ’t voorjaar geschoten zyn, om de scheuten van den zomer
daar door te vermeerderen, en door dat middel in ’t volgende jaar een groter menigte
van de eerste Vygen te hebben. Zonder deze zorg beloofde men zich vergeefs veel
Vruchten in ’t een en ’t ander jaargetyde. Men moet noodwendig daar toe goede
nieuwe Takken maken, met voorzichtig en behendig uit te nypen, en daar door de
spruiten van ’t jaar op te houden. Dit dient ook om te beletten, dat de Boom niet in
te korte tyd te hoog worde, en niet te lange en te slechte Takken hebbe. Men kan zelf
zeggen, dat het dat jaar zelf meer voordeel doet. Wat de Vygen van den Herfst belangt;
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die Boomen zyn door dat uitnypen en ophouden van ’t sap, gedwongen betere en
vroeger Vruchten voort te brengen.
Als de grote takken, die men ’s jaars te voren heeft lang gelaten om’er meer
voordeel van te halen, dragen, deur haar uitputten haast de plaats te ledig en
onvoorzien laten, welke ze in hebben; moet men ze daar in April, of Mei uithalen,
of tot op ’t onderhout inkorten; inzonderheid als’er geen vrucht is, die verdient, dat
men daar enige achting voor heeft. Dat uithalen zal nieuwe Takken kunnen
voortbrengen, waar van men meer voldoening zal krygen. Maar als dat niet was,
gelyk ’t aan andere Vruchtboomen niet onfeilbaar is, die men op de zelfde wys
handelt, zal men altyd een groot ongemak ontgaan, in dat weg te nemen, dat in staat
zoude zyn, om een plaats onaangenaam en kaal te maken, en gelyk ’t anders niet
zoude uitvoeren, dan een overvloed van sap in de volgende Takken, en zelf in de
oude Tak daar ze van gehaald is, te brengen, zal daar niet anders dan iet goeds van
voortkomen, om alle die deelen te volmaken.
’t Is gewis, dat de Vygeboomen nooit zo wel schieten, dan aan hunne natuurlyke
uitersten der Takken van ’t voorgaande jaar, die niet gesnoeid zyn. Dit moet ons
noodzaken om niet te snoeijen, dan met grote voorzichtigheid, en met oplettenheid
alle gevallen in opmerking te nemen, die verdienen dat men ’t doet, en de regels, die
we boven hebben voorgeschreven. Zy schynen ons genoeg en wel uitgelegd, om een
groot voordeel van hun doen te wagten; ’t zy om de Vygeboomen in volmaakter
gedaante te brengen, ’t zy om ze eerder in elk jaargetyde te doen schieten, en meerder
Vygen voort te doen brengen.

’t Gieten, dat de Vygeboomen nodig hebben, als men ze uit de kelder haalt.
Dat begieten moet zodanig zyn, dat alle de wortels ’t gewaar worden, en op ’t eind
van Maart, of in ’t begin van April. Men kan de vrucht vervroegen, door dat middel;
men kan meer, of minder, Duive-, of Hoender-mest nemen, in de va-
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ten, daar men het water op laat staan, dat voor de Vygeboomen dienstig is, naar dat
men ’t van no den heeft. Men kan ze daar na twe, of driemaal begieten; en zo
menigmaal als men ze water geeft, zal men zorg dragen, dat men de mest met een
Hark menge. Men kan ’t zelfde op ’t eind van Augustus, of ’t begin van September
doen, om de Vygen in den Herfst eer ryp te hebben.
Na ’t eerste besproejen kan men dit nalaten meer te doen, tot dat aan ’t midde van
de maand April de vrucht met enige bladen gans voor den dag kome, en zelf een
weinig groter is geworden, om dat de gewone regens, die in ’t voorjaar vallen
genoegzaam zullen wezen, om ze zo veel te bevochtigen, als ’t in ’t begin behoort.
Als ’t in de Zomer veel regent, kan men grote begietingen missen, die op dien tyd
nodig zyn, om dat in die regendagen ’t schuilen van de Zon de wortels koel genoeg
houdt, en ze zo veel niet verandert, als wanneerze te voorschyn komt. Dus, alhoewel
de regens mooglyk de kluit niet deurvochtig maken, kan men ophouden de
Vygeboomen te gieten, die ’t anders elken dag, of op zyn minst om de twe dagen
vereissen.
Men moet dit niet nalaten, als’er niet dan kleine regens vallen. Deze doen de
Vygeboomen geen dienst, om dat de grote bladen van die Boomen beletten, dat de
aarde, die in de Tobbens te vast en te hard is om de menigte der wortelen, door zo
weinig waters niet kan bevochtigd worden. Het zoude dan zich bedriegen wezen, en
de Vygen aan ’t geval overgeven, te rekenen, dat die regens de plaats van
noodzaaklyke besproejingen kunnen houden, om dat hunne vruchten ongetwyffeld
gevaar loopen van afvallen en vergaan, zo dra de wortels, by gebrek van vocht, maar
’t allerminste ophouden te werken; want als men mist daar door de gedurige
onderstand van sap en voelzel aan de Vygen te geven, worden ze zacht en als vol
wind, in de plaats van een goed zacht vlees te krygen. Dit maakt datze in ’t vervolg
afvallen, in de plaats van tot een gelukkige rypheid te komen.
De noodzaaklykheid van dikmaal en overvloedig begieten, om zo een ongemak
voor te komen, is een weinig moeilyk; dit is, om zo te spreken, ’t voornaamste en
enigste ongemak dat de houtten Bakken en Potten onderhevig zyn. De Vygeboomen,
die in de volle grond staan, zyn dat ongemak niet onderhevig. Zy geven gemeenlyk
schoone groote goede Vygen, al staanze op een droge en barre plaats, en de rede daar
van is, dat hunne wortels zich in vryheid in de nabuurschap uitbreidende, daar vochts
genoeg vinden, om hunnen plicht te kwyten; om dat’er zo veel niet verteerd wordt
als in Tobben, die van alle kanten de warmte van de Zon hebben; daar de volle aarde
niet dan van boven wordt beschenen.
Om in ’t gebruik der Bakken het zelfde voordeel te genieten, kan men ze op den
grond zo neder plaatsen, dat de bodem de aarde raakt. Door dit middel zullen’er
wortels uit komen, die in de aarde schietende, zich zo zullen vermeerderen, dat, de
Boom, beter varende, men grote begietingen zal kunnen missen, om dat die wortels
als zo vele kanalen zullen zyn, die hen van vocht voorzien zullen. Maar men heeft
andere ongemakken te vrezen: want behalven dat de Bakken op die wys eer verrotten,
kan men ze in ’t begin der Herfst van plaats niet veranderen, om ze met de anderen
op een plaats te zetten, daarze van de warmte der Zon, tot rypheid van de Vygen van
dien tyd, kunnen gediend worden, om dat als de wortels worden, ten dienste van die
verandering van plaats, afgestoken, de Boom en vrucht daar veel van te lyden hebben,
en’er niet dan hartzeer van kan komen.
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’t Is waar, dat men, om dat ongemak voor te komen, ten eerste die Vygeboomen
op de plaats kan zetten, daar ze tot het laatst toe blyven moeten. Met deze voorhoede,
kan men’er ook enige van wegnemen in Bakken, die reeds versleten zyn; inzonderheid
als zy al lang in Bakken hebben gestaan. ’t Zal een grote verschoning zyn in de
moeilykheid. die men heeft om zo overvloedig en zo dikmaal te gieten, als men ’t
in de maanden Juni, Juli, Augustus en September doen moet, en men zal door dat
middel ook sterker Vygeboomen hebben. Maar daar men niet in missen moet is, dat
men in ’t wegzetten van de Tobben en Potten, of ten minste op ’t eind van den Winter,
alle de wortels ter dege moet afsnyden, die’er uit zyn gekomen; om dat alles wat’er
buiten is verdroogt; en als men ze daar na op de plaats zet, zo dat de bodem de grond
raakt, zal men zien, dat de wortels nog meer zullen toenemen, en de vergenoeging
vermeerderen, die men’er van heeft.
Wanneer men de Vygeboomen besproeit, zal men naaukeurig zorg dragen, dat
men niet nalate water aan de Vyg-Bergamot te geven. Want zo men maar eens
overslaat te geven, datze hebben moet; ’t geen men weet als zy de bladen laat zakken,
zullen de vruchten zonder missen afruijen. Om daar in te voorzien, moet men
Koejendrek op de Potten, of Bakken doen. Dus is ’t met de andere niet, die houden
’t nog.

Van de Winterplaats, waar in men de Vygeboomen zet.
De Winterplaats, daar men de Vygeboomen in zet, is redelyk goed, als zy wel is
gesloten, zo wel aan den kant, daar de dekking is, als daar Deuren, of Vensters zyn;
al was ’t schoon, dat het’er kon vriezen, en de aarde daar al weet van mogt hebben,
moet men daar over niet ongerust zyn. Dit zoude kunnen geschieden, zonder dat’er
de Vygeboom veel ongemak van had. Een gemene Zaal, een Stal, een Kelder, of
andere plaats, is daar goed toe, als ’t’er maar niet uitnemend vochtig is, al was ’t’er
voor Oranje- en Jasmyn-boomen niet euvel. Zo men de Vygeboomen in een Tobbe
in de lucht en koude wilde laten, zoude men ze te veel vergen. Men kan zich niet
ontslaan van ze enigermaten zo te bewaren, dat de grote koude op hunne takken niet
kan komen. Hunne takken zouden zelf ge-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1290
vaar loopen van te bevriezen, al wisten zy’er niet af, die in de volle aarde stonden;
die aan dien kant ten minste voor zo een toeval bevryd zyn.
Wat hunne takken belangt; het Stroo dek, de droge mest en ander bekleedsel, dat
we hebben aangetekend, ’t welke men daar aan geven kan, zullen ze genoeg bewaren,
als maar de muren waar tegen ze leggen, de hoedanigheden en dikten hebben, welke
we hebben voorgeschreven. Zo men ’t ongeluk had van te zien, dat door de
uitnemende strengheid der koude alle die zorgen onnut waren; of door enig ander
toeval, dat men zich niet aan te wyten had, kan men niet anders, dan zich daar mede
troosten; en men moet uit dien hoofde geen weerzin in de Boomen krygen, die men
kweekt, en anders gelukkig en zo gemaklyk voortteelt. Harde Winters komen zo
dikmaal niet wederom, dat men zyn verdriet en weerzin zo groot moet laten worden.
Ik zal dan altyd raden, zich daar op toe te leggen, dat men zo vele Boomen hebbe,
als men kan; en dat zo veel te meer, als ’t kwaad dat daar van komt, niet zonder
hulpmiddel is: want zyn het de kleine takken alleen, die dood vriezen, zo heeft men,
in ’t geen van de Snoei gezegd is, gezien, hoe veel scheuten men na ’t uitnypen, en
’t snyden tot in ’t leven te wachten heeft; en zo ’t grote takken zyn, diemen wegneemt
met de Boomen zeer laag af te snyden, zal men ze gans verjongen.
Men moet echter tot dit laatste werk niet komen, zo dra de Vygen in den voortyd
als dood schynen. Men moet metze af te knotten wachten tot na St. Jan, om dat het
dikmaal gebeurt, dat men in de twede scheut, die dan begint, ze sterk en gemaklyk
uit de wortel en voet na de bovenste deelen ziet sap brengen, en daar de kracht met
het leven herstellen. Dus vindt men, dat het niet, dan een grote doofheid zy,
veroorzaakt door het kwade weder van een ruw jaargetyde.
Men is gelukkig, als die Boomen altyd een goede plaats kunnen hebben, vooral
tegen Schoorsteenen aan, of op een andere plaats van ’t huis; alwaar door de
voorhoede, die men daar by doet, zy niets van de kant der koude te vreezen hebben.
Men ontgaat vervolgens die grote snoejingen, en men loopt het gevaar niet van langer
dan een jaar Vygen te missen.
Wat die Boomen aangaat, men zoude zich uitnemend bedriegen, zo men geloofde,
dat de Sneeu goed kon zyn om ze te behoeden. Zy is gewis zeer goed en dienstig,
ten aanzien van verscheiden jonge en tedere planten; by voorbeeld Erreten,
Braambozen, Salade en Latu, enz. Maar wat de Vygeboomen belangt, daar is ze gans
onnut voor, en helpt ze omhals.
Men zet de Vygeboomen in ’t begin van de vorst van November in huis, en als zy
dus, gedurende den Winter, staan opgesloten, is ’t genoeg, dat de Kelder zo matig
sluite, dat grote vorst’er maar niet by kome, noch door het Deksel, noch door de
Vensters, noch door de Deur.

Van den tyd, waar op men de Vygeboomen uit de Kelder halen moet.
Men haalt ze daar half Maart, of daar ontrent uit, als ’t goed weer is, en de grote vorst
niet schynt te zullen wederkomen. Men plaats die tobben tegen een muur, die tegen
’t Zuiden en Oosten staat, daar men ze zo veel vocht zal geven, dat alle de wortels
daar gevoel van hebben, gelyk boven is gezegd.
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Om tegen de vorst te beter te zyn verzekerd, moet men zich by dit Schutzel niet
alleen houden, hoe gunstig het voor de Vygeboomen, zo in Tob als Plaats, zyn mag.
Men moet ze daar en boven met Kleeden, matten, droge Mest, Errete-stróó, en andere
dergelyke dingen, dekken, zo men merkt, dat de nachten gevaarlyk zyn. Men wordt
daar van gemeenlyk door de koude Ooste en Noorde winden gewaarschuwd, of door
de Ryp, Hagel en gesmolten Sneeu; en men kan zonder grote achteloosheid, en de
uiterste onvoorzichtigheid, de Vygeboomen niet wagen, en ze die hulp weigeren, na
dat men zulke kwade voortekenen gehad heeft.
Wy zullen hier niet herhalen, dat na het halen der Boomen uit de Winterplaats, en
ze achter een Schutsel te hebben gezet, menze ruim moet besproejen om redenen te
voren gezegd; noch ook wanneer men ’t moet herhalen. Wy zullen’er alleen byvoegen,
dat men, na ’t zetten der Vygen, die op hare plaats staan, daar ze den gantsen Zomer
kunnen blyven, ze nog een goede begieting, als de eerste, geven zal, zo dat het water
de gantse Tob deurgaat.
’t Zal half Mei zyn, eer men de Boomen van de Beschutting zal nemen, die men
ze gegeven had, om ze meer in de open lucht te zetten, om dat ze dan geen koude
meer te schromen hebben. En zo men’er enige byzondere plaats van muren wel
omringd voor heeft, kan men’er een kleine Dreef, van weerskante daar mede geboord,
van maken, of een klein Bosje, zo men’er genoeg heeft. Men zalze daar na dikmaal
beginnen te begieten, dat is, alle acht dagen eens; en half Juni zal men gans tot grote
en menigvuldige begietingen komen, van byna elken dag, welke men gezegd heeft,
den gantsen Zomer nodig te wezen.
’t Geen men ten aanzien van Vygeboomen in Tobbens doet, als zy eerst uit de
Winterplaats komen, dat is, de manier van ze langs een goede beschutting te zetten,
kan men in de Herst weder doen, om een volmaakte rypheid voor de Vygen van dat
jaargetyde te krygen. Gelyk de hitte van de Zon dan zwakker wordt, en niet meer
recht treft, is ’t goed ze kort tegen de muur te zetten, daar de weerkaatsing der
Zonnestralen, de kracht daar van vermeerderen kan. Maar daar moeten, gelyk gezegd
is, gene wortels uit de Tob zyn geschoten; als anders die wortels worden uitgehaald
om ze te verzetten, zal de vrucht en Boom veel lyden, in de plaats van ’t vermaak te
geven, dat men’er van verwacht.
Hoe ze eer in ’t voorjaar uitbotten, hoe men in de
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Herfst de twede Vygen eerder krygt. ’t Gebeurt somwyl, dat men de eerste Vygen
in ’t eind van Juni, en in ’t begin van Juli ryp krygt, en de twede in ’t begin van
September. In tegendeel komen in koude gronden de Vygen niet wel voor den dag,
dan op ’t eind van April, of half Mei, en de eerste scheuten beginnen naaulyks te
schieten, dan op dien tyd. Dit maakt, dat de eerste vruchten niet ryp worden, dan half
Julii, of op ’t eind, en de twede daar van ontrent het eind van September.
Wy hebben te voren aangemerkt, dat uit elke bot in ’t voorjaar op de grove takken
van ’t voorgaande overgebleven, welke de enigste zyn, die vruchten geven, gans
anders als in andere Boomen, welker kleine takken den voorrang hebben; dat uit elke
van die oogen, zeg ik, een Vyg voor den dag komt, en somtyds twe, zo dat elke tak,
die gemeenlyk zes, of zeven botten bevat, reden geeft om zo vele Vygen te
verwachten. Maar de manier waar op die vrucht groeit, geeft ons rede om daar over
onze gedachte te laten gaan.

Van de buitengemene wyze, waar op de Vygen groejen.
Zy dragen vooaf geen bloemen, gelyk de gemene orde der nature medebrengt, die
geregeld vruchten met bloemknoppen begint voort te brengen; en, zo’er andere
planten zyn, daar de vrucht ’t eerst in voor den dag komt, gelyk in Meloenen, geven
deze naderhand een bloem, van welkers gelukken de volmaaktheid der vrucht
voortkomt; daar de Vyg volmaakt wordt zonder bloejen, of zonder dat’er nog een
blad voor den dag komt.
De Vyg komt uit de navel van de steel van ’t blad van ’s jaars te voren voort, dat
is by de plaats daar de bladen stonden, die ’s jaars te voren geschoten waren, en
genen vrucht gedragen hebben: want men moet denken om ’t geen we elders gezegd
hebben, dat er geen twemaal vygen uit een bot komen; zo dat die daar in de Herfst
uitkomen, ’t zy ze ryp, of niet ryp worden, van gene andere op nieu gevolgd worden.
De Vygen van de twede scheut, wassen dus op de zelfde wys, dat is, uit de Navel
van elk blad, dat na den voortyd tot aan half Juni is voortgekomen; welke byna de
tyd der Zomer zonnestand is, en dierhalven die van de verdubbeling van ’t sap in de
planten. ’t Getal van die Vygen gaat in onze luchtstreek niet boven de vyf, zes, of
zeven op zyn meest op elke goede tak. Men zegt goede tak, om dat men weet, dat
elke tak zo niet is. Dit geluk heeft men aan zwakke takken niet, noch uit de grove
uitslag van onder aan den Boom, noch uit alle de takken van de Snoei in oud hout
gedaan, noch uit de grove takken van waterlot, die uit het lighaam van den Boom
voortkomen; zo dat men geen goed hout heeft, dan ’t geen reedlyk dik groeit, en
volgens de orde der nature, waar in de takken in allerleije soorten van Boomen
voortkomen.
Dit is ’t niet al; ’t geen zonderling in de vruchten van dit soort is, is, dat men in
de andere boomen de schoonste gemeenlyk aan ’t eind der takken vindt, voor al van
die zwak zyn, en de natuur ze niet, dan eenmaal ’s jaars, voortbrengt: maar dat het
in de Vygen gans anders is gesteld: want gelyk men meer dan eens gezegd heeft, zy
brengt ze twemaal ’s jaars voort, en niet dan op grove takken; maar zo dat,
inzonderheid in de Herfst, zy ze niet voort brengt, dan op de Boomen, die sterk
genoeg zyn. Zy plaatst de eerste en grootste aan de deelen die verst van de uitterste
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zyn, en de anderen verminderen, naar gelang dat ze daar nader by, of verder af staan;
zy volgen gemeenlyk de zelfde orde in ’t rypen.
De manier waar op de Indise Vyg zyne voortbrengzels maakt, zo, datze zonder
stam noch tak, zich van de bladen tot zyne vermeerdering en aan was bedient, is
vooral zeer verwonderlyk en een van die zaken, die ongetwyffeld de meeste
verwondering van den mens verdienen.
Aanmerking. Gelyk de Vygen van de eerste groei gemeenlyk alle ryp worden op
’t eind van Juli, en in de maand van Augsutus, zo hun gene kouden over komen, die
ze doen afvallen; en zo zy in de hette van die maand niet omhals raken, noch door
te veel regen bederven; zo kan men daar uit afnemen, dat het van meer belang zy,
zyn best te doen, om vele van die eerste Vygen te hebben, dan die van de twede
groei, waar van men gene ryp moet hopen te zien, dan die, half Juni geboren, zich
byna in hare grootte op ’t eind van Juli bevinden. ’t Moet ook in een grond geschieden,
die heet en droog genoeg is, en de Herfst moet van warmte zyn verzeld, en vry van
vorst en koude regen wezen, gelyk men gemeenlyk ziet.
Men heeft anders niet dan te veel van de twede Vygen. De reden daar van is, dat
de Vygeboomen, die zich wel bevinden, gemeenlyk gedurende den voortyd vele
schone takken voortbrengen; en dat elk blad voor St. Jan gekomen, regulier een Vyg
voortbrengt, ’t zy voor de Herfst van ’t loopend jaar, of voor de Zomer van ’t
volgende, als de Vyg niet, dan in de Herfst te voorschyn is gekomen.
Dit doenze gemeenlyk; en ’t was te wensen, datze dat niet deden: want van die
grote menigte Vygen, die men voor den Herfst ziet te voorschyn komen, komen de
minste te recht, om de moeite, welke ze hebben om ryp te worden, ten zy een zeer
goede plaats hun te hulpe kome. De koude regens en rypen doen ze vergaan, alzo ze
bersten, opengaan, en daar na afvallen. Zo ze groen aan den Boom blyven hangen,
moet men daar van niets verwachten, dan dat ene vernieuwing van sap in den voortyd
ze tot rypheid brenge; anders zullenze afvallen, en nooit vermaak, maar veel eer
droefheid geven, dat ze in den Herfst een plaats hebben beslagen, daar ze ’s jaars
daar aan beter gelukt zouden hebben.
De Vygeboomen laden minder in ’t eerste, om een reden strydig met de voorgaande.
Gelyk men gene Bloemvygen heeft, dan naar gelang der telgen en
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bladen van St. Jan des voorleden jaars, tot den Herfst toegeschoten; en de
Vygeboomen dikmaal, inzonderheid die in de Bakken zyn, niet dan weinige en vry
korte takken maken, om datze gedurende den Zomer naaulyks kracht hebben, en ze
ondertussen nog hunne vruchten hebben tot rypheid te brengen; komt het hier van
daan datze’er weinigen in ’t voorjaar hebben, te meer dewyl de zwakke takken niet
in staat zyn, noch om ze te maken in dien tyd, noch, als zy ze maakten, ze tegen de
onguurheid van ’t jaargety te beschermen. Men moet’er dan zo veel aan doen als
men kan; en dewyl alles van fraje telgen afhangt, die men aan de Vygeboomen na
St. Jan krygt; moet men maken, dat de wortel daar toe gedurig krachts genoeg hebbe,
en geen hulp sparen, welke ze in dien staat dienst kan doen.

Om te weten, wanneer de Vygen ryp zyn.
Ons is nog overig van de rypheid der Vygen te spreken, en waar men ze aan kent,
om die kostlyke vrucht op ’t punt harer volkomenheid te plukken; zonder dit, zoude
men zich vergeefs veel moeite geven. Men moet daar te naaukeuriger op zyn, alzo
de Vygen van die vruchten zyn, die om te eten, niet lang duren. Men heeft vruchten;
by voorbeeld de Bon Chretien Peer, die men een maand en langer kan eten. Andere
zyn niet goed, dan gedurende een week, als de Roussellette, de Beurres, de Bergamot,
de Verte Longue, enz. Enige anderen duren langer, als de Druiven, de Appelen, en
byna alle Wintervruchten. Maar wat de Vygen belangt, die duren niet boven een dag,
of twe, gelyk de meeste Persikken. Dus is ’t van belang ze op zyn tyd te plukken,
om ’t verwyt niet te hebben, dat men met zo aangename vergoeding van alle moeite,
die men heeft genomen, niet weet voordeel te doen.
Men oordeelt van volmaakte rypheid van een Vyg op ’t gezicht en gevoel. Hierom
is ’t dat men ze op de vingers zacht voelende, en opligtende, en nederdrukkende
vindt, datze van den Boom gaan, na dat men’er een goede geelachtige, of andere
haar eigen kleur aan gezien heeft, mitsgaders een gerimpeld, en een weinig gespleten
vel, met een hangend hoofd, en een lighaam dat wat gerimpeld, en gans verschrompeld
is; men kan die Vyg, voor gans ryp en volmaakt goed stout afplukken: maar zo zy
met dien eersten schyn, niet licht van den Boom gaan; moet men ze nog enige dagen
laten hangen, zynde zy nooit ryp genoeg, als zy nog vast is. Zo die Vyg alle de tekenen
van rypheid hebbende, door een bekwame hand wordt afgeplukt, en zy daar na
opgezet wordt, is ’t niet nodig ze ruw aan te tasten, gelyk verscheiden lompers doen.
Men moet oordeelen datze goed zyn om te plukken en eten, op ’t oog alleen, of zo
men’er de hand aan brengt, moet men ze zachtjes handelen, en maar met het eind
van de vinger niet na de steel toe, want dat is ’t rypste deel niet, gelyk aan andere
vruchten, maar aan ’t verste van de steel; dat altyd best is, en eerst ryp wordt.
Men moet de Vygen zo ryp niet laten worden, dat’er de steel afgaat. ’t Zoude een
gebrek wezen, zo zy’er niet aan was, om dat ze een aangenaam cieraad maakt. Als
men ze plukt, moet men ze leggen in een korfje met enige tedere zachte blaadjes,
gelyk Wyngaard bladen, en leggenze elk alleen, zonder datze malkander aan de zyde
raken, of de een moet niet onder de andere leggen. De zwaarte der bovenste, zoude
de onderste kneuzen. Niets is ook nadeliger dan ze op de kop te leggen, om dat daar
dan ’t beste sap uit loopt, ’t geenze hebben.
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Eigenschappen der Vygen, en hun goed gebruik.
De manier om ze met voordeel te gebruiken, is ze met een ledige maag, en voor ’t
maal te eten, gelyk men alle vruchten doen moet, die licht bederven. Dus met brood
gegeten, hebben ze uitmuntende krachten; want zy matigen de ingewanden, en bedaren
de grootheid van een uitnemende hitte. Zy doen nog meer ander goed. Zy bedaren
den dorst, verzachten de borst en maken de ademhaling gemaklyk. Zy openen de
Lever en Mild, als zy zyn verstopt, ontlasten Nieren en Blaas van hare slym en zand;
maken den buik los, eindlyk voeden, en maken vet; getuigen zyn de Worstelaars, die
moediger, en met meer kracht worstelden, als zy niet dan van Vygen en Brood leefden.
Getuigen zyn de Hoveniers der Vygeryen, die, naar ’t verhaal van Galeen, zo vet
waren, om datze niets dan Vygen aten.
De Vygen hebben dit zonderling, datze jonge luiden krachten, en ouden gezondheid
geven, zo dat zy, die ze menigmalen gebruiken, geen rimplels in ’t aangezicht krygen.
De rede, die men daar van geeft, is, dat de Vygen, door hunne grove stof een bloed
voortbrengen, dat veel verzacht; en die zelve stof, na de oppervlakte van ’t lighaam
gebragt, wordt daar zo wel gezuiverd, als ’t bloed van alle zyne weijige en
overvloedige uitwerpselen; zo dat het overige voor een natuurlyk last dient, en ’t
aangezigt zuiver en glad houdt.
Ene van de andere eigenschappen der Vygen is deurdringen, zuiveren, verteren,
alzoze in den eersten graad heet, en vochtig zyn in den tweden graad; en om dat die
vocht ze wel haast doet bederven, noodzaakt ons dit om ze met Brood voor den
maaltyd te eten, op dat de gist van ’t Brood de kwade hoedanigheden daar van beneme.
’t Is een grondregel van de Geneeskunde, altyd met de vochtigste dingen te
beginnen, die ’t allerlichtst te verreren zyn, als men middag-, of avondmaal houdt.
Daar is nog een andere; dat men met de zoete en gezuikerde vruchten, en die daar
by haast verteren, liever zuiver water moet drinken, daar Wyn in is gedaan, dan
zuivere Wyn. De Wyn voert, zegt men, al te schielyk de Vygestof, en eerze zyn
verteerd, in de Melkvaatjes. Zy veroorzaken dus wonden en raauheden aan kinderen,
die daar dus van eten. Daar ’t water een langzamer gesting voortbrengende, de Vygen
beter verteren, en naderhand een pryslyker bloed maken.
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Gezonde luiden zyn de enigste niet, die zich by ’t gebruik van die vruchten wel
bevinden. Zy zyn ook goed voor Zieken, en niets is heilzamer voor hun, die de koorts
en een gestopten buik hebben, dan een Vyg, die door de hitte der Zonne op den Boom
half droog is geworden.
De droge Vygen hebben hunne byzondere krachten zo wel, als de verse; men kanze
zelf na den ete gebruiken, zonder dat ze kwaad doen. Zy zyn ook deurdringender en
beter dan de andere, door de fynheid harer deelen, en zy zyn zo vochtig niet. Men
acht, dat het een middel zy dat zeer vaardig en veilig is, ze te geven in de gedaante
van een Pap met Brood en Azyn, om een Zwering te openen, een Negenoog typ te
maken, en zich te zetten tegen den voortgang ener verborgen Kanker.
vyl (zoet) is een zeer fyne Vyl, die weinig afneemt, en welke men na de grover Vylen
gebruikt by Zilver- en andere-Smeden, om glad te maken voor ’t bruineren en
polysten.
vylsel. Men maakt in de Chimie een Bad van Vylsel, om en zekere grootte van hitte
te hebben, door ’t vuur, dat men onder ’t Vylsel ontsteekt. ’t Vylsel van Naaldens is
’t bekwaamste om Chimise bereidselen te maken.
vyt is een ongemak van ’t uiterste der vingeren, ’t geen men wil een ontsteking van
’t beenvlies te wezen; de pyn is een van de gevoeligste; en zo ze niet gelukkig vroeg
geholpen wordt, is ’t gevolg ’t verlies van ’t beentje van dat lid.
Men geeft voor, dat’er geen ding zo zonderling voor is, dan dat lid in ’t Oor van
ener Kat te steken. Men moetze gedurende dien tyd vast houden; dat ze hate tanden
en klaauwen niet kan gebruiken.
Men gebruikt voor dat ongemak een Aardwurm die leeft op ’t eind van de vinger
en wat lager. Men legt hem daar rondom om, en’er een doekje over heen, en laat
hem in dlen staat tot dat hy dood is.
’t Is ook een goed middel een loog van houtas te maken, en daar de vinger enige
reizen aan een in te steken. Steekt uwe vinger enige reizen in kokend water.

Om de pyn der Vyt te beletten.
Mengt Violen-olie met wit van een Ei, en leg dat mengsel op de Vyt.
vyver is een besloten plaats met water, geschikt om Vis in te houden.
Als men voorheeft een Vyver te maken, moet men eerst een plaats uitkiezen.
Die men de beste vindt is de plaats, die van nature ruim en wyd is, diep aan den
enen en ondiep aan den anderen kant, op dat men met minder koste de Schoejing
daar van zoude kunnen maken.
Men moet ook gemeenlyk op de laagte der Valleijen ’t oog slaan voor dergelyke
ondernemingen, op dat de Vyver zich van nature hol bevindende, men niet veel koste
zoude hoeven te doen, om ze volmaakt te maken.
Een Vyver daar men veel Vis in wil hebben, dient acht en tien voeten water te
hebben, of ten minste vier.
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Ene plaats, die zo diep is als ik zeg, spaart veel moeite, arbeids en gelds om daar
een Beschoejing te maken; want als men niet is genoodzaakt daar een grote muur op
te halen, kost het niet heel veel gelds.
Niet dat men ten aanzien van de beschoejing, niet moet nalaten de minste koste
te maken, want de beter stoffen zyn niet goed. De Beschoejing van een Vyver moet
dienen voor een halve muur, om de kracht van ’t water tegen te staan, dat daar
vergaderd wordt.
Als by ongeluk, of om dat zy kwalyk is gemaakt, dit mist, kan men niet zeggen
hoeveel verlies dit toeval veroorzaakt; zo wel aan ’t water, als aan de Vis, die daar
in wordt gevonden.
Wat de wyze aangaat van een Beschoejing te maken, men laat’er de toetakeling
van aan zulke, die noch zorg noch stoffe sparen, die daar goed toe is, en die niet
onkundig zyn, hoe men ze volmaakt toestelt. Men laat zo een onderwys varen, ’t
geen my toeschynt onnut te wezen voor een Vader des Huisgezins, om hem tot andere
byzonderheden te vernederen, die men acht hem nodiger te wezen om te weten. Zie
daar aanmerkingen, waar op men acht moet geven.
Als men een Vyver doet maken, moet men terstond letten, dat men’er een wyde
diepe graft maakt, die in ’t lang van ’t ene eind der Vyver tot het ander gaat, van
omhoog na omlaag; aan welker zyden verscheiden geulen na den kant van de
Beschoejing afgaan, op dat de waters in een ander graft loopen, die men een grote
graft noemt, aan welker eind de Duiker zal geplaatst worden, om te dienen tot een
ontlossing aan de Vyver, als ’t nodig zal zyn.
De aarde die uit de graft komt, dient om den kant op te maken, ’t geen de koste
spaart van ze ver te gaan zoeken.
De golven, door de wind in de Vyver gemaakt, slaan dikmaal de kanten der
Beschoeijing met zo veel geweld uit, dat ze daar een bres in maken, ’t geen schade
aan de Vyver toebrengt, door de Vis die daar zich in verliest. Dit zoude de Beschoejing
gans vernielen, zo men dit ongemak niet haast voorkwam, door die breuken te
herstellen, zo dra ze gemaakt zyn; of om ’t beter te maken, door het voor te komen,
door Palen langs de Beschoejing te zetten, in welker midde men grote bossen met
Doornen zet, die wel by een zyn gehouden met Teenen; alzo deze vond als een
tegenmuur maakt, die opgemaakt is ter plaatze daar de golven meerder slaan, en de
Beschoejing voor den slag bewaart, die dezelve zouden kunnen maken.
De Beschoejingen van gemetzelde steen zyn voor ’t geweld van water bevrydt;
als men daar gene kosten aan spaart.
Ter plaat ze daar de Harssteen gemeen is, moet men ’t bovenste van de Beschoejing
daar mede beleggen, om de schade te beletten, die ’t water door overloopen zoude
kunnen toebrengen.
Niet dat die straat het geweld van water wel zoude kunnen uithouwen; somtyds
wordt ze daar ook
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van beschadigd. Dit kan men echter voorkomen, zo men twe openingen aan de twe
einden der Beschoejinge maakt, om daar ’t water der Vyver te laten uitloopen; als
maar deze openingen groot genoeg zyn, om’er ’t water te laten deurloopen, als’er
eens een overstrooming komt.
Men moet ook weten, dat die opening met Roosterwerk moeten gesloten zyn, op
dat’er de Vis niet deur wegrake.
Men zal maken, dat de Duiker altyd zy op ’t laagste van de Beschoejing, op ’t eind
der graft, waar van te voren is gesproken, om de Vyver te gemaklyker doog te laten
loopen als men vissen wil.
Voor deze Duiker zal een rooster wezen van yzer met kleine gaatjes: om te maken,
dat men, als zy openstaat, geen Vis kwyt raakt.
Wat de gedaante belangt van de Duiker; men heeft ze van zo vele soorten, dat men
’t wel mag aan imands keur laten, hoe hy ze wil maken.
’t Voornaamste onderhoud ener Vyver bestaat daar in, dat men acht geeft, dat het
water niet kwalyk wegloope, dit is ’t voornaamste voor ’t leven van de Vis.
Men zal van tyd tot tyd zorge dragen, dat men de Sluis en de Duiker onderzoekt,
en de Roosters beziet, op dat, als’er iet aan hapert; men niet te lui zy om’er luiden
heen te zenden die het herstellen moeten.
Vooral moet’er gene plaats wezen, daar men niet naar zien moet, en zo men daar
enige breuk aan gewaar wordt, zal men vaardig zyn in ze te herstellen, uit vreze,
dat’er iet erger mogt voorvallen, ’t geen men niet anders dan aan de achteloosheid
te wyten had, van hem die ze toekwam.
Om een Vyver visryk te maken, moet men den aart der grond in aanmerking nemen,
want gelyk op alle plaatzen de grond allerleije soorten van granen, niet zonder
onderscheid voortbrengt, alzo voedt de Vyver geen Vis van allerleije soort.
In de Vyvers daar men modder en klei heeft, tieren de Zeelden, Puitaal, Aal, Karper,
Barben, en kleine Snoekjes. In die, welker grond zand is, tieren best de Grundeling,
Snoek, Baars, Voorn, ook Karpers. Behalven alle deze heeft men de witvis, als de
Berm, Winden, Grundel, Voorn, Blei, Braassem.
Deze soorten van Vissen zyn de Vyvervissen, gelyk de Kikvorsen en Kreeften
daar ’t uitvaagsel van gezegd worden.
Als men dus de natuur der grond in acht neemt, is’er niet anders te doen, dan daar
Vis te zetten, die daar mede overeen komr. Maar daar is een zaak, die men in
verscheiden plaatzen heeft gemerkt, en waar op men in andere plaatzen niet veel acht
slaat; dat is, de Snoeken’er niet in te zetten, dan twe jaren na dat die kleine vissen
tyd gehad hebben om zich te versterken, en zich buiten gevaar te stellen van te worden
van hunnen vyand opgeslokt, en dat zy zich daar in eerst vermeerderd hebben.
De maand Mei is altyd de tyd, die men kiest om de Vyver van vis te voorzien, om
dat men in dien tyd vele kleine visjes vindt; alzo die dieren, al van ’t begin der Lente
ryen. Zonder u met Filosoferen over de keur van Vis op te houden, doet men altyd
best met die te kiezen, die kortst by de plaats gevangen zyn, in ’t zelfde soort van
water, dat men in de Vyver vindt. Dit kost minst, en maakt dat men ’t minste gevaar
loopt, van veel van die kleine visjes te verliezen.
Maar om geen heul dan by zich zelve te zoeken, als men in een Vyver vis wil
zetten, doet men dit. Men heeft, een plaats, die een soort van Vyver is, daar men alle
vissen in gezet heeft, die men uit een Vyver heeft gevist, om ze daar in te bewaren,
tot dat die geviste Vyver in staat is om vis te houden, en daar vis in te ontfangen, ’t
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geen gelyk gezegd is, tot aan de maand Mei aanloopt, eer men ze daar uit haalt, en
ze daar in gooit.
In Bourgonje noemt men dit de zetting van Katvis, en de plaats daar men ze
bewaart, gelyk gezegd is, de Katvissery, Alevinier.
Om de menigte van vis te zeggen, die men van doen heeft, om een Vyver van vis
te voorzien; dit kan men niet doen, om dat men ze naar de plaats, daar men ze in zal
houden, daar in zetten moet.
Ik heb overal hooren zeggen, dat men dit stuk bepaald heeft, tot een zekere menigte
op ’t Merge, en dat het is duizend kleine visjes op elk Arpent. Ik heb dit in verscheiden
plaatzen zien doen, daar men’er zich wel by bevond. Hierom raadt men zich by die
manier van doen te houden.

Op wat tyd men de Vyvers bevissen moet.
’t Is niet mooglyk, dat men daar in de manier van enige luiden kan goedkeuren; die
de Vyvers vissen drie jaren na dat’er de vis is ingezet. Wat vis halen ze’er uit? en
hoe groot? zy heeft niet dan kop en staart. Maar zo ze tot het vyfde jaar toe wachten,
zoude men’er hebben, die schoon en goed waren, en die ze eens zo dier zouden
verkoopen. Enigen geven voor, dat na de vyf jaren de vis naaulyks vindt om van te
leven, wegens ’t oneindig getal van die dieren, welke daar in dien tyd in gefokt zyn;
en dat, zo de honger hen noodzaakte malkander te eten, de Vyver wel haast ledig
zoude zyn.
Als de vyf jaren uit zyn, zet men zich om de Vyver te vissen, en alle Vis’er uit te
halen, die men’er in vindt, en’er alle de kleintjes van te bewaren, die men Katvis
noemt, om die in de Vyver te zetten, daar ze zyn uitgekomen.
De voornaamste tyd om in een Vyver te vissen is de maand Maart, om dat de Vis
dan sterker is, om den Oorlog uit te houden, welke gy ze aan doen zult, dan op een
anderen tyd.
De manier, waar op men het doet is niet moeilyk. Men weet, dat men de Duiker
ophalende het water daar gans uit loopt, en dat de Vis die nu geen ruimte meer heeft
om overal te loopen, gans op een hoopje zit, en dat men ’t vermaak heeft om ze met
Mandjes en andere gereedschappen daar uit te scheppen.
Gedurende de vyf jaren, dat in de Vyver is Vis gezet geweest, moet men daar
jaarlyks niet loopen
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vissen: want men zoude na die jaren iet meenen te vinden, maar ’t zoude mis zyn.
Niet dat men somtyds niet een Werpnet zoude mogen nemen, en in verlegenheid die
gojen in de Vyver, maar dat moet zelde geschieden. Een weinig geduld, voert in zo
een zaak wonderen uit; en men kan zeggen, dat een Vyver iet is, waar van ’t geld al
slapende vermeerdert.

Van de Vyver.
De Vyver is een soort van Waterbak, daar men Vis in houdt, ten dienste van ’t
Huishouden; en ’t is goed, dat zy altyd zy gelegen op een plaats, daar de zon staat,
en niet altyd in de schaduwe.
Men zal ook aan een Vyver zo veel Vis geven, als men denkt dat daar de kost in
zal kunnen vinden. Want’er te veel in te zetten, zoude ze doen vermageren en hunne
waarde verliezen. Dit maakt, dat men, op dat de Vis daar genoeg om te eten vinde,
alle dag’er wat uithaalt, of voor ’t Huishouden, of om te maken, dat men niet hoeft
na de markt te zenden.
En om een Vyver te maken, heeft men niet anders te doen dan een Vyver te maken,
waarom men hier niet hoeft te herzeggen, ’t geen boven gezegd is, en men daar
slechts zynen toevlucht toe heeft te nemen.

Van Poelen.
Een Poel moet, om vis te kunnen voeden, een plaats hebben, daar ’t water uitloopt,
als ’t nodig is, anders is’er niet dan troebel water in, dat de vis een onaangename
smaak geeft, en deze is de rede waarom men ze alle vier jaren ledig maakt, om ze
geheel schoon te maken.
Deze Poel moet niet te kort aan een Mesthoop zyn; op dat ’t kwaad water, daar in
te grote menigte uitkomende, de vis geen kwade geur geve.
’t Gemeenste zetten van vis in een Poel is veel Cheveneau, wat Zeeld en wat
minder Karper, om dat de laatste meer de modder-smaak na zich trekt als de andere.
Als men in de Poel eerst heeft vis gezet, zal men zorgdragen voor Eenden en
Ganzen, want zy zouden’er de vis uithalen die’er in is; waar op ze een gedurige jagt
maken.
Na twe jaren, kan een Vader des Huisgezins daar de vis uithalen, zo’er met dat
oogmerk vis in gezet is, en niet om’er voordeel van te halen, dat men van Vyvers
hoopt.

W.
waasem, Zie damp. De dampen, zyn een soort van fijne vocht, die men kwalyk
redenerende onderstelt, dat van de ondérste deelen opwaard stygende, de hersenen
beledigen, en daar Mans en Vrouwen aan onderhevig zyn. De dampen van Lyfmoer,
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hebben van alle tyden her groten naam onder de Vrouwen gehad, ’t zy van pyn, ’t
zy uit dwaasheid.

Middelen tegen de dampen en hartkloppingen.
Byvoet in afziedsel.
Vlugge geest van Zout Ammoniak en Pis, van zes druppen tot twintig.
Gezoette geest van Salpeter, Koperrood, Zwavel, van vier tot acht druppen.
Geest van Vitriool van Mars, van vier tot twaalf druppen.
Tinctuur van Mars deur zout Ammoniac, van vier tot twintig druppen.
Sal Polychrest, van twe tot zes dragmen.
Zout van Zwavel, van tien greinen tot twe drachmen.
Aqua Melissa Magistralis, van een dragma tot een once.
Geest van een Mensen hoofd, van vier tot 24 druppen.
Olie van Mensen hoofd, van een tot zes druppen onder de neus gehouden.
Elixir Antepilepticum, van vier tot 20 druppen.
Sal Volatile de Karabe, van vier tot 16 greinen.
Cristallum Tartari, van een half tot drie drachmen.
Oleum Succini rectificatum, van een tot vier druppen.
Eau de la Reine de Hongrie, van een half tot twe drachmen.
Sal volatile viperinum, Vlug zout van Hartshoorn, van Pis, van Wynsteen; men
geeft het van zes tot zestien grein.
Kaneelwater, van een tot vyf drachmen.
Tinctuur van Kaneel, van een half tot twe drachmen.
Tinctuur van Antimonie, van vier tot twintig druppen.
Antihecticum Potteri, van zes grein tot twe scrupels.
Eau de harquebusade, om te laten ruiken.
Salie in afziedzel, en Conserf.
Water van Oranjebloemen.
Elixir proprietatis, van zes tot twaalf druppen.
Oleum Vitrioli dulcificatum, van vier tot 10 druppen.
Tinctuur van Quina, quina, met Wyn, of Water, van een once tot vier.
Tinctuur van Myrrhe, van zes tot vyftien druppen.
Spiritus volatilis Oliosus Aromaticus, van 6 tot 20 druppen.
Sal Volatile Aromaticum, van vier tot zes grein.
Olien van Steen uitwendig opgelegd, en inwendig ingenomen, van vier tot zes
druppen.
Resina Succini, van zes tot vyftien grein.
Kamfer, van een tot zes grein.
Geest van Kamfer, van twe tot acht druppen.
Tinctuur van Castori en Saffraan, van vier tot twaalf druppen.
Oli van Kamfer, van twe tot zes druppen.
Aqua Melissae, of Artemisii, daar men vyf, of zes maal brandende Camfer in
uitgedoofd heeft. Men geeft het van een once tot zes. Men kan ook onder den neus
houde dikke Olie van Barnsteen, Oleum volatil salis Armoniaci, Spiritus urinae, Eau
de la Reine, Camfer, Olie van Papier, van Gom Ammoniac.
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wafel is een soort van Gebak met Eijeren, Boter, Melk en Bloememeel beslagen. De
Winter is de rechte Wafeltyd.
Neemt tot ider pond Tarwebloem, een pint zoete Melk, drie, of vier Eijeren, een
kommetje gesmolte Boter, een lepel Gest, Zout naar believen; beslaat het eerst met
de Melk en Eijeren, doende de Melk’er allengskens by; en op ’t laatst de Boter.
Het beslag gemaakt zynde, doet het Wafel-yzer over een klein helder vuur, om
het heet te maken; en als ’t aan de ene kant heet genoeg is, keert het om, en laat het
desgelyks aan de andere worden: doet’er daar na wat gesmolte Boter in, of smeert
het met gesmolten Spek. Doet’er daar na het beslag in; en ’t aan de ene zyde gebakken
hebbende, laat het ook aan de andere geschieden.
wagen. Zie rytuig.
wagenaar. Zie overvoeren, rytuig.
wagenhuis koetshuis, enz. zijn plaatzen daar men Rytuigen en Wagens in plaatst,
en gelegenheid heeft om de Paardetuigen te plaatzen.
wagenschot, als Wagenbeschot, dat is een plank zo dun, als vereist wordt, om Wagens
mede te beschieten. ’t Zyn planken van Eiken-, Grenen-, of Vurenhout, die op ontrent
een halve duim dikte gezaagd worden; en veeltyds tot beschotten en beschieten dient.
wagensmeer is een smeer, waar mede wagens zyn gesmeerd geweest, waar door ’t
zwart is geworden, van ’t yzer. Hoe men’er de vlakken van uitkrygt.

Om vlakken daar van uit te doen.
Neemt Terebintyn-water en vryf ’t daar mede, zo ’t is in Wolle, met een stukje Wolle
stof, of Laken, of neemt Boter en vryft’er ’t Laken mede. Neemt daar na een graau
papier en vuur in een lepel, welke gy op dat papier houdt, dit neemt alles weg.
wagtel. Zie kwartel, en nog een wys van vangen in ’t Artikel vlouw.
wagtelkoning. Zie kwartelkoning.
walgingen. Zie elixer salutis.
walstroo is een zeer gemene plant, die de Fransen Caille noemen, om dat ze de melk
doet stollen. Gelyk ze veel zoute geest heeft, bekwaam om de te grote verdunning
van het bloed en geesten te wederstaan, zo gebruikt men ze met veel nut tegen vallende
ziekte. Men geeft ze in poejer tot een vierde loods. Zo men ze in afziedzel geeft, laat
men een handvol van deszelfs bladen met de steel, in een pint water koken. Men
gebruikt ze gelyk The, tegen het Voeteuvel. De Siroop met het sap harer bladen is
zeer openend en bekwaam om de Stonden voort te brengen. ’t Afziedzel is ook goed
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om de droge Douwurm der Kinderen te genezen. Men moet ze wel bevochtigen, of
wel wassen met die vocht. Verscheiden Geneesheeren maken’er Wondmiddelen van.
wan is een soort van gereedschap, dat plat is van de achterkant een hooge en naar
voren toe verminderende rand, en van voren gene en aan weêrskanten een handvat
heeft, en dat van fyne, of gespleten Teen gebreid; van den Landman gebruikt wordt,
om Zaad en Koornvruchten schoon te maken.
wapenkunde is een wetenschap van Wapens te kennen, tekenen, maken. Zie Blasons
in Hubners Kunstwoordenboek.
wapenen is een Kunstwoord van den Zeilsteen, en betekent Yzere platen, en Taatzen
aan hare Polen te brengen; op dat ze beter trekken.
wapens, Geweer, zyn die gereedscheppen, die men om aan te vallen en verdedigen
gebruikt.

Om de Wapens glimmend en blank te houden, als een Snaphaan en Degen.
Bestrykt ze met Hartenvet, of Aluynpoejer in Wynazyn gesmolten, die zo sterk is,
als mooglyk is.
warmoeskruiden, zyn zulke Kruiden, die in de keuken gereed gemaakt, tot spyze
gebruikt worden.
warmoesland, warmoesthuin, is een stuk Lands of Thuins, daar men Peulvruchten,
Kool, en allerlei Aardvruchten teelt, die tot de keuken dienstig zyn.
Deze grond moet goed, wel gemest en bewerkt zyn; wel op de Zon, en voor scherpe
winden gedekt leggen; elk soort van Peulvruchten moet zyne plaats hebben. ’t Water
is’er nodig om te begieten.
warmoeziers. Zijn zeker soort van Tuiniers, die rondtom de grote Steden plegen te
wonen, die in hunne Tuintjes, of ope landen, anders niet planten dan Kóólen, Erten,
Bonen, die ze dagelyks op de Markten, of langs de straten te koop brengen. Hunne
Tuinen noemt men Warmoesiers land, en is dikwils maar schraal zandt, dat met Mist
moet goed gemaakt worden.
warmte-meter. Zie thermo-meter.
was. Is ’t werk der Byen. Zie byen.
was (ent) Is een soort van mengsel, waar mede men de Enten bestrykt, en de snede,
als zy op den Stam geënt zyn. Zie smeersel.
waspleister. Zie Ceratum in Hubners Kunstwoordenboek. ’t Is een mengsel van
Olie en Was: waar by men gemeenlyk doet Gommen, Vetten, poejers van Mineralen,
om te verhitten, verkoelen, verteren, of weerhouden.
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De ceraat van Euforbium van Galeen, wordt op de volgende wyze gemaakt. Mengt
met wat Wyn-
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azyn, een once fyngestooten Euforbium. Snydt drie oncen Was in kleine stukjes,
doet ze smelten in een pond Olyven-olie. Als uwe Was half is gesmolten, gooi daar
de Euforbium in, en smelt het alles onder een. Men vryft’er ’t voorhoofd mede tegen
de Schele-hoofdzweer; en andere deelen van ’t lyf, om te verdunnen, en lymige
vochten te doen vloeibaar worden.
wassen. Om Teer en Pik, of Wagensmeer, dat aan handen, of andere deelen van ’t
lyf komt, af te wassen, moet men’er enige druppen Olie op laten komen, en daar
mede dezelve vryven; herhalende dat zo menigmalen, als men nodig oordeelt. Daar
na wast men ze met Zeep en droge Zemelen, en eindlyk wast men ze enige reizen
met schoon water af.
Wassen van Schilderyen. Zie schilderyen, platen.
wassen van Zilverwerk. Zie zilverwerk.
wassing lotio, is een middel om te wassen, dat het midden tussen stoven en baden
houdt. ’t Wassen geschiedt met geneeskrachtige vochten, of om ’t lighaam af te
wassen, of verkoelen, of de huitgaatjes te openen, of versterken, om ongedierte te
doen sterven, de slaap te maken, de Spieren sterk te maken, of andere heilzame dingen
uit te voeren.

Wassing om de hersenen te versterken.
Zy geschiedt aan ’t hoofd met Eau de la Reine d’Hongrie, Brandewyn, enz. Men
gebruikt het zelfde voor kneuzingen en vallen.

Wassing om haair te doen groejen.
Men moet de wortel daar van wassen met Geest van Honing.

Wassing om te doen slapen.
Wast de voeten en beenen met het afziedsel van Salade, van Postelein, Violen,
Plompen, Salie, Malue, en andere verkoelende kruiden.

Wassing voor de Dauwurm en droge Schurft.
Doet in drie pinten water tot de vermindering van een derde koken, vier oncen
Alant-wortel, zo veel Patientie-wortel, aan kleine stukjes gesneden en gekneusd; een
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handvol Alsem, met zo veel Waterkers, en een once wit Nieskruid-wortel. ’t Afziedsel
doorgegoten zynde, laat’er in smelten zes drachmen Wynsteen-zout.
Om de Haairwurm te genezen, kan men ook met water wassen, dat gedient heeft
om witte Precipitat te verzoeten.

Wassing om Luizen en andere Dieren te doen sterven.
Doet in twe pinten gemeen water een once Zeewarzaad, en twe van Luiskruid, koken.
Men moet het te voren met een kneuzen. Doet’er daar na Alsem, Beteunie Reinvaren,
en kleine Santorie by, van elks twe handen vol. Als ’t Afziedzel is op een derde
verminderd, pers het uit, was’er hoofd en andere plaatzen mede, daar men Luizen
heeft.

Wassing om Haair zwart te maken.
Stoot de schors van groene Neuten, een half pond; van Elzenhout, Eikenhout en
Galnoten, van elks twe once. Laat het in drie half pintjes water koken, met Myrte en
Granaatbladen, van elks een handvol. ’t Afziedzel een derde verminderd zynde, zult
gy ’t sterk uitpersen, daar na’er anderhalf once Engelse Vitriool in doen, met zo veel
Rots-aluin. Wast uw Haair met dat Afziedzel, en gy zult het laten drogen, zonder
afdrogen.
water is een algemeen woord, ’t geen men aan velerleije soorten van vochten geeft.
De Waters zyn natuurlyk, of door konst gemaakt. De natuurlyke Waters zyn, of zoete,
of mineraalachtige, of Zoute waters.
De zoete Waters zyn Fontein-, Put-, of Welwaters, Regenwaters, Meer-, of
Rivierwaters. Van alle deze Waters zyn de Rivierwaters de beste om te drinken. Zy
zyn meer geslagen, men vindt’er wat Zout, of Salpeter in, die ze loslyvig makende
doen zyn. De Zon, die’er in schynt verwarmtze, en verbetert’er de raauheden van.
De andere daar en tegen zyn zo ongezond, datze dikmaal de vochten stollen, en hun
verstoppingen maken, die ze drinken. Hier van daan komt het, dat zy aan vele ziekten
onderhevig zyn, als de Scheurbuik, de Lamheid, Steen, Kolyk, onverduwelykheid.
Men moet echter het Regenwater uitzonderen, ’t geen van de zuren der lucht
doordrongen, openender en afvegender is, als gemeen Water.
Meer-, of Poelwater is niet goed om te drinken, of ’t moet te voren zyn gekookt.
De Hoven zyn hun voornaamste cieraat aan de Waters schuldig, die men van
vergelegen Fonteinen doet komen, of daar door Gruppen, of Beken leidt. Die Waters,
welke men in Bakken ontfangt, dienen om Bloemen te bevochtigen, mitsgaders
Velden en Warmoeskruiden. Zy zyn van zo veel dienst, dat de Thuinen, daar ze niet
zyn, van grote voordeelen, zo wel van vermaak, als nut zyn beroofd.

Hoe men Water vindt.
Onder verscheiden middelen, die men gebruikt om te weten, of’er Wellen op zekere
plaatzen zyn: zie daar een, dat het zekerste is. Men moet voor ’t opgaan der Zonne

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

op zyn buik gaan leggen, met de kin op den grond, en zien, of’er nergens al golvende
een Waterdamp opgaat. ’t Is in de maanden van Augustus, September, October, dat
men na Waters moet zoeken. Men moet weten, dat de plaats, daar men die damp ziet
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opgaan, boven op niet nat zy. De Bergen en heuveltjes, daar de Wilgen, Waterkersen,
Beaume Sauvage, zilverschoon, Biezen groeijen, hebben deurgaans water in hunnen
boezem.
Maar ’t is niet genoeg water te hebben gevonden, men moet zien, of het kan op
de plaats geleid worden, daar men het wil hebben, om dat de aart van water is niet
hoger dan zynen oorsprong te ryzen, waar uit het voortkomt, ten zy deur kunst.
Hierom moet men met een waterpas, zo na als mooglyk is, zien, hoe veel daling’er
van den Bron af tot de plaats is, daar de Fontein moet gemaakt worden, en acht geven
op ’t veld, daar ’t water zal zyn, tot aan den Thuin; of’er geen hoogte, of laagte zy,
of een Vallei, waar door ’t gaan moet om in rechte lyn deur te gaan. Zo dit zo is,
moet men’er een Grup, of Riool maken, van drie, of vier voeten, om’er de Buizen
in te leggen; volgende gedurig het hangen van den heuvel, om zyn Water niet meer
waterpas te leiden, als men kan, om van zyne schuinte niet te verliezen.
Zo men op verscheiden plaatzen Water vindt, gelyk dikmaal gebeurt, moet men
kleine Gruppen, of Riolen maken, die men met Keijen, of Steenen zal vullen, gevende
ze een schuinte tot aan de voornaamste Bron; om alle de Waters te vergaderen, en
op ene plaats by een te doen komen, en daarna alle de Waters in een goede kom van
klei by een te sluiten, die tot een behoorlyke diepte gemaakt is. Dit kan men aan de
Gruppen weten, welke men maken zal, om die bereide Bak te plaatzen, waar in die
vocht te voorschyn zal komen. Zo het in kleijige Aarde is, is’er niets van doen, dan
die Klei zelve, als zy maar met de voeten en wat Waters is gekneed geworden.
Men drage wel zorg, dat men de Bron niet te veel gewelds aan doe, om te maken
dat hy wat hoger legge; om dat ze van daar, door een onderaards Kanaal zoude kunnen
wegloopen.
’t Gantse Water wel vergaderd en by een zynde gebragt, moet men een
welgecemente Waterbak op de weg laten maken, daar men de Waters leiden moet,
wat meer, of min, dan vyf, of zes roeden van de Bron, of Wel; ’t komt’er niet op aan,
als men maar geen schuinte verliest. Deze algemene Waterbak moet van ene grootte
gemaakt worden, die naar gelang van de Waters is, welke gy verzamelt.
Gy zult de menigte van water door ’t meten met een, of meer aarden potten te
weten komen, op deze wyze. Gy zult een rond gat aan de buik van de Pot laten maken,
van een, twe, of meer duimen middellyns; en daarna zult gy’er de waters laten
inkomen. Zo al ’t water door het gat van de pot gaat, als zy gans vol is, dan is ’t zo
veel water als gy hebben kunt; maar zo het over de pot heenloopt, en door het gat,
zoude men ’t gat kunnen groter maken, en zo groot dat het’er niet over liep. Daar na
zoud gy de middellyn van ’t gat kunnen meten, of zy twe, drie, vier, zes duimen
middellyns hebbe, wat meer, of minder; dit is de menigte van water, welke gy hebben
kunt.
De bezichtig-plaats der Bronne wel en van goede stof gemaakt zynde, moet men’er
’t water in laten vallen, deur middel van een Steene goot, die na ’t Water in een klein
gat gaat, waar door het in de Bezichtig-plaats der Bron zal vallen, waar voor men
een Looden, of Koperen Kap moet maken, daar een gat in is, ter grootte van een
kleine Errit, om te maken dat gene vuiligheid in de Waterbak valle. Men moet nog
een andere Kap maken, van Koper, of Lood, die doorboord is, als de kop van een
Gieter, of wat groter gaten heeft, of om’er een grote Spelde knop te kunnen deur
steken. Deze kap dient om ze te zetten voor ’t gat daar ’t water deur moet, om
Kikvorsen en slyk, fo andere vuilihgeid daar uit te houden, die in de Waterloop
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zouden kunnen komen. Men moet ook acht geven, dat men de Bezichtig-plaats der
Bron reinige met de Kap. Hoe dit meermalen gebeurt; hoe men ’t water, de Pypen
en Kanalen beter bewaart.
Ik vind dat de Pypen en Buizen van aarde uitnemend goed zyn, als zy naar behooren
in malkander steken. Maar men moet op den grond een klein metzelwerk maken, dat
ontrent een wydte heeft van een voet wyd en hoog, waar op men de Buizen moet
leggen, om ze te bewaren, om dat de aarde genegen is om toe te vallen, ’t geen
dikmaal de Pypen doet breken; en om ’t wel te doen, zoude men de buizen rondom
met Sement moeten metzelen, om niet ligt wederom te komen.
Om een groter onkoste te ontgaan, zouden men houtten buizen van Olmen, Elzenen Eiken-hout kunnen maken, en doen ze boren; men kan deze geboorde goten al
zeer lang laten maken. Die van Eiken-hout, zyn op den duur de beste. In de Elzen
goten komt een kruid, dat men Vossenstaart noemt, ’t geen ’t water ros maakt, waarom
ik niet rade, dat men dit gebruike, als men maar Eiken-, of Olmen-hout kan krygen,
niet tegenstaande dit het scheuren onderhevig zy. Het duurt echter in vochtige Landen
vry wel.
Als de Houtte pypen geboord zyn, moet men ze in een steken. Men moet, ten dien
einde, yzere Ringen, van drie duim in den middellein laten maken, of van vier, die
wel gescherpt, en aangezet zyn met een Vyl, op dat ze gemaklyker in ’t hout van de
Buis zouden kunnen. Zy moeten drie duimen en een half in ’t hout, van elke Buis
kunnen. ’t Is gemaklyk de houten Buizen te leggen, als men ze maar doet in Gruppen
leggen, die gelyk genoeg zyn, en als zy daar in zyn, moet men een Ring tussen de
twe Pypen zetten, recht in ’t midden van beide, en op ’t een hout moet men met een
groten Hamer slaan, tot dat de twe Pypen zich aan een voegen, en gaan dus voort,
tot dat alle uwe Buizen gelegd zyn. ’t Zamenvoegzel moet gepikt worden. Men hedft
eindlyk een eind van een Looden pyp van doen, daar een kapje aan ’t een eind aan
is gesoudeerd, en die aan ’t ander eind met twe Spykers aan de Houtten pyp vast,
als, of het een plaat van Lood was; maar men moet Leder
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tussen ’t Lood en de Pyp in hebben, om te maken, dat’er het water niet tussen beide
deur kan. ’t Is ook nodig, dat de plaats van lood met een staart in de Pyp kome, en
dat men’er daarna een sement, in vry grote menigte met vuur moet omleggen.
Als de Houtten buizen, tot aan den Bak der Fonteine leggen, moet men voor ’t
overige Looden pypen gebruiken, welke men’er, op de zelfde wys, als te voren gezegd
is, aan moet vastmaken. Elk weet, dat men Kranen van noden heeft voor de Bakken,
zo, om ze ledig te maken, als ’t water hoger te doen worden; om dat men die by de
Gieters genoeg kan krygen, zal ik’er hier niet van spreken.
Men kan Aarden buizen leggen zonder de kosten te doen, van’er rondom Cement
te leggen, maar zy zyn van geen duur, zo gy’er geen Steenen voetjes onder legt.
Om te maken, dat de zwaarte van de aarde uwe Buizen niet breke, moet men een
eind van een Loode pyp, van de Kap van de Bezichtig-plaats der Bron af nemen, tot
aan de Aarden pyp, en dat gy ze soudeert met vuur tot aan de plaats, daar gy de
Fontein maken wilt.

Om ’t Water te bewaren.
’t Water, dat een tyd lang voor het drinken geschept heeft gestaan, is gezonder, dan
’t geen vers geput is. Hierom is ’t nodig Vaatwerk te hebben bekwaam om ’t te
bewaren; ’t beste is glazen, of verglaasd. Houten Vaatwerk is zo goed niet, om dat
het water de zoutdeelen daar van na zich neemt die houtig zyn, en schielyk bederven.
’t Inwendig gebruik van water is zeer goed, als ’t maar matig is. De overdaad in
’t te drinken, inzonderheid nuchteren, zoude de ingewanden overladen, en
verzwakken; Waterzucht en een oneindige meenigte van andere ziekten voortbrengen.
Men moet zich ook onthouden van koud drinken. ’t Konde den loop des Bloeds, en
der andere vochten verdikken, en ’t zo stollen, dat het niet langer bekwaam zoude
zyn, om de omloop te onderhouden.
’t Gebruik van ’t water is beter voor Galligen, en Droefgeestigen, dan voor
Bloedryken en Slymerigen.
Men heeft twe middelen om ’t water te bewaren, dat men in Zee zendt. ’t Eerste
is de Vaten te zwavelen, byna gelyk men de Wynvaten doet. ’t Twede is’er ook een
weinig Vitriool in te doen.
Om ’t water deszelfs raauheid te benemen, moet men het slaan, en ’t dikmaal van
’t een in ’t ander Vat gieten.
Om ’t water koel te maken, moet men’er Ammoniac-zout in doen.
waters (minerale). Zyn waters die in ’t loopen door de Bergen, zekere mineralen
medeslepen, als Aluin, Vitriool, Zwavel, enz. De Minerale waters zyn, of koude, die
een scherpe smaak hebben; men noemt ze Bornwater, Acidulae, of warme. Onder
de warme telt men die van Bourbon, Vichi, Baleruc, Aken, en Chaud Fontaine, bij
Luik, enz. Men scheidt uit die waters de zwaveldeelen. Dit doet gelooven, dat ze
hunne warmte uit Zwavelmynen hebben, waar door ze loopen; nemende van daar
Zwavelzouten mede, die mogelyk van Yzerdeelen zyn verzeld. De waters zyn zeer
goed, als men ze op de plaatzen inneemt tegen Jicht, Heupjicht, Lamheid, Apoplexie,
Lethargie, en de koude vochten; want als men ze vervoert, verliezen ze hunne kracht,
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die niet bestaat, dan in de vluchtige Geesten, die ze door de beweging verspreiden.
Men wil, dat hier in zyn, zoute, salpetrige, of bittere dingen, of Zwavel, of
Roestdeelen.
Men telt onder de Minerale koude waters, die van Forge, Sainte Reine, Pascy, by
Parys, van Spa, alwaar men’er vyf heeft; van Pyrmont, Zwalbach, Balaruc en andere;
welke alle van verschillende hoedanigheden zyn. Dit hebben ze echter gemeen, dat
ze openende zyn. Men wil, dat’er Yzer-, Vitriool-, Aluin-, Salpeter-deelen in zyn.
In ’t water van St. Reine heeft men weinig zout, en het schynt niet anders, dan
Mineraalstof in te hebben; het heeft een ding zonderling; dat is, dat men ’t enige
jaren zonder verlies zyner krachten kan bewaren, Mr. Dodart heeft het vyf en twintig
jaren bewaard.
De Waters van Forge en Pascy, zyn van Yzer en Vitriooldeelen voorzien.
Men moet aanmerken, dat als men de Waters van Balaruc eens heeft gebruikt
gehad, men ze jaarlyks moet gebruiken, anders maken ze onderhevig aan Apoplexi,
Geraaktheid, en andere dergelyke ziekten.

Minerale Waters, door kunst gemaakt.
De Minerale Waters, die de natuur verschaft, zyn de Schatten, die God mildelyk, ten
dinste der Mensen ontsluit, om dat ze met den ryken roof, en de wonderbare
hoedanigheden van de Mineralen beladen zyn. Zy schynen ons van allerleije soorten
van Geneesmiddelen, zonder onkosten, te voorzien, om ons van ziekten te genezen.
Maar die Schatkamer, voor alle mensen ontsloten, is somtyds den armen gesloten,
die, daar ver van daan, niets hebben tot de koste van de reis; of zynde op de plaatzen,
hebben ze niets om zonder arbeid aan de kost te komen; of hun ontbreekt het aan
verblyf, om’er die kostelyke hulpmiddelen te gebruiken. Zo de groten van deze aarde
op de Aarde voor den Hemel werkten, zouden ze, na by die Bronnen, Ziekenhuizen
stichten, tot gemak van zieken, die ’t in ’t midden van overvloed aan nooddruft
ontbrak, en arm waren op een tyd, dat ze zo gunstige hulp moesten erlangen.
Dit heeft my bewogen, ten dienste der Armen, zekere Minerale Waters, door kunst
gemaakt, te openbaren, welke de ondervinding my geleerd heeft, zeer gunstig ter
genezinge van ziekten, inzonderheid van langdurige en hardnekkige te wezen, waar
van zich de Armen met voordeel kun-
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nen bedienen, zonder dat ze in hunnen arbeid verhinderd worden, en zonder dat de
koste en moeite van ze te bereiden, hun ’t gebruik daar van belette.
Om een Vegetaal Water te maken, moet men Wynsteen op de volgende wys gereed
maken.
I. Neemt een half pond welgezuiverde Wynsteen, en mengt ze met een once
Staalvylzel van Naalden; doet vier ponden Regenwater in een aarden pot koken; giet
daar zachtjes het mengzel van Wynsteen en Staal in; doet het met malkander zo lang
koken; als men een Ei zacht kookt. Giet het door een doek, roert de vocht tot dat ze
koud wordt, en gy zult een poejer hebben, die dróóg zynde groenachtig en glinsterend
is, waar van gy zult gebruiken, in de verstoppingen, van een scrupel tot een dragme.
II. Neemt anderhalf once Tartar Martial welgestote, en doet twintig pinten
Rivierwater in een Ketel koken, en als het water kookt, gooit’er allengskens die
poejer in. Laat alles een uur lang koken, en koud zynde, zult gy dat water afgieten
in een ander vat ten gebruike.
Dit water neemt de verstoppingen uit alle de deelen van den Benedenbuik weg,
en inzonderheid uit de Lever en de Mild. Gy zult’er twintig dagen lang vier glazen
elken morgen nuchteren van nemen, drie uren voor den eten, doende u in ’t begin
op ’t midde en einde van twintig dagen den buik zuiveren.
Men heeft, zedert weinig tyds, een zoort van Groeiwater aan ’t gemeen bekend
gemaakt, waar van ik u de beschryving geef; latende u de keur, om dat u behaagt te
gebruiken.
III. Neemt twe pinten, Parysse maat, Wel, of Rivier-water, giet ze kokend in een
aarden pot daar gy anderhalve once Cremor Tartari, die gecalcineerd is, in gedaan
hebt; zo zal’er een opwelling in geschieden, die niet lang duren zal. Gy zult het
Groeiwater hebben, daar gy nog zo veel Fontein-, of Rivier-water zult by doen, om’er
elken morgen de bovengezegde menigte van te nemen.
IV. Om de Wynsteen te calcineren, zult gy’er een pond van op gloejende kolen
leggen, tot dat zy wit zal worden. Daar na ze doende in een aarden pot zult gy’er een
pint kokend water op doen, ’t geen gy zult laten koud worden om’er de Gecalcineerde
Wynsteen van te hebben, welke gy gebruiken zult om’er Groeiwater van te maken.
Om het Groeiwater nog sterker te doen zyn, zult gy by elk glas vier druppen Geest
van Salpeter gieten.
V. Neemt twe oncen Wynsteen van Monpellier gestooten, en een dragme zuiver
Staal, of Yzer vylzel, dat niet bereid is. Doet twintig pinten water koken in een grote
Ketel, en als het water kookt, doet’er allengskens de poejer in. Laat daarna alles een
uur lang koken, en neemt het van ’t vuur. Als ’t water koud zal zyn, zult gy ’t zachtjes
in ander Vaatwerk afgieten, of doen ’t in glazen Bottels om het te bewaren.
Dit water is zeer openend, ontsluit de deelen van den Benedenbuik, komt de
Waterzucht voor, die van verstoppingen, en de hitte der Ingewanden ontstaat; gy zult
het gelyk de voorgaande gebruiken.
VI. Neemt zes pinten Fontein-, Regen-, of Rivier-water, vervult daar uw aarden
Vaatwerk mede, doet’er in een half once Koperrood, of Roomse Vitriool; ’t groenste
en helderste, zonder stooten, is ’t beste, en het Vaatwerk zy naar gelang groter. Daar
na zult gy het sluiten, op dat’er de lucht niet by kome; gy zult het zetten op een hoge
Plank, of Tafel, en laten het dus twemaal vier en twintig uren lang trekken zonder
roeren. Na dien tyd zult gy’er het derde gedeelte, of meer dan de helft van ’t water
zachtjes uitscheppen, of zo veel als’er helder af komt; daar toe zult gy gebruiken een
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Bakje, of Lepel, zonder ’t water te roeren, om den grond niet te bewegen; en als gy
dat water nog eens zult hebben laten, den tyd van vier en twintig uren lang, bezinken,
zult gy’er ’t ander derde afscheppen; daar na zult gy ’t grondsap daar in laten; dat is,
’t ander derde water, dat op den bodem is, ’t geen men niet drinkt, maar tot ander
gebruiken bewaart. Gy zult de twe eerste derden van dit water, in glazen Bottels,
veel eer dan aarde Vaatwerk doen, om minder te vervliegen; men zal ten dien einde
een Trechter kunnen gebruiken, leggende op derzelver mond een wit Lywaat om ’t
deur te lekken, en helder en zuiver water in die Bottels te hebben.
Gy zult het gebruik van dit water beginnen, na dat gy den Buik ontlast hebt, en gy
zult’er alle morgens twe, of drie glazen van nemen, vyftien dagen, of drie weken
lang. Gy kunt met het gebruik daar van tot twe, of drie Maanden toe aanhouden, in
langdurige ziekten.
Dit water geneest de hitten der Lever en Nieren, ’t Graveel en Hoofdpynen, door
de dampen veroorzaakt, die de hette van den Onderbuik na boven doet stygen. ’t Is
dienstig ter genezinge van de Waterzucht, die van de zelfde ongesteldheid afhangt,
en van alle ziekten, die hunnen oorsprong van de hitte, of verstopping der ingewanden
krygen. Men gebruikt het gelukkig in afgaande koortzen; maar ik kan niet zwygen
’t geen ik door ondervindig heb: dat dat water de derdendaagse koortzen miraculeus
geneest, zo gy daar van twe glazen in ’t begin van de koude geeft, ’t geen gy in de
andere beginzelen van de koorts mede gebruiken kunt. Zo gy u op ’t Land bevindende,
dit water niet klaar hebt, zult gy twaalf greinen Roomse Vitriool nemen, welke gy
twaalf uren lang in twe glazen water zult trekken, ’t welke gy in zult nemen.
Ik heb u te zeggen, dat gy dit water meer, of min sterk zult maken, naar de nooden,
waar in de Armen den liefdadigen Geneesheer zullen raadplegen; en ’t is een voordeel,
dat men, in de door kunst gemaakte waters, boven de natuurlyke Minerale water, zal
vinden; dat gy deze niet sterker kunt maken, dan ze in hunnen oorsprong zyn,
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die dikmaal met de venynige hoedanigheden van Arsenicum zyn gemengd, die zeer
kwade uitwerkingen doen.
Wat het grondsap, of het laatste derde belangt dat men op den grond van dat water
vindt, gy zult’er een grote vrucht van hebben, zo gy het te warmen zet in een tinnen,
of aarden Lepel, latende daar in Compressen weeken, om ze op Wonden,
Verzweringen, Roos, Dauwurm, Branden, Haairwurm, en andere Huitziekten te
leggen. Gy kunt’er u ook van bedienen, om ze op de ontstoken deelen te leggen, en
’t geen van grote spaarzaamheid voor de zieken is, is dat dit water alleen, zeer goed
zy om wassingen te maken.
VII. Neemt een pond vylzel van Staal, en twe ponden Wynsteen van Montpellier,
’t welke gy in een glazen pot zult doen; gy zult’er eens daags, een maand lang, of
daar ontrent Brandewyn op gieten, die op de stof moet staan, en als de stof van die
vocht deurdrongen zal zyn, zult gy de stof in twe deelen scheiden; waar van ’t ene
geschikt zal zyn, om allengskens zonder vuur, of zon te drogen, om’er deegen van
te maken, die bewaart zullen worden ten gebruike.
Op ’t ander deel van die klomp zult gy een half pint Brandewyn gieten, ’t geen
gy’er af zult gieten, als het een rode Tinctuur zal hebben gekregen, welke ze zal
wezen na veertien, of vyftien uren; gy zult dan nieuwe op die stoffe gieten, en gy
zult voortgaan, tot dat gezegde stoffe geen Tinctuur aan de Brandewyn geeft. Gy
zult die vocht gebruiken, en door een Lekzak laten loopen, doende een vierendeel
Suiker, of daar ontrent op een pond van die vocht, waar van men een lepel vol
nuchteren kan nemen, of’er enige druppen van op een glas water doen, tot dat’er een
aftrekzel van komt, ’t welk gy ’s morgens als een Mineraal water zult nemen, dat
alle verstoppingen van den Benedenbuik wegneemt.
VIII. Neemt zes oncen Roomse Vitriool, doet ze in een Verglaasde pot, daar
naaulyks meer in kan, dan de stof, die gy daar in doen zult. Laat die Vitriool op een
klein vuur van hout smelten, roerende ze zonder ophouden met een klein houtje, drie
kwartier uurs lang. Dit gedaan zynde, laat ze koud worden; koud geworden zynde,
breekt de Pot aan stuk, en haalt’er de gemaakte Vitrioolsteen uit, die gy daar in vinden
zult, en waar van dit het gebruik is.
Neemt van deze Steen, ter grootte van twe Boonen; laat het trekken in een Bottel
van glas, met een maat van drie halfpintjes Rivierwater, den tyd van zeventien, of
achtien uren lang, terwyl de Bottel is gesloten, en gedurende de hitte van de zomer,
als gy u daar van bedienen zult; neemt de Bottel zachtjes op, om ’t water niet te
roeren, en drinkt’er twe glazen van ’s morgens nuchteren, vier uren voor ’t eten, en
ga voort om vier, of vyf morgens ’t zelfde te nemen.
Gy kunt’er ook zo veel van nemen, elken avond, als gy slapen gaat, na dat gy
matig hebt gegeten. Dit water is zeer goed tegen het Nierkolyk, om de Lever te
verkoelen, en den honger te maken.
Het Zeewater is scherp en zout. ’t Is zeer waarschynlyk, dat het al zyn zout van
het SalGeminae krygt, dat het fmelt. Men vindt nog andere zoute Waters in enige
Meren. Men ziet’er een by Oranje.
water (staal.) Dat is water, daar men gloeijend Yzer heeft ingedoofd, of Yzerwater
daar men gloeijend Yzer veelmalen in heeft gelest. ’t Een zo wel als ’t ander, is goed
voor den Buikloop.
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waters, deur konst gemaakt, zyn die, welke men uitgevonden heeft tot verscheiden
gebruiken. De ene dienen niet, dan om de huit fraai te maken, of ze van enige
onevenheden te bewaren. De anderen, raken den dienst der Zieken, of hare genezing.
Enigen zyn voor smaak en reuk.
water, uitnemend voor vele kwalen. Men heeft een water dat niet boven een duit
vyf, of zes de pint kost, waar van de genezing hier achter volgt.
Het geneest alle gebreken der Ogen, en de aanwassende vlekken, die uitgezonderd
welke reeds zyn gemaakt; waarom men zynen toevlucht moet nemen tot de hand des
Kunstenaars. Het belet de Littekens der Kinderpokken. Dit water geneest Branden,
Dauwurm, Haairwurm, Roos, oude Wonden, en geneesbare Zweren; bedaart de pyn
van ongeneesbare, de Hoofdschurft zonder pyn, de opkomende Leproosheid, en biedt
heul aan de verouderde.

Hoe men ’t Water maakt.
Neemt twe dragme Koperrood, en een dragme Spaans groen, van ’t beste. Mengt
alles onder een, en doet het in een Verglaasde Aarden pot; doet’er drie pinten heet
water op, roert het onder een met een houtten Spatel, of een klein houtje.
Dit mengzel is goed voor de Ogen, voor de Dauwurm en Haairwurm, die niet zyn
verouderd, maar wat de Schurft en verouderde Haairwurm belangt; de Roos, de oude
Wonden, de verzweringen, en vooral het Hoofd zeer en Melaatsheid, daar voor moet
men het drie-, of vier maal sterker maken; dat is, dat men op drie pinten water zal
doen, zes, of acht dragmen Koperrood, en drie, of vier drachmen Spaans groen.

Gebruik van dat Water.
I. Zo dikmaal als men dit gebruiken wil, of’er imand van geven, moet men ’t met
een spatel omroeren, op dat de stof overal gelyk verspreid zy, want zy gaat na den
grond.
II. Wat de gebreken der Oogen belangt, men wast ze met dit water van buiten, en
men laat’er van binnen wat indruipen, met het eind van de vinger in ’t hoek van ’t
oog te houden, en het hoofd wat op zyde, of wat achter over. Zo ’t ongemak hevig
is, kan men ’t alle uren van den dag gebruiken; dit kookt in ’t eerste wat, maar de
pyn
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houdt haast op. De ondervinding heeft doen zien, dat dat middel uitnemend is.
III. Wat de Dou-, en verouderde Haair-wurm, de Schurft, Roos, oude Wonden en
Zweren belangt, legt op de kwaal twe witte Lywaten die in dit water zyn gedoopt, ’t
geen gy gedurig nat zult houden, zo gy schielyk wilt genezen; ’t een zal fyn zyn, en
men zal ’t op de kwaal leggen; ’t ander zal grof wezen, en vier dik gelegd over dat
fyne heen. Zo men by verzuim; die twe Lywaten laat drogen, zal ’t fyne aan de Wonde
kleven, en ’t Vel mede nemen, als men ’t’er af wil halen. Om dit voor te komen zal
men ’t grove Lywaat nat maken, en leggen ’t over ’t fyne heen, en als ’t fyne is
deurnat geworden, zal men ’t’er afnemen, zonder enigzins velleloos te maken.
IV. Wat het branden belangt, gy zult’er het Lywaat, als boven, opleggen.
V. Om te maken dat de Pokken gene tekenen nalaten, als zy tot verzweren gekomen
zyn, zult gy’er twe Lywaten, die fyn zyn, wel nat opleggen, welke gy niet zult laten
droog worden.
VI. Wat de zeere Hoofden belangt, men legt op ’t Hoofd, na dat’er ’t haair is
afgeschoren, twe natte Lywaten, als boven; ’t een fyn, ’t ander grof, en drie, of vier
dik, ’t geen men niet zal laten drogen. Men zal ze gemeenlyk genezen in een maand,
zonder enige pyn. De gemene remedie van Pek gemaakt, maakt raau, en geeft een
schriklyke pyn.
VII. Voor de beginnende en verouderde Leproosheid, zult gy ze vryven tot
raauwordens toe, daar na zult gy ze met dat water doopen, en leggen’er nat Lywaat
op gelyk voor zeere hoofden.
VIII. De bovengezegde kwalen, die niet zyn verouderd op de Leproosheid en zeere
hoofden na, zal men genezen zonder Buikzuiveren. Zo men niet te min Buikontlasting
maakt, zal men schielyker, zekerder, en zonder vrees van wederkrygen, genezen.

WATER voor Koortzen.
Men moet drie ponden Welwater nemen, ’t laten koken over helder vuur een
kwartieruurs lang, en doen in dat water een half dragme Saffraan, en zo veel van ’t
Hart van een Haas. Deze twe drogeryen moeten in een stuk nieuw Lywaad, dubbeld
gevouwen, gedaan worden. Daar na zal men’er van nemen drie, of vier oncen, een
uur na ’t komen van de koorts, en ’s anderen daags zal men’er ter zelver ure zo veel
van nemen, als men’er den eersten dag van genomen heeft; en zo de koorts weder
komt, moet men weder beginnen, tot dat de koorts overgaat. Deze Remedie is goed
voor alle koortzen, men neemt ze ook voor alle andere.
1. Men moet een zuivere Pan hebben, om daar ’t water in te koken.
2. Men moet’er het Zakje los indoen, waar in is Saffraan, ’t Hart van een Haas,
als ’t water kookt, of begint te koken.
3. De Kinderen en zwakken moeten daar van drie oncen, en de andere vier nemen.
4. Men moet ook aanmerken, dat men niet moet eten in twe uren, en een Vleesnat
nemen, twe uren na dat het ingenomen is, en ’s avonds, of ’s middags daar na, volgens
gewoonte, eten.
5. Dat men dan gene andere Genees-middelen moet nemen.
6. Dat dit middel niet anders heeft dan de smaak van een goed water, dat het geen
kwalykte, noch andere toevallen baart, gelyk de vermaarde Kina Kina.
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7. Dat de eigenschap van dit middel is de vochten vast te maken, die koorts
veroorzaken. Deze vastgemaakt zynde, moet men den zieken met voorzichtigheid
den Buik zuiveren, naar zyne hoedanigheid en nooddruft, zo hy zich reeds te voren
geen buik ontlasting gemaakt heeft, of hy geen afgang genoeg gehad heeft.
8. Dat dat middel, dat gemaklyk om in te nemen is, uitnemend zy tegen alle
afgaande koortzen, en inzonderheid tegen de derdendaagze koorts, die ze onfeilbaar
geneest. Wat de koorts belangt, men belooft daar de genezing niet van, schoon zy,
wat men’er ook van gelooven mag, den zieken gene schade zal toebrengen, als zy
ze innemen zouden.
9. Dat het niet nodig zy, dat het water heet zy, als men het drinkt.
10. Men moet het bewaren in glazen Bottels, die zuiver zyn, en wel gesloten, om
ze te gebruiken by nood. Men bewaart het lang.
11. ’t Hart van den Haas moet fyn gestoten zyn. Men doet het ten dien einde in
een heten oven zachtjes drogen, en men stoot het naderhand fyn.

WATER van wit van een Ei.
’t Water van wit van een Ei, is een fraie lym. Om dit te maken; slaat men wit van
een Ei, of men steekt’er dikmaal een Spons in, welke men ten eerste uitperst, en men
laat de gele vocht, door een papier loopen.

GOMWATER.
Gomwater wordt gemaakt met Arabise Gom, in een stuk doek gesloten, en in gemeen
water geweekt. Men maakt ook Gomwater om de krullen in ’t haair te doen houden,
met Kwekornen enigen tyd te laten in gemeen water weeken.
water (zout). Men maakt het met een once en een half Zout in een pint water te
smelten. Men gebruikt het om ontbonde Zilver te doen stryken op den grond.
water (hemels) Eau Celeste. Gy zult wel zorg dragen, voor de volgende drogeryen
wel uit te zoeken, dat’er niets bedorvens noch verwurmds in zy. Fyne Kaneel,
Nagelen, Muskaatnoot, Gember, Zeduaria, Galanga, witte Peper, van elks een once;
zes Schillen van goede Citroen, twe handen vol Razynen van Damast; zo vele Jujuben,
een handvol pit van wilde Flier,
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vier handen vol Jeneverbeijen, die ryp zyn; een handvol Zaad van groene Venkel,
zo veel Bloemen van Basilicum, zo veel Bloemen van St. Jans kruid, zo veel
Rosmaryn bloemen, zo veel Marjolein, Polei, Stechados, Wilde Fleer, Muscaad-rozen,
Wynruit, Schurftkruid, Santori, Duive kervel, Agrimone, twe once Spica Nardi, zo
veel Aloes hout, zo veel Grana Paradisi, zo veel Calamus Aromaticus, zo veel goede
Foeli, zo veel Olibamum, zo veel Citrien Sandelhout; een dragma Aloë Hepatica;
fyne Amber, Rhabarber, twe dragmen. Alle die drogeryen by een zynde gedaan, zal
men stooten, die gestooten moeten worden, en mengen alles in een grote sterke glaze
destilleer Kolf, van een voet en een half hoog; en gy zult goede Brandewyn op die
drogeryen gieten, zo dat de Brandewye ten minste drie vingeren breed op de drogeryen
staat. Hebbende daar na de Kolf wel gesloten om niet te vervliegen, moet men de
Kolf zetten in een Mesthoop van heete Paarden mest, den tyd van vyftien dagen, te
trekken; daar na zal men ze op een Mariebad, dat gedurig kookt, destilleren, na dat
men het heeft van zyn Kapiteel en Recipient voorzien, ’t een en ’t andere zynde wel
toegeluteerd en gezegeld. Men zal op het destilleren wel toezien, zo dat, als men ziet,
dat het geen in ’t Ontvangglas valt, van kleur verandert, men dat Ontfangglas moet
veranderen, en dan ’t eerste water, dat over is gekomen, in de Kolf doen, om ’t van
zyn water, door een twede destillatie te zuiveren, en dit twede zal ’t ware Hemels
water wezen.
Als gy dit twede water nog eens zult zien veranderen van kleur, die na den rode
trekt; zult gy ’t in een sterk glas doen om te bewaren. Daar na zult gy een half pond
goede Theriakel nemen, met zo veel fyne Terebintyn van Venetien, en Olie van zoete
Amandelen. Gy zult dit alles mengen met het overblyfzel dat in de Kolf is, en gy
zult blyven in zandvuur hevig destilleren, om goede Olie van Balzem te hebben, die
zyn moet als klare Honig.
Krachten. Zo men zich ’s morgen met dat water het Voorhoofd, de Ogenleden, ’t
Achterhoofd en de Nek wast, maakt het den Man vaardig en bekwaam om te leeren;
’t versterkt het geheugen, maakt de geesten scherp; en versterkt wonderlyk ’t gezicht.
Als men ’t met een stuk Katoen in de Neusgaten steekt, is ’t een heerlyk
Hoofdmiddel om de Hersenen van alle de overtolligheden te zuiveren, van koud en
zinkingachtige vochten. Zo men’er om de drie dagen een lepel vol van drinkt, houdt
het den Man by zyne kracht en sterkte, en in zo goede staat, dat de schoonheid tot
hogen ouderdom wordt bewaard. ’t Is uitnemend tegen de korten adem, en maakt ze
aangenaam verzachtende de deelen van de long, en genezende ze als zy is bedorven.
Zo men ’t geeft van tyd tot tyd aan een die melaats is, herstelt het zyne Lever zo wel,
dat het schielyke genezing veroorzaakt. ’t Is zo goed tegen de Venynen, en vergiften,
dat, zo men’er maar zes druppen van giet op een Pad of ander venynig ongediert,
ziet men ’t schielyk sterven.
Daar is niets verkwikkens, dat by de kracht van dit Godlyk water halen kan: want
men kan niet alleen ’t drinken en eten laten den tyd van vier en twintig uren, als
men’er ’s morgen een lepel vol van genomen heeft: maar zo men’er van in den mond
van een stervende doet, en zo hy ’t door kan slikken, geeft het hem de krachten weder
en ’t gebruik van woorden en de verloren reden.
Het dient om de Steen en Graveel te breken, verdryft de opstopping van ’t Water,
en de brandende hitte dar Manlykheid. Het doet uitnemende dienst aan Teringzieken,
Kortademige, Waterzuchtigen. De Voet-euveligen zelf kunnen’er veilig mede stoven.
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’t Geneest de Pest, en alle Koortzen hoe kwaadaardig zy mogen wezen. Met een
woord men mag dit Hemels water wel een algemeen geneesmiddel noemen.
water (bleekrood) Eau Clairette. ’t Geen van boven en onder zachtjes afzet. ’t Is
zeer aangenaam op de Tong. Om ’t te bewaren moet het in Bottels van dubbeld glas
gedaan worden, die wel gesloten zyn.

Hoe men ’t bleekrood Water, of Water Clairet maakt.
Men zal twe drachmen Glas van Antimonie nemen, dat zeer fyn is gestooten, en
anderhalf pond Spaanse Wyn, ’t geen men zal met den andere laten trekken op klein
vuur, den tyd van een week, in een welgesloten Matras, roerende het van tyd tot tyd.
Daar na zal men de vocht laten deurzygen; en hebbende daar vier oncen gerafineerde
Suiker by gedaan en deurgemengd, en twe druppen Kaneel olie, zal men dit water
bewaren, om ’t by gelegenheid te gebruiken.

Ander Clariet Water; hoe men dat Tinctuur maakt.
Neemt een once gestote Conchenille, ’t welke gy zult mengen. Daar na zult gy een
pint water in een glazen Retort koken, waar in gy een half once gemeene Aluin zult
gojen, en twe dragmen Cremor Tartari. Als die twe Zouten gesmolten zyn, zult gy
daar in uwe gestote Conchenille doen, en de gantse vocht zal een rood zo hoog
worden, dat zy zwart schynt. Men giet daar na de geverwde vocht af, en doet weder
water op het grondsap, ’t geen men op nieu doet koken, om ’t afhalen der vocht te
volmaken, die nog in ’t grondsop zat. Men bewaart die vocht, of Tinctuur om het
Claretwater zo hoog te verwen, als men wil.

Mengzel van dat Water.
Neemt een Pot met zeer goede Brandewyn, de helderste, die gy krygen kunt, en
zonder enige kwade smaak; doet daar in twe drachmen Kaneel, vier Kruidnagelen,
en ontrent dertig greinen, of
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een half drachma Foeli, alles gestooten; laat uw mengzel, zonder het in de zon te
zetten, den tyd van vier en twintig uren staan; roerende uwe vocht in dien tyd drie,
of viermalen; dat is, gevende die vocht ene beweging, die in de welgesloten Kromhals
zyn moet. De vier en twintig uren zynde voorby geloopen, zult gy’er uw
Concheniljeverw tot een menigte bydoen, die genoeg is, om’er de begeerde kleur
aan te geven; en na het geven van ene schudding daar aan, zult gy ’t’er nog twaalf
uren in laten; daar na uwe vogt deur een grys Papier laten lekken; en ’t Claretwater
is gemaakt.

WATER Claret van Armenie.
Gy zult nemen zes ponden van de schoonste Moerellen, die gy hebben kunt. De stelen
en steenen daar hebbende uitgedaan, zult gy ze in een zuivere Pan in den Oven zetten,
met een pint Welwater, en laten het een groot uur koken. Daar na zult gy ze breken
en deur een doek gieten; en van ’t sap dat daar uit komt zult gy een Siroop maken,
doende daar onder drie ponden fyne Suiker, vier oncen Kaneel, een once Nagelen,
een goede Muskaatnoot, een once Cardamom, vier greinen Muskus, zo veel Ambre
Gris in een Mortier met Suiker Candy gebroken, alles lichtjes gestooten. Als de
Siroop zal zyn gemaakt; en wel gezuiverd, zult gy ze mengen met vier pinten goede
Brandewyn in een grote Bokaal; welke gy wel sluiten zult, en zetten ze vyftien dagen
in heete zonneschyn, en gy zult hebben, uitnemend Claretwater.
’t Geen u nog van die drogeryen zal overblyven is goed om gemene Hypokras te
maken, doen de daar Suiker op ene wyze by, welke wy in ’t woord Hypocras zullen
zeggen.

WATER (WONDER) voor Steen, Graveel, Kolyk, opstoppinge van ’t Water,
slymen, en om te helpen de Steen uitdryven, door de pisgang der Schaft, en
om 't groejen der Steen, voor te komen.
Neemt vier ponden, of een volle hoed met Braambozen, twe ponden Steenbreek,
Stelen en Bladen, een pond Aardveil, een half pond Virga Aurea, twe handen vol
Seseli, of Siler Montanum; vier ponden gestooten Suiker Candy die gezift is, acht
ponden Brandewyn. Mengt alles in een grote aarden Pot, die wel gesloten is, en zet
ze in een koele Kelder, den tyd van vyftien dagen lang. Men moet in ’t Vat eerst een
laag van Aardveil doen, te weten, Bladen, Knoppen, en Beijen die daar aan zyn, en
een laag Frambozen, en van Virga Aurea, en een van gestooten Candy, en dus
voortgaan met alles, en gieten’er dan de Brandewyn over heen. Als vyftien dagen
om zyn, doet dan alles in een koper vat, dat met zyne slang wel aan een is Geluteerd.
Men destillere dan, gelyk men Brandewyn doet, met een matig vuur, tot dat’er niets
meer overgaat. Gy zult het water, dat is overgegaan in ’t Ontfangglas, of de welgeslote
Fiool doen. Eer gy ’t gebruikt, zult gy op elk pond van dat water doen, vier oncen
gestooten Suiker Candy; en laten smelten, om ’t zoeter, aangenamer en krachtiger
te maken.
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Gebruik en hoeveel men’er van geeft.
Men geeft’er ’s morgens nuchteren een once van, drie uren voor den eten, en men
kan drie uren aan een voortgaan, en elk uur naar dat het vereist wordt. Het wordt by
voorhoede elken acht en twintigsten dag, van elke maand genomen. Enige
Genees-heeren zeggen, dat men dat water in enige vocht moet geven, om de kracht
daar van te helpen, na de Nieren brengen: maar het heeft krachts genoeg van zich
zelve, zonder daar iet by te doen, uit vreze van de makende oorzaak van de Steen te
vermeerderen, of de kracht te verminderen, welke ’t heeft, om de bykomende oorzaak
weg te nemen, welke de twe algemene oorzaken zyn, die de Steen met malkander
maken. Dit water voert ook wonderen uit om hare making te beletten. Zyne uitwerking
is niet dan zeer weinig te voelen. Midlerwyl gebeurt het somwyl, dat de Pis een
weinig meer met zand, of Slym bezet is, dan men gewoon is; en somwyl is zy dat
niet. Maar zyne uitwerking laat niet na zeker en voordeelig te wezen, gelyk ons de
ondervinding alle dagen doet weten, door zulke, die ze gebruiken.
Dit Water kan niet gemaakt worden, dan in ’t voorjaar, om dat’er enige Kruiden
toe vereist worden, die men kwalyk vinden kan.

Anders.
Neemt de Knoppen, of wassende bladen van de Bramen, destilleert ze op een
Mariebad. Het geneest het Bloedvloejen door het Fondament. Men geeft het van twe
glazen daags, welke men inneemt drie morgens nuchteren, en ’s avonds drie uren na
het eten. Men moet’er ook van doen, onder afziedzels; men geeft het op dezelfde
wys aan Vrouwen, die grote Bloedvloejinge hebben; en men spuit het in de mond
van de Lyfmoer. Men spuit het ook in verze wonden, om’er het bloeden mede voor
te komen, ’t geen gemeenlyk bederf veroorzaakt, en zelf Koudvuur. Men legt een
Compres van dat water nat op met een Bandazie, waar mede men de Lippen der
Wonden by een haalt. Om de dronkenschap te doen verdwynen, legt men een Lywaat,
in dit water nat gemaakt, om de Teeldeelen van een Man, en de Borsten van een
Vrouw. Dit water heeft de kracht van aanstonds kracht en reden weder te geven. Om
’t bloeden der Neuze te doen bedaren, doet men’er de waassem van ophalen, of men
doet in de Neus een kleine Lywaten prop, die daar in is natgemaakt.
water (phagedenies) voor Verzweringen. Aqua Phagadenica. Dit water is een
mengzel van Sublimaat en Kalkwater. Doet een
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Kalk in een grooten aarden pot, en lestze met zeven, of acht ponden heet water. De
Kalk zes, of zeven uren getrokken, en op den grond gezonken zynde, giet’er ’t water
af, en lek het deur. Dit noemt men Kalk-water. Op elk pond van dat water doet men
vyftien, of twintig greinen Sublimaat Corrosief in poejer doen, welke het terstond
doet geel worden. Men roert het langen tyd in een Mortier onder een; en men gebruikt
die vocht om oude Wonden te zuiveren. Zy byt het overtollige vlees weg. Men
gebruikt het ook in ’t Koud-vuur, doende daar de Brandewyn, en somtyds de geest
van Vitriool by.
water (kalk) is opdrogende, als men ’t van buiten oplegt. Men doet het ook innemen,
als het met Violen-stroop is gemengd, voor de verzweringen van Long en Borst; men
mengt het nog onder Melk, die men wil doen innemen, om te beletten datze in de
Maag niet stolle. Men geeft het Kalkwater van een once tot vier; ’t maakt deurgaans
veel dorst.

Water van groene Neuten.
Neemt groene Okkerneuten, snydtze aan Schyfjes; stamptze in een Mortier, en
destilleertze over klein vuur in een glazen Kolf, of met een aarden Kapiteel. Bewaart
het water dat daar uit zal komen in welgesloten glazen Bottels, die met Was en
Perkament zyn toegestopt. Gy zult maken, dat’er in elke Bottel een once Suiker zy.
Daar na zult gy ze, den tyd van twaalf, of vyftien dagen in de Zon zetten. Na dien
tyd zult gy ze plaatzen daar ’t koel is. ’t Is evenveel in wat maand men de groene
Neuten plukt.

Kracht en gebruik van dat water,
Doet drie duimen van dat water in een glas, met viermaal zo veel witte Wyn, en zo
veel gestampte Wynsteen, als’er op een Ryksdaalder kan leggen. Drinkt dat glas met
water nuchteren, twe uren voor den eten, dan geneest het alle soorten van Waterzucht
in dertig dagen. Men kan het innemen, als men te bed gaat; als men maar in geen
twe, of drie uren heeft gegeten.

WATER voor Kankers, en andere ziekten van bederf voortgekomen.
Neemt Tournesol, die wel ryp is, bloem en zaden, haktze klein; en ze in een Bottel
gedaan hebbende, giet daar de beste Brandewyn op, die gy vinden kunt, zo dat ze
daar vier vingeren breed op staat; zet uwe Bottel by dag in de Zon, en ’s nachts op
een warme plaats. Scheidt het treksel na tien dagen; kalcineert het overschot tussen
twe wel toegesmeerde Schotels, ’t geen in zeven, of acht uren met matig vuur
geschiedt. Eer men ’t bezinksel zet om tot Kalk te verbranden, moet men het drukken,
om de vocht’er uit te persen, waar mede ze vol is. Tot Kalk zynde verbrand, werpt
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gy de as in Brandewyn, waar aan zy haar vast zout deel zal geven, en men bewaart
dat water in een wel gesloten Bottel.
Men geeft den Zieken nuchteren een lepel vol in een half glas witte Wyn. Men
legt ze ook op de Kanker, en de kanker, die in de mond komt, een Lywaat gedoopt
in dat water; en men legt’er een ander wit droog stuk linnen, dubbeld gevouwen,
over heen. Twe, of drie vingerhoeden van dit water in een goed glas witte Wyn
gemengd, zyn zeer goed voor den Steen en ’t Graveel. Men moet dat middel nuchteren
innemen. Men kan ’t ook in derdendaagse koortsen, Waterzucht, en geraaktheid
gebruiken.

WATER (STELP) om ’t bloeden te stelpen, AQUA STIPTICA.
Men neme Colcotar, of rode Vitriool, die in de Kolf overblyft, na dat men’er de geest
heeft uitgehaald, uitgebrande Aluin, en Kandysuiker, van elks dertig greinen;
Rosenwater, Pis van een jarig mens, van elks een half once, Weegbreewater, twe
oncen. Roert alles onder een in een Mortier, en bewaart daar na die vocht in een
Phiool; als men ze nodig heeft, giet men ze af.

Gebruik van Stelp-water.
Men gebruikt het in- en uitwendig. Om ’t bloed van een geopende ader te stelpen,
moet men daar in een Compres steken, die op de opening leggen, en houden’er de
hand op; en, om ’t bloeden der neuze op te houden, moet men daar een wiek in nat
maken, en ln de neus steken. Als men ’t inwendig gebruikt, of het met het water van
Duizendknoop mengt, doet het de Rodeloop, en ’t Bloedspuwen, de Stonden en het
bloeden der Speenen ophouden. Men geeft het van een dragme tot twe.

WATER van Azyn om de Koude klieren, het Koud vuur, Water-kanker,
zeere kelen, Verzweringen, Roos, Branden, ’t bevroren, en alle Ontstekingen
te genezen.
Doet twe potten Azyn koken, steekt in ’t eerste kookzel een halfpond Lóóderts in
een papiere zak; roerende het om met een Spatel (nemende daar ’t grote schuim en
’t papier af, dat’er op dryft) ontrent een half uur, of daar ontrent; tot dat men een
lepel in een kopje met water stekende, dat zo wit wort als Zeepwater. Doet’er dan
vyf halfpintjes witte, of Claretwyn in, en haalt het zo dra het kookt van ’t vuur; laat
het stil staan; giet’er daar na het klaarste af in een aarden, of welgesloten glazen
Vaatwerk. Bewaart het bezinksel in een welgesloten vat, tot dat gy’er geen vocht
meer af kunt halen. ’t Bezinksel kan voor de zelfde kwalen dienen, voor de koude
klieren, en het koud vuur; men legt het ook op wonden met drukdoeken. Voor een
kwade keel; neemt men’er van in den mond om te gorgelen. Let wel, dat

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1306
men in de Krop-gezwellen meer zorg moet dragen, dat men’er het vuur niet in steke:
men steekt’er zelf gene wieken in. ’t Lancet van een Chirurgyn is’er een doodsteek
aan.
waters (gedestelleerde) Zie op destellatie.
Men neemt de proef van Brandewyn op verscheiden wyzen. 1. Die de zuiverste
is, en de minste scherpheid in de mond laat, is de beste. 2. De Brandewyn, waar van
de minste waterige vocht over is, na dat ze is uitgebrand, is beter dan die, waar van’er
veel is overgebleven. 3. De Brandewyn, die schielykst omlaag valt in een glas, waar
in men te voren een weinig Olyven-olie heeft gedaan, is de minst geestige, heeft de
meeste vocht, en is uit dien hoofde de minst goede. 4. De Brandewyn, die de minste
schuim heeft, als men ze sterk schud, in een Bottel, die daar half, of op een derde
mede vol is, is beter, dan die meerder schuimt; gelyk gemaklyk aan geest van Wyn
te zien is, want die schuimt minst. 5. Men weet, dat de Brandewyn goed en wel van
zyn water gezuiverd is, als men ze hebbende in een glas gegoten zy een kroon maakt,
dat is een zekere ronde cirkel, van klein wit schuim, naar gelang dat die schuim
vermindert.

Koornbrandewyn.
Men maakt ze van Gerst, Tarw, of Rog, die men twe, of drie uren heeft laten weeken.
Men haalt het’er uit, en legt het op stroo om te schieten. Men neemt die Mout, laatze
in water twe, of drie uren gesten, en na dat het wel gegest heeft, doet men die vocht
in een Destilleerketel, en destilleert het.

Krachten der Brandewyn.
De Brandewyn alleen is in staat om vele ziekten te genezen, waar voor men een
groote menigte van Remedien heeft gebruikt. Zy is zeer goed voor Verzweringen.
Zy zuivert de wonden, en men doet’er de Brandewyn in vryven. Zy is goed voor de
kwetzuren, en om het bloeden op te doen houden, dat hem over komt; die zyn bloed
door het Tandvlees kwyt raakt, om dat hem een Kies uit is getrokken.
Men gebruiktze om de hardnekkige Schurft, door menigvuldig wassen, daar mede
te genezen, zonder andere middelen.
’t Is ook goed voor de pynlyke Speenen, verzeld van ontsteking. Men maakt een
Pap van gekookte Uijen, en Brandewyn; legt die Pap op de Speenen, en de pyn en
ontsteking bedaren in twe uren tyd.
water (sterk anys), of Anys. Zo gy dat wilt maken, gelyk het verscheiden luiden
willen, neemt een Demiseptier gedestilleerde Essentie van Anys. Zie anys; doetze
in drie pinten zeer goede Brandewyn, met een pint gekookt water: mengt alles wel
onder een. Zo gy ’t wilt gesuikerd hebben, zult gy over alles doen een half pint
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geklaarde Suiker; maar vele willen’er geen Suiker op hebben; laat alles deurlekken
gelyk ’t ander.
water (jenever), of Jenever. Neemt een pot Brandewyn; een vierendeel Jeneverbeijen,
anderhalf once; en een vierendeel-loots Kaneel, twaalf Kruidnagelen; twaalf witte
Pepers; alles ongestooten den tyd van acht dagen hebbende laten trekken, doet’er
een halfpond Suiker by, en laat het deur lekken.

Water van Boomvruchten.
water (kersse) Neemt in een pint water een half pond, of drie vierendeel, naar datze
goed zyn, gekneusde Kersen, met een vierendeel ponds, of vyf oncen Suiker; laat
het deurlekken, tot dat het zuiver is. Laat het koud worden, en geeft die vocht te
drinken.
water (afrikoos, persikken, muskerend, of peren-) Doet in een pint water zes, of
acht Afrikozen, Persikken, of Muskerende Peren; naar datze groot zyn, vermeerdert
men’er de menigte van, of vermindertze. Gy moetze aan stukken snyden, en zultze
in dat water pokoken, om’er de smaak uit te halen; en alles koud zynde geworden,
zult gy daar een vierendeel, of vyf oncen Suiker in doen. Als die Suiker gesmolten
is, zult gy ’t deurzygen tot dat het helder is, laten ’t koel worden, en geven ’t te
drinken.
water (braambozen). Neemt wel rype Braambozen, perstze wel in een lywaat, laatze
deurzygen; doet het Sap in een Phiool, of open Bottel; zet het drie, of vier uren in de
Zon. Haalt’er daar na ’t Sap zachtjes af, uit vreze van ’t grondsap te roeren. Neemt
een Demiseptier Sap, tot een pint vers water, en een half pond Suiker. Slaat het wel
in twe vaten; en als de Suiker is gesmolten, laatze door een Servet loopen; men drinkt
het zo koud, als mooklyk is.
water (kersen, grenaden, en aalbessen) maakt men op de zelfde wys.
water (kruisbeijen) Doet de Kruisbeijen koken met een weinig water, laatze
deurzygen; neemt het Sap, doet’er een Demiseptier van, by een pint water, en een
vierendeel Suiker: slaat het wel deur een in twe potten, en laat het deur een doek
loopen.
water (koriander) Kneus de Koriander, en doetze in een pint vers water, met een
vierendeel Suiker; laat het weeken, tot dat het water daar smaak van gekregen heeft,
en laat het deurzygen.
water (anys, oranje, citroen-) wordt eveneens als ’t Koriander-water gemaakt.
water (kaneel) Doet een pint water met een half once gestooten Kaneel koken; en
na dat het van ’t vuur is genomen, doet’er een vierendeel Suiker in, doet het koud
worden, en laat het deurzygen.
Anders. Neemt een pond Kaneel, drie ponden Ro-
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zenwater, zo veel witte Wyn; kneus de Kaneel; laatze veertien dagen trekken.
Destilleert’er daar na ’t eerste water af, dat wit zal zyn, ’t geen het best is; daar na
het twede, daar na ’t derde, dat het minste is. ’t Is goed voor de Lever, Milt, pyn in
de Maag, koude ziekten, Hersen-, en Maagziekten, zwakheid van zenuwen, en koude
vergiften. Het doet de Stonden voortkomen, dryft de Pis af. ’t Doet bet braken
ophouden; het doet in de Kraam bevallen, en verkwikt den geest. Men geeft het van
een drachme tot vier.
water (reuk) der Koningin.
Neemt rood Rozenwater drie pinten, muskerende Rozen en Oranjebloessem-water,
van elks drie halfpintjes. Meliloten, Myrtillebloesem en Costus Hortensis water, van
elks drie halfpintjes. Alle de gedestilleerde waters zullen in een glazen Bottel gedaan
worden, waar in men een pond gestooten Benjoin zal doen; Nagelen, Kaneel, droge
Oranjeschel, van elks een half once; alles gekneusd zynde, sluit uwe Fles wel, en
laat het daar een maand in, zonder openen.
water (engel) Neemt Benjoin vier oncen; Storax, twe oncen; Citrien Santalhout, een
once; Nagelen, twe drachmen; twe, of drie stukken Iris; de helft van een Citroenschors;
twe Noten-muskaat; een half once Kaneel; en twe pinten water, of daar ontrent. Doet
alles in een nieuwe aarden Pan, en tot de vermindering van een vierde verkoken;
doet’er ontrent zes greinen Muskus by, fyn gestooten, en een Neutgrootte Suiker,
die gy met een weinig van dit water zult laten smelten. Gy zult alles onder een
mengen, daar na alles deurzygen, en doen het alles in een welgesloten glazen Bottel,
om het te bewaren.
Men moet het bezinksel bewaren, het doen droogen, om te stampen, en gebruiken
om de poejers te bereukwerken, waar van elders is gesproken.

Om een Engelwater te maken dat nog beter is.
Doet by de bovengemelde Drogeryen Rozenhout, Kalmus, Laudanum, met een goed
halfpint gedestilleerd Rozenwater, en een halfpint water van Oranjebloemen; doet
alles in een glazen Kolf, of een van gebakken steen, sluitze wel, en laat de stof trekken,
den tyd van vier en twintig uren lang, op een Mariebad. Maakt vervolgens aan de
Kolf de andere vaten vast, smerende de samenvoegselen van de Destilleerketel
dichtjes toe, en destilleert op een heet Mariebad. Men moet, na het destilleren, in ’t
gedestilleerde water zes greinen Muskus smelten, en zo veel Amber de Grys; het
bewaren in Bottels, of welgesloten Fiolen; ’t is goed om te parfumeren.
water der Koninginne van Hungarye. Eau de la Reine d’Hongrie. Zie destillatie.

Hoe men ’t ware Water der Koninginne destilleert.
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De uitvinder van de Eau de la Reine d’Hongrie, heeft het geheim daar van voor de
meeste Kunstenaars verborgen gehouden; schryvende de bloemen van Rosmaryn
voor, om te trekken in Brandewyn; want zy geloofden, dat het te doen was om de
Brandewyn van den Wynstok, daar het moest verstaan worden van de geest van Wyn
van Rosmaryn, welke van den zelfden aart, als de bloemen zynde, waar van het
natuurlyk en overeenkomstig ontbindmiddel van was; ’t geen zich geheel met deszelfs
wezen gans inwendig verenigende, wel ver is van het te verzwakken, gelyk de gemene
geest van Wyn doet, die van een ander soort is, en het zelve in tegendeel versterkt
en de kracht en hoedanigheid daar van vermeerdert. Men moet het zelfde van alle
andere geurige planten zo wel zeggen, als van Pisdryvende middelen, waar van de
kracht oneindig verhoogd is door den geest van hare eige Wyn, en door het vlug
maken harer zouten. Men moet het zelfde van alle de andere Aromatise Planten zo
wel denken, als van de Pisdryvende, waar van de kracht door den geest harer Wyn,
en door de overdadige vlugmaking van hare zouten oneindig verhoogd is.

Ware hoedanigheden van de Eau de la Reine d’Hongrie.
Zy is uitnemend goed voor het Koud vuur Rottige wonden, en Kneuzingen. Men
moetze verscheidenmalen daags, een tyd lang daar mede stoven, op dat het water
zoude kunnen deurdringen, en kracht doen. Dit geschiedt schielyk, want men ziet
het verstorven in vierentwintig uren afvallen, en de Kneuzingen verdwynen, zonder
vervelen.
Het belet zelf (’t geen ongelooflyk schynt) het buitenvatige bloet onder ’t bekkeneel
te stollen, of door uitwendige wegen heen gaan, als men zich daar mede in de eerste
vier en twintig uren wast, na dat men zich ’t hoofdhaair heeft doen afscheren;
herhalende dat van twe tot twe uren.
water (godlyk) Eau divine. Neemt de gedestilleerde waters van Consilie de Grein,
van Bernasie, Scorsonere, Ossetong, van drie Neuten, de Schors van Citroen. Doet
daar vier oncen gestooten Konings-suiker, en zo veel overgehaalde Brandewyn by.
Doet de Suiker smelten, roerende alles met malkander in een zuivere Posteleine pot,
giet het daar na twe, of driemalen in zuivere Bottels, die wel gesloten worden; en
doet van den zieken, een, of twe lepels vol daar van innemen, zo menigmalen als gy
’t goed vindt. Dit middel kan niet dan wat goeds uitvoeren. De geestelyke Juffers
van ’t Sacrement van de straat van St. Louis au Marais, te Parys, hebben een
zonderling geheim om dat Eau Divine te maken. ’t Geen men by haar haalt, is van
een uitnemende smaak, en men weet by ondervinding, dat het wonderbare
eigenschappen heeft.
Anders. Neemt water Bernasie, Scorsonere, Ossetong, en gezegende Distel, van
elks twe oncen; vier oncen Rozewater, zo veel Suiker, een once van Oranje-bloessem,
en zes oncen Brandewyn, die
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sterk en heet is. Men mengt alles onder een, en twe uren na den eten neemt men’er
drie, of vier lepels vol van, een vierendeel-uurs na malkander. Daar na dekt men zich
wel, en neemt niets voor dat het zweeten ophoudt. Men kan’er ook drie lepels vol
van na den eten innemen, voor de onverduwelykheid: maar men moet’er een lepel
vol van gemeen water onder doen, om ’t goddelyk water, dat sterk en heet is, wat te
matigen. ’t Is goed in afgaande koortsen, Kolyken, Zydeween, Bloedloop, en
Zinkingen op de borst.
water van chypre. Doet in een onverglaasde pot, een pond Vitriool van Chypre, en
een halfpond Rots-aluin. Doet het droog koken, leggende daar veel welgeglommen
kolen onder, en rondom de pot, die men open moet laten. Schoon de stof een halfuur
daar na niet meer schynt te koken, na datze het begonnen heeft, moet men niet te
min voortgaan metze over een sterk vuur nog drie uren te koken: want hoe ze meer
gekookt is, hoe ze beter is, en hoe men minder van noden heeft in ’t water waar in
men ze laat smelten. Deze stof wel tot steen zynde geworden, slaat men de pot aan
stuk, en bewaart den steen. Men laat’er van een half once in een pint water smelten.
En om het te gebruiken, moet men den grond der Bottel roeren, om’er het bezinksel
af te scheiden, dat daar in gemaakt wordt, en het met de vocht mengen. Zo dat te
sterk is, en ene te hevige pyn veroorzaakt, moet men ’t matigen, door’er water by te
doen; maar zo het te slap is, moet men’er nog wat steen by voegen.
Dit water is een eigenaartig middel voor alle wonden, en de veroudertste zweren;
voor de haairwurm, hoofdzeer, en alle soorten van dauwurm; voor de roos, koude
vochten, klieren en neusbloeden. Als de wonden diep zyn, spuit men’er dit water in,
en legt’er een Compres overheen, dat daar ook in geweekt is, en men van tyd tot tyd
laat verversen, met het zelfde water; als men vindt, dat het te droog wordt.
Het water moet voor de dauwurm en verse wonden zo sterk niet zyn; kort om,
men moet het matigen naar de natuur van het kwaad, dat men genezen wil.
water (venyndryvend) Eau Alexitere.
Doet in een koperen vertinde Destilleerketel twe handen vol Angelica bladen, drie
handen vol Wynruit, zes handen vol gezegende Distel, zo veel Galanga, en zo veel
Reinette, zes handen vol Kruis en Munt, en zo veel Alsem. Giet daar op twaalf pinten
eerst gemolken Melk. Alles wel door een gemengd zynde in de Destilleerketel, zult
gy’er het Kapiteel op zetten, doen’er de Koelkuip aan vast, en een glazen
Ontfang-glas, en destilleren op een Mariebad.
Dit water is zweetdryvend, en bekwaam om kwade vochten weg te jagen. Het
wederstaat het Venyn, verheugt en versterkt de levensgeesten. Men geeft het van
een tot zes oncen, naar den aart en den staat der ziekte.
water (tegengiftig) Neemt een halfpond van ’t Antidotum van Matthiolus, en zo
veel Siroop van de Citroen-schors, smelt het Antidotum in de Stroop, en in twe
ponden en een half Brandewyn, doet het gesmolten in een welgesloten Matras, en
doet het den tyd van een maand in een warme Mesthoop trekken, of in een laau
Dampbad, dragende zorg, dat het glas twemaal ’s weeks worde geroerd. Op ’t laatst
van het trekken, neemt’er de Matras af, en laat de vocht stil staan, daar na zult gy de
vocht afgieten in een Bottel, die gy wel gesloten houdt.
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Dat water wederstaat het vergift, verdryft de kwade vocht, versterkt en verheugt
de levensgeesten. Men neemt’er van in van een half dragma tot drie toe.
water van de zes-zaden. Neemt de zaden van Anys, Venkel, Dille, Koriander,
Suikerwortel, Caroten, van elks een halfonce; pluistze af en kneus ze zonder tot
poejer te maken, laatze trekken in een pint van de beste Brandewyn; sluit het Vat
wel toe, en laatze trekken in een pint van de beste Brandewyn, den tyd van vyf, of
zes weken, dragende zorg, dat men het alle dag drie, of viermaal roert. Laat de vocht,
na ’t trekken, deur een Hippokras-zak lekken, en na drievierendeel Suikerkandy te
hebben gesmolten in een Kalkoentje Welwater, zult gy ’t in een Kasserol over ’t vuur
zetten, en laten tot Stroop koken. Gy zult die Siroop met het water van de Zes-zaden
mengen, en roeren met een houtten Spatel, of Lepel. Dit water is uitnemend voor
allerleije soorten van Kolyken. Men geeft het van een lepel vol tot drie.
water van Kloekmoedigheid, of Mieren. Stoot in een Mortier twe handen vol met
levendige Mieren; en ze in een Kolf van glas gedaan hebbende, doet daar een pint
Brandewyn op. Dekt de Kolf toe, en laat de stoffe trekken, tot datze tot vocht is
gebragt; maakt’er dan uw Vat aan vast, smeert het dicht, en destilleert het op een
Mariebad. Daar na moet men het gedestilleerde water geur geven, doende daar een
klein popje met gestooten Kaneel op trekken; of mengende daar een once, of twe
Kaneelwater, of maar twe druppen, van derzelver Essentie in. Men zoude ook ’t
kleine popje, waar van we spreken, in den hals van het Ontfang-glas kunnen doen,
en ’t water dat daar deur gaat, zoude in ’t Ontfangglas gans geurig vallen. Men moet
dat water in welgesloten Bottels bewaren.
’t Is goed om vochten te smelten en ontbinden, om aan ’t Venyn te wederstaan,
de geesten en ’t zaad op te wekken. Men geeft het van een dragme tot twe.
water van kracht. Eau de Vertu.
Neemt Sali, Lavendelbloem, van elks drie oncen; Rosmaryn en Betoni-bloemen,
Grana Parades, Foeli, Kaneel, van elks twe oncen; Nagelen en Gember, van elks
een once; alles gekneusd
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en in een Glas, of Pot gedaan zynde, laat het in een Kelder vier en twintig uren
trekken, in zestien ponden goede witte Wyn. Laat het daarna destilleren in een matig
heet Mariebad.
Dit Water is uitnemend goed voor Wonden en Kwetzuren, waar van het het Bloeden
en het Koudvuur geneest. Men legt het van buiten op met Lywaat, en neemt’er twe
lepels vol in. Men neemt het ook voor ’t Kolyk; men geeft het tot even grote menigte,
als ook voor de Wurmen en de Apoplexie. Een lepel alle morgens nuchteren gegeven,
bewaart het voor dat kwaad. ’t Is hartsterkend; herstelt de geesten, en doet de luiden
weder bykomen, die bezwymd zyn. Men moetze een lepel vol in geven, en’er de
polsen en slagen van ’t hoofd mede vryven. Men geeft twe lepels vol aan Vrouwen,
die niet verlossen kunnen. Men vryft’er de verzwakte zenuwen-deelen mede. ’t Is
eindlyk een uitnemend hartsterkend middel, ’t geen alle soorten van venyn wederstaat.
water (sterk)
’t Geen men ook Konings-Water, of Aqua Regia noemt; om dat het goud doet
smelten, ’t geen de Koning van Metalen is.
Men moet gestooten Salpeter nemen. Duitze tot Kalk wit gebrandde Vitriool en
droge Klei, van elks twe en dertig oncen nemen. Mengt alles in een welgeslote glazen
Kromhals, die toegesmeerd is, en waar van een derde ledig is. Men plaatst het in een
gesloten Weerslag-oven, en daar een Kolf voor een Ontfang-glas aangedaan hebbende,
en de samenvoegselen naaukeurlg toegesmeerd hebbende, begint men met weinig
vuur. Maar wanneer men geesten in ’t Ontfang-glas, als kleine rode wolken, ziet
opgaan, gaat men met den zelfden trap van vuur voort, den tyd van acht, of negen
uren. Als gy daar na ziet, dat’er zo veel wolken niet meer uit opgaan, en dat het
Ontfang-glas begint kouder te worden, zult gy ’t vuur met kracht aanzetten, tot dat’er
witte dampen in de plaats van de rode komen. Dan zult gy uwe vaten laten koud
worden, en die van een gedaan hebbende, zult gy op den grond van ’t Ontfangglas,
ontrent vier en dertig oncen Sterk-water vinden, dat men in een welgesloten verglaasde
Kruik moet doen. Men gebruikt dat water om Goud, Zilver, Koper, en andere Metalen
te ontbinden.

Twede Water, Krank-water.
Dit is een Sterk water, ’t geen door ’t smelten van Zilver krank is geworden, door ’t
Koper, ’t geen gediend heeft om het Smeltzel na den grond te doen zinken, en door
’t gemeen water.
water (brandend)
Doet in twe pinten rode Wyn, hoe ouder hoe beter, smelten levende Kalk, wit
Zout, Wynsteen en gestoten levende Zwavel. Doet alles in een Kroes, welke gy toe
zult smeren, en in een Destilleerketel doen; en destilleerd het Branden-water, dat
men in een gesloten Glas moet bewaren.
water tegen apoplexie.
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Stoot en kneus Salie, Rosmaryn, Lavendel Lelytjes van den Dale, knoppen van
Majolein, Linden Bloessem; van elks een hand vol en een half. Doet alles trekken,
en weeken den tyd van acht dagen lang, in een Kolf in de Zon, of heete plaats, met
anderhalfpond Brandewyn, en zo veel Oranje-bloessem. Destilleert het in matig
Zand-vuur. Gedurende die werking moet men zorg dragen, dat men de Stof van tyd
tot tyd roert. Dit Water is goed om hersenen en edele deelen te sterken. Men geeft
het van een halve lepel vol tot een lepel. ’t Is een eigenaartig middel tegen de ziekten
der Hersenen en Zenuwen.
water van melk.
Doet in een Kolf twe ponden Tuinslakken, drie handen vol Vrouwen-haair, zo
veel Aardveil; zuiverd alles wel, stoot het in een Mortier. Doet’er drie handen vol
Anyszaad by, en zo veel gemeen Zoethout; vier oncen geopende Jujuben; zo veel
Razynen, van hunne kornen gezuiverd; giet daar op twe ponden Varkensbloed, en
zes pinten eerstgemolken Koejemelk. Na dat alles wel onder een is gemengd, zet
men de Vaten aan een, smeert ze toe, en destilleertze over een Mariebad. Dit Water
verkoelt het bloed, verzacht de scherpte der borst, doet klieken, zuivert het bloed van
de vochten die het bederven, is uitnemend in Tering. Men neemt het van een tot zes
oncen. ’t Is nog goed om ’t aanzicht glad en fraai te maken, mitsgaders de handen.
water (grenade) Men moet een Grenaat van middelmatige grootte nemen; ze wel
uitpluizen, en terstond in een pint water kneuzen, op datze niet zwart worde. In dit
water zult gy daar na een vierendeel, of vyf oncen Suiker doen: Gy zult alles
deurzygen tot dat het helder is; Gy zult het doen koud worden, en te drinken geven.
Zo de Grenaat aan ’t water geen kleur genoeg geeft, zult gy’er een lepel, of twe
Siroop van Aalbessen in doen, om de kleur te volmaken, of wat Tournesol, die gy
daar in zult laten trekken en uitpersen.
water (groene venkel, pimpernel, en kervel-) Men moet van de ene en de andere
een hand vol nemen, en ze in een een pint koud water te trekken zetten, den tyd van
een uur, of anderhalf. Daar na zult gy’er drie oncen, of een vierendeel Suiker in doen,
laten ’t deurzygen, koud worden, en geven ’t te drinken in enige waters. Zo men’er
Parfuim, Muskus en bereide Amber in wil doen, moet het zo weinig zyn, dat men ’t
naaulyks zien kan. Zo gy Glaceren wilt, en alle de waters tot Sorbet maken, zult gy’er
de Suiker van verdubbelen; en doen een halfpont Suiker op een pint water. Gy zult
ook de helft der vrucht, bloem of graan vermeerderen, naar gelang dat gy ’t doen
wilt,
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om dat het zonder dit geen smaak zoude hebben; en ’t het Ys alle zyne hoedanigheid
zoude benemen, voor al de Citroen en Limonade. Als men’er veel Suiker, Citroen,
Muskus, Amber in doet, geeft het daar aan den naam van Sorbet van de Levant.

WATERS (GEGLACEERDE.) De manier om alle deze Waters, elke op
zich zelve, te Glaceren.
Gy zult’er drie, vier, of zes Doozen van, of ander Vaatwerk, naar de grootte in een
Emmer doen, op een vingerbreed afstands van malkander; daar na zult gy Ys nemen,
’t geen gy wel stooten en zouten zult. Als ’t gestooten zal zyn, zult gy’er voorzichtig
van doen in den Emmer, rondom uwe Doozen, tot dat de Emmer vol, en’er van gedekt
is. Om ’t schielyk en wel te glaceren, heeft men twe pinten Zout van doen, of daar
ontrent. Alles dus geschikt zynde, zult gy het een half uur; of drievierendeel uurs
laten stil staan, dragende zorg, dat uw water niet over de doozen heen loope, naar
mate dat het Ys smelt, op dat het niet kome aan uwe vochten. Om dat te ontgaan, zo
maakt onder aan den Emmer een gat, daar gy een Zwikje in doet, waar uit gy van
tyd tot tyd water laten zult, daar na zult gy ’t Ys boven van de Doozen afnemen, en
roeren de vocht met een lepel om, op datze Ys koud worde in de Sneeu; en zo ze aan
grote stukken was gestold, zult gy deze met de lepel aan stuk roeren, om te smelten;
zonder dit, zoude het geen smaak hebben; en als gy alle uwe Doozen en vochten zult
geroerd hebben, en wel acht gegeven, dat’er geen gezout Ys zy ingekomen; zult gy
’t uit het gezoutten en gestooten Ys en Zout halen; en zo gy genoodzaakt zyt om ’t
schielyker te doen yskoud worden, moet gy’t met Zout aanzetten, en gy hoeft het
niet te roeren, voor dat gy ’t gebruiken wilt, en zult het niet gereed maken, voor dat
gy gereed zyt om het te doen; zie daar hoe men met het Ys leeft om vogten koud te
maken.

WATER (KOSTLYK) Eau Precienso. Hoe men Hartsterkend-water maakt.
Neemt drie handen vol Gentiaanwortel, aan kleine stukjes, en zo vele bladen en
bloemen van kleine Santori fyn gesneden. Doet het vier en twintig uren trekken in
goede Brandewyn; destilleert daar van de helft, met de Destilleerketel over matig
vuur. Neemt deze destillatie, laatze trekken in een handvol kleine Salie, en zo veel
Polei. Gy zult daar het raspsel van vyf, of zes Citroenen by doen. Gy zult het vier en
twintig uren laten staan, daar na destilleren, waar na gy’er een stok Kaneel en twaalf
Nagelen by zult doen. Men zal’er een lepel vol van nemen als men te bed gaat met
wat Suiker, na dat men wakker uitgeput is.
Men heeft nog Verkoelende Waters, om Amandelmelken van te maken, als van
Postelein, Cichorei, Latuw, Meloenen en Komkommers.

Geheim om WATER in Wyn te veranderen.
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Neemt een once Wynsteen van Montpellier, die dik en tot witheid toe gebrand is.
Doetze in een Matras, en daar op vier oncen Brandewyn, of liever geest van Wyn.
Zegelt de Matras met glas toe, zet ze zes, of zeven dagen in een Mesthoop, daar na
twintig dagen op een gematigd vuur van as. Neemt het’er daarna uit, en gy zult een
steen hebben, die gy op deze wyze zult vermenigvuldigen. Stoot uwe steen, en laatze
niet vervliegen, doet’er een once geest van Wyn by. Zetze zes, of zeven dagen in
een Mesthoop; daar na twintig dagen op de assen, en doet als boven. Dit zult gy zo
menigmalen doen als u behaagt. Zo gy’er een grein van op een glas water doet, zal
’t terstond in Wyn van een uitnemende smaak, die zeer gezond is, veranderd zyn.
II. Neemt een pond Wynsteen van Montpellier, stootze en ziftze door een zyden
Zeef, doet daar op een pond sterke Azyn. Als zy gesmolten is, zult gy ze destilleren,
en zy zal daar smaakloos af komen. Gooit Brandewyn op de stof, laatze een dag
staan; Destilleertze daar na op een Mariebad. Neemt een weinig van die stof, welke
in de Destilleerketel is gebleven. Smeltze in gemeen water, en gy zult een wynige
vocht hebben.
III. Weekt een Brood, dat eerst uit den Oven komt, in sterke Azyn, tot dat het’er
is van deurtrokken. Doet daer na daar een stuk van droogen, en steekt het in een kop
met water.
IV. Neemt seventig ponden Wynsteen van Montpellier, doet’er twe van in een
Retort met vier ponden wit zand, dat droog is. Destilleertze by trappen. Gy zult het
zelfde met alle uwe Wynsteen doen. Als gy alle de geest van uwe seventig ponden
hebt, zult gy ze bewaren. Neemt de Dode-kop maakt daar Zout van ’t geen gy smelten
zult. Lekt het deur en laat het stollen twintig malen. Doet het daar na in een lage
wyde Destilleerketel; giet’er op overgehaalde Brandewyn; maakt’er uw Kapiteel aan
vast, ’t geen gy vyftien dagen in de hitte der Zon zult zetten. Gy zult in uw Kapiteel
een vluchtig Zout vinden, ’t geen gy in een Philosofies Ei zult doen, veertig dagen
lang over Lampvuur, en uwe poejer zal gemaakt zyn; waar van gy een dragma op
een Vat water zult doen, dat’er van gisten zal als most, en gemaakt zal zyn in zes
uren. Maakt’er Tabletjes van, welke men in een drooge plaats zal bewaren; men
zal’er een stuk van in ’t water weeken om te drinken.

Om Braudewyn met Water te maken.
Laat een halfpond Zout van Wynsteen op een genoegzame menigte Brandewyn staan;
Doet die stof in een Vat, waar in zal zyn vier-, of vyfmaal zo veel water; laat het
werken, en ’t zal in weinig tyds goed zyn.
Men zoude hier nog verscheiden Waters kunnen opgeven, had men ze op ’t woord
destillatie niet; gelyk Rozen-, Frambozen-, Kersen-, Neuten-water, Eau de la Reine,
Gezegende Distels en andere waters. Men heeft daar ook een
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naaukeurige beschryving gegeven van ’t Wondheelend water, of Eau Vulneraire, of
Arquebusade.
waterbak; Reservoir, is een plaats daar men de waters vergadert, om ze tot het maken
van Fontein-sprongen te gebruiken; die een zeer fraai gezigt in een Tuin geven. Ter
gelegentheid van de Waterbakken, zal men spreken van de middelen om daar water
in te brengen, en ’t ter plaatze te leiden daar men ’t hebben wil; en hier mede zullen
we vervullen, ’t geen elders over ’t maken der Fonteinen mogt zyn overgeslagen.
Wy hebben in ’t Artikel water de manier geleerd van natuurlyk water te vinden.
Zo men zo gelukkig is, dat men ’t op een plaats ontdekken kan, daar men gemaklyk
een Waterbak kan vinden, zonder daar toe enig Kunstwerk te gebruiken, spaart men
een hoope koste. Maar zo ’t onmooglyk is om ’t in een bekwame plaats te vinden,
moet men noodwendig zyne toevlucht tot Waterwerken nemen, om ’t van den grond
der Putten in de Waterbakken op te brengen, en daar na in de Tuinen te doen
nederdalen.
Die Waterwerken zyn thans in groot gebruik; en velen pryzen ze boven de
natuurlyke waters; zo ten aanzien van de menigte van water, welke ze geven, als van
de Waterbakken en Buizen; welke oneindig minder kosten, dan ’t water een myl
verder van daan te leiden. Doet hier by, dat ze den oorsprong binnens huis plaatsen,
’t geen ’t gedurig ongenoege voorkomt van de Buizen, door de kwaadaardigheid der
Boeren, te zien bersten, die vermaak hebben in den heer te kwellen. Men hoeft ook
niet te vrezen, dat men u het water zal afsnyden en afkeeren, waar nit grote Processen
voortkomen, of tot dat einde de ader der aarde en ’t Kleibedde van gelegenheid
verandert, ’t geen den Bron doet verliezen.
Men kan het water door verscheiden Werktuigen om hoog brengen. Eerst door
verscheiden Slinger- en Paarden-pompen; ten tweden door zich van water en lucht
te bedienen; om Meulens te doen gaan.
De Hand-pompen, dat is, Pompen die door Mensen handen gaan, zyn de geringste
werktuigen, om dat ze weinig water geven, en veel moeite aan imand kosten, die ze
moet doen gaan. Men gebruiktze daarom ook niet, dan om water tot gieten in de Stal,
of voor ’t Gevogelte, of de Keuken te hebben: maar de Pompen, die door een
Rosmolen gaan, zyn van groten dienst, en geven in weinig tyds veel water. Men heeft
Pompen, die in een uur meer waters geven, dan een Welput in vier dagen zoude
aanbrengen; voeg hier ’t vermaak by datze hebben, dat men ze in alle putten kan
plaatzen.
Men heeft nog twederhande Pompen, Perspompen, en Trek-pompen; zie pomp.
De twede wys van water door Molens op te brengen, dat door middel van wind,
of water gaat, is oneindig beter. Deze Werktuigen, geven byna gedurig water, en om
zo te spreken, dag en nagt: maar dat kost meer; en kan overal niet worden in ’t werk
gesteld.
Men moet by een afloopende Rivier, of Beek zynde, Watermolens gebruiken, die
uitwendig na Koornmolens gelyken, en niet dan van binnen verschillen. Men heeft
van die Molens, die Koorn malen, en Water opbrengen, als men wil, en men de Kruk
afhaakt: maar in plaatzen ver van Rivieren en Beken, gelyk een plaats kon zyn, die
op een hoogte legt, doen Windmeulens wonderen, alzo de winden op zulke plaatzen
zeer menigvuldig zyn. Die Meulens hebben ook veel gelyk na gemene Windmolens;
maar zy hebben nog een groter gemak, ’t geen is, datze zich zelve door een staart als
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stuur naar de wind schikken, die zich naar alle kanten heen keert. Zy zyn een weinig
zeldzamer, dan de Watermeulens. Midlerwyl is de dienst die men’er van heeft, borg
voor hare deugd.
Men kan in ’t algemeen zeggen, dat alle waterwerken kunnen gebragt worden tot
de zuiger, en dat ze veel overeenkomst hebben met die der Ouden, voor al met die
van Cresibius, waar van Vitruvius spreekt.
Na dat we van de middelen hebben gesproken van waters op te brengen, moeten
we iet van de Waterbakken zeggen, eer we tot de manier van ’t te leiden overgaan.
Men heeft niet meer dan twe zoorten van Waterbakken, die op de aarde zyn, en
die omhoog in de lugt zyn.
De Waterbakken, die op de aarde zyn, zyn gemeenlyk van steen, en gebakken
riolen, daar men de Fonteinen in vergadert, en die enige duizend Tonnen water in
houden. Men geeft ze veel diepte, zo, om dat’er meer water in zoude kunnen, en zy
zo licht niet ledig kunnen raken, als om de Buizen voller te maken, en de spongen
hooger. Als men ze in zyn eigen perk kan plaatzen is ’t allerbest, zonder dit doet men
’t buiten en in ’t volle veld, en men omringt het met Muren. In hangende Tuinen,
dienen de hoge Waterbakken, aan lager Waterwerken, ’t geen een groot voordeel is.
De Waterwerken, die in de lucht zyn opgeheven, zyn op ver na zo groot niet. In
de grootste kan boven zes honderd Vat water niet; en men heeft ze zeer zelde, die
zo groot zyn; men heeft ze gemeenlyk van honderd, of twe honderd Vat water. De
moeite van ze op te houden, en de koste van ’t Lood, waar mede men ze bekleedt,
maken dat men ze zo groot niet kan toestellen, dan die op de aarde zyn. Men brengt
ze op Bogen, of Pilaren van gehouwen steen, daar men dikke Balken op legt, om den
grond en de zyden te ondersteunen, die men met dik Lood bekleedt, dat aan een
gezoudeerd is. De Bodem en het houtwerk van die Bak moeten zeer styf zyn, om
den groten last van ’t waser te ondersteunen.
Men ziet meer van die Waterbakken om hoog geheven, dan van de anderen, om
dat zy die Waterwerken hebben, gene andere naau-
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lyks kunnen maken, om de vlakke gelegenheid van den grond.
’t Is tans te doen om ’t water van die Bakken tot in de Waterkommen te leiden,
om daar de sprongen, Water-bollen-vallen te doen spelen.
De ouden hadden drie middelen om ’t water te leiden, door onderaardze
Waterleidingen; door looden Buizen, door gebakken Buizen, die nog tegenwoordig
in gebruik zyn; en men heeft’er niets dan die van hout en yzer bygedaan.
De onderaardze Waterleidingen, moeten van gehouwen Steen wel gemaakt zyn,
en van boven met Verwulften, of platte Steenen, Tegelen genaamd, gedekt zyn, op
dat de Zon niet op ’t water schyne. Ontmoet men een Rots zal men’er het Verwulft
deurhouwen, en is’er een Berg in de weeg, men moet ze deurgraven; of men moet’er
de Waterleiding om heen laten gaan; makende luchtgaten om de twe drie roeden,
om wat lucht aan ’t water te geven. De Gronden en Valleijen Veutrees geheten, die
’t waterpas breken, moeten met blokken en metzelwerken worden aangevuld, of met
bogen, gelyk men aan de Waterleiding van Arceuil ziet.
Men doet water in de Waterleidingen op verscheiden wyzen komen, door Buizen
van aarde, of lood, door gehouwen steen-Bakken, ’t geen gemeen is, of Riolen van
Kalk en Cement, of Klei, gemaakt in Landen daar zy gemeen is. Men vindt somtyds
natuurlyke aders van tuf, daar ’t water zonder verlies deur loopt. Men moet altyd twe
kleine voetpaadjes aan weerskanten van de Bakken maken, om daar te kunnen gaan
als ’t nodig is, en men geeft daar en boven, een kleine onmerkbare afloop, om ’t
water wat schielyker te doen loopen.
Die soorten van Waterleidingen deugen niet, dan om ’t Bronwater byeen te
vergaderen; en in een Waterbak te brengen; want alzo ’t water daar niet in besloten
is, als in Buizen, verliezen ze de loop en kracht, welke ze hebben moeten om in de
lucht te springen.
De Lode pypen zyn de gemaklykste om de Waters te leiden, of ze te doen vallen,
of klimmen, en zwajen, zonder dat het schade aan ’t water doet, dat daar door loopt.
Men heeftze van twe soorten, die gegoten en gesoudeerd zyn. De gegoten worden
gevormd in Vormen van ene langte, die men wil hebben, gemeenlyk van twaalf
voeten lang. Men maaktze dikker, als de gesoudeerde, uit vreeze van blaasjes. Zy
zyn ook beter en meer geacht: maar kosten, ter oorzaak van haar gewigt, ook
deurgaans meer.
De gesoudeerde Pypen, zyn niet anders, dan Loode platen, die men rond slaat, en
aan een soudeert, daar de randen byeen komen, alzo de dikste Lode pypen niet boven
de zes duimen middellyns hebben. Men steektze in een, en voegt ze met knoopen
van Soudeer, aan een; zy zyn het bersten onderhevig, en zich in de aatde te wellen,
die vol van Kalk zyn.
De Buizen van gebakken Steen, welke de derde manier der ouden uitmaakt om
water te leiden, kosten allerminst; maar hebben meer onderhoud van doen. Men
steekt de stukken, die twe drie voeten lang zyn, op de einden in een, en doet Mastick
met Hennip aan hunne samenvoegeels. Als die Buizen dienen om gedwongen waters
te geleiden, legt men’er rondom een smeersel van Cement van vyf zes duimen dik,
dit bewaart hen een tyd lang, als men maar zorge draagt; voor eerst, dat men een
Buis enige maanden laat drogen eer men’er water in laat, om tyd aan ’t Cement te
geven, om hard te worden; en ten twede, dat men die Buizen op Metzelwerk wel ter
dege vast legt, om dat ze zeer bros zyn, op dat ze niet verzakken.
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Die Buizen zyn beter, om ’t geen uit de Waterkommen loopt, te geleijen, dan ’t
water dat springt, waar aan ze niet lang wederstand kunnen bieden. Zy zyn aan
Vossenstaarten onderhevig, ’t geen zeer dunne wortels van boomen zyn, die door de
gebakken aarde heenkomen, of deur de knoop van Mastik, die in den grond verrot,
zich voeden in ’t water, en zo groot en lang worden, dat ze de Buizen verstoppen.
Men heeft ze van drie vier ellen. Men heeft volk, dat voorgeeft, dat de Vossestaarten
van de Hennip komen; die men in de knoopen van de Mastik doet, of van enig Zaad,
dat met het water in de Buis komt.
De gebakken buizen hebben voor de Fonteinen om te drinken ene zonderlinge
verdienste; om datze van binnen verglaasd zyn. De Klei zet’er zich niet aan vast, en
’t water blyft’er beter en frisser in, dan in de andere Buizen; behalven dat het gene
kwade hoedanigheid krygt als ’t daar deur gaat, gelyk door Lood, of Yzer.
Om houtten Waterleidingen te maken, neemt men grote Boomen, als Eiken, Olm
en Essenboomen, die zo recht zyn als menze krygen kan. Men laat ze in ’t lang
deurboren, en maakt’er een Buis van, van drie, of vier duimen middellyns. Men
legt’er aan ’t dun eind een band om, en aan ’t ander steekt men’er een Ring van Yzer
in, ’t geen dient om ’t een in ’t ander te steken, en dan het met Pik dicht te maken.
Dit soort van Buizen is niet goed dan in vochtige en dariachtige gronden. Want in
droge landen vergaanze te dra, ’t water dat’er deurgaat is deurgaans rood, en heeft
altyd enige smaak.
De Yzere Buizen worden gegoten, en zyn tans van zeer groten dienst; men heeft
ze van twe soorten met Mouchons en met Brides; maar men gebruikt die maar met
Brides, als de beste. De yzere Buizen hebben beter hoedanigheden, dan die van lood;
zy duren langer, en kosten vyfmaal minder. Men maaktze tot achtien duimen
middellyns. Elke Buis heeft vierdhalve voet langte, en aan weerskanten heeft men
Brides die men samen voegt, en met Moeren en Schroeven sluit, waar tussen men
lapjes Leder en Mastik steekt. Op kwade plaatsen legt men ronde lapjes en halfronde
lapjes Lood, gelyk ook in de kromten
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der Kranen, en Kleppen, daar men genoodzaakt is om’er de einden der lode pypen
aan te voegen.
’t Is niet genoeg van de Waterbakken en de velerleije wyzen te hebben gesproken,
waar op men ’t water leidt. ’t Is ook een zaak van gewigt, die men niet vergeten moet;
dat de Buizen en Pypen een dikte moeten hebben, naar gelang van de sprongen, die
men wil doen maken. Hier van hangt de schoonheit van het Springende-water af.
Want zo de Buizen te klein zyn, of te veel aan de Waterkommen geven, zonder een
evenredigheid te hebben, makenze niet, dan kleine sprongen, en die weinig gevoed
zyn; behalven dat die Pypen ligt aan ’t overloopen en barsten onderhevig zyn, om
dat de winden daar te zeer in gesloten zyn, en’er niet kunnen uit komen.
Om dit alles voor te komen, zie daar de evenredigheid, die’er tussen de
Fontein-buizen en Sprongen zyn moet. Om een sprong van vier, of vyf linien dikte
te maken, dat is, waar van de Pyp een gat heeft van vier, vyf linien middellyns, ’t
geen een sprong maakt van een duim en een zevende omtreks, moet men een Buis
van anderhalve duim middenlyns hebben: voor een sprong van zes, of zeven linien,
moet men een Buis hebben van twe duimen; en voor een grote sprong van een dium,
moet men een Buis van vier duimen middellyns hebben. Om een groter sprong te
maken als van vyftien, zestien linien, of een Water-pylaar door verscheiden stralen
gemaakt, moet men een grote Pyp van zes duimen middellyns hebben. Ik zal niet
spreken van Buizen die meer dan zes duimen middellyns hebben, gelyk die, welke
by den Kóning en de Prinsen zyn, en die een voet, en achtien duimen middellyns
bereiken; deze kosten zo oneindige sommen, dat ze my schynen boven ’t bereik van
de byzondere ryke luiden te wezen.
Men moet voor een algemene regel houden, dat het gat van de Spring-pyp viermaal
kleinder moet zyn, dan de middellyn van de Buis; dat is, dat deze viermaal zo groot
moet zyn, op dat de Waterkolom evenredig zy, en de snelheid in de Pyp gelyk zy;
voeg hier by dat de vryving in kleine Buizen, in vergelyking van dikker, groter zy.
Men heeft verscheiden soorten van Fonteinpypen, als Pilaren uit verscheiden
sprongen, Regens, Zonnen-wajers, en velerleije andere gedaanten, die men aan ’t
Water geeft: maar de hoge zyn de gemeenste, die niet meer dan een gat hebben. Deze
zyn ook de beste, en raken zo ligt niet verstopt als de platte, die met vele gaten, of
scheuren vervuld zyn, die tegen malkander over staan, of men maakt’er van onder
velerlei andere kleine toestel aan.
Men geeft voor, dat de sprongen beter gaan, als de Pypen met een gat zyn, dat wat
groter is op een platte plaat, dan wanneer het nog wat verheven is, om dat’er dan
minder vryving is, en wederstand aan de kanten.
’t Is zeker, dat hoe de Buizen dikker zyn, hoe ’t water beter gaat; ’t is de ziel van
schone sprongen, die om te beter gevoed zyn, een Buis moeten hebben van de zelve
grootte, van de Waterbak af tot aan de Pyp toe, zonder enige vermindering, dit geeft
meer water, en weer kracht aan de sprong; die zonder dat al te zeer verstikt en verstopt
wordt van ver.
Men heeft’er, die van andere gedachten zyn, en zich verbeelden, dat in een Buis
van vyftig roeden lang, men in de eerste vyf en twintig roeden van de Waterbak
groter Buizen moet houden, dan in de vyftig laatste tot de Pyp toe; alwaar ze
voorgeven, datze een duim in de middellyn, kleinder moeten wórden; op dat, zeggen
zy, ’t water allengskens beginne geperst en gedrongen te worden, in de Buis, die
altyd tot den uitgang van ’t water toe moet kleinder gemaakt worden. Dit is de
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gedachte van de slegte Fonteinmakers: want het is genoeg ’t water te persen in de
Buis en Pyp van de Sprongen, zonder dat de Buis in dikte verminderd wordt.
Men heeft niet dan een geval, waar in de Buizen moeten van Middellyn
verminderen, dat is als zy zeer lang, als van anderhalf en tweehonderd roeden zyn,
dan neemt men drie soorten van Buizen in de dikte, want zonder dat zou ’t water in
dien groten weg slapen, om zo te spreken, en veel van zyne kracht verliezen. Die
verscheidenheid van grootte, maakt het, om zo te spreken, weder wakker, en geeft
het nieuwe krachten; by voorbeeld, in een dikke Buis van anderhalf honderd roeden
lang, maakt men de eerste vyftig roeden van acht duimen, d’andere vyftig van zes,
en de vyftig laatste van vier duimen; maar in de Buizen van vyftig, of vyf en seventig
roeden, moet men de zelfde wydte houden, tot aan het Fontein-pypje toe.
Als men vele sprongen in een Thuin heeft te laten spelen, by voorbeeld, vyf of
zes, hoeft men van de Waterbak geen vyf, of zes Buizen te brengen; dat is, zo vele
Buizen als Sprongen, dat zoude onnodige onkosten zyn, men maakt maar twe, of
drie pypen; maar van zo een evenredigheid, dat zy groot genoeg zyn, om water na
alle de sprongen te brengen, zo datze alle spelen kunnen zonder malkander te
veranderen, en alle te springen; by voorbeeld, om drie sprongen water te geven, waar
van elke zes, of zeven linien middellyns heeft, moet men een Pyp hebben van vier
duimen. Men gaat met de zelfde dikte van de Buis voort tot tegen over de kommen,
daar men met Vorken na gerade vermindert. Dus takt men op een Buis van zes
duimen, Buizen van twe duimen middellyns in de Vork, zo dat in die klooving ’t
water gelyk verdeeld wordt.
Men zal letten, dat men in ’t begin van ene Buis, dat is in ’t uitgaan van de
Waterbak, twe duimen middellyns meer heeft; als, zo het een Buis is van vier duimen.
Men zal ze een klep, en opening van zes duimen op den grond van de Waterbak
geven, op dat deze inkomst groter zynde voor een Tregter aan ’t water diene, om’er
schielyker uit te gaan, en meer gewigt aan de sprong by te zetten.
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Als de Buis tot aan de Kom toe is geknmen, zal men daar een Kraan maken, van
genoegzame wytte, naar de wytte van de Buis, dragende zorg, dat door ’t eironde
gat van de sleutel, en van de Kraan zo veel water gaat, als door ’t rondegat van de
Buis. Men heeft verscheiden Kranen, gelyk met vierkante hoofden, met krukken en
sleutels, tot twe drie waters. Men moet een ronde knoop van Lood, een weinig groot
om de Pyp souderen, op de plaats daar de pyp door de Kom gaat, op dat het water
door die plaat opgehouden, niet langs de Pyp loope om ze te bederven.
Men moet altyd een Pyp ongedekt over den grond van een Kom laten loopen, en’er
nooit binnen laten komen, om te beter hulpe aan de fouten te kunnen toebrengen, die
daar aan komen. Men zal op de Buis een Pyp vast souderen, die men een Souche, of
stam noemt, in ’t midden van de Kom; de plaats daar de sprong moet zyn, en op ’t
eind van die Souche zal men ook souderen een schroef van koper, daar de Moer van
’t Pypje op komt. Ontrent twe voeten van de Souche zal men de Pyp deursnyden, en
zal door een tap van koper, die men daar vast souderen zal, ze sluiten. Men kan een
Buis doorsteken als’er vuiligheid in is, als men die tappen wegneemt.
Men moet ook kromten en slingerhoeken myden, want deze verminderen de kracht
van ’t water; en als men een Buis niet recht kan doen loopen, en men noodwendig
een slinger daar in moet hebben, zal men die kromte wat van verre nemen, om’er de
scherpte wat van te benemen.
In Buizen, die wat lang zyn, maakt men van tyd tot tyd luchtgaten, of verkeerde
kleppen, tot ontlasting der Buizen, om’er de wind te doen uitkomen: en als na een
schielyke val de Buizen weder waterpas beginnen te loopen, moet men daar een
Kraan souderen, om dien last op te houden, anders zal het de Buis niet lang uithouden.
Men zal altyd de Buizen wat diep in de aarde laten komen, als twe, of drie voeten,
zo om de Vorst, als om de Dieven; en men zal ze door de paden laten loopen, en
nooit deur ’t hout en Bloemtuinen, zo om’er gemaklyker de gebreken van te weten,
als om ze herstellen zonder verplanten. Als de Buizen over Terrassen gaan, moet
men een verwulf over de Buis heen maken, om ze van tyd tot tyd te kunnen bezien.
wateren. Huismans woord. Dus zegt men: Dat Wei-land dient gewatert te worden:
Onze Weiden behoeven niet gewatert te worden, wegens den menigvuldigen Regen
die ze bevochtigt.
wateren. Paarden, of andere Beesten te drinken leiden, of te geven.
waterhoen.

Hoe men Waterhoenen met Steekgarens vangt.
In de velden die langs kleine Rivieren, of aan Meren leggen, is ’t onkruid heel dicht,
als riet Biezen, enz., daar de Waterhoentjes en de Duikertjes zich in verschuilen en
de kost zoeken. ’t Is gemaklyk ze te vangen, zo gy Steekgaren hebt, gelyk ze in deze
Figuur verbeeld worden.
Onderstel, dat de gepuntte linie, getekend met de letters B, D, E, G, K, L, N, de
kant van ’t water zyn, en dat de spatie tussen deze linien en de andere, met de letters
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A, C, F. H, I, M, O, daar tegen over zy afgetekent. Steekt dan ene van uwe Steekgarens
aan den enen kant Q, aan den kant van ’t water, en gaat door ’t onkruid dwers heen,
tot op de kant I. Zet nog een Net ontrent twintig schreden verder, steekt het met het
een eind aan den kant van ’t water, op de plaats door D. getekend, en ’t ander dwers
door ’t onkruid tot aan C. Gaat daar na ver van de ene na den anderen kant door ’t
gras heen; by voorbeeld, begint aan letter P. en gaat gelyk de linie toont na O, van
daar na de Letter N, van N. na de letter M, daarna na L, en als gy aan ’t eerste Steeknet
komt, neemt men daar uit die daar zyn in gevangen, en gaat dan op de zelfde wys
voort na het ander Net; daar na gaat wel ver om na Y, en gaat deur de waterruicht
heen, gelyk gy aan den anderen kant gedaan hebt. Zo’er een Vogei in ’t Riet is, zal
hy’er niet uit gaan, en niet doen dan voor u uit loopen, zo dat al wat in ’t gras is, al
vluchtende voor u uit in ’t Steekgaren zal lóópen. Deze Jacht is onfeilbaar zo’er
Duikers, of Waterhoenen zyn gelyk ook Kwakkelkoningen, die zich in dat soort van
gras in de maanden Mei, Juni, Juli, ophouden; en als zy daar hunne jongen krygen,
hoort men ze dag en nacht genoeg slaan.
waterhoofd, Hydrocephalus.
’t Is een soort van Waterzucht, of dikte met een waterige vocht vervuld, welke
men aan ’t hoofd van kleine kinderen vindt.

Middel voor ’t Waterhoofd.
Legt gestootten Slakken op ’t Waterhoofd, en neemt’er die Pap niet af, voor dat zy’er
van zelf afvalt.

Anders.
Op het Gezwel kan men leggen een Spons in Kalkwater gedoopt, Eer men de Spons
daar op legt, moet men ze uitnypen, en gebruiken een band om ze op ’t kwaad te
houden. Men moet ook zorg dragen, dat men’er heet Linden, enige malen dik
gevouwen, oplegt, om te maken, dat het niet koud worde.
Neemt in de plaats van Kalkwater, Brandewyn van de eerste destillatie, met een
vierdedeel water van Schurftkruid.

Ander Middel.
’t Waterhoofd kan men genezen met een pleister van een Unguentum, met de poejer
van Alsem gemengd, en van Meliloten en Kamillen, van elks twe oncen, daar men
een genoegzame menigte van geel Was heeft onder gedaan.
[illustratie]
[Plaat 76. pag. 1314. WATERHOEN. pag. 1315 WATERPAS. F. de
Bakker fecit, 1742.]
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water-kastanjen. In ’t Latyn, Tribulus Aquaticus.
Beschryving. ’t Is een Plant, waar van de bladen groot, rond en aderachtig zyn,
rondom getand, van onder gespikkeld, en vast aan grote lange stelen. De stam is ros
en vleessig, maar dikker van boven als aan de voet. De wortel is lang genoeg, met
zekere knobbels als Kastanjen. De Waterkastanje heeft drie punten; waar van daan
ze den naam van Tribulus heeft gekregen. ’t Vlees van binnen is wit, en van een
smaak als Waterkastanjes.
Plaats. Die Plant komt in Meren voor den dag, in Rivieren, en in de Zee.
Eigenschappen. De vrucht van de Waterkastanjen is goed voor de steen, zy is in
tyd van duurte den armen goed voor Brood. Tot een Pleister gemaakt ontbind het
Gezwellen, en bezadigd de pyn. Zo men ze in gehonigde Wyn laat koken, geneest
ze de wonden van den mond, het tandvlees en keel; ’t sap wordt in Geneesmiddelen
gemengd, die goed zyn voor de ogen.
waterloop, Pisloop. Drabetes, is een te menigvuldig pislozen. Zie pis.
waterloten. Onnutte Takken van Boomen, die gene vrucht voortbrengen, en de goede
Takken het voedzel onttrekken; of anders lange loten van een jaar, die dun naar
gelang der dikte zyn. En te ver van een staande knoppen hebben. Deze snydt men
gemeenlyk uit, of men moest een Boom willen vernieuwen.
waterpas is een gereedschap, ’t geen dient om te weten, of een plaats hoger dan een
andere, in aanzien van ’t middelpunt der Aarde legt. Men heeft’er van velerlei soort.
Metzelaars gebruiken een gereedschap, dat ze een Waterpas noemen, om de steenen
horizontaal te leggen, of om een Lyn horizontaal op een Muur te trekken.
Landmeters, om grote tussenwydten waterpas te maken; of Krygsbouwers, om
water te leiden, hebben aanzienlyker Waterpassen. Men zet’er dikmaal Verrekykers
op, om de punten, die wat ver zyn, te beter te kunnen zien. Men heeft’er van velerlei
soort uitgevonden. Men kan dit gebruiken.
Dit Waterpas is een pyp van blik, die met rechte hoeken aan de twe einden A. B.
opstaat, en in ’t midden door yzere banden C. C. ondersteund is; en die vast zyn aan
een koker, daar men een stok in kan steken, als men ze gebruiken wil. Deze pyp moet
wezen een duim dik, en vier voeten lang. Op ’t midden soudeert men een pyp G. die
gemeenschap heeft met de twe anderen A. B. en die buiten de lyn zynde, ontrent twe
linien, tot een pen dient, om beter de gezichtszaal te richten. In de drie pypen A. G.
B. steekt men glaze buizen, die drie, vier duimen boven de blikke uitsteken, en die
men’er met een Mastik, of zacht Was in vast zet. Die pypen zyn aan twe einden open,
en men draagt zorg, dat men papier op ’t boveind steekt, om zorg te dragen, dat de
lucht, of wind gene beweging make in ’t water, dat men’er in doet, en dat men kleur
kan geven, door daar azyn by te doen.
Dit gereedschap met een geverwde vocht op enige duimen na gevuld, welke men
daar in doet, zal een lyn van waterpas geven, door middel van de twe glazen buizen,
en zo men ze zo doet drajen, dat de langte A. B. na ’t voorwerp E. gedraaid worde;
waar van men de hoogte weten wil, zal de gezichtstraal door de oppervlakte van de
vocht tussen de pypen A. B. en die van de middelste G gaan; dan is men verzekerd,
dat het punt E. met het midde der twe pypen waterpas is.
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Ander Figuur van een Waterpas.
Ik voeg hier een Waterpas by, dat met weinig kosten te maken is. ’t is een kaart, waar
op men heeft een streep in Winkelhaak gemaakt met een lood A. B, ’t welk dient,
om de linie D. C. waterpas te zetten. Men hangt het aan een stok, en men gaat na D
toe. Men kykt langs de linie D. C. E. na ’t punt E. dat waterpas is met de linie D. C.
’t Punt E. noemt men ’t voorwerp van ’t gezicht.
Men gebruikt in den Tuinbou het gemene Waterpas. Dit is het Waterpas van de
Metzelaars. Het bestaat uit twe regels, van ontrent drie voeten lang, in een rechte
hoek aan een gevoegd, en vastgehouden door een andere regel, die overdwers legt.
Deze derde regel moet een keep hebben, om ’t kóórd van ’t lood in te houden, dat
boven vast is aan ’t vierkant. De twe andere einden moeten zo gesneden zyn, dat
hunne oppervlakte in de zelfde vlakte even ver van boven is. Als ’t lood door de keep
gaat, is de oppervlakte, waar op de twe einden staan, waterpas.
Men zegt, dat een Plaats, of Dreef in ’t Waterpas is, als zy op de ene plaats niet
hooger dan op de andere zyn. Men zegt ook, dat men een Dreef moet maken, naar
’t Waterpas, of ’t schot van ’t water, als men ’t zo maakt. dat het afloopen in de ganse
langte gelyk is, zo dat ze gelyk is van ’t een tot het ander eind. Schoon ’t niet in ’t
Lood is.
waterpassen, is deur middel van een Waterpas te onderzoeken, of iet overal even
hoog is.
waterpatig.
Beschryving. ’t Is een Plant met zeer grote bladen, en een steng, die twe armen
hoog is, met vele bloemen aan den top, die roodachtig zyn. ’t Zaad is in kleine roode
zaadhuisjes gesloten. De wortel is groot en hard, gelyk hout.
Plaats. Deze Plant wast niet alleen op plaatzen, die dariachtig zyn; maar op Bergen,
als ’t’er maar vet is, en vooral op plaatzen, daar Koejen gewoon zyn te vernachten.
Zy bloeit in Juni.
Eigenschap. Zy heeft de eigenschap van de Patich, Lapathum, zo datze mede ene
droge eigenschap heeft: maar zy heeft dat zonderling, dat ze Gal afzet; maar met
minder kracht, dan de
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Rhabarber der Munniken. Als zy in Edik is gekookt, en van buiten opgelegd, zal zy
de Dauwurm genezen.
waterplanten. Men noemt waterplanten, die in Slooten, enz. groejen. Dus heeft men
ook Boomen, die gaarne met hunne wortels in ’t water staan; als de Wilg, enz.
waterpeper. Zie vlokruid.
waterrosen. Zie plompen.
watersnippen zyn een soort van Snippen. Zy hebben een lange bek, die aan’t eind
zwart is. Zy verschillen van de Snip daar in, dat zy kleinder zyn.

Hoe men de Watersnippen gereed maakt.
Men maakt de Watersnippen eveneens, als de Snippen gereed, als men ze wil doen
braden; maar als men ze in Ragoe wil eten, snydt men ze doormidden, zonder ’t
Ingewand’er uit te halen; onderstel, dat ze half gaar aan ’t Spit zyn. Daar na laat men
ze in de Pan met gesmolten Spek opsnerken, of met goede rode Boter, Zout, witte
Peper, en een weinig Uije. Doende daar na in dat Gestoofd gieten een sap van
Campernoeljen met wat Citroen, dist men ’t op, als ’t gaar is, om ’t heet te eten.
watervallen noemt men in ’t stuk van Waterwerken, een Val van water, van een
grote effen Steen.
waterzucht is een ziekte, door overtollig water veroorzaakt, dat zich in ’t een, of ’t
ander deel nederzet, als in de Borst, Buik, Hersenen, Beenen.
Men heeft’er, die zeggen, dat een Waterzucht door zwakheid der Lever, of andere
deelen veroorzaakt wordende, de Stof tussen ’t Buikvlies en Darmen gaat zitten, en
in de holligheid der Borst, en alle de Aders.
Als de Waterzucht uit een gebrek der Lever ontstaat, kent men ze aan hare
hardigheid; aan een pyn, die men gevoelt, als men ze aanraakt; aan een droge Kuch,
aan een trekken van de Long nederwaards, aan een trage afgang, en ongekookte
stoffen.
Als zy van andere deelen komt, als van de Milt, van een opstopping der Blaas,
Nieren, of opgestopte Stonden, of Spenen, of verkoude Chyl, of Lever; openbaart
zich elk genoeg door zyne ongesteldheid.
De meeste, die zich van oude Wonden hebben genezen, of van Speenen, die lang
geloopen hebben, worden gemeenlyk Waterzuchtigen. Zo men in de plaats van de
Nieren- en Navel-pynen gewaar wordt zulke pynen, die naar Kolyk gelyken, en niets
helpt, vervalt men in een Waterzucht. Zo de Milt zo ongesteld is, dat ze Waterzucht
dreigt, zal men dat veel eer in de herfst, dan in andere tyden gewaar worden. Maar
zy is zo gevaarlyk niet, als die, welke de Lever aantast.
Die heet en droog zyn, worden veel eer van de Waterzucht gedreigd, als van een
andere ziekte.
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Zo’er aan de Beenen van Luiden, die Waterzucht hebben, wonden komen, genezen
ze nooit.
In armen geneest men eer de Waterzucht, dan in ryken, te meer, dewyl de
Levenswys een wonderbaar middel is.
Het water in de Buik is gevaarlyker, als de Trommelbuik; en de trommelbuik, dan
de waterzucht om ’t Vlees; ’t geen drie byzondere Waterzuchten zyn.
Het Buikwater komt van vele vochten, en zeer weinig Bloed, door de zwakheid
der Lever, en Nieren veroorzaakt; ’t geen zynde uitgegoten tussen het Darmnet en
de Penszak, in de Buik zit, als de wyn in een halfvolle bottel. Het is gemeen aan
Luiden, die zeer veel zout Vlees eten, of Speceryen gebruiken, of veel Wyn en
Brandewyn, of andere vochten drinken.
Somtyds komt het van heete Korsen, of dikmaal braken, of bloeden, dat komt van
een Ader der Ingewanden, die geborsten is.

Geneesmiddelen voor ’t Water in den Buik, Ascites.
In deze Zucht gaat het Lighaam af, en vermagert. De ademhaling wordt moejelyk,
men maakt dikke Pis, die rood is, zonder tot watermaken geperst te worden. De
Koorts, hoewel klein, is gedurig.
Men doet in deze niet stout laten. Hierom doet men ’t veelmalen. Darmspoelingen
zullen ook van groten dienst zyn. Men zal ze maken van Bingelkruid, Beet, Malue,
Camille, doende daar Wynruit, en Anys in, en in elk afziedsel zal men’er bydoen
vier oncen rode Suiker, een vingergreep Zout, met drie lepels vol Olyvenolie.
Men zal een reis, of twemaal ’s weeks met een dragme Rhabarber den Buik
zuiveren, en met zo veel halfgestoten Lorkenzwam, die een nacht op heete as in een
glas afziedsel van Agrimonie, of Betonie is getrokken. Des anderen daags, na ’t
afgieten van het afziedsel, zal men’er zes dragmen Catholicum duplex in smelten,
of men zal Sap van Iris nemen, zo veel in een halve eijerschaal kan, met twe dragme
gestootten Rhabarber, in vier oncen Honigwater. Men zal ’t onder een mengen, en
dien drank nuchteren geven, die men twemaal in een week zal herhalen. ’t Volgend
middel zal geen minder kracht hebben, zo men ’t gebruiken wil.
Neemt een once van ’t Sap der wortel van den Kruisboom, met zo veel Suiker, ’t
zal zo heet in de Keel niet zyn, als ’t voorgaande.
Men kan alle morgen in een Vleesnat laten deurzwelgen, een half dragma van de
wortel van Varen, of Coriander gestooten, of drie dragme zaad van wilde Fleer, in
witte Wyn; of men zal laten drinken vyf oncen Bremkapper-water, drie uren voor
den eten.
Zo men moeilyk water maakte, kon men nemen zes grein van de as der Kriekjes
(dit zyn kleine Beestjes, welke men in de Ovens der Bakkers vindt) in een glas witte
Wyn. Of men zal koken
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twe dragmen Zaden van Spannasie, in vier, of vyf oncen Wei van Geitenmelk, dat
men nuchteren zal geven; of leggen op de Navel een Pap, met een deel moer van
Wyn, een deel Koeje-, Bokke-, of Duivendrek, als zy maar droog is. Olie van Lelien,
of Olyven olie; een once gestote Zwavel, zo veel Meel van Lupynen, dat men met
den ander wel zal mengen, of men zal Slakken stoten met hare huisjes, die men op
den Buik zal leggen, en daar op laten, tot dat ze hunne werking gedaan hebben; anders
zal men den Navel met wat Olie van Scorpioenen vryven.
Tot voedzel zal men doen Gerstenbrood gebruiken, en heete droge spys, die licht
om te verteren is, als Kiekens, Duiven, Schapen, Patryzen, Lysters, Marels,
Leeuwerken, en andere dergelyke.
Men zal Salade, raauwe vruchten, peulvruchten, Vis verbieden. Men zal Wyn
matig doen gebruiken, waar in men somwyl zal bloemen van Rosmaryn laten trekken.
Zo men na ’t gebruik van alle deze middelen, zich niet verlicht vond, moet men tot
het aftappen verstaan, een middel waar door sommigen, maar zelden genezen zyn.

Voor de Trommelbuik.
De Trommelbuik is een Waterzucht die den buik alleen opzet, spant; en die klank
geeft, als men’er op raakt, gelyk een Trommel. Zy komt van grote hitte der
ingewanden, by een onvolmaakte koking gevoegd, door de zwakheid van ’t
middelschot veroorzaakt, welke zich beide met de Lever vermengen, zo dat de
voornaamste werkingen daar van beledigd zynde, veel meer winden, als ze weten,
maken. Dit heeft gemaakt, dat men ze heeft droge Waterzucht genaamd gehad, welke
zeer na aan een Waterbuik komt. Hierom moet men de zelfde middelen, en de zelfde
manier van bestuur in gebruik brengen, ’t Laten uitgezonderd, dat men minder doen
zal.
Men kan nog daar by gebruiken Baden, en droge Koppen op de Navel zetten; men
zal’er een Pleister op leggen, gemaakt van twe oncen Gom Ammoniac, zo veel
Sagapenum, een once raauwe Antimonie, twe dragmen Myrthe, een dragma
Castoreum. Doet de Gommen in Wynazyn smelten, en laatze door een Lywaat zygen,
zetze daar na op ’t vuur, en laat het uitdruipen tot Honigdikte; mengt’er daar na de
andere drogeryen gestampt onder, met twe dragmen dunne Storax; smeert die Pleister
op een Schapevel, zo datze de gantse rondheid van den buik beslaat. Men moetze
daaglyks’er afnemen, om ze af te vegen, en ze daar ten eerste weder op te leggen.
Men kan tussen den eten een verterende poejer laten gebruiken, bestaande uit
Anys, Venkel, Koriander, Comyn, Kaneel, Galanga, Citroenschors en Suiker; of men
zal alleen Anys en Venkel doen kaauwen. Of men zal wat Rossolis geven, of Spaanse
Wyn.
Men zal ook nemen, zo men wil, des morgens nuchteren vier oncen Kervelsap,
gemengd met zo veel witte Wyn, en een dragme gestootten wortel van Varen.
Men zal gemeenlyk witte Wyn drinken, waar in men Pimpernel zal doen.
Men heeft by ondervinding gezien, dat verscheiden luiden, na datze drie maanden
aan een nuchteren een drachma pillen van Rhabarber, met een glas witte Wyn daar
op hebben ingenomen, waar in men heeft doen trekken, gedurende de nacht, twintig
greinen Rhabatber, daar volkomen zyn van genezen geworden.
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’t Gebruik van ’t Spawater, gedurende dertig dagen, is ook wonderlyk.

Voor de Ledenzucht, of ’t water tussen vel en vlees.
De Ledenzucht is een Waterzusht, die uit de Lever komt, welke zo verkoud is, datze
in de plaats van bloed te maken, een waterige stof voortbrengt, die zo taai is, dat ze
deur de huit niet willende, allengskens de hitte der natuurlyke deelen verdooft. Hierom
maakt ze ’t lighaam zo opgeblazen, dik, zuchtig en bleek, dat het na een doden gelykt;
en als men de vinger op ’t vlees duuwt, blyft’er die in staan, en als de Zieke maar
een weinig werkt, gaat, of bezig is, is hy af en flaau. De Pis is helder, wit, raau. Zy
is altyd min gevaarlyk, zal gemaklyk genezen worden, zo men ’t volgende waarneemt.
Men moet beginnen met onthouding, en verbieden ongekookte kost, Vis, raauwe
Vruchten, Melk, Peulvruchten, Cider, Bier, Raau water. Men moet ook wel eens ader
openen om lugt aan de geesten te geven, die zich als onder een koud bloed begraven
vinden. Men zal dit zo veel vaster in acht nemen, zo men ziet, dat de Ledenzucht
door een opstopping der Stonden en Speenen veroorzaakt zy, of door zich te veel
deeg te doen, of dronken drinken. Men moet altyd acht op de krachten en den
ouderdom geven. Eindlyk zal men ’s morgens en ’s avonds twe glazen van een
afziedsel van Guajac, en Sassafras, of Salseparil nemen.
Men zal eens ’s weeks met tien grein Rhabarber den buik zuiveren, zo veel
Lorkenzwam, een half once Tabletjes van Citroen, alles in een glas afziedzel van de
bladen van Flierboom, of wortel van Selderi, of Aspersien; men zal ’t gebruik van
Alzemwyn toelaten, of een drachme Theriak alle morgens nuchteren.
Wil men dit niet; neemt een once as van Alsem, zo vele bladen van Klimop als
Kapper; vier oncen Gember, een once Saffraan, twe dragmen Foeli; doet dit alles in
een Lywaatten zak, laat het alles met de andere drogeryen, den tyd van vier en twintig
uren trekken, in twe pinten witte Wyn, waar van gy alle dagen twe, of drie glazen
onder ’t eten zult geven.
Men kan ook de Siroop van Hysoop gebruiken.
Alle avonden en alle morgen, zal men den buik der Waterzuchtigen, met Pis van
kleine kinderen vryven.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1318
Ryke luiden, zullen heette baden gebruiken, waar in men mengen zal alle soorten
van geurige kruiden. Hunne Bedden hoeven ook niet zacht te wezen.
Die van de Waterzucht worden gedreigd; zullen om’er zich voor te bewaren, om
de middel, boven hun hemd, een steen dragen, welke men vindt in de Slangen, of
zullen een levende Pad nemen, welke ze in de Zon zullen laten drogen. Daar na zullen
ze hem zo in de langte snyden, dat ze ’t vlees rakende, van de Rug tot de Nieren
hangen kan; of zy zullen by zich een Steen dragen, die men in de Kikvorsen van de
Weiden vindt.
Om het kwellen van den dorst in waterzuchtigen te bedaren, zal men onder de
tong doen houden, een klein stukje Zee-ajuin.
Als de Waterzucht dan van een gedurige koorts komt, of van een heete koorts, is
zy kwader te genezen, dan die na een lange ziekte volgt.
Zo een Knoest-gezwel Waterzucht maakt, vooral als zy in de Lever is, is zy zeer
gevaarlyk.
Alle Waterzucht, die van de Lever komt, wordt zelde genezen; maar die van een
ongesteldheid komt, of van zwakheid der andere deelen, kan genezen worden, ’t zy
door middelen, waar van boven is gesproken, ’t zy door zulke, welke men in ’t vervolg
zal te kennen geven.
’t Gaat niet altyd vast, dat Buikloop een Waterzuchtigen uit het gevaar red. Hy
wordt’er somwyl enigzins door geholpen; maar hy sterft’er meest af; of hy moet
kracht genoeg hebben, om de ontlasting uit te staan; en zo hem een wond aan de
beenen, of elders voor komt, en hy een buik begint te krygen, nadert zyn einde.
Aan Waterzucht, die deurgaans op lange ziekten volgt, kan men dit middel in ’t
werk stellen. Neemt een lepel Brandewyn, mengtze met drie lepels witte Honig;
verdeelt alles in vieren, en geeft’er een van nuchteren om den anderen dag. Men kan
dat middel herhalen, latende zeven, of acht dagen tussen beide verloopen.

Waterzucht der Borst.
De Waterzucht der Borst, komt dikmaal den Aamborstigen over. Somwyl volgtze
op andere ongesteldheden der Long en Borst: maar de ware en gemeenste is die,
welke luiden van hoge jaren aantast, die aan Zinkingen en Verkoudheden onderhevig
zyn, of overvloed van een koud taai slym, gevoegd by de zwakheid en verkouwing
van levensdeelen. De Herfst en Winter zyn daar zeer tegen; de rede daar van is zeer
natuurlyk. Zo haast als men zal merken, dat de herzenen meer geven dan naar
gewoonte, zal men de helft van ’t voedsel beginnen te verminderen; ’s avonds zal
men weinig eten, en onder de spys zal men mengen, nu eens Salie, dan eens Tym,
of Hisoop, of Muskaatnoot, Anys, Venkel; Men zal witte Wyn drinken, meer als men
gewoon is; somtyds Spaanse Wyn, of Rossolis, Chocolaat, of Koffy. Men zal van
tyd tot tyd Rhabarber eten; of men zal de helft van een half drachma in poejer nemen,
in ’t een, of ’t ander Confituur.
’t Gebruik der Theriak zal, als men opstaat, of na bed gaat, dienen, om zo wel de
slym te koken en verteren, als het voedsel. Die geen Tabak snuiven kunnen ze
gebruiken, of hun werk maken om te rooken Salie, Rosmaryn, Lavendel.
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Men wachte zich wel voor Bloedlaten, of andere sterke Medicynen te nemen,
Rhabarber, Tamarinde zullen daar toe genoeg zyn; altyd zullen luiden, die zo oud
niet zyn, vrylyk zich den buik zuiveren met de Engelpillen, of Ante Cibum, gaande
veel eer te bed, als aan tafel.
Als deze Waterzucht allengskens is gekomen, raadt men daar in tyds zorg voor te
dragen.

Andere middelen voor de Waterzucht.
I. Zal men den Zieken twe Geneesmiddelen geven. Het eerste zal met vier greinen
Tartarus Stibiatus, en een once Manna gemaakt worden, welke men wel zal smelten
in een half vleesnatje, om door middel van die twe Braakmiddelen de slymrigheden
te lozen, en de kwade gistingen van de maag. ’t Twede zal bestaan uit anderhalve
dragma Sennebladen, en een dragma Sal vegitabile, anderhalve once Manne, drie
dragma Diaprunum Solutivum, in een glas afziedsel van Paardebloemen, en wilde
Cichorei, Agrimonie en Zoethout.
’t Gebruik van enige kleine bittere kooksels zal zeer gezond zyn. Neemt een
halfpond Kalfschyfjes, kooktze in vyf mutsjes water, tot dat ze op twe zyn gebracht;
doet’er op ’t laatste by een goede handvol wilde Cichorei, zo veel Kervel, een goede
vingergreep Waterkers. Men moet dit kooksel maken in een Mariebad, of aarden
pot. Men zal van die twe mutsjes, twe Natjes maken, waar van de Zieke een ’s
morgens nuchteren zal nemen, en ’t ander na den middag ontrent vier uren.

Levenswys.
De Zieke zal voor voedsel enige kleine pottasies byna zonder Vleesnat nemen, en
gebruiken wit gebrade vlees. Onder de maaltyd zal hy weinig Wyn gebruiken, met
wat water van Paardebloemen; zich matig, zo met lighaam als geest, oeffenen.
Openmiddel. I. Neemt een grote sappige Citroen, besteektze met Nagelen, snydtze
deur midden; laat hem trekken in een halfpint witte Wyn, den tyd van twaalf uren;
verdeelt hem in drie, of vier glazen; waar van gy’er elken morgen een zult nemen.
II. Mengt drie, of vier oncen sap van Kervel met zo veel witte Wyn.
III. Neemt een goede vingergreep van de twede bast van Fleerhout; laat hem
trekken in een glas witte Wyn.
Let wel. Zo de buik traag wordt, zal men tot enige gemeene buikspoelingen zynen
toevlucht nemen.
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Zo’er bladders op de beenen komen, moet men ze laten lekken, en ze met goede
Brandewyn stoven; waar van men een lepel zal mengen met drie lepels warm water.
Men moetze niet opdrogen, noch laten sluiten. Want zo ze lang lekken, zal het den
Zieken dienst doen.
II. Neemt vyf, of zes oncen Slangenkruid: anders Brionie geheten, schraptze wel,
en snydtze aan schyfjes. Laatze trekken van den avond tot den morgen, op assen, in
een halfpint witte Wyn; giet ’s morgens dat Treksel door een wit lywaat, en geeft
het den Zieken te drinken.
Geneest de Zieke niet in eens innemens, moet men voortgaan met het in te geven;
maar hy moet twe dagen tussen beiden rusten. Hy moet ook een Nat nemen, drie
uren na dat hy die Wyn heeft genomen. Dit Middel doet braken, zuivert den buik
een weinig, en doet veel wateren. Lot wel, dat, alzo dit Middel een weinig sterk is,
men dit Middel niet als voor de sterke luiden moet gebruiken.
III. Neemt een dragme, of ’t gewigt van een gonde Eeu bloemen van basterd
Goudsbloem, welke men wilde Goudsbloemen noemt; doetze trekken in een glas
witte Wyn, van zes uren ’savonds, tot zes uren ’s anderendaags ’s morgens, op heete
as. Laatze deurzygen, en geeft de Wyn den Zieken te drinken. Doet hun twe uren
daar na een Nat nemen; gaat met dit Middel acht dagen aan malkander voort.
IV. Neemt het sap van de twede schors van Fleer, geeft’er twe vingerhoeden vol
den Zieken van te drinken, met een vol glas Koejen-melk, een uur voor den eten, dit
zal u doen een menigte van slym lozen, en u zachtjes den buik zuiveren.
V. Men moet de bloem van Goudsbloemen, als zy ter dege droog zyn, doen nemen,
ze wel drogen, gelyk men Zout droogt. Als zy tot stof is, doetze koud opgieten, ter
gewigte van een goude Ecu, den tyd van vierentwintig uren, in een glas witte Wyn,
gy zult alles deurzwelgen, na dat alles wel geroerd is. Blyft voortgaan met’er den
tyd van drie weken van te nemen. Men kan na ’t gebruik daar van uitgaan, en te werk,
zonder gevaar.

Wonderdoenend Zwavelwater. voor waterzuchtigen en Aamborstigen.
VI. Neemt een grote welverglaasde pot, met een grote buik, doetze vol kolen, en
heete asse, tot op een handbreed na aan den rand; gooit op deze kolen een vierendeel
gestooten Zwavel. Dekt die Pot met een andere, welke van de zelfde grootte is, en
die zeer wel daar op past; smeertze met een goede dikke leem en laatze dus den tyd
van vier uren. Als de Pot wel koud is, zo maaktze los, en roert de onderste Pot om,
aan welker kant gy zult vinden de bloem van Zwavel, en op den grond van de Pot
Olie. Maakt de Pot gans vol met water, na dat gy het een uur hebt laten trekken. Geeft
het te drinken aan den Zieken en gy zult zien dat het wonderen zal doen.

Afziedzel voor Buikwater.
Doet met malkander koken, de bladen van Gratiola, Mansoor, Kamille, kleine Santori,
van elks een handvol. Giet de vocht deur een Lywaat, met een kleine uitpersing. Laat
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het den Zieken innemen. Men moet somwyl vermeerderen, of verminderen de
Gratiola, naar de ontlastingen.

Anders
Doet koken de wortel van Iris, met de stekende Netel, en de ronde Zuring.

Ander middel tegen het Buikwater.
Doet alle dag, op verscheide uren innemen, drie glazen witte Wyn; of gy zult doen
trekken de wortel van Iris, en van brandende Netel, met Jeneverbeijen, die gekneusd
zyn.
Zo de Waterzucht van een Leverloop komt, die een gevolg is van een algemene
Geluw, is ’t gemeenlyk nodig een gat in den Buik te maken, en den Zieken een goede
levenswys te doen houden, die, als hy dorst heeft, een Wyn moet drinken, die op de
volgende wyze wordt klaar gemaakt.

Uitnemend middel voor de Waterzuchtigen.
Doet in een half vierendeel van een oxhoofd witte Wyn trekken, twe spinten van
gekneusde Jeneverbeijen, en twe handen vol kleine Santori.

Om de Lever in Waterzucht sterk te maken.
Neemt een half once Poejer van Rhabarber, Kaneel een dragme, Poejer-suiker vier
oncen. Laat alles onder een pond van de moes van Krenten gemengd worden; en
doet’er ’s avonds drie uren na ’t eten, en ’s morgens nuchteren van nemen, een lepel
vol door den Zieken. Dit is een uitnemend middel.

Om ’t Water door de Pis te lossen.
Doet den Zieken een afziedzel gebruiken, met het kruid Athanasia.

Anders.
Doet koud trekken de as van Kapper, in een Wyn klaret van het lichtste soort, dat gy
krygen kunt. Doet daar by een, of twe vingergrepen van Alsembladen. De Zieke zal
van die vocht nemen, driemaal des daags, ’s morgens nuchteren, des avonds voor
den eten, en voor de derdemaal, enigen tyd voor ’t bedgaan. Men geeft het telkenmaal
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tot vier oncen. Om dit trekzel te maken, zet men een pond Assen, op vier Wyn. Dit
middel is zeer goed, en inzonderheid voor zulke, die
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geen kracht genoeg hebben, om afzettende middelen te gebruiken.

Ander middel, dat eigenaartig is.
Neemt de Assen van Bremkappers, Alsem, en Klim, van elks een eigroote, Foeli een
vierde once, Saffraan een half once, wltte Gember vier oncen. Scheidt de Assen elk
in een klein popje, dat niet al te dicht is, en doet het met de drogeryen in een
verglaasde Pot. Giet’er boven op, een pint witte Wyn. Sluit de Pot wel toe, en laat
ze den tyd van vier entwintig uren trekken. Daarna zult gy de vocht afgieten, en
zult’er driemaal daags den Zieken van doen nemen; telkemaal een glas, ’t eerste
nuchteren, ’t twede een half uur voor den eten, en ’t derde een half uur voor ’t
avondmaal.

Een slikbrok voor de Waterzucht.
Neem fyn gestoten Sennebladen, twe dragmen; een half dragme Kreeftenogen, zo
veel Saffraan, Antimonium Diaphoreticum een half once, zo veel Catholicum Duplex,
Cristal Minneraal een half scrupel, zo veel Alsem-zout, Sal Ammoniac-zout, en
Poejer een dragma; Diagrydium, en Jalappe een scrupel, zo veel Sal Polychrestum,
en zo veel zout van Tamariscus. Mengt alles onder een, en doet’er een dragma van
in een Slikbrok nemen, eens, of twemaal in een week.

Pap voor de Waterzucht.
Legt op den Buik grote Slakken, die gekneusd zyn, met hare huisjes

Anders.
Mengt met Wyn-azyn, een half once droge Koejedrek, gestoten in een Mortier, met
een dragma gemeen Zout, of van Zwavel; maakt’er een Pap van, en legt ze op den
Buik van den Zieken.

Beproefd middel tegen de Waterzucht, Zucht der Beenen, en andere deelen
van ’t Lighaam.
Doet een Steen heet worden, zonder gloejen; zet hem in een Kuip, of ander aarden
Vat, waar van de opening wyd is. Men moet een weinig Asse onder de steen doen,
en gieten in de Kuip een mengsel uit gelen Amber, of Carabe bestaande, in een pint
sterke Wyn-azyn gesmolten: daar na het Been zetten op de Kuip, om de stoom te
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ontfanen de Kuip en ’t Been dekken met een Laken, om ’t wegvliegen van den damp
te beletten.
Zo de Buik, of ’t ganse Lighaam bol is, moet men zich in een Kuip, of Ton zetten,
’t getal der steenen vermeerderen, en de menigte van ’t mengzel. Dekken de mond
der Kuip wel, en ’t ganse Lighaam daar over houden, ’t Hoofd uitgezonderd.
watte, Kapok geheten, wordt van een Boom gehaald, die men Kapokboom noemt.
Zy is zo kort, dat men ze niet kan spinnen. De Siammers gebruiken ze voor Dons.
weder. Dit woord betekent de gesteldheid van de Lucht. Men zegt dus goed, slecht,
donker, enz. Weder. Wy zullen enige voortekenen van toekomend goed, of kwaad
Weder op geven.

Voortekenen van goed weder, uit de Zon afgenomen.
Als men ziet, dat de Zon in ’t opgaan helder is, niet groter dan gemeenlyk, gene
gebroken stralen heeft, kunt gy hopen, dat het dien gansen dag, goed weder zal zyn.
Somtyds ziet men, als de Zon opgaat, een kleine mist, waar van men niet anders kan
verwachten, dan dat het fraai weder zal zyn. Zo de Zon ondergaande helder is, en
men rondom kleine rode wolken ziet, die de ene van de anderen zyn gescheiden, is
’t een teken van fraai weder.

Voortekenen van de Maan ontleend.
De Maan, die rood schynt, als zy op gaat, voorzegt in de Zomer grote hitte. Als zy
opgaande, zich helder vertoont, heeft men niet dan goed weder te verwachten.
Op den tyd, als men de lucht aan alle kanten zuiver ziet, als de Maan nieu is, is ’t
een voorteken van goed weder. Zo drie dagen voor, of na nieuwe Maan, in zyn
kwartier, de Maan een klein licht heeft, mist het fraai weder nooit te komen.
Men ziet gemeenlyk, dat, zo de Maan vier dagen, na dat ze nieu is geweest, zich
zonder vlek vertoont, het een teken is, dat we die ganse maand goed weder zullen
hebben. Als ze maar klaar is, gedurende hare volheid, of dat zy in haar wassen, zich
zonder enige vlekken vertoont, en dat het deel des Hemels, ’t geen men de weg van
St. Jakob noemt, klaar en helder schynt, is’t een voorteken van goed weder. Men
heeft een zekere kring rondom de Maan, als zy is op gegaan, welke men Halo noemt,
en zo dra men ziet, dat die verdwynt, is het zeggen, dat we zullen goed weder hebben.

Voortekenen uit het gestarnte genomen.
Alswe zien, dat de Starren glinsteren in de lucht, en men ze zonder vlekken ziet, kan
men niet voorzeggen dan goed weder.

Voortekenen uit de lucht genomen.
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’s Avonds rood, ’s Morgens wit, is de Reis van een Pelgrim, is een Spreuk, die niet
onwaarachtig is. Want zo menigmaal, als de wolken ’s avonds rood zyn, is ’t een
teken van fraai weder. Als men ziet, dat de Hemel zich in ’t gedeelte, dat tegen de
wint overstaat, ontdekt; zo des avonds zonder enige donder, of wolken, de Dau in
grote menig-
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te nederdaalt, kan men niet, dan goed weder voorzeggen. Men ziet somwyl de wolken,
als Veren, of Palmtakken, die als een hoed zyn, daar ze de Bergen mede dekken; zo
de wolken vallen, is’er niet dan fraai weder te wachten. Zo de Regenboog voor den
dag komt, en men ze aan den kant van ’t oosten ziet, is ’t een teken, dat men fraai
weder zal hebben. Zo de Hemel in ’t krieken van den dag, rondom een witte ring
heeft, of die verguld is, aan ’t uiterste van den gezichteinder, en men de fraje streek
der lucht met Dou ziet, die men vindt aan de Vensterglazen, is ’t een onfeilbaar teken
van fraai weder. Als de Zon schoon is, en men ’s morgens veel Dou heeft, kan men
staat maken, dat het den gansen dag goed weder zal zyn. Men heeft geen Zon-eclips,
die ons geen fraai weder aanbrengt.

Voortekenen van de Dieren genomen.
Zo de Nachtuil de Zon ziende ondergaan, zich, zonder iet te zeggen, in zyn hol houdt,
of zo na ’t ondergaan der Zonne, zy by een komen, en spelen by de stralen der Zonne,
is ’t een teken van fraai weder. Zo de Ravens by hoopen by een komen, en met luider
stemme roepen. Zo de Kraai ’s morgens roept. Zo de Fleermuis met het ondergaan
der Zonne zyn hol verlaat; en vliegt overal heen, is ’t fraai weder. Zo de Kraanvogels
hoog vliegen, en ze schielyk niet weder dalen. Zo de Riviervogels zich van den
waterkant af begeven, weet men, dat het nog fraai weder zal blyven; ook als men de
Sperwer ziet, zich in de lucht verheffen, en zich op de Leeuwerk storten, die hy
wegneemt.

Andere voortekenen van het weder.
’t Is van gewigt, dat zy, die zich op den Landbou zetten, de verscheidenheid van ’t
weder kennen, op dat ze door die kennisse voor de toevallen zorg kunnen dragen,
die zo wel de groote, als kleine Boomen, Planten, en Bloemen overkomen.
De Mist en Dampen zyn deurgaans vochtige, grove, en aardachtige
uitwaassemingen, die by den anderen zyn vergaderd. Zie daar, waarom ze dik worden,
en de lucht ontstellen, en vallen op de Bloemen, of Vruchten, de zelfe bederven:
maar de gevaarlykste is die, welke de minste vocht heeft, die grover, droger, en
aardachtiger zynde, droogt, bederft, en verbrand de knoppen, bladen, bloemen, en
tedere vruchten, als zy daar op, als roest, of koornbrand nedervalt.
Die zorg zal willen dragen, om te maken, als zulke Misten en Dampen in de lucht
komen, dat de vruchten en bloemen, die in zynen Hof zyn, geen gevaar loopen, moet
hy voor de teerste zorge dragen; als Bon Chretien, Bergamot, Messire Jean, Rousselet
de Etes, Pruimen de Perdrigon, Persiken, Aprikozen, die meest van de Ryp en Mist
weten. Hierom moet men de Boomen met een grof dekzel, als een luiffel bewaren,
en daar na ze ontdekken, als de Mist gevallen is. Door dit middel zult gy uwe bloemen
bewaren, en de vruchten van uwen Hof. Maar om dat de wilde boomen, die men
plant, om te beschutten, aan zulke Rypen en Misten zeer onderhevig zyn, tot dat ze
sterk en groot zyn; moet men maken, dat men een voorraad van stroo en hoepelen
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op doet, om dekzels op de wyze van klokken te maken, voor elken nieu geplanten
Boom, of wel dekzels te maken van matten, als klokken; deze zullen vele jaren duren;
en men draagt zorg, dat men ze bergt, als men ze niet meer zal gebruiken. Men moet
ook een Spuit hebben, om’er water mede te gieten, of om alle de Boomen met de
Spuit te wassen; ik versta zulke, die van de Ryp en koude Mist gevat zyn, om te
maken, dat daar geen ongediert in nestele.
’t Is ook byna nodig, de gelegenheid, en verandering der Zonnestanden te weten.
Door dit middel zal men veel voordeel doen, als men de Werklieden, welke men
onder zich heeft, geleid; doende ze hand aan ’t werk slaan, als de tyd en ’t jaargetyde
dat vereist.

Voorzegging van ’t weder.
Als de Zon in ’t teken van den Ram gaat, dat ontrent den 20. van Maart geschiedt,
begint de Lente. Als hy in ’t teken van de Kreeft komt, dat ontrent den 21. van Juni
is, begint de Zomer. De Herfst begint, als de Zon in de Balans komt, ’t geen ontrent
den 22. September is. Eindlyk, de Winter begint, als de Zon in ’t teken van de Bok
komt, dat ontrent den 23. van December is.

Voortekenen des weders.
Het Zevengestarrente begint zich den elfden dag, van de maand Juni te vertoonen,
en gaat den tweden dag van November onder. De kortste dag is den eenentwintigsten
van December.

Andere Voortekenen.
Zo men ten naasten by ’t weder wil kennen, ’t geen ’t in de Winter worden zal; lette
men, of de Katten zich kemmen en wassen, latende hunne pooten driemaal over
hunne ooren gaan; weest dan verzekerd, dat’er wel haast Sneeu, Mist of Ryp zal
vallen. En, zittenze met de staart na ’t vuur, ongetwyffeld zal ’t haast vriezen.
Men moet ook weten, of ’t een vroeg, of laat jaar zal wezen. Om het te weten,
moet men letten, of na de Wynoogst water valt, eer de Pleiades voor ons ondergaan.
Zo dit waar is, kan men verzekerd wezen, dat het jaar vroeg zal komen. Zo’er water
valt, als zy ondergaan, zal ’t jaar noch laat, noch vroeg zyn. Maar zo’er geen water
valt, voor dat ze onder zyn, zal ’t een laat jaar wezen. Men moet wel toezien, wat
voor weder het make den 21. van November, dus zal ook ’t grootste gedeelte van
December wezen; ook wat voor een
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weder ’t make den 25. van December, ’t grootste gedeelte van de Maand van Januari
zal ook zo zyn. En even, gelyk ’t weder zal zyn den 26 van Januari, dus zal ook zyn
’t grootste gedeelte van de maand Februari. Ik heb onderzocht ’t gantse verhaal van
dat Artikel, ’t geen ik heb waarachtig gevonden, en daar van my vele jaren bediend
heb. Dit heeft my groten dienst gedaan, om myne Planten, Bloemen, Oranjen, en
andere Boomen en Heesters te bewaren, die vrezen voor, en onderhevig zyn aan de
rampen van de winter. Zie voortekenen.
wedloop is een loop van Paarden om het hardste, en de prys daar op gesteld.
weedas, is een soort van as, welke by Blekers, Verwers, Zeepzieders in gebruik is.
Men haaltze uit Polen, Dantzik, enz.
weede, of pastel, in ’t Latyn Isatis, of Glastum.
Beschryving. ’t Is een plant, die bladen als de Weegbreê heeft, schoonze zwarter
en vetter zyn. De stengel is hoger dan twe armen. De bloemen, die op ’t eind van de
stengels voortkomen zyn kleinder, van goudkleur, en komen in overvloed.
Plaats. Die Plant wast in Italië en Languedok, in ’t byzonder in de Diocesen van
Toulouse, Sint Papoul, Mirepoix, Lavant & Alby, en heete landen. Zy bloeit in Mei
en Juni.
Eigenschappen. De Weede verdroogt uitnemend zonder bytende te wezen. Haar
afziedsel, in Wyn gemengd en gedronken, geneest de hardigheden van de Milt. De
bladen’er op gelegd, ontbinden Verzweringen, sluiten verse wonden, stoppen
Bloedloop, genezen ’t Sint Antonies vuur, en de rottige wonden.
Men zaait ze jaarlyks in ’t begin van Maart, om met hare drogeryen den Verweren
tot blaauwen te dienen.
Men oogst de bladen dezer Plante ’s jaarlyks deurgaans viermaal; maar dikmaal
vyf- en zesmaal. Men acht niets, dan de vier eerste oogsten. De eerste is de beste, en
zo vervolgens. De Weede, die de vyfde reis komt, is slap, en de zesde slecht. Men
noemt ze Marouchin.
Als het blad van de Pastel ryp is, en men ’t heeft afgeplukt, laat men ’t enigen tyd
verwelken, eer men ’t onder ’t Rad brengt, om ’t te stampen, en dat met oogmerk,
om ’t nog ryper te doen worden, en het een deel van deszelfs olieachtig Sap te
ontnemen, dat de Weede zoude kunnen bederven.
Na dat deze bladen zyn gestampt, of gemalen, laat men ze een dag acht, of tien
op een hoop, en daar na maakt men ze aan een soort van bollen, of kleine brooden,
die men Cois, of Cocaigne noemt, en die men in de schaduwe op horden laat drogen;
tot dat men ze tot stof wil malen.
De Pastel met houtten stampers gebroken zynde, laat men ze met stilstaand water
nat maken; en, na dat men ’t wel geroert en gemengd heeft, gaat men voort met
mengen vier uren lang, ontrent veertig malen, daar na is zy in staat, om te worden
ingepakt, en tot Verwen gebruikt.
De oudste Pastel is de beste, men kan ze tien jaren lang bewaren. Een sterke kleur
van Pastel, is een donker blaauwe kleur, die de grond van zo vele kleuren is, welke
de Verwers tot stalen dienen, om verscheiden soorten van kleuren van Pastel te geven,
van de lichtste tot de donkerste.
Men heeft nog een soort van Pastel, welke men noemt
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weede (wilde) in ’t Latyn Isatis.
Beschryving. Zy gelykt wel na de geteelde, schoon zy wat langer en groter bladen
heeft. De stengel is dunder, meer getakt, wat meer naar den rode trekkende; en aan
den top heeft men verscheiden bladen, of aauwen, die langwerpig zyn, waar in ’t
zaad legt. De bloemen zyn klein en geel.
Plaats. Deze Plant groeit in ’t veld, en onbeboude plaatzen in Vrankryk en
Duitsland, op de gematigste plaatzen. Zy bloeit in Mei en Juni.
Eigenschappen. De wilde Weede is zeer scherp, gelyk op de tong is te merken.
Zy is opdrogender, dan die men kweekt, waar van ze alle de krachten heeft. Als men
ze drinkt; of, als men’er een pap op legt, verbetert zy de ongemakken van de Milt,
en belet het voedsel met meer kracht, dan de geteelde.
De Weede die uit Normandie, en van ontrent Caen komt, is ook een soort van
Pastel. Men zaait ze aldaar in de beste landen, even als men die van Languedoc doet:
maar, zy heeft op ver na zo veel krachten niet, en op zyn meest niet meer, als die van
’t zesde plukzel, of de Marouchin. Dit komt ongetwyffeld daar van daan, dat de
warmte in Normandie op ver na, by die van Languedoc niet halen kan, en ’t blad niet
dan met moeite ryp wordt.
Dit onderscheid is’er evenwel tussen de Languedokse, en Normandyse in ’t oogsten,
dat men de laatste zo veel maal niet plukt, en niet dan matig vochtig maakt. Men
moet deze Weede zo veel mooglyk is, met de Pastel mengen, om’er een goede Verw
van te maken. Maar mengt men ze met Indigo, moet men op zyn meest, een pond
Indigo, by honderd pond Weede doen, zonder dit loopt men gevaar, van valse kleuren
te maken.
De handel der Weede, placht in Normandie zeer groot te wezen. Maar zy is sterk
afgenomen, na dat men de Indigo heeft uit de Indien gebragt.
weegbree, in ’t Latyn Plantago. ’t Is een Plant, waar van men velerleije soorten
heeft. Wy zullen hier niet spreken dan van drie voorname, welke in de Geneeskunde
in gebruik zyn.
De eerste wordt geheten Groote Weegbreê, of Zevenrib, Plantago Major, of
Septinervia. De twede verschilt van deze niet, dan om dat de bladen, stelen, en stengel,
met een witte zachte pluis bedekt zyn. De derde is die, welke men Quinquenervia,
of Plantago aquatica noemt, dat is Vyfribbige, of Water-Weegbreê.
Beschryving van de Grote Weegbreê, Zevenrib. De bladen der zelver zyn breed,
glimmen, leggen op de aarde, hebben elke zeven ribben, die hun
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begin op de plaats hebben, daar ze aan hunne stelen vast zyn, zich scheiden van den
anderen, overlangs het blad deurloopen, en aan ’t eind een einde maken. Uit het
midde van hare bladen, komen vele hoge stelen van ontrent een voet lang, die rond
en vry moeilyk te breken zyn. Deze dragen boven op haren top een soort van lange
staart, daar kleine witte, en somtyds purpure bloemtjes aan zyn. Elke van deze
bloemtjes zyn volgens M. Tournefort, een Pyp die op den grond vast staat, van boven
zich uitzet, en in viere splyt, terwyl ze van vele bezemtjes zyn voorzien. De vrucht
die op deze bloem volgt, is een vleezig langwerpig rond zaadhuisje, dat een punt op
’t eind heeft, open gaat als een Seepdoos; daar kleine langwerpig roskleurige zaden
in zyn. De wortel is kort en dik als een vinger, voorzien aan den kant van vezelen.
Plaats. Deze Plant groeit byna overal langs de wegen, in Tuinen en vochtige
plaatsen. Zy bloeit in Juni en Juli; ’t zaad komt in Augustus voor den dag.
Beschryving van het twede soort van Weegbreê, in ’t Latyn, door Tournefort,
geheten, Plantago Latifolia incana. Gryze breedbladige Weegbreê. Zy verschilt van
de voorgaande daar in, dat derzelver bladen, stelen en staart, met een wit haair, of
schimmel zyn overtogen, en de wortel wat dikker is.
Beschryving van de Weegbreê, in ’t Latyn Quinquenervia, Vyfrib geheten. De
bladen zyn haairig, lang, smal, spits, hebben elke vyf ribben, die in de langte loopen.
De stengels, die de hoogte van een voet bereiken, zyn naakt, hoekig, of gegroeft. De
staarten die ze dragen aan haren top, zyn korter, en dikker, als die van de gemene
Weegbreê. De bloemen zyn bleek, de vruchten zyn huisjes, die na die gelyken, welke
we komen te beschryven.
Plaats. De laatste twe soorten, wassen op plaatzen, die grasachtig zyn.
Eigenschappen. ’t Eerste soort is meest in gebruik, ondertussen heeft dit de zelfde
eigenschappen, en men steltze in de plaats van de anderen.
De Weegbreên hebben een vry smakeloose geur: maar men vindt’er evenwel een
trekkend zuur in. Zy hebben veel water en olie, matig zout. Zy zyn afvagend,
wondheelend, samentrekkend, en koortsverdryvend.
De Weegbreê is van een algemeen gebruik in de Geneeskunst. Wy gaan verhalen
’t geen verscheiden Schryvers van derzelver krachten hebben gezegd.
Zo imand een half once sap van Weegbrê neemt, met een glas Honigwater
gemengd, twe uren voor het aankomen van de koorts, zal hy de anderendaagse koorts
korter en gemaklyker maken. Dit zal ook het sap van de wortel doen; geweekt, of
gestooten, of de zelfde wortel in Yzerwater getrokken. Enigen geven drie wortels te
drinken in drie glazen waters, of gelyk Dioscorides zegt, in drie glazen half water
en Wyn, aan zulke die de anderen daagse koorts hebben; en vier wortels, en zo vele
glazen water en Wyn aan zulke, die de derdendaagse koorts hebben. De bladen zyn
goed om ze op de heete Podagra te leggen om te verkoelen, en inzonderheid in ’t
begin. Zyn sap geneest de verzweringen van den mond; zo men’er mede wast. ’t
Blad heeft de zelfde kracht zo men ’t uitwendig oplegt, zo wel als de wortel gekaaud,
zo men Zinkingen op de tanden krygt. Men geeft de Weegbreê aan zulke, die van de
kost geen voedsel hebben. Men gelooft, dat zy de Tering geneest. Zo men ze in Wyn
doet koken, en men ze doet drinken, geeft ze hulp aan hun, die met de vallende ziekte
gekweld zyn, en die moeilyk adem halen. Zy is een middel tegen de koude Klieren,
zo men’er wat Zout by doet. Met de Weegbreê geneest men ’t gebrande. En zo men
ze mengt met wit van Ei, geneest men ’t zo, dat men geen lidteken daar van ziet. ’t
Wederhoudt het bloeden, dat van een wonde komt. ’t Blad gestooten doet de Pestkolen
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open gaan. Men geeft het met voordeel aan zulke, die met rode- en buiklóóp zyn
gekweld, hebbende ’t eerst doen koken in Wynazyn met Zout, of wel ’t zap met Rys.
Men kan’er ook een Klisteer van maken, en’er byvoegen Cimolise aarde en Ceruis.
Drie dragma Extract van die plant, of een dragma zaad gestooten, doen de buikloop
ophouden, en alle soorten van bloedingen, ’t ls een middel voor ’t St. Antonis vuur,
al had het de helft van een Mens reeds bezet.
’t Zaad van Weegbreê gestooten en met rode Wyn ingenomen, als’er maar geen
koorts by is, weerhoudt zeer wel alle bloedbraken, ’t onmatig bloejen der Speenen,
en Stonden ende witte vloed. Men gebruikt de Weegbreê in alle wond- en afvegende
dranken. ’t Sap der bladen gedronken, of door een Spuit in een Pypzweer gedaan,
dient voor een zonderling middel. Men doet de Weegbreê met Kroost koken, gelyk
men de Beet doet, om ze tegen de Waterzucht te gebruiken. En zo imand die ziekte
krygt, welke de Genees, meesters Leucophlegmatie noemen, welke we kwade
gesteldheid kunnen hieten; moet men ze doen gebruiken gekookte Weegbreê, terwyl
de Zieke niet anders dan droog brood eet. Zo dat de Weegbreê zy als een middel
tussen Vlees en Brood. De bladen gestooten nemen de pyn weg, en de gezwollenheid
der verstuikingen, als men’er by doet wat Zout. Zy verminderen ook de dikke kanten
der Verzweringen, en weerhouden de voortetende zweren. Met een woord; zy geven
hulp aan allerly soort van zweren. In Oogwaters gebruikt men gemeenlyk ’t
gedestilleerde water van Weegbreê met Rozenwater om te bedaren de ontsteking der
ogen; ’t is ook goed voor ’t bloeden der tanden, zo men daar de mond mede wast.
De wortel gegeten bedaart de Tandpyn, en zo men den mond met het afziedsel wast.
Zy is goed, zo’er een afziedsel van gemaakt wordt, voor de Zweren van de Blaas,
en de ziekte der Nieren; zo men dan ook neemt de bladen met Wyn gekookt. Simon
Pauli gebruikte met voordeel ’t Extract van
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Weegbreê, en een afziedsel van Salseparille, om een Man te genezen, die bloed,
ingevolge van een Zaadloop, piste. De bladen genezen Pypzweren, en Beten van
Honden. ’t Zaad fyn gestooten, op een wonde, of verzwering gelegd, geneest dezelve
wel haast. De bladen van Weegbreê gestooten, en by manier van pap opgelegd,
verzacht een weinig de pyn der Zenuwen, en het zwellen van ’t Voeteuvel. De pleister
van deszelfs Sap met wit van een Ei, en de Bolus van Armenie, op op ’t Voorhoofd
gelegd, doet het Neusbloeden ophouden.
Een gorgelmiddel van Weegbreê, is goed voor een kwade Keel. Deze plant komt
in de poejer, welke Palmarius voor de Dolheid heeft gegeven. Boyle stelt voor ’t
volgend middel, als ’t zekerste, voor bloedbraken, en hoesten. Neemt zes oncen
wortel van de grote Smeerwortel, die vers in een Mortier wordt gestampt; doet daar
zo veel Suiker by, als vaan doen is, om het te geven de dikte van een Electuari. Mengt
alles met het Sap van ontrent een handvol Weegbreê bladen. De pap van de zelfde
plant in wyn met Most gekookt, die op een Pruime-boom wordt gevonden, is goed
voor Navelbreuken, en ’t uitgaan van den Endeldarm. Riverius verzekert, dat een
halfdragme zaad van Weegbreê, in een zagt Ei genomen, uitnemend is, om een
Miskraam te beletten. Eindlyk, de Weegbreê is een plant van veel gebruik.
weegluis is een ongediert, dat plat is, en in de Zomer veel ongemak baart, niet alleen
door de beten, die het doet; maar door de kwade reuk, welke het geeft, als men ’t
kraakt.

Geheim tegen de Weegluis.
I. Maakt een reukmiddel van Koejendrek, ’t zal alle de Weegluizen verdryven.
II. Om ze te doen sterven, neemt Alsem, Wynruit, gemene olie, water, van elks
zo veel als genoeg is. Doet alles koken, tot vertering van ’t water toe. Giet daar na
de olie deur. Mengt daar mede vet genoeg, en maakt’er een smeerzel van, waar mede
gy de reten der Bedstede zult besmeren. Alexis.
III. Neemt Varkensreuzel, Kwikzilver, van elks zo veel als nodig is, mengt het
wel, maakt’er een smeerzel van, en smeert’er de reten van uwe Bedstede mede toe;
Tinctuur van Zwavel voert het zelfde uit.
IV. Om de Weegluizen te doen sterven, zo neemt het sap van Alsem, en oude olie
van Olyven, zo veel genoeg is van elks; doet het koken, tot dat alles is verteerd. Laat
daar na de olie doorzygen, doet’er in trekken levendige Kalk, en besmeert’er uw
Bedstede, en reten mede.
V. Neemt Ossegal, en Kennip-olie, mengt het alles, en smeert’er de voegen, en ’t
hout van uwe Bedstede mede, en daar gy gesmeerd hebt, zal nooit een Weegluis
komen.
VI. Smeert het hout met het sap van oude Komkommers, welke men laat, om Zaad
te winnen.
VII. Mengt in sterke Azyn Ossegal, maakt daar uwe Bedsteden mede schoon, en
doet de groote Consolida onder de Kussens van uw bed.
VIII. Neemt Galnoten van Cyprus, stoot ze; doet ze daar na in olie trekken, die’er
twe vingerenbreed op staat; laat het in de Zon by mooi Weêr twemaal vier entwintig
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uren staan, en’er de olie afgegoten hebbende, perst gezegde Galnoten wel uit.
Smeert’er het hout uwer Bedsteden mede.
IX. Neemt gemene en zwarte Zeep, van elks evenveel, en doet het onder een, en
neemt zo veel Kwikzilver, en doet het alles onder een, en maakt’er een smeerzel van,
en smeert daar de plaatzen mede, waar in de Weegluizen zich gezet hebben.
X. Neemt zes oncen Vet van gebraad, dat zo oud is als gy ’t krygen kunt, smeert’er
de plaatzen mede, daar zich de Weegluizen in gezet hebben.
XI. Met moet een Kat smoren, zonder bloedstorten, en ze ’t Vel afgehaald, en ’t
Ingewand’er uitgehaald hebbende, moet men ze aan ’t Spit laten braden, zonder
larderen, of droopen, en bewaren ’t geen’er is afgedroopen, en mengen ’t met de
dojers van Eijeren en van de Spykolie ook zo veel, en wellen ’t wel door een, in een
Mortier, tot de dikte van een smeerzel. Gebruik het als boven.
XII. Neemt Teer, Sap van wilde Komkommers; doet het in de Bedsteden, en de
Weegluizen zullen sterven, dit doet ook een Zeeajuin aan stuk gesneden, en in
Wynazyn gestooten. Kookt met de olie de bladen van Granaden, en vryft daar de
spleten van uwe Bedsteden mede; of smelt Stierengal, of Bokkengal in sterke
Wynazyn, en besmeert daar uwe Bedsteden en Muren mede. ’t Zelfde gebeurt, zo
gy levende Zwavel in Olie stampt, en daar uwe Bedsteden mede smeert. Gy zult de
stank der Weegluizen niet gewaar worden, zo gy Vislym laat koken, en daar de reten
en scheuren uwer Bedsteden mede bestrykt. De Droessem van olie, gekookt en
gemengd met Ossengal, en olie, doet ze sterven. De bladen van Klimop in olie
getrokken, is goed voor de Weegluizen, zo gy’er uwe Bedsteden mede smeert. Gy
zult ook op de volgende wyze, de Weegluizen wegnemen, die op de Muren zyn;
stoot 15 dragmen Staphis Agria, of Luiskruid, zo veel Zee-ajuin aan kleine stukjes
gesneden, met een lepel vol sterke Wynazyn, doet het alles met den anderen koken,
en smeert het op zyn plaats. Gy zult een deel Cederhars mengen met vier deelen
gekookte Wyn, en smeren daar, na dat gy’er Geiten-, of Koejen-gal in gedaan hebt,
uwe Bedsteden mede. Men doet het zelfde, met de zelfde menigte gekookte Wyn en
Wyn-azyn. Dydimus.
XIII. Men doet de Weegluizen, met den rook van Bloedzuigers weggaan, zo men
maar maakt, dat de damp niet kan weggaan met de dekens van ’t bed; en daar en
tegen, kunnen de Bloedzuigers, den damp der Weegluizen niet verdragen.
[illustratie]
[Plaat 59. Pag. 1325. THERMOMETER LUCHTTHERMOMETER
QUIK-THERMOMETER BAROMETER I: v: d: Spyk delin & fecit.]
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weegschaal is een gereedschap, geschikt om ’t onderscheid van zwaarte tussen zware
lighamen te weten; men weegt’er mede ’t geen op de wigt wordt verkocht. Men heeft
twe soorten van Schalen. De ene is de Roomse, of de oude. De twede is de gemeene
balans met Schalen. De Unster bestaat.
1. Uit een Balk van koper, yzer, of hout; hier op zyn de verdeelingen getekend,
zo wel aan den kant van ’t sterk als het zwak, om ’t gewigt der waren te weten, die
men wegen wil.
2. Uit een haak, die aan een pen is in een lid vast aan ’t uiterste van de Evenaar
aan de linkerhand, zo datze gedurig omlaag kan vallen, ’t zy men de balk na den kant
van ’t sterke, of zwakke keere. Aan dezen haak maakt men alles vast wat men wegen
wil.
3. Uit een huisje, dat na by ’t huisje van den haak is geplaatst.
4. Uit een ring, of haak, die met een wartel boven aan ’t huisje vast is, en dient
om de Unster op te houden.
5. Uit een zwak huisje, dat insgelyks een arm genaamd wordt, dat welke dicht by
’t sterke vast is. Zo dat dit sterke huisje tussen de plaats der haak, en ’t zwakke huisje
in is geplaatst, maar anderhalfmaal verder van ’t zwakke, als van den haak.
6. Uit een ring, of haak omhoog, aan de zwakke vast gemaakt, dat daar met een
wartel aan vast is. ’t Gebruik van deze ring gelykt na die, van de sterke garde.
7. Uit een pen, spyker, enz. die door den balk gaat, en de plaat van den haak
ophoudt.
8. Uit een twede pen, die dwers deur den balk gaat, en die de sterke plaat ophoudt.
9. Uit een derde pen, die desgelyks deur den balk gaat, om de zwakke plaat op te
houden.
10. Uit twe naalden, op de armen geplaatst. De ene boven de pen, die de sterke
plaat draagt, en de andere boven die, welke de zwakke plaat draagt.
11. Uit een ring, of beweegbare ravenshek, die men langs den langen arm, aan den
rechter arm doet loopen.
12. Eindelyk uit een kloot, bol, of peer, of tegenwigt, die aan de beweegbare ring
met een esse vast is, die dient, om een evenwigt te vinden tussen de waren, en daar
van ’t gewigt te vinden.
De gemene Weegschaal wordt gemaakt van een balk, die in ’t midde ophangt, en
aan welker einde platte, of holle schalen zyn aan touwen. De deelen van die
Weegschaal, zyn de balk, of evenaar, de naald, de twe spillen, de schalen, touwen
en scheer, waar aan boven een haak is, ringswys vast gemaakt, om de Weegschaal
aan op te hangen. Men heeft aan elken arm een haak vast gemaakt, om’er de schalen
aan te hangen, de gemene schalen zyn van verscheiden grootte, naar de grootte der
Waren, die men te wegen heeft.
weegschalen (fyne) zyn kleine Schaaltjes, waar mede men Goud- en Zilvermunt
weegt, en fyne Gesteenten, die in klein gewigt zyn.
De Chinezen gebruiken een soort van een klein stokje, dat vry wel na een Unster
gelykt, en bestaat uit een klein Schoteltje, een balk, en loopend gewigt. De balk is
van Yvoor, gemeenlyk zo lang en dik, als een Schryfpen, en in zeer kleine deeljes,
op de drie zyden verdeeld, en hangende aan enen der kanten, aan zyden draatjes, op
drie verscheiden punten, om allerlei soorten van gewigten, hoe klein, met meer gemak
te kunnen wegen.
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Als deze Balans een weinig langte heeft, weegt ze zo net, dat het minste gewigt,
de Schaal ongevoelig doet overhalen. Om ze gemaklyker te kunnen by zich hebben,
doet men ze gemeenlyk in een Doos van verlakt hout, die ligt en fraai is.
ween zyn de pynen, welke de Moeder, in arbeid zynde, gevoelt.

Hoe men de ware Zwavel maakt, die goed is voor Vrouwen, die de Ween
krygen, en voor allerlei soorten van Kolyken.
Men moet Veneedse Terebinthyn nemen, en Bloem van Zwavel, van elks een half
pond; daar na de Terebinthyn in een glazen Fiool doen, die zeer dik is, en de Bloem
van Zwavel boven op de Terebinthyn, en ze met Lywaat toestoppen. Daar na moet
men de Fiool op heete as zetten, tot dat de Therebinthyn en Bloem van Zwavel met
malkander wel gemengd zyn, en men neemt drie druppen van dat middel in een lepel
met Brandewyn.

Ander voorschrift om een Vrou gemaklyk te doen verlossen.
Neemt rode Uijen, en Lelybollen, doet ze koken in een pot met Olie van Olyven, en
een weinig witte Wyn. Als de Vrou in hare negende maand zwanger gaat, moet ze
zich daar de lenden mede smeren, en moet gaan zitten in een Bak, daar ze in zyn.
Dit is zeer goed, en brengt veel toe tot een gemaklyke verlossing. Zie vrouwen.
weerglas, of barometer, is een Werktuig, geschikt om de zwaarte van den Dampkring
op een gegeve plaats te onderzoeken: waarom het woord Barometer betekend
zwaarteweger; en, dewyl men alle zwaarte kan wegen, en dit tuig de Dampkring
weegt, betekent het een Dampkring-weger. Dit Werktuig wordt op deze manier
gemaakt. Men neémt een glazen Pyp, ontrent 36 duimen lang, aan het ene eind
toegeblazen, aan het ander eind open, welke met Kwikzilver moet gevuld worden.
Hier toe kookt men in een aarden pot op vuur het Kwikzilver, tot dat het van alle
zyne lucht en vogt gezuiverd is, dan giet men het in de glazen pyp, tot dat die by na
vol is, en men keert de pyp langsaam om, op dat de lucht, welke op verscheide
plaatsen onder de gedaante van belletjes aan de Pyp hangen, door de groote Luchtbel
in de Pyp overgelaten, megevoerd worde, en dus de Pyp gans van lucht gezuiverd
rake, daar na
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giet men het nog ledig gebleve eind der Pyp gants vol met Kwikzilver, en men zet
de Pyp omgekeerd regt overeind, in een open bakje met enig ander Kwikzilver; dan
loopt’er enig Kwikzilver uit de Pyp in het bakje, blyvende de Pyp ontrent ter hoogte
van 29 duimen gevuld, waar door in het bovenste gedeelte der Pyp tussen de
oppervlakte van het Kwikzilver, en het toegesloten eind, een plaats zonder lucht, of
een Ydel koomt. Onderwylen heeft het Kwikzilver in de Pyp met die in het bakje
een vrye gemeenschap, kunnende uit de Pyp in het bakje, en uit het bakje in de pyp
vloeijen.
Dit Werktuig is in Italien van den schranderen Wiskonstenaar Euangelista
Torricellius, leerling van den grooten Galileus, in het jaar 1643 uitgevonden; waarom
het ter loffelyker gedagtenisse van dien braven man ook wel De Pyp, of Kwikpyp
van Torricellius genoemd wordt. Hy bevondt eerst, dat het Kwikzilver in de pyp, ter
hoogte van ontrent 29 duimen hangen bleef; waar uit hy besloot, dat de zwaarte van
de lucht des Dampkrings aldaar ter plaatse evenzwaar, als de 29 duimen Kwikzilver
door haar opgehouden, was. Enigen tyd hier na, als in den jare 1645, of 1646 bevond
hy, dat het Kwikzilver niet altyd evenhoog, maar somtyds hoger, somtyds lager in
de pyp stond; waar uit men ontdekte, dat de zwaarte, of perssing van de Dampkring
op dezelve plaats niet altyd even groot was; maar dat zy minder moest zyn, wanneer
het Kwikzilver lager; en dat zy meerder moest zyn, wanneer het Kwikzilver in de
pyp hooger stond: Deze groote uitvinding maakte Torricellius aanstonds aan den
Geleerden Mersennus bekend, welke, een groote Briefwisseling met vele Geleerden
in andere landen houdende, maakte, dat deze uitvinding door geheel Europa bekend
en verspreid wierd. Dit Weerglas toonde zeer klaar aan, dat de lucht zwaar, en in
evenwigt met het Kwikzilver was, want anderzins moest al de Kwik uit de
regtopstaande in de open pyp uitvloejen: maar de lucht op de Kwik in het bakje
drukkende, perst de Kwik hier uit in de pyp, tot dat de zwaarte van de Kwik met de
perssing der lucht in evenwigt zy. Dat dit besluit waar was, betoogde men aanstonds,
met dit Weerglas in een ander glas te sluiten; waar uit men lucht weerde, of wel
naderhand uitpompte; ten eersten zag men dat dan al de Kwik uit de pyp liep; en zo
ras de lucht wederom op de Kwik in het bakje perssen en werken mogt, rees de Kwik
in de pyp tot de vorige hoogte. Sommige Wysgeeren in Vrankryk, en naderhand in
andere landen, klommen met dit Weerglas op hooge bergen, waar door’er minder
lucht op de Kwik in het bakje stond re perssen; zy bevonden ook dat de Kwik in de
pyp altoos lager stond, hoe zy hooger op de bergen klommen; zo dat uit dit alles
zonneklaar bleek, dat de Lucht zwaar was, en wel net hoe zwaar zy was.
De zwaarte der lucht wierdt van de Wysgeeren, aanhangers van Aristoteles, in
dien tyd hevig ontkend, zo dat door dit Werktuig dat soort van Wysbegeerte, geen
kleine krak kreeg. Het zeggen, dat de Lucht zwaar was, van den Grooten Gallileus,
tegen wien de verwoede vervolgingen der Aristotelischen nog te vers in het geheugen
waren, werd nu voor het oog bevestigd, en ontegenzeggelyk bewezen. De wonderlyke
verschynsels ontrent de veranderingen in de hoogte van de Kwik in de pyp op
vesscheide tyden: en de vaste gevolgen en besluiten, dat in het holle deel der pyp
boven het Kwikzilver geen lucht kon zyn, maar dat daar noodzakelyk een Ydel moest
wezen, het welk ook van Aristoteles ontkend was, zettede de Geleerden aan, om
nieuwe ontdekkingen te doen, om het slaafsche juk van te moeten blyven by het geen
Aristoteles, of zyne aanhangers slegts gezegd hadden, af te schudden, en om de
Natuur en hare werkingen zelf na te gaan; waar door het Weerglas een voorname
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oorzaak van de verbeteringen en voortzettingen niet alleen der Natuurkunde, maar
van de gantse Wysbegeerte geworden is, welke nu door de treffelyke Newton en
Locke tot een hoogen trap gekomen, en op vaste gronden gebragt is.
Men begon in Italien en Vrankryk verscheide soorten van lighamen in het bovenste
van de Kwikpyp te sluiten, om de veranderingen te onderzoeken, welke dezelke, in
het Ydel komende, ondergaan zouden, of wat voor verschynsels’er dan mogten
voorkomen: de grote moeiten, welke men om dit te doen, ontmoette, heeft de eerste
gelegentheid tot het uitdenken en maken van Luchtpompen gegeven.
Het Kwikzilver klimt in het Weerglas op verscheide tyden tot verscheide hoogten.
Alhier in Nederland heeft men de grootste laagte bespeurt op 27 en een zesde
Rhynlandse duimen, en de grootste hoogte op 29 en drievierde duimen; zo dat de
gantse verandering van het Kwikzilver in een gemeen Weerglas, tot nog toe, binnen
de palen van 3 duimen gebleven is. Doch, zodanige verandering is over den geheelen
aardbodem niet eveneens, want in de Landen tussen de twe Keerkringen ingelegen,
is zy veel kleiner, ja minder dan een duim, en in de landen buiten de Keerkingen
wordt zy grooter: maar, of men haar nog grooter dan by ons in vele Noordelyker
landen bevinden zal, moet men door den volgenden tyd en door waarnemingen
ontdekken en leeren. Na dat men de verscheide hoogte van de Kwik op verscheide
tyden had bevonden, heeft men gaan gelooven, dat de verandering der zwaarte in de
lucht, welke deze verscheide hoogre van het Kwik veroorzaakt, ook de oorzaak van
verandering in het weer, zo in mooy als slegt, in windig en stil, in droog en nat,
maakte. Om dat nu de verscheide hoogte van de Kwik, de verscheide zwaarte der
Lucht te kennen geeft, meende men dat de Kwik in het Weerglas, ook de verscheide
staten van het weer, en niet alleen van het tegenwoordige, maar ook van het
aanstaande, moest te kennen geven; om welke reden deze Werktuigen den naam van
Weerglazen gekregen hebben. Het is zeer waarschynelyk, dat de verandering van de
zwaarte de Dampkrings dikwils, schoon niet altyd, de oorzaak van verandering in
het weer is. De ondervinding heeft hier ontrent iets geleerd,
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waar op men enige Regels gebouwd heeft, welke men menigmalen met den staat van
het tegenwoordige, of aanstaande weer zal zien overeenkomen. Niet te min moet
men deze niet voor onfeilbaar houden, om dat men ook wel andere uitkomsten van
het weer zal zien, welke door vele te samenloopende oorzaken in ons Dampgewest
verwekt worden, waar van de meeste tot nog toe aan ons onbekend zyn, en die, om
datze voor het oog meestendeels onzigtbaar zyn, noodzakelyk onbekend zullen
blyven.
Men begrype het Kwikzilver in de pyp op zyne middelste hoogte, dat is op 28 en
een halve duimen te staan; en dat het begint te ryzen, dan zal het beter weer worden,
als men te voren had. Indien het te voren regende, zal het in ’t kort droog weer worden;
indien het sneeude, of hagelde, zal het sneeuwen verminderen, of ophouden; ja in
den Winter zal het weér zich tot vriezen beginnen te schikken. Indien het sterk woei,
zo zal de wind stillen: indien de lucht donker en betrokken was, zal de lucht
ophelderen, de Zon doorbreken. Dit zal langsaam aankomen, indien de Kwik langsaam
ryst: maar de veranderingen in het weêr zyn kort aanstaande, indien de Kwik schielyk
ryst, en enigen tyd aan een blyft ryzen. In het algemeen kan men stellen, dat het ryzen
van de Kwik in de pyp, verbetering van het weêr in ’t vervolg te kennen geeft.
Edoch, indien de Kwik beneden de genoemde hoogte van 28 en een halve duimen
komt te zakken; zal het weer betrokken raken, of het zal gaan regenen, of daar zal
meer wind opkomen; en dit zal zo veel te schielyker geschieden, als de Kwik
schielyker en meer zakt.
Indien de Kwik zeer laag, dat is, op 27 en een halve duimen, of meer zakt, krygt
men meeste Stormbuien, welke somtyds minder over ons hoofd hangen, als zy wel
in nabuurige gewesten gevoeld worden. Hoe de Kwik laager staat, hoe de Storm
zwaarder is; indien de Kwik zeer schielyk zakt, zo is de Storm in ’t kort voorhanden;
maar zakt ze langzaam, zo komt de Storm langzaam, of zy dryft nog wel over.
Wanneer het Stormt en de Kwik laag staat, maar begint te ryzen, vermindert de
Storm, en indien de Kwik schielyk begint te ryzen. zo zal de Storm ook kort hier na
ophouden; en het weer veel beter worden; zo dat men menigwerf in ’t kort schoon
weer krygt; schoon de Kwik dan nog tot geen merkelyke hoogte mogt gesteegen zyn.
Indien het tegenwoordige weer goed, en de lucht vry helder is, en het Kwikzilver
tot zekere hoogte gestegen is, zal het weer noch helderer, noch beter worden, schoon
de Kwik bleef ryzen; zo dat het weer niet het allervolmaakst schoon is noch wordt,
wanneer de Kwik het allerhoogste staat; maar men zal dikwyls dan de lucht met
Wolken digt betrokken zien, dog het weer zal altyd met stilte verzeld zyn; hierom,
wanneer het enige dagen agter een, het zy by den Zomer, of den Winter, stil weer is,
klimt de Kwik tot de grootste hoogte.
Het Weerglas wordt meest door de winden geregeerd, want zo ras de Wind naar
het Noorden draaid, het zy die Noord-oost, Noorde, of Noord-west wordt, ryst de
Kwik aanstonds en merkelyk, schoon het weer op dien tyd juist daarom niet verandert;
want regende het voorheen, het blyft wel regenen, of sneeuwen en hagelen, of waajen;
daar anderzins by andere winden, zo ras de Kwik evenwel mogt gerezen zyn, het
weer aanstonds veel beter, drooger, of stiller zou geworden zyn.
De Kwik zakt gemeenlyk met Zuidelyke winden, en zy staat laager met deze, dan
met andere winden; waarom het dikwyls gebeurt, dat het weer vry goed, de lucht
helder, en stil blyft, schoon de Kwik al vry laag mogt zakken. Zo dat men hier uit
klaar ziet, dat men alleen op de hoogte der Kwik lettende, niet kan voorzien den

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

aanstaanden, of tegenwoordigen staat van het weer, om dat dit zo veel van de winden
afhangt, welke’er by moeten aangemerkt worden.
Men zal des Zomers by heel heet en broeijend weer, en wanneer de Kwik hoog
staat, bevinden, dat het schielyk begint te zakken; gemeenelyk is’er dan een donderbui
op handen, waar van men eerder door het Weerglas, dan door het groeijen van bruine
Wolken verwittigd wordt: want de Wolken, komen niet dan enige weinige uren voor
den Donder te voorschyn.
Wanneer in den Winter de Kwik begint te ryzen, en gekomen is boven 28 en een
half duimen en de wind Oostelyk begint te waajen, is’er Vorst voor handen, De Vorst
blyft volharden, wanneer de Kwik op dezelve hoogte, waar me de Vorst begon, blyft
staan, of wel, indien de Kwik blyft ryzen; maar de felte van de Vorst groeit niet aan,
schoon de Kwik veel hooger klimt, zo dat het, op het allerhoogste staande, het niet
allerfelst vriest. Het is onbekend en onzeker op welke hoogte de Kwik moet staan,
wanneer de Vorst het strengste is, om dat de Vorst van andere te samenloopende
oorzaaken afhangt. Maar wanneer de Kwik, terwyl het vriest, begint te zakken,
vermindert de strengheld van de Vorst, en wanneer de zakking van de Kwik van 3,
of 4. linien geworden is, ontlaat het weer altyd; en het begint, of te sneeuwen, hagelen,
of waajen; indien de Kwik verder blyft zakken, zo gaat de dooi voort; maar indien
de Kwik na een zakking van 3, of 4. linien wederom begint te ryzen, hervat de Vorst
ook wederom. Deze waarnemingen zyn wel de zekerste en beste, tot nog toe in
Nedetland bekend.
De Wysgeeren hebben op verscheide gronden geredeneerd, om deze aangehaalde
verschynsels uit te leggen.
Sommige meenen dat de Veerkracht van de lucht, en niet derzelver zwaarte, alleen
de oorzaak van het brengen der Kwik in de pyp is; dog deze schynen niet wel gelet
te hebben, dat de Veerkragt der lucht niet perssen kan, indien zy van boven den
Dampkring geen tegenstand heeft; daar’er nu boven den Dampkring, niet dan ydele
ruimte, en dus geen tegenstand is, zo is dit gevoelen aanstonds
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vervallen, en de zwaarte der lucht, door velerlei proeven bewezen, is bevonden de
enige oorzaak van het opgehouden Kwik in de pyp te zyn.
De Winden zyn de grootste oorzaak van de verandering der hoogten van de Kwik
in de pyp; hierom is’er tussen de twe keerkringen zo kleine verandering in ’t Weerglas
te zien, om dat over deze Landstreek een geduurige Oostelyke passaat wind, altoos
byna evensterk waait, zonder dat’er andere vrye winden bykomen, zo dat de
Dampkring aldaar byna altyd eveneens gesteld is: maar buiten de twe Keerkringen,
en enige Graden’er van af, zo naar het Noorden als naar het Zuiden, wajen vrye
winden met allerlei kragten en streken, welke in den Dampkring een groote
verandering brengen. Zy nemen hier en daar groote deelen van den Dampkring met
zich mede, zo dat de lucht op deze plaatze dus verminderd zynde, ligter wordt, en
de Kwik minder kan drukken; op andere plaatzen voeren de winden deze uitgerukte
lucht met zich, en stapelen die lucht op een, zo dat aldaar dat gedeelte van den
Dampkring dan zwaarder wordt, en de Kwik in de pyp onder deze lucht staande,
doet ryzen. De Winden uit koude streken komende, doen de lucht, daar zy bykomen,
dikker worden en dalen; waar door deze meer zwaarte krygt; en de Kwik sterker
drukt. Hierom doen de Noordelyke winden de Kwik in ’t Weerglas ryzen: daar in
tegendeel de winden uit warme gewesten komende, de lucht verwarmen, doen
uitzetten, opryzen, en dus ligter worden, zo dat de Kwik in de pyp moet daalen, gelyk
de Zuide winden gemenelyk doen.
De dampen uit alle Zeen, Meren, Rivieren en andere Wateren: de uitwaassemingen
uit de Aarde, en alle Planten en Dieren, in de lucht opstygende, verzwaren ook dat
gewigt van den gantsen Dampkring, en zyn dus door hare zwaarte een oorzaak, waar
door de Kwik in de pyp hooger geperst wordt en opklimt, als anders geschieden zou.
Ook wordt de Dampkring ligter, wanneer die van deze dampen en uitwaassemingen
gezuiverd wordt. Hierom wanneer het veel regent, vallen de dampen uit de lucht, en
de Kwik door minder zwaarte opgeperst dan voorheen, daalt in de pyp, tot dat ze
wederom in evenwigt met de zwaarte der lucht is.
Wy hebben te voren aangetekend, dat de veranderingen der hoogte van de Kwik
binnen de palen van 3 Rynlandse duimen waren, welke palen zeer eng zyn, waarom
de Wysgeeren dit werktuig veel beweeglyker getragt hebben te maken, en dus de
palen van beweging uit te zetten: hiertoe heeft de Ridder Morland zyne schuins
leggende pyp bedagt: de schrandere Hooke maakte een Weerglas met een rad; de
groote Huigens maakte een dubbele Barometer, uit Kwik en vogten bestaande; welke
naderhand door Hooke en La Hire nog verbeterd en beweeglyker gemaakt is; de Heer
Ammontons maakte een Barometer uit een Kegelwyze pyp, welke ruim dertig jaaren
na de uitvinding door eenige onwetende en waanwyze Mensen, voor iets nieuws
uitgekreten en beschreven is: de treffelyke Wiskonstenaar Joh. Bernouilli maakte’er
een met een Horisontale enge pyp, onder aan een wyde regt opstaande vastgehegt;
anderen hebben nog verscheide andere uitvindingen in het licht gebragt, waar van
wy hier geen gewag zullen maken, noch ook een wydloopiger beschryving van alle
de hier voorgemelde geven; om dat wy weten, dat de ondervinding geleerd heeft,
dat het gemeene Weerglas uit een enkele regtopstaande pyp gemaakt, het allerbeste
is; en dat alle de andere uitvindingen wel haren lof verdienen, maar schranderer zyn
uitgedagt, als zy wel in der daad aan het oogmerk, wegens noodzakelyke’er aan
verknogte gebreken, voldoen; gelyk men in de beginsels der Natuurkunde van den
Heer Musschenbroek kan aangetekend zien.
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weeken, Maceratio, is in de Chymie een kunst-wóórd, dat wel eens met trekken en
opgieten, of infusio en digestio verward wordt; maar eigentlyk is ’t een opgieten met
weinig vocht, en om veel meer enige kracht aan ’t geneesmiddel by te zetten, dan ze
daar aan te ontnemen. Zo dat, als men maar eniglyk van opgieten spreekt; men maar
’t gemeen opgieten verstaat, waar in de vocht de menigte van het middel veel te
boven gaat, en veel eer gebruikt wordt, om’er de kracht uit te halen, dan daar enige
hoedanigheid aan te geven. By voorbeeld, als men de Scammonie in enige vogt doet,
om’er de kracht uit te halen, doet men’er meer vogt op, dan men doet, als men ze
glibberig maakt; als men ze op de openende Wortels gebruikt, om de kracht te
vermeerderen, en’er Azyn op giet is ’t geen men weeken noemt. Maar zo men’er de
kracht uit halen wil, giet men’er een bekwame menigte van vocht op; dit noemt men
opgieten, trekken; en ’t gantse onderscheid, dat’er volgens de Chimisten, tussen
weeken en opgieten, is, dat men ze maakt met warmte, en deze, met koude.
weiden is een plaats in ’t open Veld daar ’t Vee gaat grazen.

Weide, driemaal dienstiger, dan de gewone.
Om de Weiden in den Zomer, en ’t Voeder des Winters te vermeerderen, en te maken
dat een Mergen twemaal zo grasryk zy, als gemeenlyk, moet men eerst de Weiden
van den Zomer sluiten; zo men in een Land is, daar de grond aan een is moet men
Slooten graven, zo de grond droog is, moet men ze met Hagedoren omzetten; zo ze
vochtig en waterryk is, moet men daar Fleer planten.
Om dit met weinige kosten te doen en van zulke sloten, Doorne- en Wilge-heggen
meer voordeel te halen als zy gekost hebben; zo maakt ze, in de plaats van gruppen
te maken; alleen met de Tuinmans Spa, volgens ’t gemeen gebruik, met een Ploeg,
waar mede gy de Aarde eerst omroert. Laat die Ploeg van twe luiden met een grote
beslagen Schop volgen, even gelyk men gebruikt om ’t Zout te roeren. Deze zullen
de Aarde boven op de Grup gojen, alwaar ze twe Mannen aan stuk zullen slaan met
grote houten, gelyk de Straatmakers gebruiken
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om de gelegde Steenen in en gelyk te slaan; en twe anderen zullen van buiten met
yzeren Graven, gelyk die der Tuinluiden, de Gruppen spitten, om ze om te roeren,
en de kluiten met de schop aan stuk slaan; die van dat handwerk zyn, zullen my
verstaan. Op deze wyze zullen tien man meer dan honderd op de gewoone wyze
uitvoeren. Men zal ook ’t vermaak hebben van te zien, dat zyn werk haast gedaan
is, en dat men de helft meer van zyne Weigrond heeft. De Ploeg alleen neemt meer
gronds in enen dag op, dan honderd man doen zoude.
Gy kunt in deze Gruppen en hoogten, gelyk ik elders heb gezegd, van binnen en
van buiten, wortelen planten van twe tot twe voet, tot aan de hoogte van de Grup, en
de hoogte van ’t Dykje van twe voeten tot twe voeten aan alle kanten, met zekere
wilde Appelboomen bepoten, waar van Mensen noch Varkens, zo wrang zyn ze, de
vruchten zullen eten, en die nochtans goed zyn, zo men ze tot de Kersmis bewaart,
om cider voor ’t najaar te maken, en Verjuis in de maand October, die goed is om
de Potspyzen geurig te maken, als Rapen en Potspys, die men voor de Werklieden
braadt met wat Olie, of Boter, Zout, Peper, dat een stoofzel voor hun is.
Buiten dat is nog de Bloem van die wilde Appelen schoonder en geuriger van
reuk, dan die van andere Appelboomen. Zy geeft een overvloedig voedzel voor ’t
gezicht in den bloeityd van de maand Mei; ’t is een tapisserie en reukwerk voor
Landhuizen, waar van de Lanen met Appelboomen zyn bezet. Men moet verdagt
zyn, dat men moet in de Gruppen en holten planten, en niet vlak, op dat het water
na de wortel loope.
De gruppen en dykjes beplant zynde, duren langer dan anderen, want de wortels
der Boomen houden de aarde by een en ondersteunenze; daar de aarde naakt zynde,
Zon, Regen en Vorst ze doen uitmuitelen.
In gronden, die niet zeer aan een kleven, moet men levende Hagen van witte, of
zwarte Doorn planten. De witte is beter, komt eer op, duurt langer, en geeft meer
bloemen tot voedsel van Honigbyen. Om die Hagen met weinige koste fraai en
aangenaam te maken, zo ploegt op de lyn met de Ploeg, ontrent de breedte van twe
voeten wyd, rondom den grond om, die gy wilt insluiten. Haalt uit de eerste Veur,
door de Ploeg gemaakt, alle de goede aarde, die altyd boven op legt; gooit ze aan
enen kant ter rechterhand, met beslage Schuppen van hout, waar van we spreken;
Van de twede Veur neemt een voet kwade aarde weg, en gooit die aan de linkerhand.
Zo gy een oude Mistberg daar dichte by hebt leggen, of andere Bagger uit Slooten,
Poelen, of Meren, doet daar van op den grond der gemaakte grup; Zo gy dit niet hebt,
doet’er de helft van uwe goede aarde in, en dekt daar de helft der wortel van uwe
plant mede; en vult dan ’t overige van uwe grup met uwe slegte aarde, die goed zal
worden, als zy in de Zon zal staan, en van de regen zal doordrongen wezen.
Gy zult uwe grup aan weerskanten in ’t verband na een lyn dog in een holte planten,
gelyk de Tuinlieden wel weten. ’t Komt’er maar op aan, dat men goede witte Doorn
heeft om ’t werk voort te zetten. Om deze goed te hebben, moet ze in een goeden
grond gezaaid zyn. Zo men ze in ’t land niet weet te vinden, en ’t geduld niet heeft
van ze te zajen, en twe jaren te wachten, moet men zwarte doorn nemen, van de
grofste, die men in ’t Kreupelbos vinden kan, als zy maar weder kan vatten, de ene
krom op de andere planten, en den volgenden Winter de telgen deur malkander
breijen; gelyk men die van de witte doet; tot dat men ze tot behoorlyke haogte heeft
gebragt. Men kan ze ook scheren als Palm, ’t geen fraai op ’t gezicht is. Dit is goed
voor afgeheinde Thuinen, op plaatzen, daar de steen zeldzaam is.
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Om Thuinen op te schikken, kunt gy in de Hagedoorn-heggen nog van plaats tot
plaats, gaten scheren, ook Pilasters en andere figuren Galderys wys; zo uwe Tuln,
door dit middel een aangenaam en goed gezicht kan krygen, op een fraje Plaats,
Velden, of Rivieren, enz.
Om het vercieren van de Hagen te voltojen, zo zet’er Rozeboomen van drie tot
drie voeten onder, welke gy met Doornen tussenbeide zult zetten. Als de Doornen
uit den bloem zullen geraakt zyn, zullen de Rozeboomen daar in staan; doet’er vroegen
en laten in; gy zult dan den gantsen Zomer bloemen hebben, en stof om Roze-water,
Zakjes en Conserven te maken, waar van men geld kan krygen.
In waterige gronden, zult gy Hagen van Wilg, of ander wit hout maken. Gy zultze
op een lyn zetten; ’t kost niets ’t wat aangenaam op ’t gezicht te maken. Gy zult aan
het eind een punt hakken, die gy in den grond zult steken. De Wilg zal zonder wortel
wel vatten. Die heggen hebben niet noodig verdubbeld te worden. Gy zultze dooreen
slingeren, gelyk boven gezegd is, en krommen den enen op den anderen. Men kan
ze van vier tot vier jaren hakken, en de takken zullen dienstig wezen tot verscheiden
werken. De scheuten van een jaar van de witte dienen om te binden, gelyk de Teen.
De schaduwe van die Hagen, strekt in den Zomer ’t Vee tot een Zonnescherm,
welke u dienstiger is, dan Weigrond. Het geeft’er meer Melk van, dan wanneer het
geweid wordt. Gy zult het het malse gras om de koelte zien verlaten. De dieren, hoe
verstandeloos gehouden, weten echter wel wat hun goed zy, en begaan geen overdaad,
Apen, Honden, Varkens, uitgezonderd. Hier van daan komt de Spreuk, dat men een
Ezel zonder dotst niet doet drinken, tot schande van een Mensch, die dikmaal drinkt
en eet met overdaad.
De Weiden van een zynde gescheiden, zult gy ’t gras zo veel en zo weinig doen
ryp worden, als gy wilt. Zo ’t gras te mals is, wordt het eer gegeten, gelyk het warm
brood, maar ’t doet minder voordeel. ’t Maakt den beesten afgang, waar van de Melk
min voedzaam is,en minder Boter geeft.
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Zo ’t gras te lang is, heeft het te weinig sap, de Beesten lusten ’t zo min, als de Mensen
’t brood, dat te oud is en te hard. Dit doet ze minder Melk en Boter opbrengen.
Gy zult, gelyk gezegd is, uw Vee buiten de hitte laten leggen; koelte geeft hun
weigrond. Hunne mest en pis maakt het Land vet, en doet het gras groejen. De
Landman zal de kop van een kleine houte Ryf hebben, waar mede hy den drek der
Schapen, Koejen en Paarden deur ’t veld zal verspreiden, want het gras dat’er om
wast, als ’t niet wordt verspreid, is lang en grof, ’t Vee vertrapt het met de voeten,
en eet het niet af, ’t geen veel verlies is.
Doet de Weiden na de Koejen, van Schapen weiden, zy houden van kort gras, doet
ze ’snachts op ene plaats blyven; hunne mest en pis maakt nog vruchtbaarder, dan
die van hoornvee.
Zo gy ’t gemak van water hebt, zo maakt kleine waterplaatzen, vergaderd daar ’t
water alle dag en nacht in, en haalt ’s avonds in den Zomer ’t Sluisje op, en laat het
veld, dat afgeweid is, door dat middel eens onder loopen. Dus zal een merge Weiland
zo veel wezen, als twe tot Hooiland. Zie vee.
weide. Is een vochtig niet beploegd land, waar in ’t gras natuurlyk groeit.

Verscheiden soorten van Weiden, en wyze hoe men ze maakt.
Men kan zeggen, dat een Landhuis zonder Weiden is als een lighaam zonder ziel:
want van de Weiden komt het grootste voordeel, zo om het Hooi, als om ’t Vee dat
men daar den tyd van den Zomer in te grazen zend.
Men heeft vierderhande soorten van Weiden, te weten; droge, vochtige, klaveren
Weiden, en die van Bourgons Hooi.

Droge Weiden.
De droge Weiden zyn die in een vetten grond zyn gelegen, die wel goed is, en daar
’t gras, of hooi van zelf in groten overvloed groeit, en veel beter dan op andere
plaatsen, daar ’t alleen door ’t besproejen voor den dag komt.

Vochtige Weiden.
Wat de vochtige Weiden belangt, men heeft ze in laagten langs Beken, welke ze
besproejen met hun water om ze vruchtbaar te maken, en zonder welker behulp zy
weinig Hooi zouden voortbrengen; alzo hunne grond zeer licht en droog is, en weinig
in heeft.

Van de wyze om een Weide te maken.
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Ik onderstel, dat men een Landhuis heeft, waar op men geene Weiden heeft, en dat
menze daar maken wil; men moet daar terstond den grond in overweging nemen, die
men daar toe gebruiken wil.
Om een Weide te maken die vochtig is, zoude het nodig wezen, een land te kiezen,
dat vet en sappig van aart is, en waar van de grond van nature vochtig is. Dit weet
men, na dat men niet heel diep gegraven hebbende, daar water vindt. Ook moet het
niet ver van Water, of Beek, of een Rivier, of Sloot, of Wetering leggen: want op
deze plaatzen alleen vindt men een genoegzame vochtigheid voor de Weiden.
Zo men daar en tegen een droge wil hebben, zal ’t genoeg zyn een stuk Lands te
nemen, dat sterk is, of dat ligt is; als’er maar een Buis is, die ze vruchtbaar door haar
water kan maken.
Die twe soorten van Weiden, zullen altyd in een plaats wezen, die afloopt, op
dat’er het water, dat’er opkomt gemaklyk kan afloopen, en daar niet te lang op blyven
staan; ’t geen ze al te zeer zoude verkouden, en ze niet zoude doen schieten, dan
Hooi, dat niet veel docht, en in geringe menigte.

Hoe men den grond voor ’t maken van Weiden moet bereiden.
Na dat men den grond heeft uitgekozen, volgt de manier om hem gereed te maken
op ene wyze, welke we beschryven zullen; men moet ze in ’t werk stellen, zo men
wil, dat ze zal de verwachting beantwoorden; want zo men’er in gelukken wil, heeft
men vyftien, of zestien maanden van node, en niet te doen, dan ’t land om te ploegen
en te bezajen; en zorg te dragen, dat men’er de ploeg niet dan ter bekwamer tyd in
zette, om ’t zo te maken, dat’er het gras zo gelukkig in groeje, dat men’er in enige
jaren gene handen heeft aan te slaan.
Als de Sprokkelmaand is gekomen, en men oordeelt, dat de aarde genoeg bewerkt
is om tot een weide gemaakt te worden, vergeet men niet daar Mist by te brengen en
over te strojen, om terstond met de Ploeg te worden gedekt.
Deze laatste bearbeiding, die men aan ’t Land geeft, heeft twe byzondere gebruiken;
’t eerste is om ’t Land gelyk te maken; ’t is geen Landman, die de wyze niet weet
om ’t te doen; en de twede is om de gestrooide Mest te begraven.

De Mest, die goed is voor Weiden.
Maar laat ons weder na de Mest keeren, eer we tot het zajen komen, en laat ons
zeggen, welke best met den aart van ’t gras overeenkomt.
De eerstgemaake Mest is hier altyd de beste, om datze eerst in den grond gebragt,
veel gras voortbrengt. ’t Geen niet weinig aan de vruchtbaarheid der grond toebrengt.
Die Mest houdt ze vele jaren goed, en de weide, die daar van vet is gemaakt, hoeft
in enige jaren niet bemest te worden.

Van ’t Zaad.
Als de grond wel vlak is gemaakt en de Mest naar behooren gestrooid, zaait men
daar Hooi-
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zaad in, dat heel fyn moet gekoren worden, en ’t rypste, dat men krygen kan, waar
onder men half Haver mengt. Zo ’t Land in Sprokkelmaand te zacht is, en men de
Velden niet kan zajen, om dat men streken heeft, daar het Land niet is te bewerken;
wagt men zelfs tot op ’t einde der maand Maart. Dus zal de aart des gronds overal
doen zien, wanneer ’t nodig zy hem te bewerken. Zo men’er Haver onder doet, zo
geschiet het om zyne moeite niet gans nutteloos in dat eerste jaar te doen zyn, want
zy laat niet na daar wel onder ’t ander Zaad te groejen. Dit vergoedt een groot gedeelte
van de onkoste, welke men gedaan heeft om dat Land tot een Weide te maken.

Hoe men de Weiden moet zajen.
Om te maken, dat de Weiden gelyk gezaaid zyn, na dat men door de laatste bebouwing
’t Land gelyk heeft gemaakt, gedraagt men zich even, als wanneer men Koorn zaait;
en de Zajer op elke trede zyne hand bewegende, als hy zyne rechter voet voortzet,
gooit het Zaad zo wyd als een goede Voorn en vry dik.
Maar gelyk’er geen Veur is, en dat men ’t mis zoude kunnen hebben, ’t zy met
niet te zajen, ’t geen gezaaid moest wezen, of om niet voor een twedemaal te zajen
’t geen reeds was gezaaid, zet men een stokje, waar mede men tekent, als men op ’t
eind van een stuk Land is, waar ontrent de plaats is, daar men ’t Hooizaad gestrooid
heeft, zettende de stok veel eer op ’t geen reeds gezaaid is, als op ’t geen niet is
gezaaid. Dus gaat men voort, tot dat men ’t Land gans van dat Zaad heeft voorzien.
Dit gedaan zynde neemt men een vry zware Eg, waar mede men de Mest en ’t
Zaad onderhaalt, en die men twemaal over het gezaaide kruisling heen trekt. Dit
maakt ze zo gelyk, dat haar niets belet, dat’er de Zeis overgaat, als het op een majen
gaat.

Wat men aan de Velden doen moet, als zy eerst gezaaid zyn.
Men moet niet verwachten, dat men van een Weide, die eerst gezaaid is, al ’t voordeel
trekt, dat men van een Weide haalt, die zedert langen tyd zo geaard is. Want die’er
’t eerste jaar Beesten zoude laten weiden, mogt wel staatmaken, dat arbeid en Zaad
verloren waren, alzo’er niets erger is voor een stuk Weiland, dat eerst is aangelegd,
dan de beet van Dieren; hierom zal men alle moeite doen. om ’t zo te maken, dat’er
geen Beesten opkomen.
Wat het volgende jaar aangaat, men zal niet nalaten ’t Hooi te majen, ’t geen’er
zal voortgekomen zyn, en men zal zo vies niet meer zyn om ’t voor beweiden te
bewaren, alzo’er ’t Vee dan geen kwaad meer aan kan doen; en niet meer dan aan ’t
Land, dat al enige jaren is geweid geweest.

Hoe men Weiden mest, als ze oud zyn geworden.
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Alle Landen verliezen met der tyd hunne vettigheid naar de mate van ’t Gras, dat ze
voortbrengen, of de Peul- en Graan-vruchten die’er op groejen; en zo men door
behulp van de Mest ze van tyd tot tyd niet herstelt, loopt men gevaar, dat het alles
wat’er opkomt, zeer langzaam zal groejen. Om dus de Landen die oud zyn te
noodzaken om nieuwe jeugd te geven, Mest, of strooit men ze om de vier jaren, en
altyd in de maanden van December en Januari, op dat het zout van de Mest, door de
Winter- en Lente-regen ontbonde in den grond zinke; en de Wortels van ’t gras leve
geven, en ze daar na met veel kragt uitschieten.

Aanmerking.
Maar een oude Weide moet met vergaanne Mest worden toegemaakt, en dus gans
anders, dan een nieuwe Weide. Want zo zy eerst onder de Beesten van daan kwam,
en niet gedekt waar met aarde, zoude ze geen tyd hebben om te verteren; en de Majers
zouden ze voor hare Zeissen vinden en mengen ze onder ’t Hooi, ’t geen in den Berg
zeer kwaad zoude uitkomen.

Aanmerking over de Weiden.
Men moet alle Vee uit de Weiden houden, als ’t gras begint te schieten: want het is
schadelyk als het wordt afgeknaagd. Op dat het water dat ’s Winters van de Bergen
komt, ’t gras niet mogt verdrenken, dat nog jong is, graaft men rondom een sloot, ’t
geen ook maakt, dat het Land in een onweer niet onder raakt, als ’t gras hoog staat.
’t Winterwater moet daar en tegen van oude Weiden niet worden afgehouden; alzo
dit niet dan overvloed kan voortbrengen, om dat het water iet vrugtbaars, dat fyn is,
van de landen medesleept, waar door ’t loopt, en dat ’t in zich zelve heeft.
Zo de Weiden kort by een Beek zyn gelegen, en men meent, datze water gebrek
hebben, moet men een Sluisje maken, om’er ’t water mede op te stoppen, en maken
een verlaat aan den kant van de Weide, om ’t daar eens over te laten loopen, zo veel
als onze voorzichtigheid en oordeel ons zullen leeren. Daar na maakt men dat Sluisje
open, om ’t water weder zyne natuurlyke loop te laten krygen.

Wat ongemakken de Weiden overkomen.
Men moet nooit een Varken in ’t land laten komen, om dat het alles met zyne snuit
bederft. De mollen doen veel kwaad aan de weiden, waarom’er zyn, die, om met ene
lap twe vliegen te slaan, als ’t nodig is om te bevochtigen, dit doen met het aankomen
van den dag, den tyd als de Mollen vroeten; wanneer die dieren, bang voor ’t water,
’t geen in hunne holen komt, om ’t water te ontgaan, uit den grond komen, alwaar
ze gemaklyk levendig te krygen zyn. Men heeft nog
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een andere manier om Mollen te vernielen, die ik niet goed vind, hier te openbaren,
om dat’er te veel tyd toe van doen is.

Van Oude weiden.
Gelyk de ouderdom meer dan de jeugd van doen heeft, die van zelfs onderstand kan
missen, zonder welke de ouderdom zoude vervallen; zo is ’t met oude Weiden ook
gelegen; deze moeten meermalen worden gemest, dan de jonge, vooral als men ze
ziet vervallen; en dat ze zo veel Hooi niet meer voortbrengen; of als men ziet, dat’er
Most op de vilt begint te groejen.
Om die Most te verbeteren, als de maand December komt, strooit men daar Weed-as
zo dik over als men kan. Deze as doet zeer veel goed, zo die Most niet verouderd is
in de Weiden; maar zo zy daar zo vast op zit, dat dat middel niets kan uitvoeren; zal
men de voorzichtigheid hebben, van niet te velen, dat dat Land zo onvruchtbaar
blyve; en om nog wat beter te doen, moet men genen anderen weg inslaan, dan het
van aart te veranderen, en het ploegland te maken.
Deze Weide dus vernieuwd, brengt altyd overvloed van graan, den tyd van zes,
of zeven jaren lang voort; wanneer men dat Land weder in Weiden kan veranderen;
dragende daar alle gezegde zorg voor.

Van het Majen.
De tyd zynde gekomen, dat het Gras ryp genoeg zy, om te majen, moet men daar
niet op slapen: want tydverzuim in dien arbeid, is veeltyds oorzaak van veel schade;
en men moet het zo dra niet omver hebben, of men moet het brengen in de Schuur.
Een Regen, een Onweder, is in staat, om verlies te doen; en zulke toevallen zyn in
dat jaargetyde te menigvuldig, om gene rede te hebben tot wantrouwen. Na dat dan
het Land is gemaaid, en liever wat te groen, als te ryp, laat men het Hooi gemaaid
aan ryen leggen, tot dat de Zon het van boven heeft gedroogd; daar na keert men ’t,
en legt het in ’t zwad.
Als dit gedaan is, en men ziet dat het droog genoeg zy, vergadert men ’t aan hoopen.
Dit dient om ’t weder een weinig zagt en taai te maken, om ’t te beter na huis te
kunnen nemen: want als men ’t anders op Muilezels, of Wagens na huis bragt, is ’t
zo breekachtig, dat het knapt, als men ’t op de Vork neemt.
Van daar brengt men ’t na de Schuur, of Berg, als men maar goede zorg gedragen
heeft voor ’t wel by een te halen, en dat het overstromen, of regenwater ’t niet heeft
doen rotten.
Na dit eerste majen komt een twede; maar dit geschiedt maar in vette weiden, ter
oorzake van de vettigheid en natuurlyke vochtigheid, die daar in overvloedig gevonden
wordt; en dit twede Hooi noemt men Nahooi, en in ’t Frans Regain, ’t geen men in
September maait.
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Hoe men goet Hooi wint.
’t Nahooi van alle Landeryen is meer, of min goed, na dat men’er meer, of minder
zorg voor draagt, en na dat men ’t heeft laten weiden; maar in de plaats van weiden,
zendt men na ’t eerste hooijen de Beesten in ’t Hooiland, welks gras men dan noemt
Etgroen.
Om dan de Velden te helpen een goede Etgroen voortbrengen; zo men de
gelegenheid van een Beek heeft, moet men ze ten eersten besproejen, gelyk boven
is gezegd, na dat’er het Hooi uit is gehaald, onderstelt dat het droog weder is: want
anders was die moeite onnut. Men zal met dat besproejen zo menigmaal voortgaan,
en dat op een tyd, als men ’t goed oordeelt, tot dat het de tyd van majen wordt, ’t
geen gemeenlyk half September geschiedt.
Gelukkigen zynze, welker Weiden op een goeden grond gelegen zyn, om dat men
een goed Huisvader daar voor een Naoogst zo veel Hooi ziet uithalen, dat hy’er zyne
Beesten den gantsen Winter mede voeren kan; voor al zo men, om het te winnen
zorge gedragen heeft, die daar toe nodig is.

Van de Hanekammekens, Sainct Foin.
Zie daar een derde soort van Weiden, waar van ’t gras zonderlinge kragten heeft; en
dat, wat den grond aangaat, gans anders dan ’t voorgaande geaart is; want het eerste
heeft, gelykwe gezegd hebben, vetten grond, die vochtig en aan een Beek gelegen
is van doen; daar dit laatste niet dan droge steenige grond vereist, die op Bergen is
gelegen.
De grond, die men tot Klaverweiden maken wil, heeft zo veel tyds niet van doen,
als die men tot Weiden wil maken. Driemaal ploegens is genoeg, waar van het laatste
het gelyk maakt. Om’er het zaad in de maand van Maart in te gojen. Zie
hanekammeken.

Wanneer men de Hanekammekens Sainct Foin maait.
Als de Hanekammekens in een magere grond, die hun de beste is, gezaaid zyn, die
grond wel is bearbeid, en men daar geen zaad aan gespaard heeft, kan men hopen,
dat men daar van zal krygen, ’t geen goed is om Vee de kost te geven.

Van de Klaveren, of ’t Bourgons Hooi, Klaverrups, Luzerne in ’t Frans,
Medica in ’t Latyn geheten.
’t Vierde soort van Weiden, waar van we te spreken hebben, is daar men Bourgons
Hooi, Klaverrupsen, of Luzerne zaait. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
Beschryving. ’t Is een gewas, waar van de steel ter hoogte van twe voeten groeit,
rondt recht tak-
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kig is, vooral van boven. De bladen staan aan drien, als de Klaveren. De bloemen
zyn als die van Peulvruchten, van Violet-purper. ’t Zaad is wit, als een Nier van
gedaante, en wordt in de vruchten gevonden, die na de bloemen volgen, en welke
uit twe stukken bestaan, die door banden aan een zyn, een gerolde band uitmaken,
die op malkander legt, gelyk een Fret, of Kurketrekker.
Plaats. Men teelt die Plant in ’t Veld, vooral in Provence, Dauphiné en Languedok.
Eigenschappen. ’t Afziedsel van dit kruid, is Pis-afzettend, en om de hitte van ’t
bloed te matigen. ’t Is goed om ’t Vee te voeden, gelyk we naderderhand zullen
zeggen.

Hoe men de Klaverrups teelt.
Men teeltze van zaad. Zy vereist enige voorhoede, zo omze te zajen, als majen, als
’t Vee te geven.

Van ’t Land, goed voor de Klaverrups.
Om te maken, dat deze Klaver wel groeje, moet men eerst een plaats en grond kiezen,
die’er goed voor is.
Wat het Land belangt, dat moet van ’t beste wezen; maar men moet altyd verdacht
zyn, dat het zaveriger, dan kleyachtig moet zyn; en eer licht, dan zwaar; en vlakke
gronden zyn’er altyd de beste voor. Dit soort van plaatsen zullen een weinig hellende
liggen, op dat’er ’t water afloope, dat het zoude doen verwelken, zo het’er op bleef
staan, en daar op kwam te stinken.

Wat grond de beste voor de Rupsklaveren is.
Wat de manier belangt van den grond te roeren en bereiden, om’er ’t Klaverzaad in
te ontfangen; men heeft niet dan de Voorschriften te volgen, welke men van de wyzen
geeft om den grond van een Wei wel te bereiden, die te volgen, en dan zal ’t niet
missen, of men zal wel doen.
Als deze grond wel is bearbeid, van alle wortels en anders gezuiverd, dat daar
schade aan kan toebrengen; en zelfs de Boomen, die’er om twe redenen niet in moeten
gelaten worden; om dat deze Klaver de vettigheid van den grond met niemand deelen
wil; en ten twede, dat die, welke in de schaduwe wast, nooit zo goed van sap is, als
die in de Zon groeit.
Zo gy uwe Klaver in een grond doet, waar aan de natuur niet ondankbaar ontrent
alles is geweest, datze goed kan maken, zal ’t veel moeite en Mest sparen: maar zo
in tegendeel de grond, welke gy daar toe schikt, verbetering vereist, moet gy op ’t
volgende acht geven.
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Gy moet weten, dat de Mest, die niet wel verrot is, aan ’t verbranden van ’t zaad
der Klaveren onderhevig is; en dat niet te min zonder Mest, een ligte grond, daar
weinig in steekt, niet veel voordeels daar aan zal doen.
Ik wilde dan, dat zy, die werk maken van een Klaverweide te maken, na het
onderzoek van den aart der grond, zo dra men de grond daar toe begint gereed te
maken; dat hy, zeg ik, een hoop Mest, zo groot, als hy genoeg oordeelt, by een doet
leggen, tot dat hy denkt, dat de tyd is geboren, waar op hy ze moet gebruiken: want
men kan zich verbeelden, dat twaalf, of dertien maanden, om’er de hitte van te doen
vergaan, genoeg kunnen zyn, om ze zo verrot te maken, als nodig is, om ze tot mesting
van een Klaverland te gebruiken.
Of wil men deze voorhoede niet gebruiken, men hebbe verscheiden hoopen aarde
met de lange hand te ruste gelegd; dit is evenveel. Dit soort van Mest over al in
menigte door dat Klaverland gestrooid, zal veel goeds doen.
En zo men noch ’t een noch ’t ander heeft, raadt men veel eer, dan tyd en zaad te
verliezen, de Klaver niet te zajen, voor dat men ’t een, of ’t ander heeft; want daar
Mest, die vers is, toe te gebruiken, is gevaar te willen loopen van ’t grootste gedeelte
van ’t zaad te verbranden.

Van den tyd van Klaver zajen, en de menigte van ’t zaad, die men daar toe
gebruiken moet.
De Klaverrups vreest de koude in ’t begin. Dit is de rede, waarom men ze half Maart
eerst zaait. De manier van zajen is even, als die van Weiden, daar steekt geen ander
geheim in, en ’t zaad bevindt zich daar zeer wel by. Wat de menigte belangt, die men
in den grond moet gojen; zullenwe zeggen, dat alzo ’t zaad uitnemend kleen is, ten
aanzien van ’t koorn, men daar niet dan het zesdedeel van nemen zal; dat men met
drie dikke vingers zal nemen zo veel men kan, om tot onkruid gene gelegenheid te
geven om te groejen in kale plaatzen, alzo dat onkruid onderhevig is’er veel belet
aan te geven.

Gewigtige aanmerking.
Om te maken, dat de Klaver wel gelukt, en te beletten, dat grote hitte ze niet doet
verbranden, als ze gezaaid is; zo neemt Wikken, of zwart Koorn, of Boekweid en ’t
zaad van Klaveren, zo veel nodig is, om zo veel gronds te bezajen, als gy wilt
gebruiken, maar de Klaver moet niet dan ’t vierde deel van al dat zaad uitmaken; dat
is, dat zo gy vier Schepels van ’t zaad van noden hebt, dat gy daar niet dan een van
de Klaveren toe van doen hebr; Mengt alles onder een, en zaait het dun.

De tyd van ’t majen der Klaveren.
’t Enige kenteken van den Maaityd der Klaveren, is hare bloei; ziende wel toe, dat
het dan ook goed weder zy.
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De Klaver wordt vier-, of vyfmaal ’s jaars gemaeid, als zy in een goeden grond
gezaaid is, en de Zonnehitten groot zyn.
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Men moet weten, dat het eerste jaar, dat men de Klaverweide gemaakt heeft, men
ze zo menigmaal niet maait, als wanneer ze twe, of drie jaren begint te krygen, om
datze dan de genoegzame hoogte nog niet heeft gekregen.
Als zy in haar derde jaar gaat, geeftze overvloed van voeder, en deze vruchtbaarheid
duurt van twe, tot twaalf jaren toe, wanneer de Klaver begint allengskens, wegens
ouderdom, af te vallen.
Men heeft reeds gezegd, dat men een mojen dag moet kiezen, om de Klaver te
majen, en wy herhalen ’t hier om deze twe redenen. De eerste is, op dat de hitte der
Zonne ze te eer droge, als zy is gesneden; en de twede, om dat het nodig is ze wel le
keeren om en t’om, alzo ze van nature dik en in een geward is, ’t geen men op een
anderen tyd niet kan doen.
Dit soort van Hooi dikmaal te keeren is iet, dat daar zeer nodig aan is, om ’t drogen
te verhaasten, op dat het binnen korte niet aan ’t broeije rake, ’t geen een ongemak
is, waar aan ’t lichtlyk geraakt: maar om dat het dan schielyk van de Klaverbeemd
afgenomen wordt, welke het veel belet weder uit te schieten, zo ’t’er wat lang op
blyft.
Men moet de Klaver, gans anders, als ander Hooi, nooit op ’t veld laten, als ’t
regent; hoe zeer ze ook eerst mag wezen gemaaid, maar men moet ze brengen op
een overdekte plaats, om ze daar verder te drogen; alzo dit kruid om een weinig
vocht, die daar in is gebleven, niet zal schimmelen, en om met voordeel de
Klaverweide, van ’t geen ze schaden kan, te ontlasten.

Dieren, die aan de Klaverweide schadelyk zyn, en de middelen om ze te
vernielen.
Zo de Natuur vermaak heeft gehad om Dieren voort te brengen, die van allerleije
planten vyanden zyn; zo ontbreekt het ook aan gene uivindingen, om ze om hals te
helpen.
Terwyl de grootste hitte op het twede is, dat de Klaver voort brengt, komen’er
gemeenlyk zekere Rupsen die zwart zyn, en alles zouden vernielen, zo men voor dat
ongemak gene zorge droeg.
’t Enigste Hulpmiddel voor dit ongeluk is dit Kruid ten eerste te majen, als men
vindt, dat de uitersten wit worden, zonder te wachten tot dat het in den bloem staat;
dit verdorren komt het over, zo dra, als dat ongedierte het begint te kwetzen; en zo
dra dit Kruid omver is, beginnen die Rupsen te sterven, zonder dat’er een overblyft.
Dus de Klaverweide van die ziekte hebbende genezen, doet men ’t Kruid in overvloed
voor de derdemaal schieten.

De tyd, wanneer men ’t Klaverzaad oogst.
’t Zaad der Klaveren is uitnemend klein, en vervat in zyne Peultjes, die men op zyn
tyd moet weten te snyden, op dat het niet wegrake. Men oogst het jaarlyks, zo men
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wil, maar men moet het niet eer oogsten voor het twede jaar na het zajen; anders
zoude het geen tyd aan die Klaver gegeven zyn, om sterk te worden.
Als men dan ’t Zaad wil vergaderen, zal men altyd letten, dat men ’t niet dan van
de derde scheut doe van dat jaar, daar men in oogsten wil. Dit doen is oorzaak, dat
men dat jaar eens minder maait als anders, om dat men ’t kruid dan moet laten hard
worden; en ’t Kruid tyd geven om volmaakt te worden in de Aautjes, welke men
zachtjes met Sikkels snydt.
Maar om te maken, gelyk we boven hebben gezegd, dat dit Zaad niet verloren
rake, moet men ’t oogsten zo dra ’t begint dag te worden, en leggen de Aautjes op
een lake.
Van het Veld, daar men ’t afsnydt, brengt men ’t in de Zon, en als men merkt, dat
het genoeg is gedroogd, dorst men ’t lichtjes met de Vlegel; daar na want men ’t, om
’t van ’t Kaf te scheiden; en dit gedaan zynde neemt men dit Zaad, ’t geen men
bewaart, tot dat men ’t gebruiken wil.
Na dat het zaad geoogst is, blyft het kruid nog over, waar aan ’t vast is geweest.
Dit moet men dan terstond majen, om de Klaver te noodzaken om weder nieu als te
voren te schieten.
’t Kruid, waar van ’t zaad gesneden is, is inderdaad zo lekker noch sappig niet,
als ’t geen men gemeenlyk maait, om dat zyne fynste deeltjes, in ’t zaad verspreid
zyn, ’t geen ’t genoodzaakt is voedsel te geven. ’t Is zo niet, dat dit kruid nog niet
zeer goed is, om aan ’t Vee te geven; waarom men ook zorg moet dragen, dat het
wel binnen komt.

Hoe lang een Klaverweide duurt.
Wy hebben reeds gezegt, dat een Klaverweide tien, of twaalf jaren duurt, en kan ook
vyftien en meer jaren bereiken. Schoon Plinius voorgeeft, datze tot dertig jaren kan
duren, de ondervlnding heeft ons echter, sedert vele jaren, geleerd, dat dees grote
Natuurkenner, naar allen schyn in een tyd geleefd hebbe, waar in de natuur des gronds
zyne volle kracht had, en dat hy gene Klaverweiden kent, dan die zonder enige hulp
te dier tyd alles van zelf en in overvloed voortbrachten: maar terwyl we tans zien,
dat die natuur verzwakt is, kunnen wy het daar voor houden, dat, na twaalf, of vyftien
jaren op zyn meest, de Klaverrups gene, dan grove en lange wortels heeft, die niets
voortbrengen, dat deugd, en die we daaglyks op ’t oog zien vergaan.

Wat men doen moet, als deze Klaverrups te oud is.
De ene om de Klaverrups te vernieuwen, als zy niet meer in staat is om te dragen,
doen de aarde met de Spa roeren, leggenze op kleine hoopen om ze mulder te maken,
als’er de Winter is over
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gegaan. De eerste bearbeiding geschiedt in de maand van September, en blyft dus
tot in de maand van Maart, wanneer men den grond gelyk maakt, tot een twede
roering, om’er de Klaver in te zajen.
Anderen die verstandiger zyn, gebruiken het zelfde stuk Lands niet om die
Klaverkamp te verversen; maar maken een nieuwe op ene andere plaats van hunne
Landeryen, welke ze kiezen, en gereed maken, gelyk boven is gezegd. Dit maakt,
dat zy zich dikmaal in huune verwachting bedrogen vinden. Terwyl deze hunne
rekening by de manier bevinden, welke ze gebruiken.
Men heeft’er ook die de Klaverkamp, als zy te oud is geworden, in een Wei
veranderen; maar dan moet die Klaverkamp op den kant van een Beek gelegen wezen,
waar uit men water, door opstopping daar over kan laten loopen. Als dit geschiedt,
verrotten de wortels, en brengen een bastert Klaverrups voort, ’t geen een kruid is,
dat wel na de Veldklaver gelykt, welke in de Weiden groeit, en een goed deel uitmaakt
van ’t geen men goed Hooi noemt. Men met zich erinneren, dat’er gezegd is, dat
men om’er dus mede te leven, de Klaverkamp aan een Beek moet gelegen zyn, want
ander zoude het mis zyn, ze op deze wys in een Weide te willen doen verkeeren.
Maar zo de gelegentheid van ’t land, en de nabyheid van ’t water dit toelaat, is ’t
voordeeliger daar een Weide van te maken, dan ’t tot het zelfde weder te brengen,
dat het was. Alzo dit soort van Weide veel opbrengt, en vry lang in dien staat blyft.

Wat gebruik men van de Klaverkamp moet maken.
Zo men zo veel werks maakt van dit gewas te telen, ’t is niet zonder ’t voordeel, dat
men’er van trekt; alzo een Merge Klaveren driemaal meer als Weide waard is.

Hoedanigheden van de Klaverrups.
Dit kruid is zeer voedzaam, dit maakt dat, als men ’t den Beesten tot Voeder geeft,
men enige voorzorge moet dragen, zonder welke men in grote ongemakken vervallen
zoude, als men ’t middel meende gevonden te hebben, om winst te doen.
Dit soort van Hooi is zeer goed voor Hoornvee: maar men moet weten hoe men
’t geven moet. ’t Alleen en te dikmaal geven zoude ons in een gevaar brengen, als
men’er ’t minst om dagt: namelyk, van verstikken, om dat dit voeder te zwaar is van
voedsel, als het met te veel voordeel in ’t lighaam van die dieren werkt. Het maakt
de deelen daar van zo sponsachtig, dat het opgeblazen maakt, voor al de buizen, die
tot de ademhaling behooren; en derhalven moeten de beesten, by gebrek daar van
sterven, zonder daar enig hulpmiddel aan toe te kunnen brengen. Velen noemen dit
soort van ongemak, Droes.

Wat zorge men dragen moet, om de Klaveren aan de Hoornbeesten te geven.
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Om die ongemakken voor te komen, zie daar, waar men zorg heeft vóor te dragen,
als men’er ’t Veê mede voert.
Vooreerst moet men ze die Klaver niet geven, of men moet’er half Stroo onder
doen.
Ten twede moet men wel zorge dragen, dat men ’t hun niet geve, als ’t nog groen
is: want men zegt, dat het Veê daar aan gewaagd zoude zyn: maar men moet het daar
mede niet voeren, dan als ’t droog is, en dan nog matig.

Voorhoeden die men gebruiken moet, als men de Klaverrups aan de Paarden
wil geven.
Dus is ’t met de Paarden niet gelegen, waar aan men’er te veel van kan geven, en
die daar in den tyd van acht, of tien dagen vet van worden; zo men ze daar hun voeder
van geeft; inzonderheid, als ’t kruid van de eerste snede is. Niet dat het volgende ze
ook niet in goeden staat houdt, alzo men met stoutheid kan zeggen, dat het hun voor
Hooi en Haver dient.
Zy die Klaverweiden hebben, bedienen zich dan van deze onderrechtingen, zo
zy’er alle voordeelen van willen halen, die men’er van verwachten kan. Dit Hooi
matig en voorzichtig in den Winter aan ’t Vee gegeven, doet veel tot herstelling van
’t Vee, dat vermoeid is, en om magere vet te maken, en de Koejen veel Melk te doen
geven.
’t Is ook van groten dienst om Vullens te fokken, en om’er de Kalven wel te doen
uitzien, en om de Lammeren wel te voeren. Dit Voeder versterkt die Dieren, maakt
ze levendig en steltze in staat, om grote kouden te kunnen verdragen.
Men kan uit het gezegde afnemen, hoe dienstig een Klaverkamp zy aan een
Landhuis, en ik geloof, dat’er nimand zy, die een weinig op zyn voordeel is gezet,
die geen lust moet krygen om’er een gereed te maken, als zynde het een behulp, waar
van hy een groot voordeel moet genieten.
Aanmerking. I. De Wikke, zegt men, komt zeer wel met de Klaverrups over een,
dit maakt dat ze by malkander geen kwaad doen; maar in tegendeel, terwyl de Wikken
schaduwe aan de Klaver geven, bewaart ze die voor ’t branden van de Zon, zonder
dit behulp zoude ze zelde voortkomen.
Vreemd kruiden zyn vyanden van de Klaverrups, en vernielen ze, zo men geen
zorge draagt, dat men ze uitwiedt, daar is geen tyd daar toe gesteld, want zo dra men
ze ziet moet men ze uithalen.
De Vader des Huisgezins zal letten om te maken, dat een Klaverkamp lang mogt
duren, dat hy daar nooit Vee in laat loopen: want niets is’er kwader voor, dan de beet
van Dieren.
Alle Gevogelte moet’er uitgehouden worden, als de Beesten, die ze meest
beschadigen, als men ze daar in laat loopen. En om ze van die gevaren
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te behoeden, moet de Vader des Huisgezins ze met een haag laten afsluiten; alzo de
Klaver waard is, dat men’er die moeite voor doet, om dat het ene van de grootste
inkomsten is, die men van een Landhuis, ten dienste van ’t Véévoeder, kan halen.
wel afgaan, of beau partir in ’t Frans, is een Kunstwoord van de Manege. Dit zegt
men van een Paard, dat met moed van de hand recht uitgaat, zonder dat het noch na
de ene noch na den anderen kant na zyn heengaan, afloopt, tot dat het stil staat.
wen is een Gezwel van byzonder soort; waar van de stof in een beurs, of vlies besloten
is; de-stof is, of slymig, of waterig, of lymig.
Men heeftze van driederhande soort. Men heeftze daar een soort van Vet, of Spek
in is, daar men steentjes, of beentjes in vindt en andere harde dingen. De stof die
men in ’t twede soort vindt, gelykt wel na Pap; en die van ’t derde, heeft de kleur en
styfheid van Honig.
Remedien. Alle die drie soorten van Wennen kan men in ’t begin genezen, door
ze menigmalen met de hand te vryven, en ze door dit middel heet te maken, zy
ontbinden zich, en verteren dan wel haast; of men legt’er de volgende Pleister op.

Pleister voor Wennen.
Neemt twe oncen Gom Ammoniac, zo veel Sagapenum. Doet het in een verglaasde
pot smelten, met een half pint Wynazyn; na dat het door een lywaat is geloopen, of
door een Stemyn, zet het dan weder over ’t vuur tot dat’er de vocht uit is verteerd.
Doet’er daar na een once Antimonie by, die wel is gestooten, en die men’er deur
roeren zal, tot dat de Pleister koud is. Smeert ze op een Schapevel, ter dikte ontrent
van een halve Ryksdaalder. Men hoeft ze niet meermalen dan twe, of driemalen ter
maand te veranderen.
Zo men de Wennen heeft te oud laten worden, is ’t kortste middel ze met het
Lancet, of met het Schroei-yzer te openen; en na dat’er de korst is afgevallen, moet
men’er een lood plaatje op leggen, dat met Kwikzilver gevreven is; Men legt’er
Egyptiacum op, of rode Praecipitaat.
II. Neemt wilde Engelwortel, steel en bladen, vryft ze maar met de hand aan stuk,
legt ze met een lywaat daar op, en laat ze daar enige uren op, en gaat daar mede den
tyd van veertien, of vyftien dagen voort.
III. Doet de Diapalmpleister in een weinig Rozen-olie smelten; doet daar het
derdendeel Ceruis in, die door een Temis is gezift. Als alles is gesmolten, maakt’er
een pleister van, die gy op een leer zult smeren, ter dikte van een vinger. Die pleister
moet groter dan ’t gezwel wezen. Legt ze op ’t ongemak, en bindt ze daar met een
band en een vierdubbeld gevouwen Servet op. Laat’er die Pleister vier dagen op, en
neemt ze’er daar na af; en ze wel afgeveegd hebbende en gelyk gesmeerd zult gy ze
daar weder opleggen. Gaat daar dus mede voort tot dat het gezwel is verdreven.
IV. Neemt de Most van een oude Eike boom, doet ze met rode Wyn koken, vryft’er
het gezwel mede en legt’er een pleister over heen.
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V. Neemt een dozyn rode slakken, stoot ze, mengt ze met zwarte Zeep en legt ze
daar op. Legt dat soort van Pleister op het ongemak, waar op gy ’t laten zult, tot dat
het gezwel is verdwenen; ’t geen in weinige dagen moet geschieden.
Ten aanzien der Wennen, die verzuimd zynde zeer groot zyn geworden, men zal
zorge dragen, dat men daar niet aanrake, want dit zoude gevaar loopen, zynde’er
niets dan ’t openen door een bekwame Chirurgyn, die ze kan genezen.

Ander middel dat nooit gefeild is.
Stoot kleefkruid Asperugo, of Aparine met Varkensreuzel, en maakt daar een pap
van, welke gy op de Wen leggen zult. Dit middel is ook goed om de koude Klieren
te genezen. Dioscorides heeft zich daar van gelukkig bediend.

Anders.
Laat zwarte Zeep in Brandewyn smelten, en smeert’er de Wen mede.

Anders.
Windt Zuring in twe, of drie natte papieren, en laat ze onder de as braden; laat daar
na de as nog gloejend door een grof Lywaat, of een grove Temis ziften, en na dat ze
zyn zo koud geworden, dat gy’er uwe hand in steken kunt, zult gy ze met uwe gebrade
Zuring mengen en’er ene pap van maken, welke gy op de Wen zult leggen, het welke
gy vier, of vyfmalen zult herhalen.

Anders.
Doet kleine Salie, of gemene Salie der Thuinen, in de beste rode Wyn koken, die gy
vinden kunt. Wast de Wen met dat afziedsel, terwyl ’t nog warm is, den tyd van
zeven, of acht dagen, vyf, of zes malen op een dag. Legt’er ook eens Pap op, van die
kleine Slakjes die op de Boomen kruipen. Men moetze met hunne huisjes stooten.

Anders.
Wast de Wen met de Pis van een gezond Mens, daar gy te voren een vingergreep
van gemeen zout zult in gedaan hebben.

Oud beproefd middel.
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Neemt drie ponden as van Wyngaardhout, van Eiken en Vygeboomen; een halve
hand vol Laurierbeijen, met zo veel Arabise Staechas en Camille-bloemen. Laat alles
in een Chopyn witte Wyn koken, tot op een derde verminderings. Laat het
[illustratie]
[Plaat 77. pag. 1337. WERPNET. F. de Bakker fecit, 1742.]
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daar na met sterk persen deurzygen, en doet’er een drachme gestoote Zwavel in
smelten. Gy zult een Spons in dat afziedsel nat maken, en leggenze ’s avonds en ’s
morgens op de Wen. Daar na zultge een Smeersel met vier oncen Olie van Salie, en
zo veel Voslenvet mengen. Drie dragmen Iris, en zo veel gestoote Neutmuskaat, met
twe once Sagapenum, Bdellium, Opopanax, welke gy in de Olie en ’t Vet zult smelten.
Doet’er zo veel Was by, als nodig is om ’t tot ene dikte van een Pleister te brengen.
Men moet het op een stuk Leêr smeren, leggen ’t op de Wen, en alle drie dagen
veranderen. Deze Pleister verdryft het Gezwel in minder dan een maand.
wenkbraauwen, zyn die deelen des voorhoofds, boven de oogen waar op ’t haair
komt; men moet ze met Geiten-, of Bokkegal smeren om ze te doen afvallen. Dit is
het beste, en in weinige dagen, zo men voortgaat, zullen ze uitvallen.
werkhuis. Manufacture, is ten aanzien van ’t gebou een huis, of liever een lighaam
van gebouwen, daar men verscheiden Verblyfplaatsen, Zalen, Werkhuizen en
Galleryen, of Winkels en Pakzolders in heeft, waar in Werklieden onderhouden
worden, die elk hun byzonder werk hebben, aan Lakens, Stoffen, Kanten, Lywaten,
enz.
werpen is een spreekwys, die van sommige dieren gebruikt wordt, die jongen krygen.
werpnet, is een Net, waar mede men Vissen vangt. Men maakt het dus.
Men heeft twe soorten van Werpnetten. ’t Figuur hier toe behóórende is ’t
gemeenste en minst verwarde. Alzo dit Net niet gemaklyk te maken is, hoop ik, dat
de volgende onderrechting niet onnut zal wezen voor zulken, die zullen willen werken.
Men zal ze opzetten met twaalf Mazen, elke van twe duimen lang. Men breidt dit
Net in ’t rond. Men moet tien ryen Mazen op het zelfde houtje maken, waar mede
men opzet; daar na een nemen dat een achtste duim kleinder is, om nog tien gangen
te maken, die kleinder dan de eerste zyn; houdende deze verandering van houtje om
de tien gangen tot het eind van ’t Net toe, dat aan de kleine Mazen omlaag zo wyd
van Maas zal wezen, dat men’er een ping kan in steken; zo men de Mazen op die
wyze laat verkleinen; om dus de kleine zo wel als grote Vissen te vangen. Naar mate
dat gy voortwerkt, moet gy om de zes Mazen meerderen, op de twede gang na ’t
opzetten; maakt de derde zonder meerderen. Doet’er daar na nog een meerderen op
de vierde gang, en werkt op de vyfde zonder meerderen, en op de zesde meerdert;
doet dus met de andere tot dat het Net hebbe negen voeten hoogte; zo gy niet moet,
of wilt vangen dan grote Vissen, zo verandert niet van houtje, dan om de vyftien
gangen Mazen.
Het Net moet van goed driedraads garen gemaakt worden; en als ’t gemaakt is,
moet men ’t laten Tanen, en toetuigen met Tou en Loot, op de volgende wyze.
Neemt twintig, of vyf en twintig op zyn minste, lode Ballen, naar dat het Net groot
is, die zo groot zyn als een Musketkoegel, en alle deurboord, gelyk de Kralen van
een Paternoster, om ze aan een toutje van matige grootte te kunnen rygen; en zo
menigmalen als gy een Koegel zult hebben aangeregen, zo doet een knoop in ’t Tou
tegen die Koegel aan, en maakt’er nog een knoop in, zo dat’er altyd een tussen twe
Koegels is; en ’t geheel na een Paternoster gelykt. Na dat gy een kettlng naar de
grootte van ’t Net zult gemaakt hebben; zult gy moeten de twe einden van die ketting
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aan een knoopen, en met een Naald met tou bewonden die ketting, dus aangeregen,
vast maken rondom aan ’t eind van ’t Net.
Dit gedaan zynde, neemt een deel toutjes van vyftien duimen lang; en maakt die
van voet tot voet vast aan de ry Mazen, met een zwarte streep op achtien, of twintig
duimen hooger dan de gezegde ketting, aangewezen; en als die daar allen zullen aen
vast geknoopt zyn, zult gy het tou met lode Ballen opligten, om ze ook te binden,
van voet tot voet, aan ’t ander eind van ’t toutje; zo dat’er niet meer dan negen, tien,
of elf duimen lengte tussen gezegde streep is, tot aan ’t einde EGNOPQC. Door dit
middel zal ’t Net een beurs, of buik rondom maken, die wel gelykt naar de twe
plaatsen, getekend met de letters EFA. en CED. In deze buik zal de Vis gevangen
blyven. Deze toutjes zyn vry wel door de zwarte streepjes aangewezen. Daar en
boven zal men aan de punt, of ’t eind van ’t Net letter R. een tou van drie, vier
vademen vast maken, met een lus S. om om den arm te kunnen doen, en’er het
Werpnet mede op re halen.
Wat het ander soort van Werpnet belangt, ’t geen in de Figuur, die hier nevens
gaat verbeeld wordt; zy wordt gemaakt op de zelfde wys als die boven is beschreven,
maar zy wordt op ene andere wyze toegetuigd.
In de plaats van een Tou aan ’t eind van ’t Net vast te maken, waar by men ’t
opgezet heeft, moet men daar een grote Ring van koper, zo groot als een Ping, of
van hoorn, aan vast maken, die negen linien breed is, ’t geen drie vierde van een
duim uitmaakt.
Rondom aan dezen Ring zal men de twaalf eerste mazen van ’t opzetzel des Nets
vast maken; waar na gy’er aan zult voegen de ketting met Koegels, die rondom om
laag hangen, XYZABCD. Daar na moet men aan die ketting vast binden sterke toutjes
van zes voeten lang op de plaatzen, aangewezen met de letters XYZABCD. zo datze
een voet van den anderen zyn. Deze toutjes moeten alle op malkanderen zyn geknoopt,
en aan ’t eind van een tou F. vastgemaakt, dat door de Ring V. gaat. Deze toutjes
worden door de rechte lynen aangewezen, die van de ketting komen, om door de
Ring V. te komen; zo dat men, trekkende by het tou aan ’t einde, als ’t Net is
uitgeworpen, alle de plaatsen door de letters XYZABCD. aangewezen, op een hoopje
digt by den andere zullen geraken, en dat de Ring V. zal kunnen vallen,
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tot op de ketting. Door dit middel zal ’t Net als een Beurs gesloten zyn, zonder dat’er
een Visje zal uit kunnen geraken, dan die, welke deur de mazen kunnen.

Hoe men ’t Werpnet werpt.
Men moet de linker arm deur de lus van ’t Tou steken, dat aan ’t eind van ’t Net, of
toutje vast is. Neemt daar na ’t gantse Net in de zelfde hand; op ontrent twe voeten
na omlaag; men neemt een derde daar van met de rechter hand, en legt het op de
linker schouder, of neemt een deel daar van in den mond. Daar na neemt men een
ander derde, dat men met de rechte hand neemt, en laat het overige hangen.
Dit gedaan zynde houdt men zich overeind, komt na de plaats daar men ’t Net wil
werpen; men staat vast op zyne voeten, draait zich wat na den linkerhand; en zich
schielyk omkeerende naar de rechter hand, werpt men ’t Werpnet geheel zo in ’t
water, dat het open eind daar in nedervalt. Dit Net valt, ter oorzake van ’t lood, waar
van ’t is voorzien, op den grond van ’t water, en sluit’er al de Vis in, die’er onder is.
In ’t werpen van ’r Net moet men zorge dragen, dat het aan de knoopen niet blyve
haken; ja men mogt’er liever gene aan zyn lyf hebben; want zo’er een aan kwam te
haken, zoude men’er ligt mede in ’t water gerukt worden door de zwaarte van ’t lood.
Voorts wordt’er tot het Werpnet veel behendigheid vereist.
wespen. Zie honigby. Steek van wespen. Zie steek.
wever, Is een, die van Gaarn Lywaatten, of andere Stoffen weeft.

De plichten der Weveren, Wolkammeren, Kaarteren, en Spinsteren.
De Wevers en anderen zullen hun goed behouden en vermeerderen, zo ze hunne
plichten volvoeren, en getrouw zyn in ’t volgende. Want Ap. Paulus zegt in zynen
I. Brief aan Timoth. Cap. IV. vers 9. Dat de Godzaligheid tot alle dingen nut is,
hebbende de belofte van dit en ’t toekomend leven.
I. Zo ze voor ’t verkoopen van hun Garen, of het t’huis te brengen, ’t hebben
vochtig gemaakt; of enige andere kunsjes gebruikt hebben, om ’t zwaarder te maken,
moeten ze de schade vergoeden, S. Thom. Supra q. II. Art. 2. in Corp.
II. Zo zy ’t Gaarn, of de Wol, of Vlas veranderd, of vermengd hebben, dat men
hun gegeven heeft, zyn ze genoodzaakt de schade te herstellen, welke ze de luiden
hebben aangedaan, die ’t hun gegeven hadden. Id Supra.
III. Zoze de stoffen zwaarder hebben gemaakt, en daar toe gedaan ’t geen men
hun heeft gevergd, Id Supra.
IV. Zo zy Gaarn genomen hebben, hoe weinig ook, met oogmerk om daar van een
hoopje by een te krygen, hebbenze gezondigd, en zynze genoodzaakt om daar van
vergoedinge te doen; zo zy daar iet van belang van by een gekregen hebben, S. Thom.
Supra q. 661. Art. 6. ad. 3.
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wezen. Zie aangezicht.

Voor de Roodheid, Opdrachtigheid en Puistigheid van ’t Aangezicht.
Neemt bloem van Zwavel met wat Ceruis. Doet die drogeryen in een Popje, laat het
enigen tyd in een laauwe Verjuis weeken, gebruikt die vocht om daar des avonds,
eer gy na bed gaat, ’t aangezicht mede te betten. Dit is beproefd.

Voor de Puisten en wild Vuur.
Neemt zo veel Varkensvet als Bloem van Zwavel, mengt het onder een, doende daar
by een genoegzame menigte van gedestilleerd water van Varen en bloemen van
Persikken; maakt’er een soort van Smeersel van; smeert daar uw aangezicht mede
alle avonden eer gy na bed gaat, tot dat gy volkomen zy genezen.
Om dit Wildvuur te verdooven en verdryven, kan men’er opleggen gestootten
Schelkruid; dat eerst is geplukt.

Ander voor de Roodheid van ’t Aangezicht, en andere deelen van ’t lighaam.
Doet den tyd van vier en twintig uren anderhalf dozyn Eijeren in sterke Wyn-azyn
trekken. Als het trekken is gedaan, zo breekt de Eijeren in stuk, in de Wyn-azyn, en
mengt alles onder een, en doet’er een once gestooten zaad van Mosterd by. Destilleert
daar na de stof in een glazen Kolf; zo zult gy een water hebben, ’t geen voor de
Puisten van ’t aaugezicht uitnemend is. Men moet ze wassen met een wit lywaat, des
avonds eer men na bed gaat, en zich des anderen daags op de zelfde plaatsen wassen,
met een afziedsel van Zemelen en Malue. Beproefd.

Om allerleije soorten van Vlekken uit het aangezicht te nemen.
Doet in een glas twaalf dojers van verse Eijeren destilleren, en twe ponden goede
Terebinthyn. Als het destilleren gedaan is, destilleert voor een twede reis. Hebbende
eindlyk by deze twede destillatie tien scrupels gestooten Kamfer gevoegd, destilleert
het voor een derde reis, dan zult gy een uitnemend Water hebben om ’t aangezicht
van alle vlekken te te zuiveren.
Gebruik. Mengt dit water met zo veel gedestilleerd water van Schildpadden en
wast uw Aangezicht dikmaal met dat Mengsel. Beproeft.

Pleister om de roodheid des aangezichts weg te nemen.
Doet twe ponden Olyven-olie, den tyd van vier uren koken; doet daar by een pond
nieu Was,
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snydt het aan stukjes, en laat het nog een kwartieruurs koken. Doet by dit mengsel
een pond Hars, en na dat alles nog een kwartier uurs is gekookt geworden, doe’er
by vier oncen Goudglid, dar wel is gewassen, en gestooten. Men moet het vervolgens
gedurig met een Spatel roeren, halen de Pan van ’t vuur, en doen daar een pond
Ceruis by, die fyn is gestooten, dragende zorg voor een gedurige roeren, tot dat de
stof Pleisters dikte gekregen heeft, vervolgens zult gy stukjes Lywaat van elk tot
pleisters maken, om ze gedurende den nacht op ’t aangezicht te leggen.

Poejer voor Roodheid en wild Vuur.
Neemt Salpeter, witte Wynsteen, van elks een pond, en stoot het elk byzonder.
Hebbende het daar na met den andere gemengd, laat het door een Temis loopen.
Doet her daar na in een aarden pot, zo dat het’er kegelswys in gehoopt staat. Legt’er
dan een brandende kool boven op, om de Salpeter te verbranden; deze aan den brand
zynde zal de Wynsteen calcineren, die gy onder op de aarden pot zult vinden, in de
gedaante van een koekje.
Gy zult deze tot Kalk gebrandde Wynsteen nemen, en ze klein hebbende gebroken,
zult gy ze in een lepel doen en laten smelten, doende daar heet water genoeg op.
Daar na zult gy dit smeltzel in een nieuwe pot doen, en laten het op heete as
uitdampen; zo dat’er niet meer overblyft als een poejer op den boden der pot. Deze
poejer zult gy nemen, en ze in een Fiool hebbende gedaan, zult gy’er vier oncen
gedestilleerde Wynazyn opgieten, en een once goede Brandewyn. Gy zult de Fiool
roeren, om alles wel met den andere te mengen, en om het in de Zon te zetten den
tyd van drie dagen. Men moet zich ’t Wezen, met dat water ’s mergens en ’s avonds
wassen.

Om de Melaatsheid uit het Wezen te nemen.
Perst het sap uit witte Druiven, als zy nog groen zyn, laat het door een Lywaat loopen;
doet het in een grote Fiool, die ontrent een halfpint houdt. Doet’er Kamfer en Borax
by, van elks een dragme; Pluim-aluin twe drachmen; Spaans-groen een halve denier;
suiker Kandy anderhalve once, alles tot poejer gemaakt. Sluit de Fiool wel en begraaft
ze in den Thuin. Haalt het een maand daar na uit den Thuin, en laat de vocht door
een Lywaat loopen. Men moet ’s avonds en ’s morgens daar ’t aanzigt mede wassen;
en na het wassen moet men ’t zachtmaken met een afziedzel van Malue en Tarwe
zemelen.

Ander water om blank te maken.
Neemt Ciceri-erreten, gespikkelde en gemene Boonen, van elks 4 oncen. Ontneemtze
hunne schil en stootze; mengt deze Poejer met witte Wyn, een Ossegal, en ’t wit van
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vyftien Eijeren; alles wel met den andere gemengd zynde, doet het in een glaze
destilleer Kolf; en gebruikt de Destillatie om u ’t aangezicht te wassen.

Wonderbare Olie, die de vlakken van ’t vel wegneemt, en ’t glimmend maakt.
Neemt Aluin en gemeen Zout, van elks een half pond; witte Wynsteen een pond;
doet deze drogeryen in een aarden pot, die niet gebakken is; maakt aan die pot noch
een pot van ’t zelfde soort vast; en bindtze met een Yzer-, of Koper-draad, en smeert
ze met Klei dicht aan een. Doet de stof in een Kalk-, of Steen-oven tot Kalk
verbranden. Hebbende ze daar na op een Marmorsteen klein gevreven; zult gy ze in
een kleine zak doen, die gy in een vochtige plaats zult ophangen. Daar na zult gy ze
den tyd van vyftien dagen laten hangen, of van drie weken; of tot dat de Olie, die’er
uit zal druipen, gans in een vat gedropen is, ’t welke gy’er onder zult zetten om ’t’er
in te ontfangen. Men moet zorge dragen van ’t gedurig by een te vergaderen, en ’t
wel te bewaren. Men vryft’er zich ’t wezen mede met een fyne Spons, of een wit
Lywaat. Men moet zich te voren ’t aangezicht wassen met Fontein-, of Put-water.

Om ’t Wezen schriklyk van aanzien te maken.
Mengt Kryt van Brie en Zee-zout onder een, na dat het is tot poejer gemaakt, strooit
die poejer op plukzel in Brandewyn vochtig gemaakt. Doet al ’t licht uit dat in de
Kamer is, en steekt dat plukzel in den brand, alle de Personen die by u zyn zullen
u’er schriklyk uitzien.
wezen, (Vlekken van ’t) Zie pomade, Olie van Myrrthe, Vlekken.
wieden is een Kunstwoord van den Thuin- en Akker-bou, betekenende het kwade
Kruid, of onkruid, ’t geen ’t goede verdrukte, van tussen ’t goede kruid uit te plukken.
wierook is een Hars uit een Boom geloopen, waar van de bladen zeer geel, na die
van de Lentiskus gelyken. Die Boom groeit overvloedig aan den voet des Bergs
Liban, in gelukkig Arabie, en ’t Heilig Land. De Wierook is wit, of geel, zy geeft
veel reuks, als men ze op ’t vuur gooit. Men heeft’er twe soorten van; de gemeene
Wierook, die zo veel niet gezocht wordt, om dat ze met de Schors van een Boom, of
met enige andere onreinheid gemengd is; en de Oliban, die aan fraje tranen is, die
wit zynde een weinig naar den gelen trekken, van een bittere smaak zyn, en licht
breken.
Men mengt de Wierook onder de Smeersels en Pleisters, zy is opdrogend, afvagend
en heelend.
De Oliban heeft dezelfde hoedanigheden; men gebruikt ze in de Pleuris, en
Borstziekten; zy is goed in de loop; en verstekt de Hersenen.
wierookmengsel. Doet in een pint water, den tyd van een Miserere een pond Storax
aan kleine stukken gebroken, koken met een pond poejer van Benjoi door een Temis
gezift. Dragende zorg om het zo lang te roeren, als de vocht borrelt. Gy zult weten,
of ’t lang genoeg zy gekookt, zo het, na het koud worden, de dikte van
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een deeg krygt, die kneedbaar is. Dan neemt men stukken van een Duivenei groot
en maakt ze met een Rol plat op een natte Tafel. Als men ze gebruiken wil, slaat men
de Koekjes aan kleine stukjes.
wigchelroede is een gevorkte tak van een Hazelaar, door welker middel zekere luiden
de Bronnen van water zullen ontdekken, en de Mynen, onder de Aarde verborgen.
Men moet voor alle andere die nemen, waar van de vorken spruiten van ’t zelfde jaar
zyn. Men snyd het handvat ter langte van een voet, of daar ontrent, en de vorken
desgelyks, of van een voet en een halve. Men houdt ze tussen beide de handen, met
het binnenste van de hand om hoog. ’t Handvast van de Wigchelroede moet ook om
hoog, in schuinse gestalte, gehouden worden. Die ze draagt, moet zachtjes op de
plaats gaan, daar hy gelooft, dat Water is, of Mynstof, en dan zullen de deeltjes, die
uit het Metaal komen, of uit het Water, de Wigchelroede aandoen, en ’t handvat doen
nedertrekken, ’t geen een teken is, dat men vindt, het geen men zoekt.
wikken, in Latyn Vicia, is een plant, waar van men hier twe soorten heeft, die kwalyk
zyn van den anderen te scheiden. De ene draagt den naam van Wikken, en de andere
wordt wilde Wikken geheten. Zie in Hubners Kunstwoordenboek de andere soorten.
Beschryving der Wikken. Dit is een Plant, die een vry grove stam heeft, die vierkant
is, en ontrent drie voeten hoog. De bladen zyn breed, en staan tegen malkander over.
De bloemen zyn purpur, gelyk die der boonen, en de kleine takken zyn vast aan de
platte Aautjes, daar Greintjes in zyn, die zwart van kleur zyn.
Plaats. Men zaait deze planten op de Velden. Zy zyn ryp in Juli en Augustus.
Eigenschappen. De Boeren vergaderen de Wikken met de Aauwen, en de ganse
plant, om ze ’t Vee te geven. Men gebruikt ze in de Medicynen niet; en de Mensen
nemen ze tot geen voedzel, om dat ze kwalyk te verteren zyn, en wel stoppen; en
gevolglyk van dezen aart zynde, zyn ze een grof, zwaar voedzel, bekwaam om
droefgeestigheid te maken.

Beschryving van wilde Wikken.
’t Is een plant van bladen, als de voorgaande; maar dunder en langer. De stengel is
vierkant. De bloemen zyn roder, waar van de Aauwen afhangen, die korter dan die
van Erreten zyn, en groter dan die van Linzen. ’t Zaad is zwart, en wat dikker, dan
dat van Wikken.
Plaats. Deze plant wast van zelf in hagen en in ’t Koorn, en men zaait het op de
Velden. Zy bloeit in Mei en Juli.
Eigenschappen. ’t Zaad van de wilde Wikken, is bitter, van aardachtige
zelfstandigheid, afvagend, trekkend, voor Mensen kwalyk te verteren; alhoewel het
voor Duiven goed zy. Een weinig geroost en gestooten, daar na gekookt als Linzen,
houdt het het braken op. ’t Meel van Wikken, met honig gemengd en opgelegd, neemt
de Sproeten weg, en de vlekken van ’t Gezicht.
wildbraad is het Vlees van wilde Dieren; Men heeft twederhande soort van
Wildbraad. Men maakt onderscheid tussen groot en klein Wild. Onder ’t groot Wild,
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of de grote Jagt, vervat men de Jagt van Harten, wilde Varkens, en andere wilde
Beesten, die men jaagt. Onder de kleine Jagt telt men Hazen en Konynen, enz. Wy
zullen hier niet dan van de kleine Jagt spreken; Wat de grote Jagt belangt; men kan
daar over elk Beest op zyn Arikel nazoeken, en ’t geen daar over op het Woord jagen
is te vinden.

Hoe men Pasteijen van wildbraad, Karper, en andere Vissen maakt, om koud
te eten.
Neemt een fraje Karper, of een andere Vis, die groot is; zo zy schubben heeft, moet
men ze eerst schrappen, daar na het ingewand daar uit halen. Men heeft Vissen, die
men moet het vel afstroopen, als Aal en Paling.
Als men de Vis gegromd heeft, kan men’er de kakens uit halen, die zyn de long
van de Vis.
Als de Vis is gegromd, moet men’er op de rug diepe sneden in geven, dit zult gy
met Walvisspek, of met Paling larderen. Als ’t vleestyd is, kunt gy ze met Spek
larderen; latende niet na’er de hom en kuit uit de halen, die men in den buik van de
Vis vindt.
wild; wanneer ’t de tyd van jagen zy. Zie jagt.
wilde karseboom, of Kriekeboom. Daar van zyn twe soorten, namelyk de enkelde,
en die met een dubbelde bloem, welken hy zo schoon en zo groot heeft, dat de Lente’er
weinig uitlevert, die het van hem winnen.
Deze Boom is geacht om zynen Bloessem, welke frajer, dan die van den tammen
Karsenboom is; nademaal hy zich beter opent, en niet zo wit, noch zo breed is, maar
altyd een weinig groen in het midden van zynen knop heeft.

Plaats daar hy groeit.
Deze boom groeit in ’t gemeen in de Bossen, daar de vogels dikwils Kersen henen
brengen, waar van zy de stenen laten vallen, welke daar wortel schieten. Daar zyn
rode en zwarte, uit welke laatste men een uitnemend gedestilleerd water maakt, na
dat men de stéénen met het vlees in enen Vyzel gestampt heeft. Deze Boom wordt
heel zwaar en fraai van scheut, en de vrucht, die hy voortbrengt, is een soort van
Kars, welke wel in der daat zo goed niet is, dan de gewone tamme Karsen; maar
ondertussen by de Boeren ook gegeten wordt; en daarom ook Boere-krieken genaamt
zyn. Doch de zwarte zoete Krieken, die in de Steden te markt worden gebracht, zyn
meest van geëntte Bomen.

Kweking van den Kriekenboom.
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De wilde Kriekeboom wordt, gelyk vele andere Bomen, van Zaad geteelt; maar alzo
men planten genoeg daar van in de bossen vindt, zal het onnodig zyn, dat wy ons
hier ophouden met de manier van behandeling te beschryven, als men ze uit het Zaad
wil voorttelen. Dus zeggen we alleenlyk, dat menze by wyze van een kwekery kan
planten, om ze daar na daar van daan te nemen, en aan ryen, of Boomgaarden te
zetten. Men kan op hunne stammen alderhande soorten van Karsen enten.

Wat men doen moet, als de wilde Kriekebomen uit de kwekery zyn.
Drie, of vier jaren, na dat de Bomen in de kwekerije gezet zyn, haalt men ze daar
uit, om ze op hunne plaats te planten; men maakt’er Waranden, of Boomgaardens
van, buiten den thuin; want die men by huis zet, worden met geen ander oogmerk in
de kwekery geplaatst, dan om’er andere Karsen op te enten; nademaal de vrucht op
deze stammen, beter en groter wordt; alzo de Kriekeboom niet van alle kanten uitloopt,
als de Kerseboom, die overal uitslaat, en het voedselzap verspreidende, minder voor
de vrucht overlaat.
Als men dus de Kriekebomen aanlegt, om buiten de kwekery te zetten, en enig
voordeel van hun Hout te hebben, maakt men gaten voor hun klaar, drie voet wyd,
en twe voet diep, en negen voet van malkander af; in het planten waarnemende, dat
men ze niet meer, dan enen voet diep in de gaten zet; maar van onderen enen voet
hoog goede aarde in de gaten smyt, daar na met het zelfde soort van aarde toedekt.
En als men drie, of vier jaren lang de moeite doet, van den grond twe, of drie maal
des jaars op te halen, en los te maken, zal men bevinden, dat ze in korten tyd een
schone stam zullen maken.

Van de aarde, bekwaam tot den Kriekenboom.
Gelyk men in ’t stuk van huishouding ’t meest toelegt, om de middelen te leren, die
ons het meeste voordeel toebrengen; zo zeggen wy, dat, om te maken, dat deze bomen
meer vruchten dragen, en meer hout maken, men hun ene lichte en zandachtige aarde
moet geven; niet, dat men ze in ’t geheel niet in tuinaarde, of zwaarder grond mag
plaatsen; maar dan zyn ze lichter onterhevig, om aan ’t treuren te geraken.
Dit soort van Bomen is van den aart der genen, die een sterk voedselzap hebben,
en die veel beter voort willen, en meer tier hebben, als men ze met enen hogen stam
laat opschieten, dan wanneer men ze wil dwingen, om in de laagte te blyven.

Griffelen van de Kriekebomen.
De Kersen en Morellen worden geënt op de wilde Kriekeboom, om in de volle lucht
te staan, en hy wil liever door insplyting, dan door afzuiging geënt zyn.
Het hout van den Kriekenboom wordt gebruikt tot het maken van Klavecimbaals,
en andere Speeltuigen, dewyl het een klinkend hout is.
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wilde kat, van de Fransen Chatputois geheten; om dat ze veel stank over zich heeft.
Zy is een grote vyandin van Vogels. Zy kruipt op Vlieringen, Hooibergen, en andere
dergelyke plaatsen. Zy loopen alle daag kruipende, en doen ’t Gevogelt den Oorlog
aan. Zy loeren ook op de kanten der Rivieren, om Vis en Kikvorsen te betrappen.
Men vangt ze even als de Wezels.
wilde saffraan. Zie saffraan.
wilde wyngaard, Bryonia. Men heeft ze van twederhande soort, witte en zwarte.
Deze verschilt van de eerste niet, dan daar in, dat, de Beijen ryp wordende, een zwarte
kleur krygen. De witte is in meer gebruik in de Medicynen, dan de zwarte.
Beschryving. Zy geeft een groot Lof uit ene wortel. Dit is teer, ruig, als dat van
de Kawoerde; ’t maakt zich al groejende vast, aan ’t gene ’t in den weg vindt. De
bladen zyn, als die van de Wyngaard, maar kleinder en hoekiger. De bloemen komen
aan trossen. Zy zyn bleek geel, en gelyken naar een Star. De vrucht komt ook aan
bosjes. Deze is zwart, als zy ryp is. ’t Zaad is’er binnen in. De wortel is groot en dik,
graau van buiten, en wit van binnen.
Plaats. Zy groeit in de heggen, en aan de wegen, en bloeit in Mei.
Eigenschappen. Men eet de eerste spruiten, als Aspersies. Zy maken loslyvig,
zetten Pis en Stonden af. Zy zyn samentrekkende, bitter en scherp. De wortel zuivert,
droogt op, verzacht, en ontbindt. Men geeft de wortel in Wyn te drinken tot een
gewigt van een drachme, alle dagen, aan hun, die aan de vallende Ziekte, en die aan
drajingen van ’t hoofd onderhevig zyn,
wilgeboom. Zie de soorten daar van in Hubners Kunstwoordenboek.
Men heeft’er twe gemene soorten van, waar van het ene een vry hoge boom wordt,
die den naam van hoge, of witte wilg heeft, en de andere lage, of rode wilg, of Teen;
en die van een Heesterig gewas is.
Beschryving van de Wilg. ’t Is een matig groote boom, die een buigzaam hout
draagt, dat kwalyk is te breken. Hy groeit schielyk, of willig, en heeft, zo ’t schynt,
daar zynen naam van. De takken zyn met een witte bast gedekt, die wat naar den
roden trekt. De bladen zyn lang, smal, haairig, zy blyven niet lang aan den boom; en
geraken’er met de wind ligt af. De vrucht komt aan de wilg niet die pluizen draagt.
Dit maakt, dat men dien boom in ’t Mannetje en Wyfje onderscheidt. Men kent de
mannetjes Wilg aan de pluizen, en de wyfjes Wilg aan de vrucht.
Plaats. De plaats, die bekwaam is, om ze te planten, zyn de weiden, en aan de
kanten van Slooten, Beken, of Water, om dat ze daar te weliger groejen, en geen
schade aan ’t water doen.
Eigenschappen De wilg verkoelt, en droogt zon-
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der byten, schoon ze een weinig trekkend is. Zy stelpt het Bloed, is steenbrekend,
de Bloem is hartsterkend, ’t Sap dat’er uitkomt, na dat de schors is gekerfd, op den
tyd als zy bloeit, is uitnemend, om alles weg te nemen ’t geen ’t gezigt belet en
ontstelt; om dat het afvagend is, en fyn in zyne deelen. Eindlyk zyne schors heeft de
zelfde eigenschappen: maar die is zo opdroogend, dat zy geneest en wegneemt
exterogen, eelt en hardigheden en vratten, zo men ze in Wyn-azyn doopt, en ze daar
op legt, na dat men ze heeft tot as gemaakt.
Gebruik. Men gebruikt hout van Willig om Staken en Leeren en andere
Gereedschappen te maken; men gebruikt het tot Klomphout. De Wieldraiers gebruiken
’t tot ligt werk veel, en men maakt er Doozen van. Ook is ’t goed brandhout.

Beschryving van de rode Wilg.
Dit is een Heester, die niet dan dunne zeer buigsame takken, of ryzen schiet, die
rood, of purperachtig van kleur zyn. Zy kan minder tegen den wind dan de witte. De
bladen van deze Willig zyn niet ruig en gekarteld op den kant.
Plaats. Deze Boom groeit in Bossen en andere vochtige plaatzen, die moerig zyn.
Eigenschappen. De bladen, het zaad, de schors, en ’t pit dat men uit het hout kan
halen, zyn bekwaam om onreine bewegingen voor te komen; men maakt’er een
afziedsel van.
Gebruik. De Kuipers Hoepen komen van de takken. De Tuiniers gebruikenze om
te binden. Men maat’er ook Korven en Manden, en ander gereedschap van.
Men heeft hier te Lande nog een Bindwilg, die bleek groen is; dikker scheuten
geeft, ruiger, grooter en witter bladen heeft. Deze groeit zonder uitwerpsels en
zyspranten, is taai en buigzaam zonder breken. Deze is goed tot het binden van
Takkebossen en grove dingen, maar niet tot het binden van Persiken en Afrikosen.

Hoe men wilgen teelt, en wilge Grienden en Bossen maakt.
Men vindt’er, die groot voordeel daar in vinden, en daar gantse Wilge Bossen, of
Grienden van maken.

Hoe men de Wilgen moet planten.
Eer men de Wilgen in den grond zet, moet men eerst de Plant kiezen, en weten, dat
zy niet van de wortels voorttelen, maar van de takken.
Zo men ’t vermaak van fraje Wilge Bossen wil hebben, moeten de takken, die
men gebruikt, recht en glad van schors wezen, een hand dik, en acht, of negen voeten
hoog.
Als men zulke Poten uitgekozen heeft, neemt men een Paal van drie voet lang, die
omlaag een punt heeft, en van boven een gat dwers deur, om’er een hout in te steken,
waar mede men ze uit den grond draait. Deze slaat men met een Sleg een voet, of
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twe in den grond; en’er uitgehaald zynde, steekt men daar een Poot in met het dikke
einde, daar men te voren van enen Kant een punt aan gehakt heeft- Daarna vult men
de gaten verder met losse aarde op, die men wat met de voet toetreed. Dit doet veel
tot wortel vatten.
Als de Boomen geplant zyn op plaatzen, die hun dienen, missenze niet wel te
groejen: maar omze nog te helpen, moet men ze in ’t eerste jaar ’t hout ontnemen,
dat aan hare stammen groeit; en dat wel om twe redenen; De eerste is om te maken
dat het sap, ’t geen van nature altyd opwaard klimt, ’t beste gedeelte niet is, dat
bekwaam is om dat nieuwe hout te voeden; alzo ’t mist te werken in de wortels; ’t
geen menigmalen oorzaak is, dat die Poten omlaag in weinig tyds uitdrogen, daar na
sterven.
De twede rede is, dat hunne wortel nog niet vast in de aarde staande, ’t gevaar
loopt, dat dat gewaai der wind te veel gelegenheid geeft, om ze gins en weder te
schudden, en ze een groot nadeel toe te brengen.

Andere manier om Wilgen te planten.
Ik zeg tegenwoordig, dat men de Wilgen plant in gaten, die men te voren met het
inslaan van een Paal gemaakt heeft: maar zo de plaats steenig is; en men daar met
een Paal niet in kan komen, om’er gaten in te krygen, hoeft men daarom niet na ta
laten daar Wilgen in te planten.
Men maakt een grup, of gat van anderhalve voet wydte, en twe diepte, en
vervolgens zonder iet van de poten af te hakken, die men’er in poot, zet men ze in
’t midde van ’t gemaakte gat; ’t welke men met goede aarde vult; stampende het wat
aan met den voet, om redenen te voren gezegd. Dus doende missenze niet wortel te
vatten, en veel hout op zynen tyd te geven.

Van den tyd om Wilgen te planten.
De Wilg kan van nature de koude niet zeer wel verdragen, als hy eerst is gehakt: en
de wonde die men ze geeft, dan het splyten zeer onderworpen zynde, zoude het niet
veel goed doen, ze voor den Winter te planten.
De rechte tyd om Wilge Bossen te planten, zonder vrees van in dat ongemak te
vervallen is dan, ontrent het einde van Sprokkel-, of Lentemaand. Alzo men de vorst
dan ten merendeele over zynde, zulke kwade gevolgen van zynen arbeid niet heeft
te wagten.

Hoe ver men de Wilgen van een moet planten.
Naar dat de grond goed, of kwaad is, moet men de Wilgen dichter, of nader by den
andere zetten; en naar ’t gebruik, dat men’er van zoekt te maken.
In een vetten grond hoeft men niet te vrezen zig met dat soort van ontwerpen te
belasten, en vier voeten afstands lullen genoeg zyn; daar men ze in een magere
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grond wel zes mag geven: want hoe de grond slegter is, hoe ze minder veelt daar
Wilgen te zetten.
Zo men ze tot belouwing buiten om Laningen, Thuinen, of Boomgaarden wil
zetten; en om op droge en zandige plaatzen het stuiven voor te komen; mag men ze
wel op drie voeten wydte zetten. Zie Aanmerkingen op Lusthoven.

Gevaren, die men ontgaan moet.
Zo ik reeds gezegd heb, dat de Beesten aan zekere ontwerpen zeer nadeelig zyn;
moet ik zeggen, dat het voor Wilgen gevaarlyk is, ze voor ’t geknabbel, gebyt en
gekwyl van ’t Vee bloot te zetten.
Een Wilg, die, eerst geplant zynde, van Koejen, of Kalven gebeten wordt, is weg:
want zy verdroogt, zo wel, als wanneer zy wordt geschild; alzo de wortels nog teder
gebroken worden door ’t schudden.

De noodzaaklykheid van Wilgen te zuiveren, als zy nog jong zyn.
Gelyk een Wilg niet fraai is, dan na dat zyn kroon wel van takken is beladen, moet
men ze in ’t begin aan die volmaaktheid helpen. De Poten, eerst van den Boom
gehouwen, zyn van plaats tot plaats van kleine kwasten voorzien, die zo vele
beginselen van toekomende takken zyn. Dit maakt, dat, als zy in den grond zyn, ’t
sap begint te werken. Men ziet vooral in de twe eerste jaren aan elke kwast kleine
voortbrengsels der nature, die groote takken zouden worden, zo men geen werk
maakte van ze van omhoog na omlaag, met het plat der hand af te vryven, tot aan de
plaats, daarwe gaarne hadden dat de kroon kwam. Uit dit ongemak zoude volgen,
dat alle die kleine takjes het voedsel verterende, waar mede zy boven behoorde
gevoed te worden, om fraai te wezen, daar geen kroon aan zoude komen.

Dat het niet minder nodig is, ’t overtollige der takken weg te nemen, die op
de kroon van de Wilg groejen.
Alle de takken op een Wilg zouden wel groejen, zo men’er de overtollige maar van
benam.
De Wilgen, die eerst gehakt zyn, zyn gewoon in de volgende Zomer een grote
menigte van takken uit te schieten, die hun gewis meer schade, dan voordeel zouden
geven, zo men ze liet. In de maand Maard des volgenden jaars, na dat die takken
geschoten zyn, moet men zien, wat takken de Stoof-wilgen behouden moeten, om’er
de rest uit te snoejen, die’er te veel zyn.
Stoof-wilgen, die men om de vier jaren hakt, moet men kort aan ’t oude hout met
een Hakmes afhakken, en de takjes die men uithakt zeer kort’er uitsnoejen; maar
zorge dragen, dat men de takken, die men laat, niet schendt, en die er na by staan.
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Wanneer men de Wilgen hakt.
Als men de rechte manier niet heeft verzuimd van Wilgen te besturen, kan men alle
vier jaren voordeel van die rrekken, welke men tot Stoven geschikt heeft. Ik heb
reeds gezegd, dat zo men ze voor den Winter hakte, hunne wonden niet dan moeilyk
gedekt zouden raken. Ik raad, om die reden, ze niet voor ’t eind van Februari te
hakken, of in ’t begin van Maart, en altyd met mooi weder. Zo men zo doet, zal men
van zyne Boomen lange deeg hebben.
wind, is ene beweging der lucht, van het een na ’t ander land, en welke door
verscheiden oorzaken kan te weeg worden gebragt.
Men merkt de winden aan, als van de streken der zichteinder gekomen; en schoon
die punten, of streken oneindig velen zouden kunnen wezen; men brengtze echter
tot het getal van twe en dertig. Men rekent vier hoofdwinden; de Noorde-, Zuide-,
Ooste-, en Weste-winden. Tussen deze vier winden plaatst men’er nog vier, welk
men Collaterale noemt, alzo ze den naam naar beide de winden dragen, daar ze tussen
beide in zyn; te weten, Noordoost, Zuidwest, Noordwest en Zuidoost. Alzo de acht
winden, die daar aan volgen, zich elke tussen een Collaterale wind bevinden, zyn ze
met de namen van beide bekend. Die tussen ’t Noorden en Noordoosten hier
Noord-noordoost, en dus van de andere Noord-noordwest, Zuid-zuidoost,
Zuid-zuidwest, Oost-noordoost, Zuid-zuidoost, West-noordwest, en West-zuidwest.
Men heeft nog zestien winden; waar van elke van ene hoofd, en Collaterale wind,
of van ene Collaterale wind en hoofdwind den naam ontleent; voegende daar by de
streek daar ze naast aan is, als Noord-noordoost ten Noorden, Noord-noordwest ten
Noorden, enz.

Voortekenen der Winden.
Men weet, dat men wind zal hebben, als by ’t opgaan der Zonne ze rood schynt, of
dat die Maan met ringen gekranst is, die rood zyn op den zichteinder; voor al in haar
aanwassen, wordt’er wind voorzegd. ’t Is een voorteken van winden, als men de
sterren overal heen ziet dwalen, en ze groter en blinkender dan naar gewoonte
schynen. Als men op ’t veld de Bossen hoort ruissen, of de Meren ziet borlen en
hoort ruissen, of de Mussen meer als gemeen tjelpen, kan men daar uit voortekenen
van wind afnemen. Zo de Donder ’s morgens gromt, is ’t een teken van wind, gelyk
’t ook is, zo men ’t hoort Donderen zonder Weerlicht. De wolken, die in de lucht
worden opgeheven, en by den andere vergaderen, geven te kennen, dat het wajen
zal; gelyk ook, als men de Eenden dikmaal, of lang aan een de wieken ziet slaan,
beduidt het wind.
Men ondervindt, dat niets de lucht zuiverder maakt, dan een koude noordlyke
Wind; echter worden door de zelfde de jeugdige Planten dikmaal verslenst, en het
laag Veldgewas bedurven. Zy verachtert de groei der Boomen.
De Winden zyn koud, warm, vochtig, of droog, niet alleen naar dat ze uit kouder,
of warmer hoek voortkomen; maar ook naar dat ze sterk, of slap
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wajen, en droger, of vochtiger plaatzen deurwajen, eer ze tot ons komen.
De Noordewind is in Holland des winters zo koud niet als de Noodoostewind, en
nog minder de Oostewind. Hierom heeft men ’s winters met de Noordewind zelden
vorst; maar veel Mist, Yzel, of Sneeu. Des zomers geeft ze gure dagen; zy mag
verwenst worden maar is dienstig. Maar de Noordewind waait zelde zonder een
streek van ’s Oosten, of Westen te hebben.
De Noordoostewind brengt vaster deelen met zich, die ’s Zomers grote hitte en
des Winters scherpe koude geven
De Oostewind voert nog vaster en min glibberige deelen met zich, waarom ze ’s
winters droger koude, en ’s zomers meerder warmte geeft.
De Zuidoostewind maakt des winters gewoonlyk de allergrootste koude; alzo ze
nog drooger landstreek passeert, en van daar die deelen na Holland overbrengt; des
zomers maakt ze ook de grootste hitte, slappe winden en een broeijende lucht, en
veeltyds Donder, Hagel, zware stortregen. Maar als de Zuidoostewind na het
Zuidwesten, of gemeenlyk na ’t Noordwesten schiet, bedaart het weder; zuivert de
lucht, verkwikt het leven. De Zuidoostewind waait zelden langer als drie dagen; of
zy veranderd in een Noordweste; zonder dat houdt het Donderweer gewoonlyk aan.
De Zuidewind komt ons uit den warmsten hoek, en waait zelden fel; maar
veroorzaakt broeijende warmte. Dus is ze doorgaans groeizaam, maar zo ze lang
duurt ongezond; inzonderheid, als zy veel stofregen en dampen medebrengt. Des
winters maakt deze wind veeltyds minder koude, maar mistige lucht.
Zuidwestewind geeft veel storm in ’t voor- en na-jaar.
Dus is by ons ook de Westewind, en die stormen bedaren zelden, voor dat de wind
in ’t Noordwesten schiet.
De Noordwestewind brengt somtyds ook felle stormen mede, maar zelden zo
zware, als de Zuidwestewind. Derzelver stormen zyn veeltyds buijig en met Hagel
en Sneeu verzeld, van gure luchten en onstuimige Zeen, welker ziltige dampen, tot
ons overgewaaid, de Gewaden nadeelig zyn, zo dat de toppen der Boomen daar van
krachtig worden aangedaan.
De winden worden best afgeweerd door hoog-groejende diktakkige
gladopgeschoten Boomen, welke zonder de Zonnestralen in ’t minste te beletten in
’t Noorden, Oosten en Westen kunnen geplant staan. Deze hooge en gladgeschoren
Heinigboomen, door de kracht van wind gebogen doen ze opwaard, en overwajen,
en afschampen, zo dat ze niet dan heel ver nederdalen. Dit doen gebouwen
Schuttingen, of Muren niet: deze maken dwarlwinden die schadelyk zyn.
windbrekende Middelen. Zie carminativa in Hubners Kunst-woordenboek.
windwyzer. Anemonoscope in een Colom van glas, waar in een klein Mannetje van
Hout, of Amailjeersel is gesloten, ’t geen door hooger te ryzen, ot lager te dalen, de
verandering der lucht en wind, mooi en kwaad weer, twe of drie dagen aanwyst voor
dat het gebeurt.
winden (schrale) zyn de gewone winden van de maand April in ’t voorjaar, die koud
en zeer droog zyn; en in staat om de Spruiten en Bloemen der Persiken en jonge
Planten te benadeelen. Hierom noemt men de Maan van April wel eens de schrale
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Maan. De wind, die meest, gedurende die maand regeert, komt van ’t Noorden, of
Noordoosten.
winkel. Zie werkhuis.
winkelhaak. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
winter is ene van de vier Jaargetyden. Zy begint den 22ste van December, als de
Zon in ’t teken van den Bokshoorn gaat. Zy eindigt den 20ste van Maart.
Om te weten, of de Winter lang zal duren, en wat weder het zal maken; zie daar
wetenschappen die niet ondienstig zyn. Een Landman kan ze gebruiken, om zich
tegen de grote strengheid der Winter te behoeden. Hierom kan hy’er zich tegen
verzekeren, als op een gewis voorteken; alle jaren, die veel Eikels geven, krygen een
ruwe Winter.
Een Harder zal zien, of zyne Schapen, die reeds den Ram gehad hebben, ze nog
eens zoeken. Hier uit gist hy, dat de nakende Winter koud zal zyn.
Hy desgelyks, wien ’t Hoeden van Veê is toevertrouwd, zal zien, of die gaan by
troepen grazen, of de Varkens in den grond graven, met het hoofd na het Noorden;
dan zal ’t goed zyn, zich van Hout te voorzien, want de Winter is dan gemeenlyk
ruw en van langen duur.
Let wel, hoedanig de vier en twintigste dag van November zy, want zo zal de vyf
en twintigste van die maand, en zo Louwmaand zyn.
Men voorziet gemaklyk den staat van den Winter door de aanmerkingen die men
op de laatste dagen van de Maan heeft, die van November komt in December, want
zo die zyn, zo gaat het in de Winter.
En om te weten hoe de Zomer zal wezen, zeggen die opmerking hebben op de
Jaargetyden, dat de drie laatste dagen van de Maan, die van April in Mei komt,
onfeilbare voorzegsters van zynen staat zyn. Zie voortekenen.
wintermaand, December, is de twaalfde maand van ’t Jaar, dat met Januari begint.
Zy heeft 31 dagen. De Zon komt in ’t teken van den Bokshoorn, den 22 van die
maand, wanneer de Winter begint.

Werk in de Wintermaand te verrichten.
Zo men in ’t begin van elke maand moet doen, ’t geen men in de voorgaande niet
heeft afgedaan; is ’t, inzonderheid in ’t begin van deze, dat men ’t
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ten aanzien van de maand zeggen moet, die voorby is. Zo dra de Wintermaand is
gekomen, moet men geen tyd meer verzuimen; dan heeft de Tuin zyn aangenaam
verloren. De vorst die niet nalaat in deze maand zyne kuren te toonen, spaart niemand,
en vernielt alles, dat te teder is, om te kunnen koude velen. Men moet derhalven alles
vervolgen in de Winterplaats op te sluiten en te dekken, ’t geen men in November
nog niet geborgen had, te weten, Endivie, Artisokken, Kuilselderi, wordt in die
maand, en niet eer gerooid, Wortelen, Bloemkool, Prei, Uijen, Vygeboomen, enz.;
en vooral moet men trachten te bewaren, ’t geen men van nieuwigheden heeft
begonnen, te weten, Boonen, Kropsalade, kleine Salade, om ’t ongenoegen niet te
hebben van dit alles in ene nacht te zien bederven, ’t geen men in twe, drie maanden
heeft gewonnen.
Men kan ook van ’t begin van de maand de eerste Erreten op een hoogte zajen, of
op een luw plaatsje, voor al tegen ’t Zuiden, dat is, langs een Rabat, om ze m de
maand Mei te hebben.
Half december legt men Boere Boonen en Erreten in het water te weeken, daar na
te kiemen, en voor aan in ’t Oranjehuis in Bakken te spruiten.
Men legt ook dan Broeibergen van Boombladen aan. Zie Aanmerkingen op
Lusthoven.
Men brengt de vergane Mest op alle plaatzen, die men bezajen wil, en strooitze,
op dat de Regenwaters en de Sneeuwen daar deur dringende, hun zout op de
oppervlakte der aarde brengen, daar de zaden in komen.
Men zet Amandelen in de aarde om te schieten, in een Mand. Deze moeten in de
maand Maart geschoten zyn, om ze op hare plaats te zetten. De harde koude moet
daar niet by komen; en daarom moet men ze in de Winterplaats zetten, of in de volle
aarde, en ze met grove Mest dekken. De manier van de Amandelen te spruiten te
zetten is, op den bodem van de Mande een laag van zand, of aarde, of oude mest,
van ontrent drie duimen dik te leggen, en daar op de Amandelen op haar plat neder
te leggen, met de punten na binnen, zo dat die eerste laag aarde met een laag
Amaudelen gedekt is; op die Amandelen legt men weder een laag vergaanne mest,
of zand van twee duimen dik; en daar na een twede laag van Amandelen op de zelfde
wys geschaard; daar na een derde, vierde, enz., zo veel’er in de Mande kan.
’t Is ook niet kwaad die Amandelen aan ene laag in de volle aarde te leggen, en
ze met drie duimen aarde te dekken. Als zy op ’t eind van April beginnen te schieten;
neemt men ze aan een kluit op, men breektze de scheut af, en plantze op zyne plaats
aan ryen, een voet en een half van een, en zetze op die ryen ook zo ver van een.
Men doet zyn best om dan Latwerk aan Heggen te maken.
Men kan de Boomen snoeijen, terwyl’er geen fyne hagel op de takken valt, en de
sterke vorst niet heerst; want die maakt het hout zo hard, dat’er ’t Snoei- en Hakmes
niet deur wil. Wel verstaande, dat men de Heggen niet moet snoeijen zonder ze te
hebben los gemaakt, anders heeft men te veel moeite, en men doet zyn werk zo wel
niet.
Een van de voornaamste werken van die maand is, dat men in haar begin een laag
moet maken voor een nieuwe Mestberg, die vier voeten naar gewoonte wyd is, en
drie hoog; en als de grote warmte over is, moet men onder een Klok enen goede gele
Salade zetten; en als die een weinig sterk is, ’t geen na een maand gebeurt; moet men
de fraaiste’er uit plukken, en zetten ze op een ander bed, en onder andere Klokken
van twintig tot vyf en twintig stuivers de Klok. Als die daar sterk genoeg zyn
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geworden, neemt men de sterkste met een kleine kluit op, om ze te planten, daar ze
blyven moeten, tot dat ze gans zyn gesloten; ’t geen gemeenlyk op ’t eind van Maart
gebeurt. Men draagt, zo door dekzel, als warmte zorge, datze van de koude niet worde
gevat.

Wat men aan den Bloemtuin doen moet.
Men moet drie Artikels nazien, die in de maand van Januari zyn vervat, werwaards
wy den Lezer verzenden, om herzeggen te ontgaan.

’t Geen een goed Landman in die maand doen moet.
Na de Velden gaan zien, om ze in goeden staat te stellen, zo de Regen ze bedorven
heeft, de Weiden mesten, zo het nodig is.
Hout hakken, om zich te warmen, is een gedeelte van den arbeid, die men in
Wintermaand doen moet.
En gelyk die maand in een tyd komt, waar in’er buiten ’s huis niet veel te doen
valt, wagt men tot dien tyd, eer men ’t Graan in de Schuur gaat dorsen.
Een Landman, die wel op zyn huishouden past, moet nooit zeggen, dat hy niet te
doen heeft: want zelfs als ’t regent, kan hy, zo hy vaardig is, duizend kleine
uitvindingen hebben van hout tot den Landbou dienende, als Eggen en handvatten
voor zyn gereedschap.
Dan is ’t tyd om zyne Wagens en Ploegen, en alle ander gereedschap te herstellen,
dat voor zynen arbeid dienstig is, op dat het in staat zy, als hy ’t van noden heeft, en
zich nooit onvoorzien laten van alles, wat tot zynen arbeid nodig is.

Wat winsten’er in die maand te doen zyn:
Kalkoenen, Ganzen, Eenden, Kuikens, zullen in die maand meer, als in de voorgaande
te markt gaan.
Dan beginnen’er Kapoenen te worden verkocht, en gelden een vry goede prys.
Dus is ’t met vet Vee en Kalven; zo dat men gelukkig is, als men in die maand
nog wat te verkoopen heeft.
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In dien tyd zyn de Eijeren en Boter zeldzaam; jonge Kaas is’er niet; zo dat al dat
goedje duur is.
’t Zelfde valt van de Vruchten te zeggen, waar van men groot geld maakt. Zo zyn
de Echasserie, L’ Epine de Hiver, de Poire de Satin, de Calmar, de Merveille de
Hiver, de Messire Jean de Hiver, de Archiduc, de Galetien, de Franc Real, de
Amadote, de Paruim, de Portail, de Germains, en andere.
En zo men zynen Wyn aan de Kooplieden in die maand nog niet verkocht heeft,
men weigert dit niet by de eerde gelegentheid te doen.

Peren, die men in de maand van December eet.
De Poire de St. Augustin eet men op ’t einde van December; de Poire de
Topinambour, of de fin Musqué. Desgelyks, de Poire de Suerin noir, is goed in
December en Januari. De Poire Tanquillon vitrai, is eetbaar op dien tyd; de Burgamot
Crasane, en

De Tafel-appelen, die men in de Wintermaand heeft,
zyn Aagten, Goud-pippingen, Reinetten. Druiven door konst bewaard, zyn’er nog

Kool- en Warmoes-vruchten van December,
zyn Kool en Wortelen van allerlei soort, Ajuin, Parei, Chalotten, Raepen, Seldery,
Endivie, Radys, Spinagie, Kervel, Beet, Zuring, Pieterseli.

Bloemen in Potten kan men hebben, als
Hyacinthen, Trosnarcissen, Tulpen met name Duc van Tol; en in de Bakken
Anemonen, vroege Hiacinthen, winter Ciclamen; en in ’t Oranjehuis, Jasminen.
winterplaats noemt men zulke plaats, daar men ’s Winters Moesery, en alle teere
Boomen plaatst, die men voor de vorst bewaren wil.
Onder dezen naam kan men alle Oranjehuizen, Stook- en andere Kassen, vaste en
losse Broeibakken tellen; maar van de Kassen zie dat Artikel, en oranjehuis.

De stant van een Winterplaats.
De stand van een Oranjehuis, of Winterplaats, moet zyn tegen de Zuider-zon, gelyk
ook die van Bakken en Kassen, schoon ’t met Muren en Schuttingen anders gesteld
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is; en deze ten tien, of elf uren wel rechthoekig mogen worden beschenen; want die
stand is zo brandig niet. De afwykingen van de Oranjehuizen na ’t Oosten, zyn echter
beter dan na ’t Zuidwesten.
Zy zyn zo wel, als Stook- en Trek-kassen, best linie recht, en niet hol nog rond.
De Kozynen, en gevolglyk de glazen ener Winterplaats, voor Oranje- en
Limoen-boomen, staan recht, om datze anders tegen vorst zo wel niet kunnen worden
gesloten.
De gewassen zullen in Winterplaatzen van hooge verdiepingen, die van voren met
vele en hooge glazen gedekt zyn, minder van omzwevende dampen worden gekweld,
maar meer van vorst en koude: want hoe hooger de glazen, hoe minder de sluiting
om’er de vorst uit te keeren.
Als men de helderschynende Zon, zo veel mogelyk, waarneemt om te verwarmen,
en men de volgende zorge draagt, zal men de gewassen daar voor genoegzaam
bewaren. Zelden dringt de vorst dieper dan agtien duimen in de aarde.
Om in Oranjehuizen de zwevende dampen te lozen, en vooral in Stookkassen,
heeft men Damptrechters nodig, die verst van de stoking en omhoog, van binnen
wyd, en van buiten naau zyn.
Men moet alles, wat van steen kan worden gemaakt, van harde steen toestellen,
en van welbereide en gemeukte Steenkalk. Men moet al het hout Noords Grenenhout
van bejaarde Boomen doen zyn. Dit is bestendigst, minder stikking onderhevig en
’t beste; als zynde hard, vast gesloten, met veel harst bezet en minst scheurig.
Dusdanig moet het hout der Kozynen wezen, en alles wat van binnen tot Ribben
nodig is; zodanig ook Deuren, Blinden, Zolders, beschieting der Daken; of anders
Nerva’s Vurenhout. ’t Ryns en Wezels Eikenhout, schoon beter als Noords, is echter
warrig en trekt krom, en daarom niet goed.
De Buitenvensters en Glasregels moeten van Eiken Wageschot gemaakt worden,
dat niet zeer wreed is, en enige jaren in de open lucht, in regen, wind en zonneschyn,
van malkander gescheiden, gestaan heeft, van de Eik gezuiverd en gedroogd moet
zyn; en daar by binnens huis moet beendroog zyn geworden; want alles moet glad,
zonder scheuren vlak en effen zyn.
De Kozynen moeten in den winkelhaak, met dubbelde spongen van buiten, en met
drie spongen van binnen voor gevoerde blinden, zyn gemaakt. De spongen moeten
wel lossen, en de benedendrempels behoorlyk afwateren. Overal, daar hout op hout
gespykert wordt, moet alles met dikke natte verw bestreken worden. Alles wat
geverwd wordt, moet in ’t hart droog zyn, op dat de Olie te beter indringe, en de
vocht daar niet zoude deur willen.
Het grove Duits Yzer is veel beter ten gebruike daar aan, als ’t beste Zweedse.
Men moet het daar by heet in Olie leggen, en daar na nog verwen om voor roesten
zorge te dragen.
Het Gilde-glas is ’t beste, als ’t gene, of weinig golfjes heeft, als verwerende het
minst. De Ruiten moeten middelmatig en niet breed in ’t lood zyn, of in houtjes dicht
gestreken. ’t Lood moet dik van hart zyn, om ’t dicht te kunnen stryken. De Wangen
dienen dik re wezen voor ’t omkrullen.
Zo men sestig Oranjeboomen heeft in Tobben, en enig Boomgewas in Potten,
dient een Oranje-
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huis, zo men niet stookt, binnenswerks, vier en vyftig voeten lang, twintig breed, en
zestien uit de vloer hoog te wezen tot den bovenkant der Binten; en de vloer twe
voeten boven den gemenen Thuingrond te zyn. De Muren moeten rondom dubbeld
wezen, de Buitenmuur van anderhalve steen, de Binnenmur van een geheele. Tegen
’t Noorden en Oosten dienen deze Muren zes duimen, en tegen ’t Zuiden en Westen
vier duimen van een te staan. De Binnemuur is zeventien voeten boven de vloer
hoog, en de Buitenmuur twe en een halve voet hooger. Deze twe Muren moeten van
boven open gehouden worden; maar die tussenwydte moet, als de Muren been droog
zyn, wel ter dege worden met welgekrompe Boeikweitte Dop aangevuld worden; en
daar na by verzakking van de zelve weder aangevuld zyn. De Vloer moet van platte
Klinkertsteen, boven op een looze vloer in Tras gemetzeld zyn. De dubbelde Muur
moet in ’t Noorde met dunne kleine Ankertjes gehecht worden. De steenen moeten
behoorlyk nat, vol in de Kalk, met toegestreken voegen gemetzeld worden. De
Binnen-muur moet van binnen, naar maten datze hooger metzelen, vol geraapt worden,
om voor ’t indringen der koude verder gedekt te zyn; en op dat de Boekweite Dop
zich te beter zoude kunnen schikken.
De Balken van zo een Winterplaats dienen 10, of 12 duimen zwaar te wezen, van
onder met vyf quartiers Delen beschoten, en van boven met 1 en een half duims
Delen zo belegd te wezen, dat’er om de 3 a 4 delen een los zy, om de boekende dop,
by krimping, aan te vullen. Men heeft van achter onder de beschoten Zolder
damptrechters. De Kap, Binten en Stylen moeten zyn Ribben van 7 en 9 duimen, de
Spruiten van 5 en 7; de Gordingen van 4 en 6; de Nok van 4 en 5; de Muur en
Spanplaat, van vier en 16 duimen. De Neus- en Boei-plank, die daar op moet komen,
moeten van 2 en 12 duimen zyn. ’t Dak moet van 1 en een half duims Delen, wel in
een geploegd, en met tiggels van drie vierde duims belegd zyn, en vervolgens met
Latten en Pannen.
Aan de Westzyde moet in ’t midden der buiten muur; op een Borstwering van 1
en drie vierde voet uit de vloer, een Kozyn van 14 voeten hoog en 6 breed, buiten
werks, gezet worden, op een onder drempel van blaauwe Steen van 11 duimen breed,
en 8 dik, met dubbelde uitgeslepen spongen. ’t Boven drempels hout is van 11 en 8
duimen, ’t Glashout boven en onder van 6 en 9 duimen. Dit Kozyn moet boven een
vast Glas, en onder een Schuifraam hebben; van buiten vier Vensters van vyf vierde
duim Wageschot, dubbeld op een met dubbelde spongen, yder van een duim aanslag.
In ’t midden der Binnenmuur, aan de Westzyde, moet op gelyke hoogte een Kozyn
van de beschreven grootte komen; maar de Drempels, welker onderste van blaauwe
Steen is, moeten in ’t vierkant maar van 8 duimen zyn; de Stylen en ’t Glashout maar
van 8 duimen. Voor ’t zelve worden vier binnen Blinden gebragt, welkers binnen
Regels van 2 en 3 en een half duim zyn. Het Raamwerk is van Ribben, van 4 en een
half duim, en 6 duimen, met dubbelde Spongen van een duim, maar aan de binnenzyde
van drie vierde duim is. De Blinden zyn aan wederzyde beschoten met drie vierde
duims Planken, maar in ’t midde heeft men een losse Plank met werveltjes gesloten,
die men afdoende, de tussenwydte met Boekweite dop kan opvullen. Zy moeten aan
winkelhaaks Hengsels hangen, en met knippen sluiten.
Deze Kozynen, vier duimen van den anderen, en over malkander staande, worden
met een Plank van 2 duimen aan den buiten kant der Stylen te zamen verbonden;
dienende niet alleen te gelyk voor een Kwelhout, maar om het uitloopen van den
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Boekweiten dop te beletten. De opening tussen de borstweringen moet ook met zo
een Plank gedekt worden, maar die met schroeven wordt vastgemaakt.
In de buiten en binnen muur, na het Zuiden staande, moeten vier Kozynen met
Schuiframen in eike Vensters staan, en vier binnen Kozynen met Blinden van gelyke
hoogte en breedte, en op de zelfde wyze gemaakt, zo dat ze uit de Oost- en
West-gevel, en van malkander vier voeten staan. Het Deurkozyn moet in ’t midde
van de Zuidmuur zyn, en wezen buiten werk zes voeten wyd, en van den
bovendrempel tot den bovenkant des onderdrempels 15 en drie vierde hoog is, zynde
het Glashout, boven de onderdrempel, 8 en drievierdc voet. De Ondetdremdel moet
zyn een blaauwe steen van 23 duimen breed, en 8 duimen dik, en hebben dubbelde
spongen tot het sluiten der Buiten- en Binnen-deuren. De Stylen van ’t Buiten-kozyn
zyn van 6 en 11 duimen, de Bovendrempel van 8 en 11 duimen; ’t Glashout van 6
en 11 duimen. Het Binnen-kozyn moet van de zelfde grootte zyn, en de dikte hebben
van 6 en 8. De twe Deuren van ’t Buiten-kozyn, moeten van drie duim met dubbelde
spongen zyn. van onderen met Paneelen, van boven met Glas, en van buiten opgaan.
Boven ’t Glashout moet een vaste Raam zyn, rondom met een spong, en schieten
een duim in ’t Kozyn. Dit Raam en de glaze Deuren worden met dubbelde Eike
Vensters gesloten, even als boven gezegd is, gelyk ook het Binnendeur-Kozyn met
dubbelde Blinden.
Als het de gelegentheid toeliet, moest’er in ’t Oosten, of Noorden een geboutje
wezen, waar uit men door een gevoerde binnendeur van 6 en een vierde voet hoog,
en 3 voeten wyd in de Winterplaats kan komen. En zodanig een geboutje kon dienen,
om’er Tuingereedschap in te bergen.
De Kozynen moeten met Kwelhouten zyn gemaakt van een duim dik, en twe
duimen breed, en een duim in de Kozynen, aan de voorzyde der zelvere ingeschaafd
zyn. Daar moeten ook Architraven in ’t vierkant voor zyn, die een duim op de
Penanten komen.
Tot waarschuwing dient, dat nieu gemaakte Oranjehuizen, Kassen, Bakken en
Ovens, niet
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gebruikt moeten worden, voor datze ter deeg droog zyn; zo om ’t deurslaan der
muren, ’t bersten van Ovens, als schadelyke vunzige luchten voor te komen.
Winter-Bloem Bakken, of Mest-broeibakken, die los zyn, zyn van hout, en bestaan
alleen uit een achter-, een voor-, en twee zystukken, voort gezwaluwstaarte
merkhouten, die in de achter- en voor-plank passen, waar op men de Glasramen legt.
De achterplank is de breedste, waar tegen, boven aan den buiten kant, een strook
planks, ter breedte van 3 duimen, zo hoog vast is gespykerd, dat het de sponning
voor de glazen maakt. Dus wordt de Noordewind belet deur de reten te wajen. Aan
’t einde der voor- en achter-plank heeft men yzere krammen met veren, die door de
zystukken heen gestoken worden, en met houten spyen de Bak in ’t vierkant opsluiten;
waar na de gezwaluwstaarte merkhouten daar op gelegd worden, en daar over heen
de Glasramen.
Zulke Bakken zyn licht te verplaatzen, hoger en lager te zetten, ligt te ontsloopen
en te bergen. Zulke Bakken zet men boven op de mest, na dat’er wat aarde tussen
de mest en de Bak gedaan is, om door ’t broejen minder te vergaan. Men zal de
Bakken echter met ruige Mest, of Stroo, tot afwering van Vorst, of Wind aanvoeren;
gelyk men de Winterbloembakken met uitgebroeide Run doet. Men zet ze zo na by
de aarde als doenlyk is, en de Bakken laat men ryzen naar mate dat de Planten groejen.
winters. Zie kakhielen.
wissel betekend een handel in Geld, van de ene plaats op de andere, door middel van
Wis-selbrieven. Men geeft het geld op ene plaats, en ontfangt een Brief, om de waarde
in een andere plaats te ontfangen.
De Kooplieden, die niet doen dan in de Wissel handel dryven, worden gemeenlyk
Bankiers geheten.
Op de Beurs worden de Wisselpartyen meest gesloten. Deze is daar ook de
bekwaamste toe. Daar kunnen Gever en Trekker beide best na den koers vernemen.
Hier hoeven ze ’t op ’t zeggen van Maaklaar, of Beunhaas niet te laten aankomen.
Men kan’er daar verscheiden na vragen.
De koers der Wissel reguleert zich naar dat’er met de laatste Post na een plaats
gewisseld is. Voorts naar dat’er Wissel laatst van een plaats gekomen is: vervolgens
naar dat’er vele, of weinige Wisselbrieven na een plaats zyn, en naar dat’er veel, of
weinig geld na een plaats moet over worden gemaakt.
Een Koopman, of Bankier moet zich nooit aan Maaklaar, of Beunhaas bloot geven,
’t zy hy veel, of weinig hebbe te remitteren. Maar met zyne commissien allengskens
voor den dag komen. Hy moet aan vele te gelyk geen commissie geven om te sluiten,
en aan hoe minder hoe beter, en party voor party opgeven. Ontdekte hy ten eerste
wat hy te trekken, of remitteren had, hy zoude zich in den koers benadeelen. Hoe
geheimer hy zyne zaken weet te doen, hoe ’t hem groter voordeel aan zal brengen,
zyn crediet doen houden en maken, dat hy altoos tot den hoogsten prys zal trekken,
en den minsten remitteren.
Schoon men hier te Lande wel alle dagen handel in Wissel dryft, ’t is echter
gemeenlyk niet alle dagen na de zelfde plaatzen. ’t Wisselen reguleert zich naar ’t
vertrek der Posten, alzo gemeenlyk, de naaste dag voor ’t vertrek van de Post naar
een plaats, de Wissel derwaart wordt gesloten. Dus wisselt men ’s Maandags op
Frankfort, Leipzig, Breslau, Dantzig, Koningsbergen, Vrankryk, Braband en
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Vlaanderen; Dingsdag op Hamburg, Zeeland, Londen en geheel Engeland; Woensdags
wordt weinig gewisseld alzo ’t geen postdag is; als nu en dan eens op Vrankryk,
Geneve, Braband, of Vlaanderen, Frankfort, Leipzig; Donderdags is ’t even als
Maandags, behalven dat men ook wisselt op Italie, Spanje en Portugaal. ’s Vrydaags
is ’t als Dingsdaags; des Zaturdags op Hamburg, Leipzig en Dantzig. Op de
binnelandze Steden wordt alle dag genegotieerd, als’er gelegenheid is.
De Maaklaar, die een party gesloten heeft, moet zo wel den Trekker als Gever van
den Wisselbrief ten eerste een notitie ter hand stellen, waar op de Som staat uitgedrukt,
en de koers, de tyd der betalinge, de naam der plaatze daar ze geschieden moet, en
die van den Trekker en Gever, waarom ze de Negotiant terstond moet lezen, en zien,
of’er geen misslag zy begaan, dewyl een geschil daar over, naar die Notitie, moet
afgedaan worden. Na Beurstyd worden de partyen opgemaakt, en door de Maaklaars
by den Trekker, of Indossant afgehaald, en by den Gever gebragt, om zich daar van
te kunnen bedienen. De Wisselbrieven, die van nieuws op een plaats getrokken
worden, zyn doorgaans op den dag van ’t vertrek der Post naar de plaats, waar op
men trekt, gedagtekend.
wisselbank. Zie bank.
wisselbrief. Men heeft vierderhande soorten van Wisselbrieven. De eerste die
eenvoudig de ontfangen waarde inhoudt, en allerleije zoort van waarde. De twede
die vervar de waarde in koopmanschap ontfangen. De derde inhoudende de waarde
van my zelve; en de vierde inhoudende de verstaanne waarde. De drie eerste soorten
van Wisselbrieven hebben ene gedaante in aanzien der waarde; dat is, dat men een
Wisselbrief op ene van die drie wyzen opstellende, altyd de ontfangen waarde mede
brengt; zonder dat men in ’t recht dit betwisten kan, gelyk hier na gezegd zal worden.
Men merkt altyd den tyd aan, waar op de Wisselbrieven moesten betaald worden,
welke op vier manieren is. De eerste is, wanneer de Brieven een betaling op zo vele
dagen zicht mede brengen. De twede het betalen op genoemden dag; dat is,
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by voorbeeld den 10 Mei, of enen anderen dag. De derde is, op een uso, of twe. Uso
betekent een maand. De vierde op zicht, dat is, dat de Wisselbrieven door hen, op
wien ze getrokken zyn, op ’t ogenblik moeten worden betaald, waar op ze hun
vertoond worden.
De Brieven hebben deurgaans den naam van hun vervat, die’er de waarde van
gegeven heeft; maar nooit wordt’er de waarde van uitgedrukt, en zegt alleen, voor
ontfangen waarde eenvoudig, zonder te zeggen of ’t in gereeden gelde, Koopwaren,
Brieven, of andere Waarde zy geschied, welke uit velerleije gevallen voortkomen.
Zo men die zaken nalaat te kennen te geven, kan ’t van grote verliezen oorzaak zyn,
en van den ondergang des Koopmans. Want zo men die ontfange waarde eenvoudig
aantekent, sleept dit verscheiden ongemakken, ten nadeel van ’t gemeen, na zich;
welke den Koophandel vernielt, en inzonderheid als’er bankeroeten voorvallen.
Die ontfangen waarde in een Wisselbrief gezet, veroorzaakt vele verliezen, alzo
de waarde onbekend is, want een Bankier, of Koopman zal dikmaal op Lyon voor
een anderen een Wisselbrief bezorgen, by voorbeeld 3000 gulden, ontfangen waarde
eenvoudig medebrengende, waar voor hy niet dan een enkel briefje heeft ontfangen,
dat ook de waarde zuiver en eenvoudig zal medebrengen, zonder te bepalen, dat de
waarde in Wisselbrief zy ontfangen. Zo die Koopman, tot wiens voordeel die
Wisselbrief is getrokken, voor de betaling der Wissel bankbreekt, kan hy zyne ordre,
ten voordeele van enen zyner Vrienden overdragen, desgelyk de ontfange waarde
inhoudende, om ze te ontfangen op Wissel onder zynen naam, en in zyn contract van
Verdrag doen inlassen hem, die hem den Brief gegeven heeft, waar by hy somwyl
drie-vierde te verliezen zal hebben, zonder dat hy’er iet in doen kan; om dat de Brief
eissende aan dien Koopman, of zyne orde te betalen, hy, waar op de Wissel is
getrokken, noch hy zelve, zo zy kwam tot protest, zich niet ontslaan kan van de 3000
ponden te betalen in den Brief gemeld. De rede daar van is, dat de ordre, die op de
rug van een Wisselbrief is, medebrengende, dat de waarde daar van ontfangen zy,
hem Meester en Eigenaar maakt van den Wisselbrief, ten wiens voordeele hy gemaakt
is, door middel van de waarde, die daar voor gegeven is aan den Gever van de order;
zo dat hy, die de Brief gegeven heeft, mooglyk maar vier, of vyf dagen voor ’t
Bankroet genoodzaakt is te doen betalen door den Acceptant zyn Correspondent, of
zelve te betalen de 3000 gulden, zo de Wisselbrief wordt geprotesteerd, en te treden
in een Contract, waar in hy somtyds drie vierde verlies heeft, zonder daar enige zorg
voor te kunnen dragen. ’t Gebeurt somwyl nog, dat een Koopman, zich door zyne
Schuldeissers ziende gedrongen, en geen weer kunnende bieden, zich aan zyne
vrienden, die dikmaal zyne Schuldeissers zyn, openbaart om hem te helpen. Deze
ziende den slechten staat zyner zaken, wel ver van hem by te springen, doen hem
heengaan; en daarom, zo men Wisselbrieven onder de goederen van dien ongelukkigen
Koopman vindt, doen zy hem ordre geven ten hunnen voordeele, voor ’t geen hy
hun schuldig was; daar die Wisselbrieven ter goeder trou dienden te worden
wedergegeven aan hem, die ze hun gegeven hadden, en die gene andere waarde
hadden ontfangen, dan een enkele Brief. Dit komt daaglyks voor, en de gantse wereld
weet; dat die loopjes daaglyks worden gepleegd, als’er Bankroeten geschieden.
De oorspronk van ’t woord Wisselbrief is ligt te begrypen: want het betekent niets
anders, dan te wisselen van geld, ’t geen een Koopman in ene Stad heeft, en het te
ontfangen te geven aan een ander, die ’t nodig heeft, en die dergelyke somme niet
heeft, als hy hem in Wissel geeft in de plaats van zyn verblyf, waar uit de Brief is
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getrokken. Deze Wissel doet hun beide evenveel dienst, om dat hy, die dat zelve in
specie zoude dienen te krygen, door Boden en Voerluiden; en hy die ze nodig had,
in die zelfde Stad, om zyne zaken te doen, genoodzaakt zouden wezen, van de plaatze
hunner woninge, daar heen te reizen.
Het woord Wissel, Change in ’t Frans, komt nog daar en boven daar van daan, dat
het voordeel, of nadeel, ’t geen men krygt, in ’t trekken, of remitteren van
Wisselbrieven van de ene na de andere plaats, niet altyd even eens, en somtyds hoog,
somtyds laag is; en somtyds daar by te verliezen, somtyds te winnen is; en ’t somwyl
gelyk is. Dat is, dat’er tussen de Cambisten noch Mede te verliezen noch te winnen
is. Dus is ’t een gedurige verandering, die men in den Koophandel van de
Wisselbrieven vindt. Men moet aanmerken, dat de verschillende Geldwetten van ’t
ene ten opzichte van ’t ander Land, dat onderscheid van de Wissel uitmaakt, en dat
het hoger, of lager is; by voorbeeld, een Koopman wil remitteren op Amsterdam,
een Ryksdaalder Frans geld, die waard is 3 Franse Guldens; daar voor zal hy niet
meer krygen, dan 96 grooten; die 48 stuivers doen, ondersteld dat de koers der Wissel
dus zy, om dat ze altyd zo veel waard is, gelyk boven is gezegd, en om dat men zes
en vyftig groten van noden heeft, om een Ryksdaalder te maken, welke drie Gulden
Frans uitmaken. Dus zal hy twaalf stuivers verliezen op een Ryksdaalder, dat twintig
ten honderd op de Wissel is. De rede daar van is, dat de specien in Holland lager dan
in Vrankryk zyn. Dus gaat het ook met de Traites en Remisen, die in andere vreemde
landen zyn, daar ’t geld lager dan in Vrankryk is. In der daad, zo alle de soorten van
geld, op den zelfden voet, in alle de Staten van Europa waren, waarop ze in Vrankryk
zyn; dan zoude de Wissel gelyk wezen, dat is, dat men een Louis d’Or in ene plaats
in Vrankryk zoude geven, om daarvoor op ene andere plaats in vreemde landen, een
andere van de zelfde waarde te krygen. Dus zoude men van den enen noch anderen
kant verlies doen, en al het voordeel, of nadeel van de Wissels,
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zoude in de overvloed, of zeldzaamheid van ’t geld gelegen wezen, dat men in de
plaatzen vindt, daar men de Traites en Remisen maakt. By voorbeeld, in Vrankryk,
daar alle de Geldspecien op enen voet zyn; zo Parys niet meer van doen had dan een
Millioen om te betalen, ’t geenze schuldig was te Lion in de maand van Augustus,
en dat Lion ook niet meer van doen had, dan een Millioen, zoude het geld gelyk
wezen, naar gelang van deze gelykheid van nood. In tegendeel, zo Parys vyftienmaal
honderd-duizend Livres nodig had, om te Lion in gezegde betaling te gebruiken; en
dat Lion te Parys niet meer van doen had dan een Millioen, dan zouden de
Wisselbrieven zeldzaam wezen; en ’t geld, ’t geen men te Parys gaf, om Brieven op
Lion te hebben, zoude verliezen, en de Brieven zouden winnen; en zo’er overvloed
van geld te Parys was, en schaarsheid te Lion, zouden de Brieven verliezen, en ’t
Geld winnen.
De nuttigheid, welke de Kooplieden in den handel van Wisselbrieven gevonden
hebben, heeft gelegentheid gegeven tot gegeven, of te geven Wisselbrieven, betaalbaar
aan d’Order, of den Brenger, tot gemak van de betalingen; en om niet genoodzaakt
te zyn, om gedurig zyn geld ledig in de Kist te houden, zonder’er enige winst mede
te doen; en andere briefjes voor gereed geld, of verkochte waar, betaalbaar aan de
Ordre, of den Brenger, welke zyn verschillen van Wisselbrieven, die voorrechten
hebben, verschillende van enkele briefjes der waarde, in Geld, of Koopwaren.

De tyden, die door de Wisselbrieven hun gegeven worden; waar op ze worden
getrokken, zyn vier.
De eerste is, als een Brief getrokken wordt op 20 vele dagen zicht, dat is, op vier,
acht, tien, of vyftien dagen; dan loopt de tyd niet dan van daags na de vertooning en
dat ze is ontfangen geweest. Zo dat, als een Wisselbrief, op tien dagen zicht getrokken,
den laatslen April geaccepteerd was, niet te eissen is dan den elfden Mei. De rede
daar van is, dat de dag der Acceptatie, welke de laatste van April was, niet gerekend
wordt; en men niet begint te rekenen, dan den eersten van Mei. De tiende van Mei,
die op den Brief staat, wordt ook niet geteld. De rede daar van is, dat de tiende niet
eindigt dan middernacht, en gevolglyk, dat men tegen den Acceptant gene actie kan
hebben, dan den elfden dag van Mei, die met den eersten van Mei moet beginnen,
en voortgaan tot den tienden middernacht ingesloten: dus zullen’er niet meer dan
tien vrye dagen verloopen, welke de tyd is, welke de Acceptant heeft om een Brief
te betalen.
De twede tyd is, welke men noemt, op dag; dat is, als de Trekker by voorbeeld
zegt, op den eerden dag van Mei gelieft te betalen voor deze Wisselbrief, enz. Deze
kan niet dan den tweden geëist worden, om dat, gelyk boven is gezegd, de dag der
Wissel niet wordt gerekend, dat is, dat de Brenger des Briefs, om reden te voren
gezegd, geen actie kan hebben tegen den Acceptant.
Men is niet verplicht, zo men niet wil, om de Brieven, op Dag te betalen, te doen
aannemen, of accepteren, gemerkt die tyd altyd loopt, tot den Vervaltyd; gans anders
als die, welke op zo vele dagen zicht moeten worden betaald, waar van de tyd niet
loopt, dan na datze zyn geaccepteerd, Niet te min is ’t voordeelig Brieven op Dag te
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doen accepteren, om dat men door middel der acceptatie, twe Schuldenaaas voor een
krygt, den Acceptant en Trekker, voor de betaling van den Brief.
De derde tyd is die, welke men noemt Uso, dat is, een maand, twe Uso, twe
maanden. De Wisselbrieven die men op Uso en twe Uso trekt, zyn op Engeland,
Holland, Duitsland, Spanje, en Portugaal; maar men moet aanmerken, dat de Uso’s
van deze twe laatste Ryken, zyn van twe maanden, en twe Uso’s van vier maanden.
De Kooplieden van die twe Ryken en Staten trekken op de zelfde wyze hunne
Wisselbrieven op Vrankryk.
Men is niet verplicht om de Brieven te doen aannemen op Uso. of twe Uso
getrokken, om dat de tyd begint te loopen van den dag der Tekening van den
Wisselbrief, en eindigt op den dag en datum die den dag vervult. Dit noemt men
Uso; ’t geen een gewoonte betekend, vastgesteld tussen de Kooplieden van die twe
Volkeren. Maar ’t is ook voordeelig ze te doen accepteren, om redenen te voren
gegeven.
Men heeft een geschil, te weten, of de Houder van een Wisselbrief hem, waar op
ze getrokken is, noodzaken kan, om ze aan te nemen, niet tegen-staande’er Dag
genoemd zy, een Uso, of twe Uso. ’t Is zeker, dat hy ze niet weigeren kan aan te
nemen; zo niet, kan men doen protesteren. Dit noemt men Protest by fout van
Acceptatie. En op den vervaltyd protesteert men by gebrek van betalinge.
De vierde soort van tyd is, als de Kooplieden Bankiers hunne Brieven trekken om
te Lion te betalen op de Missen, ’t geen men betalinge noemt; welke men viermaal
’s jaars houdt, van drie tot drie maanden, te weten, op 3 Koningen, Paassen, Augustus
en Allerheiligen. Als de goede trou tussen de Kooplieden heerste, accepteerde men
nimmer deur schrift de Brieven, die betaald moeten worden te Lion. Die, waar op
ze getrokken waren, zeide alleen ’t woord gezien, zonder iet te geven om op tyd te
verantwoorden; en de Houder maakte daar van op zyn Schuldboek gewag. De
Lionners hebben dit langen tyd in gebruik gehad, zonder dat’er ooit enig ongemak
van kwam, of enige ontkenning voorviel, als men de party gezien had; en, als men
ze gezien had, betaalde men eindelyk stipt: maar de goede trou door ’t bederf der
Eeuwen verminderende, ontkenden enige Bankiers, dat hun de Brieven vertoond
waren; waarom de Kooplieden, om te zekerder te wezen, ze doen zien, en by geschrifte
aannemen, en’er opzetten ’t woord geaccepteerd.
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Men heeft nog Wisselbrieven, die men trekt om op zicht te betalen. Dat is, dat hy,
waar op ze getrokken worden, zo dra ze hem vertoond worden, ze betalen moet; zo
niet, moeten ze by faute van betaling terstond geprotesteerd worden, en men kan
terstond zelf Geld nemen op herwissel, om dat dat zoort van Wisselbrieven
opgenomen worden om dringende redenen, die geen uitstel velen kunnen; zonder
groot nadeel van den houder der zelve. Hierom is ’t, dat zy die hunne Brieven op
zicht geven, wel zorge moeten dragen, dat hunne Correspondenten voorraad in handen
hebben, om ’t op zyn tyd en zonder uitstel te betalen. Men moet aanmerken, dat voor
de Brieven, opzicht getrokken, geen tien respyt dagen zyn om Protest te doen, gelyk
in de andere Brieven, hier boven aangehaald. De reden daar van is, dat gezegde
Brieven op zo veel zicht getrokken zyn, of op dag. Dus kan men voet nemen om de
tien dagen gunst te rekenen, van daags na den vervaldag, gelyk gezegd zal worden
op zyn plaatze; en in de Brieven op zicht, kan men geen voet nemen om de tien respyt
dagen te tellen; waarom men, by gebrek van betalinge aanstonds moet protesteren.
Als een Koopman zyne order op een Brief zet om ze ter ontfanginge te zenden en
zyn tekening zettende, geen wit laat, om den ontfangst daar op te zetten, heeft hy
niet anders dan deze woorden op de zyde te zetten, om voor de Endoffering te dienen.
Dus zullen zy, onder wiens handen zy zullen zyn, niet kunnen de schikking ter
tekening in een ordre veranderen, om aan een ander den inhoud van den Wisselbrief
te betalen; om dat deze tekening niets anders dan een Quitantie kan uitwerken. Buiten
deze voorzorge moet men nog ene andere nemen, als een Wisselbrief is verloren,
welke is, zo dra men daar van kennis krygt den Schuldenaar daar van te gaan
waarschuwen, op dat hy niet bedrogen zy, als ze eens door hem vertoond wordt. die
ze gevonden had, om ze te ontfangen, vervullende ’t wit van den ontfangst.
De Commisen en Factoors zyn dan gewaarschuwd van wel acht te geven, als hunne
Meesters hun Brieven te ontfangen geven, dat zy ze niet overgeven, of zy hebben ’t
wit door den ontfangst volgemaakt.

Reglementen van de plaats der Wissel van de Stad Lyon.
I. Dat hier na de opening van elke betalinge den eersten dag van de maand, van elke
der vier betalingen van ’t jaar, die geen Feestdag is, geschieden zal op twe uren
namiddag, door ene vergadering der voornaamste Kooplieden van gezegde plaats,
zo wel Fransen als Vreemdelingen, in tegenwoordigheid des Heeren Provoost der
Kooplieden, of in zyn afwezen, van den oudsten Schepen, welke daar verzocht zullen
worden te verschynen. In deze vergadering zullen de aannemingen der Wisselbrieven
geschieden, hier te betalen, en dus zal men voortgaan zonder ophouden, naar mate
dat de Wisselbrieven zullen vertoond worden, tot aan den zestienden van gezegde
maand ingesloten; waar na, deze voorby zynde, de houders van gezegde Wisselbrieven
kunnen doen Protesteren, by faute van betalinge, de ganse maand lang en ze daar na
overzenden om betalinge te erlangen met de koste van Herwissel.
II. Dat’er, om betalinge te doen, en de prys der Wissel van gedachte plaats van
Lion met de vreemdelingen te stellen, zal een gelyke vergadering den derden dag
van elke der gezegde tyden, waar op ’t geen heilige dag is, belegd worden, en
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gehouden, in ’t bywezen van den Heer Provoost der Kooplieden, of van den oudsten
Schepen.
III. Dat de Acceptatien van gezegde Wisselbrieven by geschrifte, datum en
tekeningen van hun zullen geschieden, waar op ze zyn getrokken, of door luiden van
Procuratie voorzien, waar van de Mintuut by de Notaris zal blyven; en alle die door
Factoors, Commizen en anderen, van Procuratie niet voorzien, gedaan zullen wezen,
zullen nul en van geen kracht zyn tegen hem, waar op ze zullen getrokken zyn,
behoudens recht tegen den Acceptant.
IV. Dat het begin en de opening van ’t Boek en ’t zien van partyen zal beginnen
den zesden van elke Maand van gezegde vier betalingen, die gene Feestdagen zyn,
en voortgaan zullen, tot den lesten dag van gezegde Maand ingesloten; welke voorby
zynde,’er geen vereffening van Partyen zyn, noch Schriftuur zal geschieden op straf
van Nulliteit.
V. Dat men, gedurende gezegde vier betalingen in de Losie van de Wissel zal gaan
’s morgens ten tien uren, om’er precies ten half twaalf uit te gaan, na welk uur gene
Schrifturen geschieden zullen, noch vereffeningen van partyen; en om dat uur te
kennen te geven, zal men de Klok luiden.
VI. Dat zy, die in hunne koopingen van Waren de magt zullen hebben van aftrek
te doen, zo ’t hun goed dunkt, gehouden zullen zyn dat aan te bieden van den zesden
dag der Maand af van elke van gezegde betalinge; waarna, en die voor by zynde, zy
niet meer zullen ontfangen worden.
VII. Dat alle vereffende partyen door de Eigenaars, of hunne Factoren, of Agenten,
die’er de Houders van zyn, in een Boek zullen geschreven worden, zonder dat het
van de Eigenaar kan afgekeurd worden, en gezegde Schrifturen zullen zo goed zyn,
en krachtig, als of ze door hen zelve geschreven en gesloten waren.
VIII. Dat alle sluitingen van partyen in de tegenwoordigheid van allen geschieden
zullen, die men daar in doet komen, of van de Dragers hunner Boeken, op straffen
van daar voor te verantwoorden door hen, die voor de afwezende hebben doen
schryven; en dat op de Boeken en niet op kleine Papiertjes. En ten aanzien van
anderen van de Stad, die geen Schuldboeken dragen, zy zullen hunne orders aan
hunne Schuldenaars door
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Briefjes geven, die hun tot ontslag van betaling zullen dienen, welke ze aan de Partyen
naar genoegen hunner Schuldeisseren zullen hebben gedaan, en voor hun van buiten,
waar voor de Maaklaars de Partyen bestellen. Zy zullen aan de zelfde Maaklaars
genoegzame volmagt geven, die zal gelegd worden by een Notaris, voor de veiligheid
van hun die betalen zullen, en om daar, in kas van nood, zynen toevlucht toe te nemen.
IX. Dat de Wisselbrieven die geaccepteerd zyn, te betalen in gelde, die in ’t geheel
niet, of ten deele, gedurende deze en tot den laatsten dag van de Maand incluis betaald
zyn, in drie volgende dagen die geen Feestdagen zyn, zonder Prejudicie van de
Acceptatie zullen geprotesteerd worden; en gezegde Brieven tegelyk met het Protest
binnen een genoegzame tyd gezonden, om ’t bekend te maken aan hun, wien ’t mag
aangaan, te weten voor alle Brieven getrokken binnen ’t Ryk in twe Maanden; voor
die getrokken zyn uit Italie, Zwitzerland, Duitsland, Holland, Vlaaderen, Engeland,
binnen drie Maanden, en voor die van Spanje, Portugaal, Polen, Zweden, Denemarken,
in zes Maanden, van den dag af van de Protesten, alles op straffe van verantwoordlyk
voor den houder der gezegde Brieven.
X. Dat alle Wisselbrieven, te betalen in gezegden gelde, zullen voor betaald
gehouden worden; te weten, ten aanzien van inwonende houders van boeken op de
plaatze van de Wissel van gezegde Stad, binnen een Jaar, en voor anderen in drie
Jaren na den vervaldag van deze; en dat daar de betaling tegen den Acceptant niet
van zal kunnen worden geeist, ten zy men bewyze behoorlyke naarstigheid tegen
hem in hunnen gezegden tyd aangewend te hebben.
XI. Zo de Vreedelingen in gerede gelde, of in Wisselbrieven remitteren, na den
laatsten dag der Maand, zal men niet genoodzaakt zyn die tot betalinge te ontfangen
van hunne Traittes, gedurende gezegde betalinge gemaakt.
XII. Dat, zo’er een Bankbreking in gezegde Stad geschiedt, de Schuldeissers van
de Bankbrekers, die zich in zekere Provincien van ’t Koninkryk, of vreemde Landen
bevinden, waar in ze onder voorwendzel van beslag en Transport, en uit krachte
hunner voorgewende voorrechten, of gewoonten zich een voorrecht op de effecten
hunner Schuldenaren, die deurgegaan zyn, toe-eigenen, welke aan andere afwezige
en ver van de hand zynde Schuldeissers nadeelig zyn; zy op de zelfde wys zullen
gehandeld worden, en niet komen in de uitdeeling der goederen van gezegden
Bankbreker, voor dat de andere volkomen zullen zyn betaald; zonder dat deze manier
van doen plaats kan hebben ontrent anderen, die in ’t Ryk wonen, of Vreemdelingen,
die voor wettige Schuldeissers erkend, tot gelyke uitdeeling ter goeder trou, en met
billykheid zullen worden toegelaten, volgens het gemeen gebruik van die Stadm en
de Rechtspraak over het behouden der Voorrechten vau derzelver Jaarmarkten.
XIII. Dat alle Overgiften, en Transporten van de goederen der Bankbrekeren nul
zullen wezen; zo ze niet geschied zyn ten minsten tien dagen voor dat de Bankbreking
algemeen bekend is geworden, Niet te min zullen onder dit Artikel de vereffeningen
der partyen, op ’t Boek gedaan, niet begrepen worden. Deze zullen voor goed en van
waarde worden gehouden, zo lang de Bankeroetier, of zyn Factoor zyn Balans zal
medebrengen.
XIV. Dat de Verwers, of andere Handwerkslieden, gene Voorrechten voor de
schulden op de Goederen en Effecten van de Bankbrekers zullen hebben, dan voor
de twe laatste jaren; en wat het overige belangt, datze zullen in de uitdeeling komen,
die daar van gemaakt zal worden, op de stuiver van de gulde met de andere
Schuldeissers.
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XV. Zo ’t gebeurt, dat een Mandataris van verscheiden geaccepteerde
Wisselbrieven, ook Schuldeisser van den Acceptant, niet ontfangt dan een gedeelte
van de geheele somme, en op zyn tyd Protest doet van ’t overige; zo de wettige
betaling van zyne schuld gedaan is, zal hy gehouden wezen ’t overschot aan alle
zulke uit te deelen, die hem gezegde Remisen hebben toegezonden, tot den stuiver
van de gulde, en naar gerade van de somme, waar van elke van de Remittenten
Schuldeisser is.
XVI. Alle die Houders van generale Procuratien zyn, om de betalinge van beloften
en Wisselbrieven te erlangen, zullen ’t oorsproklyke van hunne Procuratien, in de
handen van enen Notaris overgeven; en zullen de Houders van een Procuratie verplicht
zyn, daar van op hunne kosten de uitvoering te bezorgen aan hun, die gezegde Brieven
zullen betalen.
XVII. Alle Procuratie om betaling van Wisselbrieven, Beloften, Schuldbrieven
en andere schulden te ontfangen, zal geen kracht meer na een jaar hebben, ten zy de
tyd, welke ze duren zal, duidelyk uitgedrukt zy; in welk geval zy dienen zal voor
allen tyd, die in deze zal besproken zyn, zo’er geen intrekking voor den dag komt.
XVIII. Dat de Bankbrekers in de Losie der Wissel niet kunnen komen, noch
schryven en partyen vereffenen, voor dat zy ze daar voor doen verschynen. En om
middel aan de gezegde Bankbrekers te geven om hunne Schuldeissers de Goederen
te doen betalen, die ze te ontfangen hebben, kunnenze dit doen deur Transport,
Procuratie, of Ordres aan zulken, als zy zullen te rade vinden, die op hunne Quitantie
zo veel betalen zullen, als zy zullen zeggen, en genoemd zullen zyn aan de partyen,
die in de Schrifturen zullen genoemd zyn.
XIX. De Maaklaars, of Bewindslieden van de Bank en Koophandel van gezegde
plaats zullen door gezegden Provoost der Kooplieden en Schepenen benoemd worden,
en in hunne handen den Eed naar gewoonte afleggen, verzekerende door de Attestatien
van de voornaamste Kooplieden in goede en behoorlyke form, van hun leven, zeden
en bekwaamheden tot het doen en verrichten van
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gezegde bedieninge en gezegde Maaklaars zullen tot een zeker en zo groot een getal
worden gebragt, als genoegzaam zal worden geoordeeld door gezegde Heeren
Provoost der Kooplieden en Schepenen, op het Advys van gezegde Kooplieden.
XX. Dat alle Bankiers, Boekhouders en Kooplieden in ’t gros, Negotianten, onder
de Privilesie van de missen van Lion verplicht zullen wezen Boeken van rekeningen
te houden in goede en behoorlyke forme; en alle Kooplieden, Winkeliers en
Kooplieden in ’t klein, dagregisters; anders zullen ze, in geval van ongeluk, gehouden
worden voor bedrieglyke Bankbrekers; en als zodanige zullen ze tot de straf
veroordeeld worden, die ze in zo een geval onderhevig waren.
XXI. Dat allen luiden van wat rang en staat verboden zal worden tegen ’t boven
vastgestelde te doen, direct, of indirect, op boete van drie duizend Livres voor den
overtreder, te besteden de ene vierde aan ’t Hotel-Dieu du Pont du Roue, de andere
vierde aan den gemenen Armen, de derde vierde aan den aanbrenger, de laatste tot
onderhoud, van de Losie der Wissel; tot welker betaling zy zullen worden gedwongen
door Gevanknis en den verkoop hunner goederen, en tot beter nakominge van de
tegenwóórdige, zal ’t den enen overtreder geoorloofd zyn den anderen aan te brengen;
in welk geval hy zal ontslagen zyn voor de eerstemaal van de betalinge der boete,
en zal zyn recht van Denunciatie hebben; en op dat’er nimand van onkundig mag
zyn, zullenze met Klokgelui afgekondigd en uitgeroepen, en aangeplakt worden voor
’t Stadhuis, Beurs, en andere gewonne plaatzen, en overal deurgaans, niet tegenstaande
tegenkantingen en beroepen, hoedanige ze zyn mogen, en zonder nadeel van deze.
Zie bank en protest.
De Schryvers die van de Wissel gehandeld hebben, zyn Le Gendre in zyne
Arithmétique en Perfection. Boier in zyn Arithmetique de Marchands, Carêms in
zyn boek du Grand Commerce. Ricard in zyn Traité General de Commerce, en in
zyne kunst van Wisselbrieven. M. Savary in zyn Parfait Negotiant. De la Porte in
zyne Sience de Negocians. Gobain in zyn boek genaamd le Commerce en son jour.
Itson in zyne Pratique Generale et Methodique des Changes etrangere, en Bornier
in zyne Conference de Nouvelle Ordonnances.

Aanmerkingen en nader verklaring van ’t bovenstaande.
’t Accepteren van een Wisselbrief geschiedt niet altyd door den betrokkene, alleen
met het woord geaccepteerd en zyn naam; want, of schoon dit genoeg zy in alle
Wisselbrieven na dato, echter is ’t niet genoeg in Wisselbrieven op zekeren bestemden
tyd na zicht te betalen; en hier moet by gevoegd worden de dag en ’t jaar der
Acceptatie om dat van dien tyd af de vervaltyd loopt en gerekend moet zyn.
Men heeft een soort van Acceptatie van Wisselbrieven, waar in men den tyd,
wanneer de somme en minute waar mede bepaalt, of om niet te betalen, dan uit kracht
van ordre en nader advys; maar alles, wat de houder daar in buiten en boven zyne
ordre, zonder Protest toestaat, loopt voor zyne rekening.
Men heeft ook een Acceptatie onder Protest; deze geschiedt om niet te betalen uit
kracht van ordre en advys, maar ter eere van den Trekker, of van hem die de Waarde
betaald heeft, of ook wel voor rekening van enig Indossant, of iemand anders, die
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daar toe ordre geeft. Dit Protest kan niet alleen van den Betrokken zelf maar door
den Houder, ja een vreemde gedaan worden.
Men Accepteert ook, wanneer een Wisselbrief getrokken wordt, voor eens anders
rekening, van wien men nog gene provisie in handen heeft, en echter hoopt, die te
zullen ontfangen; in zo een geval zal de Betrokken, zo hy van de vastheid des Trekkers
is verzekerd, Accepteren vrywillig, of onder Protest; dat is, dat hy de Wisselbrief
zal betale, hoe ’t ook gaan mag, voorbehoudens dat hy op den vervaldag zal verklaren,
of het vrywillig, of ter eeren des vervaldag zal verklaren, of het vrywillig, of ter eeren
des Trekkers onder Protest geschiedt.
Hy, waarop de Wisselbrief getrokken is, kan enige zwarigheid maken wegens den
Trekker, of hem, voor wiens rekening getrokken wordt, en daarom kan hy niet willen
Accepteren volgens advys; maar provisie in handen hebbende, zal hy Accepteren
om te stellen op rekening.
In de Nederlanden Protesteert men door een Notaris en twe Getuigen van geloof;
en in dat Protest wordt gezegd, dat hy is geweest ten huize van den Betrokkene, en
den Wisselbrief heeft vertoond, verzoekende die te willen Accepteren, of betalen;
naar dat men Protesteren moet; en in cas van weigering, of dat’er niemant t’huis is,
Protesteert de Notaris van alle kosten, schaden, intresten, van Wissel en Herwissel.
Uit hoofde van zo een Protest loopen alle kosten en schade, zo van het intrest van
’t Capitaal als van de Wissel ten laste des Trekkers, wat de kosten van Herwissel en
Protest belangt; wat belangt Provisie, Cortasie, en Brief port, die zyn eerst
verschuldigd van den dag der afvorderinge.
Protesten by gebrek van Acceptatie moeten geschieden ten dage, als men de
Wisselbrief vertoond heeft; om wat voor reden de weigering ook geschieden mag;
want al wat de houder: uit hoofde van de reden der weigering, ook mogt toestaan,
zonder advys van den Trekker, zoude voor zyne rekening loopen. Maar Kooplieden
van eer mogen ’t Protest by faute van Acceptatie te rug zenden met de eerste Post:
doch zullen de Wisselbrief voor den vervaltyd niet heen zenden na de plaats van
waar ze getrokken is, of overgemaakt; maar, zo die Betrokken dan weigert te betalen,
andermaal Protesteren laten by faute van betaling.
Als de Wisselbrief, by faute van Acceptatie, geprotesteerd te rug komt, heeft het
de Houder in zyn magt, om met Herwissel betalinge te eissen, als of die by faute van
onbetalinge was Geprotesteerd, of wel om tot den vetvaldag toe cautie te stellen.
Dog de meeste trekkers restitueren ’t Capitaal, dat ze ontfangen hebben aan den
Houder.
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Alle Wisselbrieven moeten naar de rechten Observatien, en Constuimen van de
plaatzen worden Geprotesteerd, daar de betaling was Gedestineerd.
Die een Wisselbrief heeft Geaccepteert is verplicht den zelven ten vervaldage te
betalen; zo dat, welke reden dan ook van ’t gebrek van betalinge gegeven mag worden,
zulks niet anders dan ten nadeele van ’t crediet van den Acceptant kan strekken. De
Acceptatie geschiedt vrywillig, en daarom moet de betaling op zyn tyd geschieden;
wil hy als kwade betaalder niet vervolgd worden, of bangkeroet spelen.
Als de Wisselbrief vervallen is mag de Houder het ontfangen niet langer uitstellen
als zes respytdagen volgens Wisselrecht te Amsterdam; volgt de betalinge niet, moet
hy Protesteren.
De Acceptatie wordt gehouden gedaan te zyn, als iemand, waar op ze getrokken
is, in tegenwoordigheid van twe getuigen zegt, dat ze goed zy, of op Interrogatorien
gehoord, zich met ede van zo een zeggen niet kan purgeren.
Geen Houder hoeft te vrede te wezen met een Acceptatie voor den betrokkenen,
ten zy hy goed vertrouwen van den aanbieder had; wanneer hy het vrywillig doet,
dient daar van aan hem voor wiens rekening hy ’t doet kennisse te worden gegeven,
op dat hy de waarde daar voor in tyds erlange; en om op den Trekker en Indossanten
zyn verhaal te vinden, of op den Betrokkenen.
Binnenlandse Wisselbrieven worden zo streng naar ’t Wisselrecht niet gehandeld,
als buitenlandse; en worden niet veel hoger als Assignatien gehouden; en dierhalven,
in geval de zelve te accepteren geweigerd worden, zullen ze zonder protesteren te
rug gezonden worden.
Wanneer de Houder van een Wisselbrief, die hem niet wordt betaald, geld léént,
of een andere Wisselbrief in de plaats neemt, om zynen Wisselbrief daar mede te
betalen; die, by zynen eersten Wisselbrief gevoegd, Wissel en Herwissel uitmaken,
noemt men dit Wissel, en Herwissel, waar van de Houder ’t recht heeft, om ’t op den
Ttekker te verhalen; ’t ene is tot weder betalinge, en ’t ander als een soort van Sttaf.
Herwissel, in geen intrest van Intrest, maar loopt somtyds hooger, want men moet
dat op zo een voet nemen, en tot zo een prys, als het op dien tyd daar geld; echter
zoude het kunnen gebeuren, dat hy ’t geld op dien tyd hebbende gebruikt, en de
Wissel tot zyn voordeel loopende, daar zonder schade, of met winst af kwam; schoon
dit zelden gebeurt.
De Houder eens Wisselbriefs, die met Protest is gekeerd, by mankement van
betalinge, kan de Rekening met Herwissel, of met Intrest opmaken, na dat het voor
hem voordeeligst is.
De Respytdagen, dat is, Uitsteldagen, die veranderen naar de plaatzen waar op
getrokken wordt, zyn in Amsterdam zes dagen, na den vervaldag, de Feest- en
Zondagen daar onder gerekend. Betaalt de Acceptant op een Feestdag, ’t geen zelden
gebenrt, wordt die betaling voor goed gehouden.
Moet een Wisselbrief in Banco worden betaald, waar van de Uitsteldagen nog niet
verloopen zyn, en de Bank inmiddels komt te sluiten, ’t zy om nieuwe Boeken en
Balans te maken, of om andere reden; kan de Acceptant de betalinge nog tot den
derden dag na ’t openen der Bank uitstellen, en als dan afschryven.
Men moet nog aanmerken, dat, of schoon men in Braband en Vlaanderen
Respytdagen aan een Wissel op zicht geeft, zo’er geen per Cassa by staat, men echter
in Amsterdam geen Respytdagen aan zo een Wissel geve.
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Men moet in de Wisselbrieven op tyd na Dato nog aanmerken, dan men op den
styl moet acht geven, die gebruikt is ter plaatze des Trekkers, of het, namelyk, de
O., of N. Styl zy; vermits deze 11 dagen verschillen.
Wat het Woord Uso belangt, dit is van verscheiden betekenis, naar de plaats waar
van daan getrokken wordt; in Wisselbrieven van Madrid, Spanjen, Lissabon,
Portugaal, Venetie, Italie, betekent het twe maanden; van Parys, Vrankryk, Geneve,
London, Engeland, Antwerpen, en de Oostenrykse Nederlanden, een maand, desgelyks
van Dantzig, Koningsbergen, Riga. Schoon dit woord van die plaatzen zelden gebruikt
wordt; en de Brieven van Dantzig meest 40 dagen na dato, Koningsbergen 41 dagen,
en van St. Petersburg op Amsterdam 65 dagen na dato inhouden; van Frankfort,
Neurenberg, Augsburg, Weenen veertig dagen, gelyk ook van Keulen, Leipzig, de
meeste plaatzen van Duitsland, Bazel, Zurich, Bern, St. Gal, geheel Zwitzerland.
Imand die een Wisselbrief vernegotieerd, welke hy niet heeft getrokken maar
geindosseerd, moet zorge dragen, dat de Wisselbrief zyn behoorlyk beslag hebbe,
en de endossementen wel gesteld zyn. Ontbrak daar iet aan, zoude men ze moeten
te rug nemen; en een andere Wisselbrief in plaats moeten beschikken, ’t geen somwyl
zoude kunnen schadelyk zyn.
Een Maaklaar, die een party in Wissel heeft gesloten, gaat om 3 a 4 uren ten huize
van den Trekker, of Endossant, om den Wisselbrief te halen: dezen moet hy
naaukeurig lezen en onderzoeken om den Acceptant geen rede van captie te geven;
en ze wel bevindende moet hy ze ten huize des gevers brengen, die hem van nieus
onderzoekt, en wel bevindende, daar zyn gebruik van maakt om ze te verzenden.
Die een Wisselbrief heeft Genegotieerd ontfantze eerst nademiddag om 4 a 5 uren,
na dat de party is op de Beurs gesloten. De waarde daar van moet terstond in Bank-,
of Kas-geld worden voldaan; maar alzo de Bank dan gesloten is, geschiedt het ’s
anderen daags. Men it in de Wisselbrieven gewoon te stellen, de waarde ontfangen,
alvorens de betaling geschiedt. Maar een kwaadaardige gever zoude daar mede niet
volstaan kunnen, alzo de voldoening moet getoond worden met de Boeken van de
Bank; en zo ’t in Kasgeld moet geschieden, door een Assignatie, of Quitantie van
den Trekker.
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Zo de Trekker, of Indossant den Gever niet vertrouwt, hoeft hy de Wisselbrief niet
als tegen contanten over te geven, of niet voor dat ze afgeschreven is: maar men sluit
liever de partyen niet, als dat men iemand dus hoont.
Een Trekker is gehouden, of zal niet weigeren, om van de somme, die bedongen
is, den Gever zo vele Wisselbrieven te geven, als hem dienstig zyn, of ze moesten
al te klein worden.
Sola Wisselbrieven worden thans zelden gemaakt, om dat deze weg zynde geraakt,
de Houder ontriefd is; en zich van geen twede kan bedienen. Daarom maakt men
Prima en Secunda Wisselbrieven. Als een Gever het verzoekt, zal een Trekker niet
weigeren om zelf Tertia en Quarta Wisselbrieven te geven, indien dezelve in afgelegen
plaatzen betaald, of door omwegen verzonden moeten worden.
Die Wisselbrief, door hem Geendosseerd, verkoopt, waar van hy niets dan een
Prima heeft, doet best daar van een naaukeurige Copy te maken. Want kreeg hy geen
Seconda, of Tertia, en had’er de Gever een nodig, zoude hy ter naauwer nood een
kunnen fourneren op de volgende wyze. Hy kan een naaukeurige Copy na de Prima
Wisselbrief maken, benevens alle de Endossementen, en schryven boven aan ’t hoofd
Copia strekkende tot Seconda, of Copia strekkende tot Tertia. En als men ’t laatste
Endossement eigenhandig bezorgd heeft, behandigt men ze aan den Gever, die zich
daar van in de plaats der Originele Seconda, of Tertia Wisselbrief bedient.
Wisselbrieven hebben ten aanzien van hun, die ze betreft, twe verschiilende namen.
Zy is een Traitte ten aanzien van den Trekker, en van hem waar op ze is getrokken.
Zy is ook een Remis ten aanzien van den zender, en van hem daar ze is aan
overgemaakt, ’t zy om ze te verhandelen, of op zyner tyd te ontfangen.
De Traittes worden in commissie gedaan, of voor rekening van den Betrokken,
of van een derde.
Is de Traitte voor rekening van een waar op men trekt, zet men maar in de Wissel,
de waarde ontfangen en stelt op rekening volgens advys. Maar is ’t voor rekening
van een derde;
zet men als voren, of stelt op rekening van zo enen, volgens advys, of wel in plaats
van den naam, enkele grote letters, zynen naam betekenende.
Is de Traitte voor rekening van den Betrokken, moet men hem met de eerste Post
bericht doen, hoe veel men getrokken heeft, in hoe vele Wisselbrieven, en hoe groot
yder is; den datum wanneer, op wat tyd, en aan wien te betalen; als ook wie de waarde
heeft voldaan. Men voegt’er by de koers der Wissel, en voor hoeveel de betrokken
voor deze Traittes moet gecrediteerd worden.
Geschiedt de Traitte voor rekening van een derde, moet de betrokken even eens
bericht worden; behalven dat men hem van de koers der Wissel niet behoeft kennisse
te geven. Men adviseert ook hem, voor wiens rekening de Traitte geschiedt, voor
zyne rekening zo veel getrokken te hebben, zonder dat men juist hoeft te zeggen in
hoe vele Wisselbrieven op zulk een tyd te betalen, en Genegotieerd tot zo een prys..
Die voor rekening van een derden trekt moet zo voorzichtig wezen, dat hy zyne
Wsselbrieven aan een derde aanbeveeld; ’t zy hy daar toe hem verzoeke op wien hy
trekt, of een ander, dien hy ter plaatze heeft, daar de betalinge geschieden moet; en
weigert de betrokken te Accepteren, of te betalen, zulks voor zyne rekening te doen.
Dit geschiedt, of met een advys by den Wisselbrief te voegen. Of door een klein
Cedultje daar aan vast te maken, schryvende daar met eigen hand op; wordt
Acceptatie, of betalinge geweigerd, addresseert u by N N. Deze voorzorg is, om meer
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dan ene rede nodig. Vooreerst blykt daar uit, dat de Trekker crediet en vrienden heeft,
en wordt ten andere voor een schaadlyke Herwissel gedekt. Hy kan daar van de
voordeelen genieten en ze hem in rekening brengen, die deze trekking had
geordineerd.
Men trekt op Antwerpen, Ryssel, Middelburg, op enige dagen zicht, te betlaen in
Ponden, Schellingen, Groten, Vlaams; en de waarde wordt hier daar in ontfangen.
Op Parys, Bourdaux, Rochel, Rouaan, trekt men op twe Uso te betalen in Kroonen,
Stuivers, Penningen, Tournois. De Kroon gerekend op 60 Stuivers Tournois, en yder
Stuiver op 12 Penningen Tournois; en men betaalt ze hier tot een zeker getal grooten
yder Kroon.
Op Lions Wisselt men op twe Uso’s, maar meest op de 4 Missen, in Kroonen,
Schellingen, en een Schelling 12 Penningen d’Or, tot een zeker getal grooten de
Kroon, hier in banko te betalen. De Heren Staten Generaal hebben 1709 bevolen
gene Wisselbrieven te maken, of te trekken op Vrankryk, waar in niet uitdruklyk
staat; dat de waarde daar van moet betaald worden met Goud, of Zilvergeld in specie;
te weten met Ecu Blancs, of de waarde in Goud gerekend op den ouden voet van ’t
jaar 1685, en geenzins met Muntbriefjes, enz.
Op Londan Wisselt men op 2 Uso, ook wel op een, in Ponden, Schellingen, Grooten
Sterling; en de waarde daar van wordt hier gerekend, naar een zeker getal Schellingen
en Grooten Vlaams, voor een pond Sterling.
Op Spanje handelt men op Uso in Ducaten, oude, of nieuwe munt.
In nieuwe munt op Madrid en Bilbao, de Ducaat gerekend op 375 Maravedies.
In oude op Cadix en Sevilie, de Ducaat gerekend op 375 Maravedies.
De Ducaat is waard 11 Realen de Plata en 1 Maravedies; en yder Reaal de Plata
37 Maravedies. De oude munt is 25 ten honderd beter dan de nieuwe. Hier voldoet
men de waarde in een zeker getal grooten per Ducaat in Banko.
Op Lissabon wisselt men in Crusados van 400 Rees, Schellingen en Grooten. De
Crusaat doet
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20 Schellingen; de Schelling 12 groten; en hier rekent men de waarde naar een zeker
getal grooten de Crusaat in Banko.
Men wisselt op Venetien in Ducaten en Grooten, of Soldi de Banko; de Ducaat
doet 24 Groten, of Soldi, en de wissel wordt gerekend, tot een getal van Grooten, en
in Banco voldaan.
Men wisselt op Genua en Livorno in Pesos, of Stukken van Achten, Schellingen
Groten. De Pesos doet 20 Schellingen, de Schelling twaalf Grooten. De wissel wordt
hier gerekend op een zeker getal Grooten de Pesos.
Op Frankfort wisselt men op de Missen; in Florynen van 65 Kreutzers Wisselgeld,
en alhier gerekend in een zeker getal Grooten, de Floryn. Buiten de Wissel wordt in
ryksdaalders van 90 Kreutzers Courant geld gewisseld, en zo ook hier betaald.
Men wisselt op Leipzig op de Missen in Ryksdaalders en goede Grossen. De
Ryksdaalder doet 24 goede Grossen, en een goede Gros twaalf Penningen; men
betaalt hier de waarde tot zeker getal van Stuivers, Courant geld de Ryksdaalder.
Dus wisselt men ook op Neurenburg.
Men wisselt op Hamburg in Daalders en Schellingen Lubs. De Daalder doet 32
Schellingen Lubs. De Schelling doet 12 Penningen Hollands. De waarde wordt betaald
in zeker getal van Stuivers de Daalder.
Men wisselt op Dantzig, op 40 en ook wel 70 dagen dato, en een zeker getal Poolze
Grossen, voor een pond Vlaams Bankgeld, tot zo vele Grossen Pools yder, als men
heeft bedongen.
Op Breslau wisselt men in Keizerlyke Ryksdaalders. Yder Ryksdaalder tot 30
Zilvere Grossen, welke yder 12 Penningen doen. Men rekent hier de waarde tot zeker
getal Stuivers de Ryksdaalder.
Op Archangel wisselt men nu en dan op een tyd zicht in Roebels; waar van elke
doet 10 Grieven, en de Grief 20 Dennekens, of Moskofkes. Men betaalt hier de
waarde in zeker getal Stuivers Kasgeld de Roebel.
Men wisselt op Geneve in Kroonen van 60 Silvere Sols, of 20 Stuivers, of Sols
d’Or; en men rekent de wissel tot een zeker getal Grooten de Kroon.
wit, is een kleur; die men dus noemt.
witzel.

Om een fraai Witzel te maken.
Neemt zo veel geleste Kalk die lang gelegen heeft, als fyn gemaakte Marmor, mengt
dit met Olie, of Water.

Om Muren te witten.
Neemt zuiver water, doet het koken, en mengt daar in een vierendeel, of daar ontrent
levende Kalk, Strykt daar na over uw Witzel uwe lym heen, van Gom Adragant,
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Arabise Gom, en schrapsel van Perkament; zo veel u goeddunkt. Kookt het in een
genoegzame menigte, en laat het door een Lywaat loopen. Dit doet het wit houden,
en geeft’er glans aan.

Anders.
Neemt Loodwit een half pont, en vyf, of zes pond fyne Pleister; mengt alls met
Seepsop van witte Seep; legt daar uw wit op, dat gy polyst, eer het droog wordt; ’t
zy met uwe hand, of een stuk Leder, of met Wol.

Een witte korst, die men over Beeldwerk legt.
Brand de beste Gips uit; en mengte ze na het stooten met Vislym. Strykt het over uw
werk vyf, of zesmaal, en polyst het daar na met een Bruineerstaal, of een Wolventand.
wit koken is een Kunstwoord van de Zilversmeden; die na het gloejen van hun Zilver,
om’er alle vettigheid af te krygen, het opkoken in Wynsteen en Water, tot dat het
wit is: dit doenze gemeenlyk twemaal aan een zilver, na datze het twemaal gegloeid
hebben.
wit schuren van Zilver, geschiedt met Puimsteen.
witvis is die Vis der Rivieren en Meren, die wit is, als Bliek, Voorn, enz. in
tegenstelling van Snoek, Baars, Zeelt, Karper, enz.
wol noemt men ’t haair van de Schapen, dat ’s jaars eens van de levende geschoren
wordt, en wonder veel naar den aart der Schapen, den grond die ze beweiden, de kost
welke ze eten, en de gezondheid, die ze genoeten, verschilt.
wollen naaister. Zie kleermaker.
wollen stoffen. Vlekken uit Wol en Stoffen te doen.

Om Vlekken uit Zyden en Wollen Stoffen te doen.
Men neemt een Postelein kopje; doet daar in Styfzel en Brandewyn; en maakt daar
van een soort van Bry. Dezen Bry doet men op de Vlek, laatze drogen, en men vryft
die Bry’er dan af. Men moet het op de zelfde wys herhalen; zo de Vlek in eens niet
uit is. Zie vlekken.
wolf, is een wild vleesetend, rovend, verscheurend dier, dat naar een Boeren Hond
gelykt. ’t Onthoudt zich in de Bossen; ’t eet doode krengen en lighamen; en tast ook
levende aan, als Paarden, Ezels, en in ’t byzonder Schapen; daar het een grote schade
aan doet. Als ’t honger heeft ontziet het zelf geen mensen. In een woord het doed
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veel kwaad op ’t land. Daarom klagen de Boeren over de Jagers niet, die hun Koorn
beschadigen om Wolven te vangen.
De Wolvin draagt hare Jongen twe maanden, en werpt vyf jongen. In de maand
February is de Wolvin loops, en de grootste drift duurt tien, of twaalf dagen.

Van de Wolvejagt.
Men jaagt de Wolven met Brakken en Windhonden in verscheiden tyden van ’t jaar.
[illustratie]
[Plaat 78. pag. 1357. pag. 1358. WOLF. F. de Bakker fecit, 1742.]
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Een Brak voor de Wolf.
Moet sterk, stout, groot, welgehoedanigd wezen, en vol vuur; zo hy pillard is, is ’t
niet als te beter. Men haalt de Brakken op hunne tien maanden van de Moer, en men
laat ze niet jagen, dan tot de veertien, of vyftien.

Windhond voor de Wolf.
Hy moet groot, lang en wel rank wezen. Men moet daar van echter uitzonderen die
men aan de Leis heeft, en die sterker zyn, om dat men die schikt om de Wolf te
keeren. Zy moeten daar en boven ’t hoofd langer dan breed hebben; grote ogen en
vol vuur, ’t achterlyf hoog en breed, ’t gat sterk gebeend, de pooten mager en
zenuwachtig; de voeten klein, de nagels groot en zonder sporen. De Windhonden
die zwart, of ros, of bruin, of grys en gevlakt zyn, zyn beter dan de rest.

De tyd, wanneer men jonge Honden voor de Wolven leeren moet.
De maanden Juni, Juli en Augustus zyn de bekwaamste om jonge honden te leeren.
Men begint met hen te doen jonge Wolven aantasten, welke men tot aan haar leger
gaat opzoeken, als men van de Landluiden en Harders gehoord heeft, waar zich de
Wolven ophouden. Als men ’t leger weet, gaat men de jonge Wolven in hun nest
zoeken. Eer men de jonge honden los laat, doet men in hunne sterkte een ouden hond
loopen, om de jonge honden aan te moedigen, en aan te brengen. Men vleidtze van
tyd tot tyd, men spreekt hun toe, om ze met andere te doen loopen. Men zegt hun,
als men de Jagt begint, Velle ci allé, noemende ze elk by hunnen naam. Daar na
schreeuwt men ze na. Harlou me bellots, harlou. Daar na blaast men om de honden,
maar een weinig daar na, om ze te doen met de andere heen loopen, en jagen.
Als de jonge Wolf is gevat, laat men hem zollen door de oude honden, en de jongen
desgelyks doen, onder een gedurig aanspreken. Men vangt daar na de Wolf, en men
laat hem zien, terwyl men de Grele blaast, onder een geroep van, zie daar den dooden;
Sa myn beesjes, blaf hard. Men doet hem volgen van de honden, roepende hun toe,
Spoed u hondjes, spoed u, volg hem na. Men moet het zelfde meermalen doen. Als
men t’huis komt, moet men een stuk van een Wolf koken, om de honden een lokaasje
te geven.
Ziet het geen van de Wolvejagt gezegd is op ’t woord jager. Daar zult gy de manier
zien, hoe men zich gedraagt, en den tyd waar op men ze best jaagt, of opspeurt. Wy
zullen van enige vonden spreken, welke men gebruikt om Wolven te vangen.

Geheim om Wolven zonder schieten te vangen.
Men vangtze op deze wys. Neemt Blemmis, kleine Zeevissjes, welke enigen Wolven
noemen; men gebruiktze om Wolven te vangen. Gy moet een deel van die Vis levend
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nemen, en stampenze in een Mortier, Daar na zult gy op een Berg een groot vuur
van kolen maken, daar gy gelooft, dat Wolven zyn, als’er Wind is; gy zult verscheiden
van die Visjes nemen, en gojenze in ’t vuur. Daar na zult gy bloed van die kleine
Visjes nemen, en mengen ’t met Schapenvlees, dat fyn gehakt is. Gy zult dit mengsel
met vissen mengen, die gy gestooten hebt; en halenze uit zyne plaats. Zo dra ’t vuur
begint te ruiken, zullen de Wolven byeen komen, en zo dra ze van dat vlees gegeten
hebben, zal de donkerheid hen bevangen; en dof wordende zullenze in slaap vallen,
en u op een plaats hebbende begeven, daar gy ’t vuur kunt zien, zult gy ze dooden,
zo dra gy ze aan slaap vindt.

Middel om een Put te maken, om Wolven en andere verslindende dieren te
vangen.
In de Landen daar men vele Bossen heeft, alwaar een groot getal Wolven in zyn, kan
men een Put met een Valdeur maken, die een weinig meer zwaarte aan den enen kant
heeft, ’t geen’er te veel aan den anderen kant komt, afgooit en’er insluit.
Deze vond moet men niet dan in afgelegen wegen in ’t werk stellen; door welke
de Wolven gemeenlyk gaan. Men moet, eer men daar en Kuil graaft, op een morgen,
als ’t ’s nagts geregend heeft, of als de grond zagt is, gaan wandelen; en na de aarde
zien langs den weg, of men daar geen Wolvenspoor vindt, ’t welk zo moet zyn, gelyk
de Figuur op de Tafel aantoont, op ’t woord dier, waar op geschreven is Wolvenpoot,
’t welk van een Boeren-hondepoot verschilt, welke aan derzelver zyde staat.
Als men een Wolvenspoor gezien heeft, zal men met hoop werken, gelyk u de
Figuur hier achter toonen zal.
Stelt, dat de twe gepunte Lynen A B. de twe kanen van den weg zyn, daar gy zoekt
te doen werken, doet daar een Put van twaalf voeten lang, of van de letter E. tot G.
graven; en wyd van E. tot F, ontrent zes zeven acht voeten, en negen diep, ze zy
gemaakt zo, dat ze onder wyder wordt, zo dat’er de Dieren niet tegen op kunnen
klouteren. Doet ook een Raam van hout maken. E F. G H. waar van de ooren over
de Put heen zullen komen, en laat het’er gelyks gronds inzakken. Men moet’er twe
kepen aan den kant G H. in maken, op de plaatzen door de letters Q R. getekend.
Men zal in ’t midden van elk Zystuk E G F H. een keep aan den kant maken I K. om
daar de Spillen van de Valdeur in te doen drajen; die van hout moet gemaakt zyn,
als een Deur, met Klampen in ’t midden en aan de einden. Gy zult aan dit midden
de twe Spillen I K. vast maken, en laten aan ’t eind der Valdeur twe stukken N O.
uitsteken, van de zelfde Plank, en genoegzame grootte om de twe kepen Q R. te
vullen, die in ’t Raam zyn, om te
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maken, dat de Valdeur aan den enen kant niet na omlaag valt. Zy moeten drie, of
vier vingeren breed uitsteken, en het ander eind niet aan den kant van de Raam E F.
raken, op dat de Valdeur na omlaag zoude kunnen vallen.
Men maakt een Tou van zes voeten lang aan den enen kant H G. van ’t Raam vast,
en met het ander aan den kant M. van de Valdeur, op dat de last die overhaalt, aan
den kant van L. zynde, niet doe de Valdeur gans en al omkeeren, welke zich dan niet
wel sluiten zoude, zo het Tou dat het tegenhoudt, als ’t overgehaald wordt, en niet
in ’t Lood is, ’t niet noodzaakte daar toe deur de Sprong, welke het doet doen. De
kant M. moet een weinig zwaarder zyn, als de andere L. En evenwel moet hy zo
zwaar zyn, of een Vos moet ze kunnen overwegen. Gy zult’er een hoopen kleine
takken in ’t wilte op vast spykeren, en rondom de Put, ontrent een roe van
weerskanten, op dat de Dieren, die daar over willen loopen, daar niet bang voor
zouden worden, als zy alleen op de Put die bladen zagen, en nergens meer. ’t Is zeer
waarschynlyk, dat al wat dezen weg heen loopt, in de Put zal vallen.
Alle morgens moetge die plaats met een yzeren Vork gaan zien, af met een ander
gereedschap, om te dooden ’t geen in de Kuil is. Maar men moet niet nalaten door
de Buurten, die’er om gelegen zyn, bekend te maken dat men daar, uit hoofde van
gevaar, niet komen moet.

Twe middelen om vleesetende Dieren, in de Val te lokken.
Velen gebruiken een Schaap, of Gans om Wolven, en andere Roofdieren te roepen.
Om dat, als ’t Schaap alleen is, dit niet doet dan blaten; en de Gans niet doet dan
nagt en dag om gezelschap roepen. Zo dat de ene zo wel als de ander, van Wolven
en Vossen worden gehoord, die komen zien waar ze zyn, om’er hunne prooi van te
maken; en ziende ze op een fraje plaats om ze te vangen, komenze daar na toe, en’er
op aan willende vallen, komen ze op ’t eind van de Valdeur, die terstond omkeert,
en ’t Beest in de Kuil gooit.

Hoe men een Gans moet plaatsen.
Stel dat het midden tussen de twe linien E G F H. met bladen schynt gedekt te zyn;
en dat de twe plaatsen door de letters L M. de twe einden van de Val, I K. ’t midden
zy gemerkt, en ’t eind L, dat na omlaag moet gaan. Zoekt dan een Boom die heel na
aan de Kuil moet zyn, of een stuk van een Kreupelbos dat wel sterk is, gelyk dat ’t
welk met T. getekend is. Maakt het zo, dat’er een tak zy met S. getekend, die’er over
hangt ontrent ter hoogte van zes voeten; men zet de Gans op die tak, na den kant van
’t midden L. aan den enen kant van de Valdeur, en men bindtze daar met beide de
pooten aan, zo datze zich niet kan losmaken, of’er afvallen.

Hoe men een Schaap plaatst.
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Zo men een Schaapgebruikt, zal men ’t met zyne vier voeten op het midden van de
plaats vast maken, en ’t ander eind naar gelang zwaarder maken; als de Wolf daar
op wil vallen, keert hy met de Valdeur om, ’t Schaap blyft altyd op zyne plaats, en
doet niet dan nacht en dag blaten.

Andere manier om de Wolf door den weg der Valdeur te doen loopen.
’t Voorgaande geheim schynt my zo goed niet, al een dode Kreng met een tou aan
de staart van een Paard vast te hebben gemaakt, en getrokken langs de grgote en
kleine wegen, en ze gedurig over den weg van de Valdeur te hebben laten loopen,
en aan een boom gehangen, die dicht by de Valdeur is; zo dat’er geen Dier by kan
komen, of het moet over de Valdeur, om na de prooi te zoeken. Zo een dode Kreng
kan verscheiden dagen aan een gebruikt worden, om te worden op die wys getrokken.
Alle die Roofbeesten, zo Wolven als Vossen, die onderweg de aarde van dat Vlees
besmet ruiken, volgen dien weg met de neus omlaag, tot dat ze in de Kuil vallen, of
vinden ’t geenze zoeken. Dit zelfde kunstje kan ook dienen voor zulke die hun
vermaak hebben in ’t schieten. Want zo men zich in een schuilplaats in ’t Bos begeeft,
en men die Kreng door alle de wegen heeft gesleept, die daar op uitkomen, zal men
daar niet lang wagten zonder een Wolf, of Vos te zien, die van de ene na de andere
weg zal loopen om de Kreng to vinden, die hy ruikt.

Angel om Wolven te vangen.
Deze Angel is van Yzer, en bestaat uit verscheiden stukken; wy zullen ze alle ’t ene
na ’t ander gaan beschryven. Als zy by een zyn maken ze de Voetangel uit, die zig
in de Figuur vertoond, die achter is bygevoegd.

’t Maakzel van de stukken der Angel.
Doet eerst twe stukken Yzer maken, gelyk ze door de Figuur B B. verbeeld worden.
Zy moeten een duim breedte hebben, drie linien dikte, en twe duimen en een halve
langte. Men moet aan elk einde een dubbelde Knier hebben; en een gat in ’t midden
om’er een yzere Pen A. deur te steken.
Deze twe stukken moet men kruiswys over elkanderen heen leggen, en vastmaken
op malkander met een Yzeren Pen van een duim lang met een Walletje; gelyk men
in ’t Figuur ziet, zonder letters, dat verbeeld wordt onder de Figuren B B. A, en de
Yzere Pen A. moet een oog hebben.
Buiten deze twe Yzeren stukken moet men nog twe anderen C C. hebben, die zes
duimen lang en een duim breedte en twe linien dikte hebben; zy moeten krom na
onderen toe staan, en aan elk eind C. een sleuf, of lang gat hebben, gelyk men
[illustratie]
[Plaat 79. pag. 1359. WOLF. pag. 1374. WYN. F. de Bakker fecit,.]
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in de Figuur ziet. Elke sleuf, of gat moet een duim lang en ontrent vier linien wyd
zyn. Deze twe stukken moet men kruiswys op malkander leggen, en met een Yzeren
Pen D E. die een Walletje heeft aan een klinken, door de ronde gaten, die in ’t midden
van elk stuk zullen gemaakt zyn.
De Yzeren Pen D E. zal de gedaante hebben, gelyk gy ze ziet afgebeeld, en de
langte van vier, of vyf duimen, en even gemaakt zyn, als de punt van een Harpoen,
of een Slange Tomg, die plat en puntig is aan ’t boveneind, zo dat het, in een stuk
vlees gestoken, daar niet als met geweld kan uit worden gehaald. Men maakt het
ondereind E. zo vast, dat het in de gaten van twe stukken C C. steke, om ze kruiswys
by een te houden, gelyk reeds is gezegd. De Figuur, die’er onder is, toont aan, hoe
ze aan een moeten zyn gemaakt.
Maakt nog vier takken, welke naar die gelyken, welke door de letters F G. verbeeld
worden. Elke zal ontrent 8 duimen lang, en twe, of drie linien in ’t vierkant dik zyn,
uitgenomen aan de laatste tand, trekkende na den kant F. toe, daar zy moet hebben
vyf, of zes linien dikte, aan den kant, waar uit de Tanden voortkomen. ’t Eind F.
moet rond zyn, met een enkelde knier, die in ’t midden een gat heeft. ’t Ander eind
G. moet vorkswys gemaakt zyn en krom staan als een haak. Elke van die kleine
Haken, zal twe duimen langte hebben.
Als alle deze stukken dus gemaakt zyn, zet men ze kruiswys by een, gelyk men
in de grote Figuur ziet. Ziende wel toe, dat de twe stukken, wel in ’t kruis gezet
zynde, het eind der Pen A. steke, in ’t middelgat der Figure B B; om ze zo aan een
te klinken, dat ze onbeweeglyk op een zyn. Dit gedaan zynde neemt men de Pyl D
E, en doet ze met het eind E. in een gat steken, dat in ’t midden der stukken C C. is.
Daar na doet men ’t eind F. van de Figuur F G. in een langwerpig gat C C. steken,
om ze daar na in de Knier van de stukken Yzer B. te steken; waar in men ze vast zet
met een Yzeren Pen, welke men zo vast moet klinken, dat de Tak zich gemaklyk
bewegen kan. Men doet de andere ook aan de drie andere Takken zo vast maken,
dat de punten der weerhaken om hoog zyn, en dus zal de Angel gemaakt zyn.

Hoe men de Angel moet leggen, om Wolven te vangen.
Als gy weet, dat’er ergens een Kreng legt, moet men ’s avonds voor Zons ondergang
daar gaan de Voetangel brengen met een Tou zo dik als een ping en twe voeten lang,
met een goede dikke Paal, of Yzere Pen, en een houten Hamer, of Moker om ze vast
in de aarde te slaan.
Ziet eens van wat kant de Wolf best kan na de kreng komen; ’t geen u de
ondervinding best zal leeren. Gaat dan ontrent vyftig, of sestig schreden van de plaats
af, naar den kant daar de Wolf zal van daan komen; en graaft daar in ’t midde van ’t
Pad, zo’er een is, of anders op een bekwame plaats een klein gaatje in ’t ronde in de
aarde, dat de wydte heeft van de gantse Angel, zynde de zelve zo geopend, dat het
in ’t midden diep zy een halve voet, en na de kanten al minder en minder wordt. Om
’t beter te doen begrypen, ’t midde moet als een grote schotel worden gegraven; en
in ’t midden van dat gat moet de pen van yzer, of hout gelyks grond geslagen zyn.
Deze pen, of paal moet een kop, of haak hebben, om’er een tou aan vast te maken,
dat aan ’t oog B. van de Angel vast is, welke gy in de holligheid open zult leggen;
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zo dat het oog B. vast zy aan ’t tou, en ’t hoofd van de paal. Als dit tuig dus vast is,
neemt dan een stuk van de kreng, dat zo groot is als een hoofd, en zonder been; legt
dat op de Pen E. stekende het daar zo diep in, als gy kunt, en smeer de Angel, het
Tou, en de Paal, met deze kreng. Neemt’er ook een stuk van, dat gy aan ’t eind van
een hout, of tou zult binden, om ’t wel ver rondom dit tuig te slepen, en ’t voorby te
gaan. Daar na zult gy ’t brengen op de kreng, daar gy een stok dicht by recht op zult
steken met een wit papier op ’t eind, om de Wolf vervaart te maken, als hy by nacht
komt eten, en niet kome aan het dode vlees: want, als hy van ver ’t papier ziet, zal
hy meenen, dat men op hem past om hem te schieten, zo dat hy niet in eens, na de
kreng zal durven komen, maar rondom gaan. En gelyk hem de honger zal persen,
zal hy willen naderen om beter te ontdekken, en vindende dan het stuk van de kreng,
zal hy ’t gretig aantasten, om ’t mede te nemen; zo dat hy aan ’t vlees trekkende, de
vier Haken G. hem in ’t lyf zullen slaan, en hoe hy meer trekt, hoe hy vaster zal
gehaakt worden, niet kunnende de Angel te rug duwen, of openen, om dat de tanden
zullen beletten dat de haken open gaan.
Aanmerkingen. Men kan vier, of vyf zulke Tuigen om een kreng leggen, om met
den enen, of den anderen te gelukken; en, om dat de Honden en Roofvogels na die
kreng zullen loopen, en hem in korten tyd opeten, zult gy ze by dag bewaren. Wat
den nacht belangt, dan komen ze’er nooit meer om den Wolf. Dus kunt gy ze acht
nachten, of meer, aan een leggen, zo lang de kreng duurt, op de zelfde plaats; en ’t
vermaak hebben van verslindende beesten na huis te brengen, en ze te laten met
Boere Honden vechten.

Andere manier om de Wolf te doden, door met een Snaphaan hem te schieten.
Dit soort van Jagt is gemeener ontrent de Vos, als hy uit zyn hol komt, dan ontrent
de Wolf. Wy hebben in ’t Artikel vos gezegd, hoe men de Snaphaan moet stellen om
een Vos te dooden; Wy zullen niets doen, dan hier ’t Figuur te geven, vergenoegende
ons met te zeggen hoe men de Snaphaan stellen moet, om een Wolf te dooden, als
hy langs een weg komt.
Zo gy ’s morgens wandelende een Wolvespoor, of van een ander kwaad Dier langs
den weg verneemt, en deze zyn gewone weg is. Stel dan het
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Tuig, gelyk gy het in de twede Figuur ziet afgebeeld.
Stelt dat de twe gestipte Lynen 2, 3, 4, 5. de kanten van den weg verbeelden, en
dat men Heggen en Hakhout langs heen heeft, of anders steekt’er een deel takken,
Haagswys, daar ontrent in den grond, daar men ’t Tuig wil stellen. Neemt een Stok
C D. met een haak aan ’t eind C. en de Stok zy een half voet langer dan de weg wyd
is, en zo dik als een gemene stok, haakt die vast omlaag aan een Tak A. gelyk gronds,
en snydt een keep, op twe duimen na aan ’t ander eind, op de plaats door D. getekend.
Sseekt aan den anderen kant van den weg een Stok B G. van de zelfde dikte, als de
Stok met de haak, en een voet lang, waar aan gy desgelyks een kleine keep G. zult
maken, een halfvoet van den grond, en aan den kant van de Heg, of het hout, waar
in gy een plaats zult maken, die ontrent twaalf, of vyftien schreden van den weg is,
naar het gemak der plaatze, waar van daan gy het Dier kunt zien, zo het tussen A en
B. deur ging. Men moet op deze uitgekipte plaats, twe Vorken in den grond steken,
die recht zyn, te weten een met I. gemerkt, vier voeten en een halve hoog, en een
ander met H. getekend, drie voeten van den andere af, en zo veel korter als men
goedvindt.
Legt op die Vorken een Snaphaan, en steltze op de plaats van dat kniphoutje,
tussen de letter A en B. op de hoogte geschikt om het Beest te treffen, dat gy gelooft
dat daar voorby zal gaan. Dit gedaan zynde, bindt de Snaphaan wel vast met de
touwen V Y, zo dat het schietende niet bewege. Neemt daar na een Steen K. van tien,
of twaalf ponden zwaar, waar aan gy een goed tou binden zult, dat binnen de Vorken
I H. deur gaat, en maakt aan ’t ander eind een klein houtje G D. vast, dat een vinger
dik, en een duim lang is. Dat aan de twe einden spits gesneden is, als een Beitel, haalt
daar na de Steen op, tot dat hy aan de Kolf van de Snaphaan komt, en ’t kleine houtje
aan ’t paaltje B. komt, om ’t ene van deszelfs einden in de kerf G te zetten, en ’t
ander in de kerf D. van het Trehoutje, of de gehaakte Stok, of dat Trekhoutje, ontrent
een duim breed van den grond is. Maakt dan een dun toutje aan den Steen K. vast,
en zyn ander eind L. aan het lipje, waar mede men den haan overhaalt. Dit gedaan
zynde, legt een deel kleine stokjes M N. ontrent van een voet lang, met het ene eind
op het Trekhout, en ’t ander op den grond. Dekt dan alles met kleine takjes en bladen,
en strooitze in ’t wild over den weg heen; maakt daar na uw Snaphaan vast, en gaat
tot ’s anderendaags smorgens heen, als de Zon opgaat.
’t Is waarschynlyk, dat zo het Dier daar voorby gaat, dit zyn poot op de kleine
houtjes zetten zal, die ’t Trekhoutje zullen doen nedervallen, en daar door ’t kleine
houtje D G. dat den Steen ophoudt, uit de keepen doen gaan, waar door de zelve
vallende, den haan zal overhalen, en de Snaphaan op ’t Beest doen schieten en dooden.
Maar draagt zorg, dat zy het Beest doodende, nimant bezeerd worde. Hierom moet
men ze nooit zetten, dan op plaatzen daar niemand komt. Want buiten het gevaar
van kwetzen, konde gy ook wel uwe Snaphaan kwyt raken. Alles, wat dit stuk
uitmaakt, is byzonder in de Figuur achter afgebeeld.
wolf is een gezwel, dat veel van anderen verschilt, om dat de stof als in een zak, of
beurs legt, die vol is van koud, taai, lymig slym.
Men heeft ze van driederhande soort, men heeft’er daar men een stof in vindt, die
na vet gelykt, daar somtyds kleine steentjes in zyn, of kleine beentjes, of andere harde
dingen. De stof die men in de anderen heeft, gelykt na een Pap; en die men in de
derde heeft, is van Honigkleur.
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Middel. Alle deze drie soorten van Wolven kunnen genezen worden, door ze
dikmaal met de hand te vryven, en ze door dit middel heet te maken. Zo zullen ze
ontbinden en verteren, of door de navolgende Pleister daar op te leggen.

Pleister voor de Wolf.
Neemt twe oncen Gom Ammoniac, zo veel Sagapenum. Doet het smelten in een
verglaasde Pot, met een half pintje Wyn-azyn. Hebbende het dan door een stuk
Lywaat, of Stamyn gezegen, doet’er by een once wel bereide Antimonie, welke men
roeren zal tot dat de Pleister koud is geworden; wanneer men’er van smeren zal op
een Kalfsvel ontrent zo veel dikte, als een dertig Stuivers stuk. ’t Zal niet noodig
zyn, ’t te vernieuwen dan twe, of driemaal in een Maand.
I. Zo men de Wolven te zeer laat verouderen, zal de kortste genezinge geschieden
door ze met het Lancet, of Schroeiyzer te openen, en na dat’er de korst is afgevallen,
moet men’er een lap Lood op leggen, met Kwik besmeerd, of’er de Egyptiacum op
leggen, of roode precipitaat.
II. Neemt wilde Angelica, Steel en Bladen, breekt ze met de hand, legt ze op de
Wolf met een stuk Linnen; en laat het’er enige uren op leggen. Gaat daar vyftien, of
twintig dagen aan een daar mede voort.
III. Laat de Diapalm smelten in een weinig Rozen-olie; doet daar een weinig
Rozen-olie by, en een derde deel Ceruis in poejer, door een Temis gezift. Als alles
is gesmolten, maakt’er een Pleister van, welke gy op Leêr, ter dikte van een vinger
smelten zult; deze Pleister moet grooter zyn dan het gezwel. Legt hem op het kwaad,
en bindt’er de Pleister op met een Servet vier dik. Laat deze Pleister’er vier dagen
op; neemt ze’er dan af, en ze hebbende afgedroogd en gelyk gesmeerd, legtze’er
weder op. Gy zult dus blyven voortgaan tot dat de dikte gans is verdreven.
IV. Neemt de Most van een oude Eiken Boom, laat ze koken met Rode Wyn, stopt
de Wolf, en legt’er een Pleister op.
V. Neemt een dozyn rode Slakken, stampt ze en mengt ze met wat zwarte Zeep.
Legt’er dit met een Pleister op, tot dat de Wolf is verdreven.
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Ten aanzien van de Wolven, die, om dat ze verwaarloost zyn, tot een grootte dikte
zyn gekomen, men zal zich wagten daar aan te raken; om dat niet dan de kunstige
hand van een goed Wondheeler ze zal genezen.
wolfsbeet is een soort van dolheid, door de beet van een razende Wolf veroorzaakt.
wolfsbezie, Herba Paris, Uva Lupina en Uva Versa geheten.
Beschryving. ’t Is een Plant, die ene stengel uitschiet, die anderhalve voet lang is.
Uit het midden daar van spruiten vier bladeren, die kruiswys staan, die zeer wel na
die van de Suinguin gelyken. Op den top der stamme schietze vier andere kleine
bladen kruiswys, gelyk de andere bladen, in ’t midde van deze is een kleine rode bol,
van Wyn, die gelykt na een Druif. Zy is vol van een menigte kleine zaadjes, die wit
zyn. De wortel is klein, bleek en vol van draden.
Plaats. ’t Is een Plant, die op de Bergen en in de Bossen groeit. Zy bloeit in April,
en ’t zaad is ryp in Mei.
Eigenschappen. De Vrucht en ’t zaad, dat in die Bei gesloten is, waar van we
hebben gesproken, is goed voor allerleije soorten van vergiften; inzonderheid voor
die, welke imand gek, of dol maken; zo men ze imand ’s morgens geeft twintig dagen
aan een.
wolfsmelk, in Latyn Thytimalus. Men heeft van dit soort van melkgevende planten
verscheiden soorten. Wy zullen’er hier vier, of vyf van beschryven. De Mannetjes
Wolfsmelk, ook Characias geheten, en Amygdaloides. De Wyfjes Wolfsmelk die de
Zon volgt, en de Wolfsmelk in ’t Latyn Pityusa, of Esula geheten.

Beschryving van de Mannetje Wolfsmelk.
Men heeft stammen die een arm lang zyn, rood, vol van witte en scherpe melk. Zy
werpen de bladen rondom de takken uit, die na die van een Olyfboom gelyken,
schoonze langer en smalder zyn. De wortel is dik, en zo hard als hout; zy werpt aan
’t eind van de stam een loof uit, onder ’t welk men enige huisjes heeft, waar in zaad
is.
Plaats. Deze Plant groeit op de Bergen en in ruwe plaatsen. Zy bloeit in Juni en
Juii.
Eigenschappen. Het sap van de Mannetjes Wolfsmelk, ter gewigte van een scrupel,
met water en Azyn, maakt de buik los, zet water en Gal af; met Hydromel genomen,
doet het braken. Men moet het met Was, of gekookte Honig bedekken, op dat het de
keel niet aanstuk byte, om dat het een bytmiddel is. De Melk nog vers, doet het haair
uitvallen.
Om melk te hebben, snydt men de takken in den herfst af; doende ze in vaten daar
zy ze in geven.
Beschryving van de.WYFJES WOLFSMELK. De bladen zyn gelyk de Myrte,
waar van ze haren naam heeft; schoon ze grooter, sterker en scherper aan ’t eind zy.
De stammen komen uit de wortel voort, en groejen een handbreed groot. Zy drage
een vrugt van twe tot twe jaren, die gelykt na een Neut, en zeer scherp is op de tong.
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Plaats. Deze Plant groeit op ruwe plaatsen. Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. ’t Sap, de wortel en zaad van de Wyfjes Wolfsmelk, hebben de
krachten van ’t voorgaande kruid; ’t is echter zo krachtig niet als ’t voorgaande om
te doen braken. De melk in holle tanden gedaan, neemt de pyn weg: maar men moet
de tong met Was beleggen, op dat het zich verspreidende de tong niet aan stuk byte.
’t Neemt de Vratten, enz. weg. ’t Zaad en de bladen doen ’t zelfde als de melk.
Beschryving van de ZEE-WOLFSMELK. Zy heeft rode takken, ter hoogte van
een hand; ’t geeft’er vyf, of zes, die uit de wortel groejen. De bladen gelyken na die
van Vlas; en zyn smal, klein, lang, en op ene lyn geschaard. Op den top is een ronde
kop, daar ’t zaad in is gesloten, dat na de Orobus gelykt; maar ’t heeft een andere
kleur. De bloem is wit, ’t kruid en wortel is vol melk, ’t welk men bewaart voor ’t
zelfde als boven.
Plaats. Deze Plant groeit op Zeeplaatzen. Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. Behalven de voorgaande, zuivert de wortel der Zéé-wolfsmelk,
ter zwaarte van een dragma in Honigwater genomen, den buik na omlaag.
Beschryving der Wolfsmelk, die de Zon volgt. Zy heeft bladen als de Postelein;
maar wat kleinder en ronder. Zy heeft vyf, of zes stengels, die onmiddelyk uit de
wortel opkomen. Die ros, dun, vol melk, en een palm hoog zyn. De Bollen zyn als
die van de Dille, daar ’t zaad in is gesloten. Men noemtze Helioscopius, om datze
altyd na de Zon ziet.
Plaats. Deze Plant groeit by oude Muren en elders. Zy is zeer gemeen volgens
Matthiolus.
Eigenschappen. De Wolfsmelk, die de Zon volgt, heeft de krachten van de andere.
Hare melk doet de Likdoornen en Vratten afvallen. Zy geneest de Schurft, Dauwurm,
’t Mal de St.Mein, inetende Zweren, Negenoogen, Kankers. De gantse Plant gestooten,
en in ’t water gegooit, doet de Vissen terstond sterven.
Beschryving van de Wolfsmelk, in ’t Latyn Pityusa geheten, of Esula. De Stam is
een Arm lang en geknoopt. De Bladen zyn klein, puntig en gelyken na die van de
platte Erreten Lathyrus. ’t Zaad gelykt na de Kroost, en is breed. De Wortel is dik,
wit, vol sap, gelyk de Wolfs-melk.
Plaats. Deze Plant groeit op de Bergen. Zy bloeit in Juni en Juli.
Eigenschappen. De Wolfsmelk is scherp, bytend en brandend van binnen, gelyk
de andere Wolfsmelken. De Wortel gegeven in Honigwater, zuivert den buik onder
uit. Als men ’t Zaad neemt; moet men niet dan een drachme nemen. Voor ’t Sap
neemt men een lepel onder Meel gemengd, en maakt’er Pillen van. Wat de Bladen
belangt,
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men geeft’er van drie drachmen. Men bereidt ook de Schors der Wortel, als men ze
een dag in Wynazyn laat trekken; en men geeft ze dus bereid van acht tot vyftien
grein met Alsemwyn; en tot een trekzel van een scrupel tot een drachme. ’t Gebruik
van die Plant is echter gevaarlyk, naar de gedachten van de vermaardste Medicyns.
wolfspad, wolfspoor. Is een klein paadje, waar langs de jonge Wolven, uit en in de
plaats gaan, daar ze geworpen zyn, zynde het Gras als een weg plat getreden.
wolfswortel. Ene Plant, schietende tot twe voeten hoogte. Hare Bloem verbeeldt
enigzins een Hoofd met een Helmet, en daarom ook in Duitsland Narrenkappen
genaamd worden. Hoewel’t een vergift is, zo gebruikt men ze echter om’er mede te
Betten, en in de Zalven voor Schurft, of om de Luizen te doden. Zy is ten hoogsten
gevarelyk voor de Paarden. Indien een Paard daar van eet, zo valt het ter neder, als
of ’t de zwymeling in ’t hoofd had, en wordt schielyk mager. Dan moet men het
Aderlaten, of wild Piterselie-zaad ingeven, in wat Wyn, of wat gekneusde Wynruit,
gemengd met goeden ouden Wyn.
wonde is een verse breuk, die door geweld geschied is in enig zacht deel, door een
hard stuk. De Wonden verschillen naar de Werktuigen zyn, waar door de belediging
is geschiedt, of naar de plaatsen des lighaams, waar in ze zyn voorgevallen.

Geneesmiddelen om ’t bloedstorten voor te komen.
I. Maakt een Pap van de Poejer van Aloe, Drakenbloed, Armenise Bolus, en wit van
een Ei. Mengt dit alles onder malkander, en legt het op de Wonde.
II. Men moet twe oncen Wynazyn nemen, een dragme van Kolkothar; twe drachmen
Crocus Martis Adstringens. Stoot het alles onder een, en steekt daar in Most van
Eikenboom, of pluksel; werpt’er daar na de poejer van Wolfsveest op, en legt het op
de wonde. Het doet het bloeden ophouden.
Men moet het deel wel verbinden, anders zullen die stelpmiddelen geen dienst
doen.
Men kan ook Spinrag, en vliegend stof uit de Meulens nemen, en poejer van
vermollemde Eiken. Men neemt ook roet van de Schoorsteen met het sap van Ezel-,
of Koejedrek. Men doet’er maar ’t wit van een Ei by.

Middel om verse Wonden in weinig tyds te genezen.
I. Neemt een handvol Maluebladen; en een handvol Wilgen; stoot die bladen ineen
Mortier, pers’er het sap uit, en legt het met Lywaat op de wonde. Dit middel hoe
eenvoudig is krachtiger, dan verscheiden pleisters.
II. Neemt de bladen van Varen, perst’er het sap uit, wast’er de wonde mede, en
legt’er een doek op, in dat sap nat gemaakt.
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III. Neemt de bladeren van Salie, in een Mortier met Varkensreuzel gestooten,
maakt’er een Smeersel van, en legt het op de wonden.
IV. Men moet nemen de Beaume de Jardin, de grote en kleine Smeerwortel, wat
Zout, en mengen ’t alles onder een, en leggen ’t op de wonde. ’t Is ook goed sap van
Tabak in de wonde te doen druipen. Of om nog beter te doen, ’t sap van dit kruid te
stoten, en de wonde terstond toetebinden. Houdt u verzekerd, dat zy zal in drie dagen
zyn genezen.
wonden, verse, of oude. Voor alle wonden, zo oude als verse zweren, en
verzweringen, neemt Weegbrebladen, Lanceloe, Malue, en Algoedé, van elks een
handvol, Salie ontrent vierentwintig bladen. Alle deze kruiden moeten wel gezuiverd
en gewassen zyn; stootze daarna alle sterk met malkander. Neemt daarna vyf
vierendeel oud smeer: doet het in een Vysel, en laat het smelten en koken met gedachte
kruiden; en als gy zult zien, dat de vocht der kruiden zal verteerd zyn, zult gy ’t
overige laten deurzygen, en daar by doen een neutgrootte Wierook, Maagdewas, en
Pik. Doet het smelten op dat alles worde tot een smeersel, ’t welk gy voor allerlei
soorten van wonden zult gebruiken.
II. Neemt fyngestooten Zwavel, die gezift is, doet het in een glas, en giet er
Olyven-olie op, datze daar vier, of vyf vingeren breed op staat. Zet het tien dagen in
de Zon te destilleren, roerende het gedurig met een zuivere Spatel van hout. Men
moet de Pot gedurig gedekt houden, op dat’er gene vuiligheid in valle. Na tien dagen
giet’er de Olie af, en giet alle de Essentie van Zwavel in een glazen Bottel met een
Trechter, zonder dat’er de droessem inkomt. Gy zult de Bottel dicht toesluiten; en
als gy ze wilt gebruiken, doopt’er pluksel in, wit Linnen, Kottoen, of Watte Wol.
Legt dit op ’t gewonde deel, zweren, of verzweringen, zelf op Absteunen; gaande
daar mede daaglyks voort tot dat het is genezen. Gy zult’er voor een twedemaal de
Olie opleggen, op welker droessem gy de eerste door afgieten hebt gehaald; en doet’er
mede, gelyk met de eerste. Houdt die twe laatste middelen voor beproefd.

Pleister voor Wonden.
Neemt Olyven-olie een pond; Goudglid vier oncen; Ceruis vier oncen; Nieuw Was
anderhalf once; Aloe Socotorina een once; Colcothar een half once; stootze tot een
poejer. Giet de Olie in een aarden Pot, die verglaasd is over klein vuur. Als zy begint
te koken, doet’er de Goudglid en Ceruis allengskens in. Roert gedurig, tot dat de
Pleister over klein vuur gekookt schynt. Dit weet men, als men een weinig op een
Tafelbord doet, met een Spatel; en als men ’t laat koud worden, dat het hard genoeg
is, als men’er de nagel in zet; zo de nagel niets van de Pleister wegneemt, dan ’t geen
’er voor is,
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is ’t een bewys, datze nog niet genoeg gekookt is. Maar zo de nagel al het Smeersel
weg neemt, dat’er voor en aan den kant is, is ’t genoeg gekookt. ’t Koken duurt
gemeenlyk vyf uren; of ’t vuur moet wat te sterk zyn geweest. Als ’t gekookt is,
doet’er het Was in aan kleine stukjes met de Colcothar. Als ’t Was is gesmolten,
neemt dan het Smeersel van ’t vuur; en als ’t niet langer kookt, doet’er dan allengskens
de Aloe in; roerende gedurig, tot dat men in staat is om’er rollen van te maken. Dit
doet men met het Smeersel in koud water te gieten.
Deze Pleister is goed voor Wonden; zy haalt vremde stukken daar uit; Zy belet
het koude vuur; Zy is goed voor Tandpyn, als men de Pleister aan de slag van ’t
hoofd legt, en boven tegen ’t kakebeen, achter de lel van ’t Oor, enz. Zy geneest
wonden in korte dagen. Elke Pleister duurt twe, of drie dagen; ’t is genoeg ze ’s
morgens en ’s avonds aftevegen.

Bereiding van Linnen voor wonden.
Neemt in den voortyd, als de Kikkers hun zaad schieten, of hunne Eijeren, drie, of
vier ellen grof Linnen, meer, of minder naar datge van noode hebt. Wast dit linnen
in de Eijeren van de Kikkers, en laat het drogen in de zon. Herhaalt het twe, of
driemaal, en bewaart dat Linne ten gebruike. Als gy het zult willen gebruiken, neemt
zo veel als gy van doen hebt, om’er twemaal de Wonde mede te dekken: en legt
het’er als een Pap op; zo zal ’t bloeden terstond ophouden. Dit is in vele gevallen
bevonden.

Om een Yzer uit een wond te halen.
Gy zult de punt van een Pyl, of alle Yzer uit Wonden halen, zo gy daar op legt een
Servet in ’t sap van Valeriane geweekt, en daar boven over heen het kruid gestooten;
want deur dat middel zult gy’er ’t Yzer niet alleen uit halen, maar gy zult de Wonde
ook genezen; zo zeker Italiaan niet leugenachtig is, die my heeft verzekerd, dat hy
’t ondervonden heeft. De bladen van Algoede doen dit ook, als zy worden gestooten,
want zy halen Splinters uit het lighaam.

Geschoten wonden.
Deze Wonden zyn gemakkelyk aan de kleuren te kennen, aan ’t rood, blaau en
ontstoken; men heeft’er verlies van stukken, met scheuren en breuken van beenen
by. Zy zyn deurgaans aan gene bloedingen onderworpen.

Voortekenen van wonden met schieten gemaakt.
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Zy worden gevolgd van den dood, en vry dikmaal volgt hy’er aanstonds op. Als de
scheut de hersens, ’t ruggemerg, het hart, of hartenzakje treft, grote vaten aan stukken
breekt, in een woord, als zy deurgaat tot aan edele deelen. Men kan hopen, dat men
Wonden zal genezen die oppervlakkig zyn, en die welke men aan armen, schouders,
dyen en beenen, of andere deelen van ’t lighaam krygt, daar zo veel niet van te vrezen
is.

Bereiding om geschoten wonden te verbinden.
Men moet weten waar mede imand zy geschoten geweest. Een Musketscheut is
gevaarlyker, dan een Pistoolscheut, een Kanonscheut, of die van een Boms-sprong,
zyn de gevaarlykste. Voorts kunnen de toevallen het gevaar vermeerderen. Men moet
trachten vreemde stukken door het gat uit te halen, waar door ze daar zyn ingekomen.
Men moet derhalve den Zieken in dien staat stellen, waar in hy was toen hy werd
gekwetst. Zo dit niet kan geschieden, moet men in ’t tegenovergestelde deel een
snede doen, ter plaatze daar men hardheid gevoeld.
Als’er een been sterk gebreizeld is, en men ’t af kan zetten, moet men daar zyne
toevlucht toe nemen. Maar zo de kogel al te vast aan een been was, of te diep zat,
zoude men beter doen die te laten, dan zich in gevaar te stellen van het been te breken.

Hoe men de geschoten wonden verbindt.
Men begint de pyn en ontsteking met aderlaten te bedaren, door pynstillende middelen
daar op te leggen; door verkoelende wassingen, en buikzuiverende middelen. Men
moet vervolgens aanmerken, dat zo de Zieke veel bloedverlies had geleden; zoude
het laten niet te pas komen.

Om ontsteking te bedaren, als zy groot was.
Men neemt Rosen-olie, wit van Ei, Wyn-azyn, slaat het onder een, en legt het om de
nabygelegen deelen.
Om de pyn te stillen, gebruikt men een Pap van kruim van Brood gemaakt, van
Melk, Saffraan, warme Rozen-olie, en dojer van een Ei. Enkelde Rosen-olie is
uitnemende.
De wassingen moeten geschieden met de afziedzels van Bingelkruid, Beet, Malue,
een handvol Gerst en Rosen-honig.
Wat de Buikzuiveringen belangt; die geschieden naar gewoonte om de twe dagen,
en zelfs op den dag der kwetzure, als het de krachten van den gekwetsten willen
velen; men moet niet gebruiken, dan Manne, bleke Rosen, Cassie, Tamarinden,
Violensiroop, en andere middelen, die zeer zoet zyn.
Na deze voorbereidselen; als men de Wonde verbindt, legt men daar op geestige
middelen, men gebruikt wieken, in gekamferde Brandewyn geweekt. Als het wat
sterk bloedt, moet men zynen toevlucht nemen tot Stelp- en andere middelen. Men
moet deze middelen heete noemen. Men bevordert het dragen deur een Draagmiddel
van Rosen-olie, Veneedse Terebinthyn, en een
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dojer van een Ei. Als de Wonde op Zenuwen, of Trekkers, of andere Zenuwdeelen
is, moet men nooit vettigheid gebruiken; hier door verrotten de deelen; maar gebruikt
geestige, of opdrogende middelen. Gy kunt een Pap van Gersten-, Boonen-, of
Lupinen-meel nemen, welke men in rode Wyn laat koken, doende daar by Olie van
Hypericum.
Middelen die zeer goed zyn voor Zenuwen, zyn de Balsem van Peru, Olie van
Terebinthyn gedestilleerd, Balsem van St. Janskruid, Olie gedestilleerd van Lavendel,
Olie van Was, Olie van de Philosophen, Brandewyn, en Gom Elemi.
Zo de Wonde diep is, moet men ze bespuiten met het volgend Wondwater, ’t geen
uitnemend is voor allerli soorten van Kneuzingen, Verzweringen, voor ’t koud Vuur.

Wondwater voor wonden.
Neemt kleine Sali, Byvoet, grote Smeerwortel, van elks een handvol, Betheuni,
Tabak, Weegbree, Yzerkruid, Agrimonie, Renette, St. Janskruid, Alssem, van elks
3 handen vol. Kleine Sautori, Schurftkruid, Bugula, Venkel, Sanikel, Algoede,
Piloselle, van elks drie handen vol. Twe oncen lange Osterlucie, twe oncen ronde.
Doet alles in acht pinten goede witte Wyn, laat het den tyd van acht en dertig uren
trekken. Destilleert het vervolgens over een Mariebad, tot op twe derde.
Als de deelen versterven, moet men Spiritus Matricariae gebruiken, die op deze
wys gemaakt wordt.

Geest van Matricaria, voor wonden daar ’t koud vuur in komt.
Neemt Mastic, Myrrhe, Olibanum, Barnsteen, van elks twe dragmen. Mengt alle
deze Drogeryen in een pint overgehaalde Brandewyn; welke gy daar na zult laten
destilleren.

Uitnemende Stovinge voor wonden.
Neemt zo veel gekamferde Wyn, als Kamferwater, met drie dragmen Kamfer; gebruikt
die Stoving zeer heet. Zie balsem.

Hoofdwonden van Paarden, en derzelver genezinge.
Men zegt gemeenlyk, dat men aan ’t hoofd geen kleine wonden heeft. De rede daar
van is de nabyheid van de hersenen, en de veelheid der zenuwen, die zich aldaar
bevinden. Hierom is ’t dat men in ’t begin, gelyk Vegetius ons leert, middelen niet
verwaarloozen moet, beginnende gedurig met de zagtste, dragende zorg, dat men ze
wyder moet maken, om den grond der Wonde te zien en te tasten, zo ’t kan
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geschieden, zo om de stoffe ontlastinge te geven, als om daar splinters, enz. uit te
halen, zo’er enige uit moeten komen. Dragende ook zorge, datze’er uitgetrokken
worden. Dit is beter, dan dat men daar de overtolligheden uithaalt: want gelyk het
oude Spreukje medebrengt. Paardevlees groeit niet dan al te wel. De beenen, die
elders zullen zyn bedorven, waar ’t ook zyn mag, of daar enig scherp aan is, zullen
worden afgeschrapt, en’er uitgehaald. Anders zoude de Wonde niet dan met veel
moeite toeheelen. Zy zullen daar na weder open gaan; daar men grote zorge voor
moet dragen, ten aanzien van de beenige, zenuwachtige deelen en de gewrigten. Men
moet de Paarden, die aan ’t hoofd gekwetst zyn, voor de wind laten gedekt staan;
want zo’er de minste lucht by kwam, kon dit gemaklyk toevallen veroorzaken, waar
van ze zouden sterven; als dolheid, gezwollenheid, en andere hoofdpynen.
Hippokraat zegt, dat als’er een been aan ’t hoofd is gebroken, of als ’t vlies der
hersenen een stoot heeft gekregen; en ’t bloed de neus uit komt, of de beenen worden
dik, moet men de Paarden gene geneesmiddelen geven. Enigen over de kwetzuren
van ’t hoofd handelende leggen twe, of driemaal Honig op ’t hoofd, om te beter de
scheuren van ’t been te zien, zo ze’er waren; en om’er zo veel te eer de splinters uit
te halen, leggenze, daar droge Vygen, en bladen van Slaapbollen op die onder een
zyn gestooten.

Om de wonden te heelen.
Neemt Opopanax, Olibanum, droge Rozen met meel van Erreten gemengd; ’t geen
men ook met Honig kan mengen; en om kwaad vlees weg te nemen, of te doen
weg-eten, moet men’er poejer opleggen van Spaans-groen, Koperrood, verbrand
Spaans-groen, in Honig en Wyn-azyn gedaan; na dat men ’t over zacht vuur zal
hebben gekookt, roerende gedurig tot dat het Smeersel wel zal zyn gemaakt.
Anderen, om de Splinters uit de Wonden te halen, vergenoegen zich met’er Pik,
Was, Varkensvet, en Terebinthyn op te leggen, of grote Smeerwortel, Mastik,
Armenise Bolus met den andere gemengd. De gestoken Wonden zyn zeer gevaarlyk
aan ’t hoofd, volgens Ferrarius, die ons verzekert, dat men ze openen moet; en raadt
zelfs de zelfde middelen in ’t wetk te stellen, welke men aan een Mens gebruikt.

Middelen voor Halswonden.
Zo’er weinig blaauheid aan te zien is, moet men Unguentum Egyptiacum gebruiken,
gelyk in andere, hoeweinig zy wezen mogen.
wonderbloem van Peru. De bloem van deze Plant is wonderbaar; zo dat men onder
de vyfhonderd klokjes, welke ze draagt, gy’er geen twe eveneens zult vinden. De
bonte, gele en witte, zyn raar.
Deze Plant vereist een goede Mest, om hare grote wortel, en om ze wel te doen
groejen, moet
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men’t gat met een goede Schape mest, en zo veel aarden vullen, en plantenze in ’t
midde. De bloem dient niet dan om een Bloemperk te vercieren, waar in ’t genoeg
is, ’er drie, of vier te hebben; in elk Bed.
't Zaad is zwart, men moet het onder de Plant oprapen, daar ’t gevallen is, of het
uit zyn huisje nemen. Men moet ze als zy klein is gieten, en de aarde niet boven een
reis, of twemaal rul maken, als zy groot is.
Als men deze Plant vroeg wil in den bloem hebben, zaait men ze vroeg in Maart
in een Broeibak; maar men moetze niet zeer warm houden, en veel lugt geven; en
als men ze verplant, dat niet voor half Mei moet geschieden, moet men’er een kluit
om houden, of anders staanze te kwynen en sterven. Op deze wys kan menze in den
bloei hebben in Juni, en dus tot dat de vorst komt.
Maar zo men niet is gezet op de vroegte, kan men ze in ’t laatst van Maart in de
open grond planten: en als zy wat groot beginnen te worden, moet’er een styve
Tuinstok by staan, of anders wajenze om.
Men moet zorge dragen, dat men geen zaad van enkel-kleurige neemt, anders is
alles wat’er uitkomt zodanig.
Men kan de wortels overhouden om te verplanten, als men ze, wanneer ’t begint
te vriezen, uit den grond neemt, en in droog zand zet, ter plaatze daar ’t niet vriest,
en ze in ’t voorjaar in een pot zet, in een Broeibak, en ze daar in laat spruiten; en als
zy gesproten is, kan men ze handelen gelyk Zaaiplanten.
wonderboom, in ’t Latyn Ricinus en Palma Christi. Men heeft’er vyf soorten van.
Beschryving. ’t Is een Plant, die bloemen heeft zonder bloembladen, maar die uit
vezels, of een Bezemtje bestaat. De vrugt groeit op een andere plaats, is driekant, of
heeft drie huisjes in welker elke een zaad groeit. Dit kruid wordt zo groot als een
Vygeboom. ’t Een soort groeit echter groter dan ’t ander. Zy heeft bladen als de
Plantanus-boom, schoon zy groter, bruinder, en effener zyn. Zy is met punten als de
vingers aan een hand. De takken en stam zyn hol als een Riet. ’t Zaad komt aan
trosjes, en is ruw in ’t aantasten.
Plaats. Men heeftze oorspronklyk in America en Africa. Men zaaitze hier in de
Tuinen, alwaar ze goed is voor de Mollen. ’t Zaad is in September en Augustus ryp.
Eigenschappen. Drie zaden wel gestooten door den mond ingenomen, zet de Gal
en waterige vochten boven en onder af. Maar met dat ongemak, dat zy doen braken.
Zy zetten de stof af, die de Podagra maakt. Dit belet men door’er Anys, en Venkelzaad
by te doen. ’t Zelfde zaad gestooten, gekookt in een Vleesnat van een oude Haan, is
goed voor ’t Voeteuvel; Men geeft het van ene van die zaden tot zes.
De Olie, die men uit de zaden van de Ricinus, gestooten zynde, perst, heeft het
vermogen van afgang te maken; als men’er de Maag en den Onderbuik mede smeert.
Zy is goed voor de Schurft. Zy doodt de Wurmen. Zy zuivert Verzweringen; en
bedaart de Opstygingen.
wondheelend Water, Eau de Arquebusade. Zie destillatie.
wondheelende Planten, worden zulke geheten, die men in ’t genezen van Wonden
gebruikt. Men haalt’er geen beter, dan van de Zwitzerse Bergen, alwaar ze in
overvloed groeijen. De voornaamste soorten zyn de Agrimoni, Angelica, Chamaedrys,
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Eerenprys, Sanikel, de Bugula, Virga Aurea, Pyrola, Pervinca, Pes Leonis, Scordium,
St. Jans Kruid.
Men laat deze Planten in de schaduwe drogen; snydt ze klein, en neemt van elks
evenveel. Men bewaart ze dus droog in een doos, of in een glas.
Krachten. Zwakke Magen en Borst worden’er door genezen; ook bedorven bloed;
en ’t bloeden; dat door te veel gisten veroorzaakt wordt; als’er door vallen en stooten
bloed is uitgestord; Verzweringen, Absteunen en Wonden, Pypzweren worden’er
deur genezen; als ook alle Huitziekten, bolligheid en aankomende Waterzucht.
Bloedvloejen, verouderde Buikloop, Voet-euvel, Lamheid, Jicht.

Wondheelend Aftrekzel.
Men kan die Wondmiddelen trekken als The met kokend water, ook met Wyn; maar,
zo men te verhit is, is ’t eerste beter.

Wondheelende Pap.
Men kookt die Kruiden met Wyn tot een dikke Pap, waar na men ze op het ongemak
warm moet leggen; en deze Pap drie viermaal in vier en twintig uren vernieuwen.
worsten.

Om Varkens-worst te maken.
Men neme tot drie pond gehakt Varkensvlees, twe Noten Muskaat, een lood Peper,
niet al te klein gestooten, een handje vol Zout. Dit kneedt men onder een, en vult de
Darmen niet al te styf. Wilt gy ze in den rook hangen, moet gy Koejendarmen nemen.

Om Ossen-, of Met-worst te maken.
Men hakt het Vlees van Ossen ook gelyk het Varkensvlees. Maar men heeft’er die’er
wat gedroogde Salie onder doen, zo zyze in de Pekel leggen. Maar wil men ze in den
Rook hangen, neemt men niets anders dan Peper; en vult ze in Koejedarmen; men
bekleedt ze met graau Papier, en hangt ze op de zy van de Schoorsteen.

Worsten van Kalfs-vlees, Audouilles.
Men neemt de omloop van een Kalf, Varkensreuzel en Vlees, snydt het klein. Laat
het alles

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1366
in een Pot met Zout en Peper stoven, en een weinig gehakt Chalotten. Als het gaar
en koud is geworden, doet’er wat Room en enige Dojers van Eijeren by, en vult het
in Varkensdarmen; welke gy zo groot en klein kunt afbinden, als gy wilt. Laat ze
dan in een Yzeren Pot opkoken, langzaam stoven, met wat Varkens-reuzel, of wat
gesneden Spek, Zout, Peper, Nagelen en Notenmuskaat.
Als de Worsten gaar zyn, laat ze in haar nat rood worden, en als gy ze op wilt
dissen, legt ze op den Rooster met een blad Papier daar onder; en dist ze voor ’t eerste
gerecht op.

Worsten van Varkens-vlees.
Men laat de dikke Varkensdarmen twe dagen weeken. Dit gedaan zynde, laat men
ze wit worden met Zout en schyven Ajuin, dan snydt men ze aan riemen, zo lang als
gy de Worst wilt hebben.
Neemt dan het Buikspek, en doet’er het vet van weg. Snydt het gelyk de Darmen
in stukjes. Neemt daarna het Net laat het in witte Wyn weeken, om’er de vyze smaak
van te krygen. Doet’er daar na uw Worstmengzel in, bindt het wel toe, en ’t beschikt
zynde laat het koken, gelyk ’t voorgaande.
wortel is dat gene, waar mede een Gewas in den grond vast staat, en daar uit het sap
tot zyn voedzel haalt. Goede Wortels van Boomen, die wel staan, leggen niet boven
een voedt diep. Als zy door de hitte van de lucht, of zon bederven, of door spitten,
of spaden worden beschadigd worden de Boomen geel en kwynen.
wortelen zyn zulke Aardvruchten, welke lang nederwaarts groeijen. Onder deze kan
men ook de lange Franse Rapen tellen; maar daar van is elders gesproken.
Zy worden allen van Zaad voortgeteeld uitgenomen de Peper- en Miriks-wortel,
die men van Wortelstukken voortteelt, waar toe de Kruimstukken best zyn.
Men noemt de Peen gemeenlyk enkel, met den naam van Wortelen; en dat wel
die beste gele Peen, die men Leidse Wortelen noemt; om dat ze in de zandige gronden
best en smaaklykst groejen; alle andere Wortelen van den Warmoeshof, hebben
hunnen byzonderen naam, als Kroten, of Beetwortelen; Cichory-wortelen,
Miriks-wortelen, Scorsoneer-wortelen, Suiker-wortelen, Sassefy-wortelen, witte
Wortelen, die men ook Pastinaken hiet.

Gele Wortelen.
Deze zyn zes onderscheide soorten, drie lange en drie korte, welke zo scheutig niet
afloopen, noch zo lang, of dunstaartig niet zyn.
De lange gele Leidse Peen, of Wortelen zyn de beste van smaak. Men zaait deze
tot Zomerwortelen tot half April, en tot Winterwortelen niet voor half Mei, na dat
ze reeds hebben gestaan te kiemen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De rooder Peen, van dit soort, worden dikker; zyn waterachtiger en minder van
smaak; de slechtste van deze drie soorten zyn byna van koleur als de witte Wortelen.
Men noemt ze Poepen. Zy groejen wel schielyk: maar zyn geen telens waard.
Schoon deze soorten in koleur verschillen uit zich zelven, zo doet de grond niet
weinig tot deze verandering. Kleigronden geven hoogkleuriger, groter, doch
onsmaaklyker Wortelen, dan Zandgronden.
Winter-wortelen velen geen Mest; want zy groejen daar knuistig en wurmstekeligen.
Maar Zomerwortelen zaait men in weldoormeste aarde.
Van de korte Peen, of Hoornse-wortelen, heeft men drie soorten. De ene is bleek
Oranje, gelykende na den gelen. Deze is min waterig dan de andere. Het twede soort
is meer Oranje; en in gebruik om Weeu-wortelen te telen, die in den herfst worden
gezaaid. Deze kunnen best tegen koude, en zyn eerder eetbaar; en eer ze hunne groei
gekregen hebben, zyn ze zoet, en immer zo goed als de Leidse; maar volwassen zyn
ze waterig; waarom men ze tot nieuwe en vroege Zomerwortelen, maar nooit tot
Winter-wortelen moet zajen. De hoogrode Hoornse-wortelen moet men niet zajen.
Die vroeg goed telen, nemen ’t kleine soort, om dat die Wortelen kort zynde.
bekwamer zyn om door broejende mest, tot volkomenheid te worden gebragt; en
eerder bekwaam zyn om te eten. Men zaait die niet als op Broeibergen, om zeer vroeg
te eten, maar zy dienen niet, dan om onkundigen te voldoen; die met wat ongemeens
voorzien zyn: maar kenners hebben liever oude Winterwortelen zo lang die te
bekomen zyn, als deze vroege. Natte jaren geven deurgaans droge en smaaklyke
Wortelen, en men kan Wortelen op enen en den zelfden grond dikmaal telen, zonder
nadeel, of verloop van Vruchten.
De Wortelen eissen een open lucht; waarom men gene Winter-wortelen, kort onder
Oostlyke of Westlyke Scheerheggen zajen moet.
Men zaait in ’t begin van Maart in de aarde vroege Zomer-wortelen, die ter halver
groei gegeten worden; mits dat ze door mest verwarmd is. ’t Soort, dat men daar toe
gebruikt, is Utrechts Hoorns-zaad genaamd. Hier plukt men de voorloopers gedurig
uit.
Van Winter-wortelen, die vol uitgroejen, moet men gene voorloopers uitplukken;
de anderen worden dan wurmstekeliger. Maar men moet die Wortelen op twe
verscheiden tyden dunnen; op dat de anderen te beter uitgroejen. Dit dunnen moet
men tydig, maar niet te vroeg beginnen; en ’t laatste moet niet te laat geschieden,
om niet te veel roering in de aarde te maken.
Om Winterwortelen te bewaren, neemt men ze even voor de Vorst uit de Aarde.
Daar na snydt men ze de kruinen en dunne staarten af, op dat ze niet zouden spruiten.
Dan spoelt men ze af en zuivert ze, en gedroogd zynde, kuilt men ze in zuiver droog
Zand.
Men moet nooit Wortelen zajen, daar Stoel-kervel in ’t najaar is gezaaid. Daar
groejen ze,
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om de menigvuldige Wortels, die ze daar bejegenen, knuistig.

Cichorei Wortelen.
Men heeft’er twe soorten van, Tamme en Wilde. De Tamme zaait men in een lossen
vetten grond, waar in ze tot grote langte groejen. Maar zo de grond te lugtig is, maken
ze zyspranten. Hierom zyn ze beter in Klei- dan Zand-gronden. Zy worden van Zaad
geteeld, dat na half Mei wordt gezaaid. Die eerder worden gezaaid schieten veeltyds,
en zyn Stokkig.

Scorsonere Wortel, of Adderskruid.
Men zaait het in de maand Maart, en moet ten minsten, op drie duimen blyvens
gedund worden. Men zaait ze van Zaad, dat van Wortelen komt, die twe jaren gegroeid
zyn; zy schieten dan zo haastig.niet deur, en de Wortelen worden dikker: men moet
daarom van eenjarige Wortelen niet zajen. Zy schiet wel haastig in ’t Zaad; maar
wordt niet stokkig. Dan laat men de Struik op de Wortel verdorren, en snydt het op
nieu gesproten af. Men laatze ’s winters in de aarde; en tot het volgend jaar deur
groejen; wanneer ze dikker, maar zo smaaklyk niet zyn; dan wanneer de wortelen
het eerste jaar van hare groei gegeten worden.

Sassefie wortel.
Deze komt zeer na aan de Scorsonere wortel, maar is geelachtig van buiten, daar de
andere zwart is. ’t Lof is ook smalder. ’t Is van smaak en hoedanigheid als de
Scorsonere; maar schiet zo haastig niet in ’t zaad.

Beetwortelen.
Men heeft’er verscheiden soorten van. De beste zyn hoogrood, en lang naar de dikte.
Die dik en zo lang niet zyn, zyn zo smaaklyk niet. Zy willen een vette kleigrond, en
open vrye lucht. Men zaait ze niet als andere wortelen, maar poot vyf zaden by een,
acht, of negen duim van malkanderen. Hier van plukt men gedurig de kleinen uit op
verscheiden tyden, om de grootste te doen groejen.

Witte wortelen, Pastinaken.
Deze zyn Balsamiek, maar wat sterk van smaak, en grover van voedsel dan
Suikerwortelen. Zy willen welgeroerde Kleigonden hebben, die ’t vorige jaar gemest
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zyn. De Warmoesiers gebruiken’er ’t schraalste land toe. Het zaad wordt in April
gezaaid, en als de wortels behoorlyk groejen; wordenze op ene halve voet gedund.
Zy worden door ’t vriezen malser, zoeter, smaaklyker: men rooitze daarom nooit
voor de vorst; en haktze liever uit den grond.

Suikerwortelen.
Dit is een Vrucht van ons land. Zy zyn voor zwakke en zieklyke dienstig om t’eten.
Zy verdragen winterkoude; waarom men ze in ’t twede jaar eerst uitgraaft. Maar
driejarige zyn de malste en smaaklykste. Men teelt ze van Zaad en Spruiten; die in
de ronte aan de kruinen uitschieten, als ’t Lof verdord is. Deze Spruitjes in Februari,
of ’t begin van Maart’er afgenomen, worden vier duimen van een geplant. Zy willen
geen vers gemest Land; schieten schielyk in ’t Zaad. Maar men snydt het Lof niet
af, om datze dan stokkiger worden. De Wortelen worden dikker, naar de mate dat
het Lof buiten groei raakt; en zy blyven groeijen tot de vorst toe. Alzo ze de Muizen
gaarne eten, moeten ze in ’t najaar gerooid worden.
wortel (rose) in ’t Latyn Rhoda Radix, of Anacampseros Radice Rosam Spirante.
Beschryving. ’t Is een Plant, die verscheiden ronde stelen heeft, die een weinig
hol zyn, en wat meer dan een span lang: waar van verscheiden langagtige puntige
dikke gekerfde bladen voortkomen. Zy brengt op ’t eind een tros groene bloemen
voort, welke ros worden als ze de bloemen kwyt raken. De wortel is ongelyk, en dik
als de Costus.
Plaats. Deze Plant groeit op steenige plaatsen op hoge bergen. Zy bloeit in Mei.
Eigenschappen. Zy is goed voor hoofdpyn; men legtze op ’t voorhoofd, en de
slagen van ’t hoofd; na dat menze met Rosenwater heeft bevochtigd. Zy versterkt de
hersenen, door zyne Rosenreuk. Zy heeft’er alle de eigenschappen van. Men moetze
zetten op een hoge plaats, daar de Zon op de middag komt, of tegen ’t Noorde; zo
dat rook, noch stof, noch de stralen der Zonne ze enigzins benadeelen kan; alhoewel
de raad van den Prins der Geneesheeren Hippokraat is, dat de kruiden, bloem, wortels,
zo versse als droge in de wind moeten gezet worden, om te bewaren, maar liefst in
Vaten gesloten, of in andere dergelyke Dozen; op datze hunne kracht niet verliezen,
welke ze in de lucht kwyt zouden raken.
wurmen heeft men van twe soorten; te weten Aardwurmen en Wurmen der
ingewanden. De eerste worden in ’t Latyn Varmes terreni, of Terrestres geheten, ’t
Gebruik daar van is veelvuldig. Men maakt’er een uitnemende olie van, welke men
noemt Oleum Lumbricorum. Deze wordt geprezen in ’t versterken van zenuwen, en
om aan hare ongemakken hulp toe te brengen.
Men maaktze van levendige, dikke, vette, wel gevoede Wurmen, die wit, of rood
zyn, en gekregen worden in vochtig weder, Men wastze in witte Wyn af; laatze in
gemene Olie weeken, wanneer men ze naar de kunst laat koken in een dubbeld Vat.
Van die twe soorten van Wurmen, maakt men een poejer voor den mond. Men
heeft’er zelfs die tegen de Wurmen voorschryven die, welke men van de Wurmen
der ingewanden maakt, en tegen de bleke kleur die, welke van Aardwurmen wordt
gemaakt, doende daar andere bekwame poejers onder. Men heeft’er die ze verbranden,
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en tot as maken, welke ze gebruiken voor een uitnemend Steenbrekend middel.

Die Wurmen onderhevig zyn.
Vette en waterige gesteltenissen zyn daar in de Herfst en Zomer aan onderhevig;
zulke die in een dronkenschap leven, en geen regel in hun eten houden. Zeer jonge
kinderen zyn daar zo veel niet aan onderworpen, zo om de Melk als Tanden; en oude
luiden zyn’er gans vry van.

Tekenen van Wurmen.
’t Knarssen der tanden, kaauwen, dróómen van schriklyke dingen, opspringen in
zynen droom, zich keeren en wenden op ’t bed, nu eens rode, dan bleke kaken,
ongelyke polsen te hebben, een koorts die geen streek houdt, braakachtig en
walgachtig van ’t eten te zyn, een gekrevel aan ’t fondament te hebben, als of ’t
Majen waren, stekingen in de buik zyn alle tekenen van Wurmen.
Deze ziekte zynde verzuimd, dreigt een hondshonger, vallende ziekte,
bezwymingen, kolyken, ’t Miserere.
Zo men in ’t begin van koortsen Wurmen kwyt wordt, is ’t een teken van de
kwaadaardigheid der stoffe; en een doodlyk teken. Zo men ze met bloed, ’t zy boven,’t
zy onder ziet kwyt worden, is ’t nog erger; te meer zo men daar door ziet, dat de
deelen zyn velleloos geworden.
De Wurmen veroorzaken verscheiden toevallen, naar dat de deelen zyn, welke ze
bezitten, gelyk een opspanning en rommeling in den buik. Zy maken bleekte van
aangezicht, een gejeuk in de neus, vermagren van ’t lighaam; en zo ze tot in de Maag
komen, prikkelenze. de vliezen zodanig, of deszelfs bovenste inkomen, datze
zwymingen veroorzaken, en flaauten met kuch, vallende ziekte, en een gevoel van
wurging.
De Wurmen maken in de ingewanden en andere deelen een slymige verrotte stof,
welke uit een kwaad voedzel ontstaat, als ook van Melk, Kaas, Vruchten. Hier van
daan komt het, dat’er Armen en Kinderen aan onderworpen zyn.

Geneesmiddelen die de Wurmen dooden.
Men heeft twe soorten van middelen, inwendige, namelyk, en uitwendige. De eerste
zynde Zwaluwwortel, Hoolwortel, Hertstong, witte Dictamnus, Gentiane, Varen,
Carline, Frangula, Alcannet-wortel, Duivelsbeet, Zevenblad, Rabarbar, Meekrap,
Klitte-wortelen; Pestilentie-wortelen, de Schors van de Wortelen der
Moerbeije-boomen, de Kappers, Bladen van Alssem, Tym, Kruis en Munt, Wynruit,
Polei, Paardebloemen, Zevenboom, Malrove, Wurmkruid, Watermente, Carduus
Benedictus, Persik, Persikkruid, Cardiaca, Ruta Capraria, Bloemen van de kleine
Santorie, Hoppe, Hysoop, Zaad van Lupynen, Kool, Porcelein, Orange, Citroen,
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Dille, Melde, Nigelle, Sterkers, Rakette, bereide Coriander, Lavas, Zuring, Hennip,
Prei, Stekraap, Laurierbeijen, Semen Contra, Gom van Jeneverboom, Myrrhe, gerast
Hartshoorn, Yvoor, Poejer van Aardwurmen, van de Ingewanden, raspsel van een
Hoorn, Bolus, Gezegelde Aarde, Zwavel, Salpeter, Kwikzilver, Coralline, Rodekraal,
Verjuis, Limoensap, Posteleinsap, Citroen- en Oranjeschillen geconfyt, gedestilleerd
water van Alsem. Santorie, Porcellein, Endivie, Cichorei, van Bloemen van wilde
Pruimen, de Syroop van de zelfde plant, van Limoenen, Oranje, Sap van Zuring, van
Persikbloem, de Conserven van de Bloemen van Persik, Oranje, Citroenen; de Olien
van bittere Amandelen; van Persik Pitten; ’t Zout en de Geest van Vitriool, de Theriac
en Mithridaat. De uitwendige zyn de Olie van Wynruit, Alssem, Laurier, Unguentum
Arthanite, Gallen op den Buik, en in ’t byzonder op de Navel gelegd, Coloquint
getrokken en gekookt in Olie.
Men moet, zo’er geen koorts by is, de heetste gebruiken, en, als’er die by is, moet
men maar de zuren gebruiken.

Middelen tegen de Wurmen der Kinderen.
I. Men heeft zo veel Geneesmeesters over ’t stuk van Wurmen, dat de minste Boer
zo vele middelen genoegzaam voor zal schryven, als de beste Doctor; echter zullenwe
niet nalaten enige voor den dag te brengen, dieze niet zullen weten; als in enige
Confituren, of iet anders te doen nemen, Poejer van Wynruit, Rhabarber, kleine
Santori, Orego, Mente, of Oranjeschil, of Alsem, of Gentiane, of Zaad van wilde
Cichorei, of de Hoornen, van een Ossevoet.
De sterkste gift zal zyn een dragme, om’er vyf of zes dagen mede te blyven
aanhouden.
II. ’t Is voor af nodig om Kinderen te genezen, ze den Buik te zuiveren met een
Afziedzel van Porcelein, Bladen van wilde Cichorei, waar in gy zult laten trekken
een half dragme Rabarber, met een weinig Oranjeschil, of die van Citroen, doende
daar by een once Syroop van bleke Rozen, of Persikbloemen.
Dit Buikzuiverend middel kan aan bejaarden dienst doen, en aan oude luiden,
doende daar maar zo veel meer Rabarber in, en twe dragmen Zennebladen.
Na dat deze drank zal zyn ingenomen, zult gy een Darmspoeling geven van een
Afziedzel van Gerst, Zemelen, Wortel van Zoethout, doende daar een once rode
Suiker by, of twe oncen gemene Honig.
III. Mercurius Dulcis, tot zes grein aan Kinderen gegeven, en aan anderen tot
twaalf, is een uitnemend Buikzuiverend middel, tegen de Wurmen; zo gy ’t met een
weinig Conserf van rode Rozen, of een weinig van ’t vlees van een gekookte Appel
geeft.
IV. Men geeft gemeenlyk aan de Kinderen een half dragme Zaad tegen de Wurmen,
gestooten
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met een weinig van een gebrade Appel, en daar boven op een glas Pastelein-water;
maar gelyk de ondervinding doet zien, dat dat middel gedurig koorts maakt, is ’t
nodiger hun ’t volgend Poejer te geven.
Neemt twe dragmen Hartshoorn gebrand, tot datze wit is geworden, een dragma
Wurmkruid, en zo veel bladen van Scordium. Stoot het alles fyn; en geeft’er van,
van een half tot een heel dragme, met een weinig Honig. Op dit middel zult gy een
glas Gerstenwater drinken, dat met Paardebloemen is gekookt, en met geraspte
Hartshoorn, en dit zal voor daaglyksen drank dienen.
V. Alssemwyn, of Wyn op Scordium getrokken is zeer goed, zo gy daar alle morgen
nuchteren een glas vol van neemt.
VI. Jeneverzout van tien tot vyftien greinen, of Oranjeschiil gestooten, en in wat
menigte ingegeven, doet de Wurmen lozen, zo gy wat van dat middel neemt.
VII. Gerectificeerde Oli van Jeneverhout, of van Neuteboomenhout, is wonderlyk
goed, zo gy van elks een drup geeft voor kinderen, met een afziedsel van Pastelein,
of drie druppen voor bejaarden.
VIII. Ik vind niets zo gemaklyk, noch dienstig tegen de Wurmen der kinderen,
dan ze op den eten te doen drinken water, waar in een once Kwikzilver is gekookt;
dat kan meermalen tot het zelfde einde dienen.
IX. Men kan op de navel van het Kint een Extract van Jenever leggen, of de poejer
van de bladen van Alsem en Scordium, met de Gal van Alsem, en een weinig Was.
De Look heeft het zelfde vermogen, op dat deel gelegd. Maar men heeft moeilyke,
toevallen die den Zieken kwellen, als hardnekkige buik- en hoofd-pyn, met trekkingen.
Men moet in dat geval om enige buitengemene Wurmen denken, gelyk die, welke
men platte noemt, en zich in de langte van den darm uitstrekken, en gy zult in de
hevigheid van die gevallen geen krachtiger middel vinden, dan de Syrupus emeticus
febrifugus, waar in gy van een half tot een heel once zult geven, naar de krachten
van den Zieken; en waar van gy wonderen zult zien.
X. Niets is’er beter voor de Wurmen van kleine kinderen, dan te laten op een
gloejende steen Wurmen drogen, en de poejer daar van aan Kinderen te geven. Dit
zal de anderen terstont ten lyve uitdryven.
XI. Ik heb, ondervonden dat men de Wurmen ten lyve uitdryft, zo men ze ’s
morgens nuchteren geeft te eten Korf-Razynen. Want overvloed van zoetigheden
zyn zo wel tegen de Wurmen, als bitterheden. Zy bersten door veelheid van zoete
kost.
XII. ’t Is goed hun geconfytte Rabarber te geven, of conserf van Persikbloemen.
Gedestilleerd water van Gentiane, of Citroensap, of Sap van Kruis en Munt, of
Basilicum, of Pastelein, of Wynruit, of Alsem, of een slok Alsemwyn te laten drinken.
Fyne poejer van Wurmen eerst gedroogd, daar na gebrand over glimmend vuur. Of
poejer van Carduus Benedictus; of Coralline, ter zwaarte van een kroon. Men kan
ook op de navel een pap van Alsem, Wurmkruid en Ossegal leggen. Dit moet alles
in een afgaande maan geschieden.

Chimise Geneesmiddelen.
XIII. Panacea Mercurialis. Men geeft het van zes grein tot twe scrupel.
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Sublimatus dulcis. Men geeft het van vier tot dertig grein.
Rozen Rode Precipitaat. Men geeft ze van vier grein tot twintig.
Mercurius Precipitatus niger. Men geeft het van twaalf grein tot een half drachme.
AEthiops Maneralis. Men geeft het van twe greinen tot twaalf.
Mercurius Precipitatus ruber. Men geeft het van twe greinen tot zes.
Extract van Rabarber. Men geeft het van tien grein tot twe scrupels.
Extract van Aloe; de gift is van vyftien grein tot een drachme.
Anderen. Kleine Santori.
Raspsel van Hartshoren in afziedsel en poejer. Men geeft het van tien grein tot
een drachme.

Middelen tegen de Wurmen van bejaarden.
Wat de luiden belangt, die vet en vol van lighaam zyn; men kan’er een half dragme
Aloe by doen, of’er poeiers, op de eerste plaats hier boven genoemd, onder mengen,
met een once Syroop van Persikbloemen, of Syrapus, Cichorei Compositus; of anders
zullenze Alsemwyn, of Theriac, of Orvietaan gebruiken.
Die ’t verveelt met den mond iet in te nemen, zal men dit soort van Pleister op de
navel leggen.

Pleister voor de Wurmen.
I. Neemt de Poejer van Santori, Ossegal, Lupine-meel, van elks een half once; Aloe,
een dragme; mengt het alles met wat Honig.
II. Neemt het Sap van de bladen van een Persikboom, 't Sap van Alssem, van elks
een once; Osse, of enige andere dieren Gal; Azyn, van elks een half once, Aloe
Coloquint, van elks een drachme; Bittere Amandelolie een once, en een half. Mengt
alles onder een.
III. Aloe Coloquint, of Gentiane, of de Gal van een dier, of gestooten Alsem, of
kleine Santorie, ’t een, of ’t ander gemengd met een weinig Olie, of Honig en op de
Navel gelegd; zal byna zo veel goed doen, als zo veelderhande goed onder malkander
gemengd. Men kan ’t nog doen koken met Melk en Suiker, en ’t voor een
Darmspoeling geven.

Algemene middelen voor Wurmen, van Kinderen en Volwassen.
I. Neemt twe lepels Limoen-, of Citroensap;
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twe lepels met Olyven-olie, of witte Wyn. Men moet Limoensap met Olie, of witte
Wyn ’s morgens nuchteren innemen, zo ’t imand is, die volwassen is. Maar is ’t een
Kind, moet men’er niet meer, dan een lepel vol, of twe op zyn meeste op eenmaal
te gelyk van ingeven. Zo ’t middel niet werkt, moet men ’t herhalen.
II. Neemt een Wurm, of twe van den gene die ze kwyt wordt. Doet ze drogen in
den Oven, na dat ze is afgewassen. Als de Wurmen droog zyn, zult gy ze stampen.
Gy zult deze poejer in een weinig witte Wyns doen; welken gy hem, die Wurmen
heeft, zult te drinken geven. Dit is een onfeilbaar middel.
wurmen (aard) Zie pierwurm.
wurm kruid. Tanacetum.
Beschryving. ’t Is een Plant, welker wortel houtig, fyn, vezelig, kruipend is; waar
uit stammen komen van anderhalve arm hoog, wat bruin, rond, gegroefd, en verdeeld
in knoopen, met verscheiden vleugels, of takken aan de stam, voorzien van lange
bladen, die elke uit vele kleine blaadjes bestaan, die tegen malkander over staan, die
zich als vleugels uitbreiden, en gekerfd zyn. Aan den top der stengelen staan de
bloemen als een Zonnescherm by een, met bloemen die knoppig, geel zyn, en na de
Kamillen gelyken. ’t Zaad gelykt naar dat van de Seriphium, of na de kleine Cypres.
’t Is scherp en bitter van smaak, en slecht van reuk.
Plaats. Deze Plant, groeit aan de kanten der slooten, en in de heggen. Zy bloeit in
Juli.
Eigenschappen. Hedendaagse Schryvers zyn gewoon het Wormkruid voor te
schryven, voor de winden van de Maag, en ’t Zaad voor de Wurmen; en gestooten
en gemengd met Olie, is ’t goed voor de pynen en opzettingen der Zenuwen. ’t Sap,
met Rozen-olie gemengd, is goed voor de koorts, als men’er voor ’t aankomen der
koorts den Zieken mede vryft. Met Wyn gedronken, breekt het den Steen, en de
pynen van de Blaas; als men niet dan drup voor drup kan wateren. Maar men zegt,
dat het niet deugt dan voor Mans, en dat het Moerkruid voor de Vrouwen is. De
Wortel met Honig gekonfyt is, van groten dienst voor zulke, die ’t Voeteuvel hebben.
wurm lichten. Dit noemt men ’t wegnemen van een Zenuwtje onder de Tong van
een Hond. Dit gedaan zynde, maakt dat een Hond nooit bytachtig valt, al was hy dol.
wurmverdryvende middelen, of Vermifuga. Zie wurmen.
wyn is een vocht, welke men, uit Druiven geperst, laat werken, om ze tot drinken
bekwaam te maken. Eer dit sap na de persing gewerkt, of gegist heeft, is ’t zoet en
aangenaam; dit noemt men Most.
De Most maakt zo dronken niet als de Wyn, in tegendeel maakt ze loslyvig en
afgang.
Men heeft velerleije soorten van Wynen, hun onderscheid komt van de verscheiden
soorten van Druiven, of hare kleuren, geuren, smaak, of eindelyk van de velerleije
trappen van gistingen, die men aan de Most heeft gegeven.
De Wynen zyn meer, of min zwaar, naar dat’er meer, of minder Wynsteen in is.
Dit is een stof, die uit de grofste deelen van den Wyn bestaat, en door zyn vluchtig
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Zout in ’t werken daar van is gescheiden; en dat aan de Duigen der Ton zich vastzet,
en daar in hard wordt, of na den grond zakt.
Rode Wyn heeft meer Wynsteen dan witte Wyn; men raakt’er ook den dronk zo
dra niet van kwyt. Men geeft’er deze rede van, dat men de rode, op de droessem van
de Druif laat gisten, daar de Most der witte Wyn op zich zelf werkt.
Men heeft de meeste Wynsteen in Wyn, uit heete Landen gekomen, ’t Schynt dat
de Wyngaart daar meer Zout uit de aarde haalt.

Wat men uit de Wyn haalt.
De Most gedestilleerd, geeft vooraf een deel smaakloos water, daar na komt’er Olie
over, met een slappe geest, welke niet anders dan ’t ontbonde Zout is, dat hem eigen
is. Daar zal dan nog een vaste klomp overblyven, waar uit men een vry goede menigte
vast Zout door trekken zal halen; maar men vind ter die brandbare geest niet in, welke
men Brandewyn noemt.
Maar dit stuk verandert door ’t gisten. Als de werking geschiedt, doet het vluchtig
Zout zyn vermogen; om zich van de Oliedeelen los te maken, dezelve te verdeelen,
fyn te maken, en in geesten op te heffen.
De brandbare Geest van Wyn, is dan niet anders dan een Olie, door vluchtig Zout
zo fyn gemaakt, dat ze zich kan na boven begeven. Maar op dat deze kracht doen na
behooren, moet men, in ’t werken, in de Most een genoegzame menigte van water
hebben, want de geest zou zwak wezen, als’er te veel in was, en zou niet genoeg zyn
om de Oliedeelen fyn te maken. Dit soort van Wynen is daarom zo gereed om vet te
worden. Zo’er weder niet genoeg in was zoude de vluchtige geest geen plaats genoeg
hebben om zyn werk te doen, en de Oliedeelen zouden niet dan onvolmaakte fynheid
krygen; en zouden krachts genoeg hebben, om ’t prikkelen van hun Zout te beletten.
Hierom zyn de Muskaatwynen en Spaansewynen zo scherp niet op de Tong, maar
streelen de zenuwen der Tonge maar, en houden gedurig een aangename zoetheid,
om dat men een deel van ’t water der Druiven doet uitdampen, waar van ze komen,
alzo men ze in de Zon laat droogen eer men ze snydt.
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Wat Wyn men kiezen moet.
Men moet na onvervalsten, ongewaterden, fynen, helderen Wyn zoeken, die noch
smaak na de ene, of andere gedestilleerde vocht, noch enige Landgeur heeft; en daar
by kracht heeft, zonder fumeus van lyf te wezen, of zuurte te hebben.
Men heeft buiten den Wyn, gelykze de natuur geeft, nog anderen deur kunst
gemaakt. Men perst ze uit Appelen, Peren, of andere Vruchten: of men doet Druiven
in ’t Mengsel.

Wat men al aan den Wyn doet, om’er verscheiden soorten van te maken.
Hoe men de rode Wyn moet maken.
De meeste, die rode Wyn willen maken, beelden zich in, dat men ze meer, of minder
groenigheid moet geven, omze die kleur te doen krygen. Maar ik heb tot nog toe
ondervonden, dat men wat anders moet doen, om ze een gewenste kleur te doen
krygen, zonder iet van het aangenaam te verliezen. Van de manier, waar op de Wyn
gemaakt wordt, komt het, dat Druiven, die even goed zyn, maar in Wyngaarden, van
byzonderen personen gegroeid, en een land, dat even goed is, en eveneens ter zonne
is gelegen, Wynen van byzondere en ongelyke deugd geven; en dat alleen door de
verschillende behandeling. Om dan wel te gelukken, moet men op de hitte, of koude
van ’t jaar acht geven, om de Wynen, die men rood wil hebben, daar naar langer, of
korrer te laten aan de Trossen, en na datze gesneden zyn, in de Kuip te laten leggen.
Men moet vervolgens zien, of men fyne, of zware Wyn voor heeft. Is hy fyn, en
wat volder van geest, dan andere, die wat minder lyfs heeft, hoeft menze minder tyd
in de Kuip te laten, en vier vyf uren zyn genoeg, zo menze wel rood wil hebben. Dus
handelt men de goede Wynen van Coulange, en het omgelegen land. Die, bleefze’er
lang aan, de smaak der Tros na zich trekken zoude.
Maar is’er minder geest en vetheid aan, men laat ze’er een gantsen dag aan, en
denkt men dat het nog niet genoeg is, laat ’t nog langer lyden, eer men ze onder de
Wynpers bregt. Deze Wynen krygen hunne deugt niet dan door ’t lyf, datze in de
Kuip krygen; want anders zyn ze niet euvel.
Maar ’t zy de rode Wynen aangenaam, of niet zyn, men moet zorg dragen dat
men’er met de Hark zo vele Trossen uithaalt als men kan; ’t zy men ’t te voren gedaan,
of verzuimt hebbe. Want door alle die Trossen loopt men licht gevaar van de
aangenaamheid der Wyn te verliezen, die ze noodig is.
Men heeft’er die ’t uur weten, en het tydstip, wanneer ze de Wyn moeten persen
in Vaten, en dat wel, omdatze zeer wel de hoogte der koleur en groente weten, welke
de Wynen hebben moeten, naar het jaar waar in ’t voorvalt. Dit is een geheim van
gewigt, dat elk behoorde te weten, wiens werk ’t is, zich met Wynpersen te moejen.
Elk zou ’t echter gemaklyk kunnen leeren, zo hy maar oplettenheid genoeg wilde
gebruiken. Maar dan zouden zy die in de Dorpen wonen, zo vroeg geen Wyn drinken.
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Van het Patrysoog, of Heldenwyn.
Om ze de verhoogde kleur te doen krygen, die men’er gaarne aan had, en om ze by
uitnemenheid schoon te doen worden; moet men ze uit de Kuip halen, na datze’er
twe drie uren zyn in geweest, waarna men ze moet in de Wynpers brengen. Men
vind’er, die veel werks maken om ze schoon van kleur te hebben, de Druiven zonderze
te meuken in de Pers brengen; maar dit doenze, als zy maar wat te veel bruine onder
de witte Druiven vinden.

Gryze Wyn.
De Druiven bekwaam om dat soort van Wyn te maken, komen deurgaans van steenige
gronden; of ’t is daar ten minste datze best slagen. Schoon men’er daar zwarte onder
de witte heeft, echter is de Wyn, die daar van komt, gemeenlyk Parelgrys. Als men
deze op zyn best wil maken, kan menze na ’t snyden niet te schielyk ondet de Pers
doen.

Witte Wyn.
De witte Wynen zyn ’t geel worden zeer onderworpen; waarom men moet zorg
dragen, op dat men in dat ongemak niet valle, dat men ze in de Kuip niet late staan.
Witte Druiven willen terstond uit de Kuip zyn onder de Pers gebragt; of men brengtze
al gekneust uit de Wyngaart, of men doet ze in de Pers zonder treden.

Om Bourgognewyn te maken.
De beste Druiven, die van goeden aart en wel ryp zyn, zonder rot te wezen, zyn goed
genoeg om’er Bourgognewyn van te maken. Men moetze daar by nog afpluizen. Dit
geschiedt licht, als men maar een soort van Gereedschap met tanden als een Vork
neemt, dat drie voeten, of daar ontrent lang is, maar welke tanden in ’t rond staan
als een Bezem, en niet op ene lyn; terwyl ze ontrent een half voet lang zyn.
Men neemt, namelyk een goede mande met Druiven in de Kuip, en men zet het
eind van de sseel onder de arm; men roert daar de Druiven mede om, tot dat de
Druiven van de bos af zyn. Deze neemt men’er uit, en gooitze in een Kuip om’er ’t
Sap van te krygen, dat’er uit druipt, of om’er water in te gojen; en daar na ’t water
door dien droesem te laten loopen. Van dit Druifnat maakt men goede drank voor
de huisbedienden. Als men’er alle de Bossen heeft uitgehaald, en men genoeg heeft
om een Vat te vullen, brengt men de Druiven onder de Pers.
Als men een Kuip vol heeft, roeren’er twe met een Rabot den droessem gedurig
om, tot dat men’er de Most heeft uitgehaald. In warme tyden, en
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als de Oogst in mooi weer geschied, kan men in den tyd van 24 uren Wyn maken,
maar in regenachtig weder worden’er twe, of drie dagen toe vereist:
Men haalt de Most op deze wys uit de Kuip. Men steekt daar een Mand in, waar
door ze loopt en zich scheidt van de droessem. Men scheptze uit dit Mandje in ’t
Vaatwerk, dat men heeft gereed gemaakt. De Wyn die onder op den bodem blyft, en
die’er door de geut uit komt loopen, is zo goed niet, als de geschepte.

Hoe men de witte Champagne Wyn maakt.
Men neemt zwarte Druiven om de beste Champagnewyn te maken. Men heeft veel
keuze in de Druiven en hare rypte, en den tyd wanneer menze snydt. Men moet die
nemen, die los van Bos zyn, om dat die best rypen. Men moetze daarenboven echter
niet nemen, die te ryp noch te groen zyn. In ’t eerste geval zoudenze niet hoog, noch
groen genoeg zyn, om datze zuur zouden wezen, en moeilyk, of laat om te drinken.
Men moet niet trachten Druiven te snyden, dan op dagen, waar op men Dou heeft,
en op heete dagen na een kleine Regen, als men ’t zo maar hebben kan. Deze Dau,
of Regen geeft de Druiven een bloem van buiten, en van binnen een frisheid, die
maakt, dat de Wyn niet licht heet wordt, noch gekleurd; maar niet beter is ’t ze te
snyden, dan in een Mist, inzonderheid in droge jaren. De Wyn zal witter en
aangenamer zyn; maar men zal nog te meerder, ja een vierde meer hebben; want de
Mist maakt de Druiven teder, zo dat alles Wyn wordt. Wyn, die niet heet geworden
is op ’t moment, wordt des te witter; of wel zo de Zon de stof der Druif heeft heet
gemaakt, wordt de Wyn rood. De dauw doet byna het zelfde, maar op een minder
volmaakte wys.
Als men de Druiven wel heeft gekozen, en den bekwamen tyd heeft, snydt men
ze zo zindelyk, en kort als men kan, en men legt ze zo zachtjes in de Ben, dat men’er
gene kwest. Men moet’er gene rotten onder laten blyven, zo min als gekneusde, of
droge. Men moet ophouden met snyden, zo dra men vindt dat de Zon begint heet te
worden, dat is, ontrent negen, of tien uren, of de Lucht moest vol Wolken wezen:
want dan kon men voortgaan, zonder dat men gevaar loopt, dat de Druif zal heet
worden, of enige rosheid aan de Wyn mededeelen.
Zo dra de Druiven zyn gesneden, en de Korfjes vol zyn, moet men ze terstond in
de Pers brengen, en ze zonder ’t waas kwyt te maken in orde leggen, en ze persen
zonder ze te voren te treden. De Wyn die uit de eerste persing loopt noemt men
Lekwyn; deze is de fynste en schoonste in de Druif. Maar gelyk ze te los is, en niet
lyfs genoeg heeft, zo mengt men ze gemeenlyk met den Wyn van de eerste en van
de twede snede. ’t Zoude mooglyk beter zyn, dat men ze met die eerste niet mengde.
Dit noemt men een Kuip fyne Wyn.
Vin de Taille, noemt men zulke die’er uitloopt, na dat men de droesem aan de vier
einden heeft deurgesneden, die na de ene en de andere volgen, moeten handig en
schielyk gemaakt worden. Men moet’er niet meer dan een uur mede deurbrengen,
zo men wil dat de Wyn wit is. De Most, die uit de Pers in de Kuip, of een ander Vat
loopt, schynt in ’t eerste wat rosachtig; maar die kleur vergaat als ze in ’t Vaatwerk
schoon wordt, onder ’t werken. Zy wordt zeer wit, inzonderheid, als men daar alle
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zorg voor heeft gedragen. Men noemt ze echter Blekert, om dat ze van zwarte Druif
wordt gemaakt.
De Wyn van de derde sne wordt gemeenlyk met die van de vierde gemengd, vooral
als het heete jaren zyn, en ze hoog van kleur is. Als de Wyn van de vierde sne te veel
gedekt is, mengt men ze met den Wyn van de vyfde, zesde en zevende sne. Deze
sneden geschieden zo schielyk niet als de twe eerste. Men heeft een halfuur werk
met de derde en vierde, en zo lang van de vierde tot de vyfde; en een goede
anderhalfuur voor de drie laatste. Men noemt de Wyn, die men van de vierde en
vyfde sne haalt enkel. Vin de Taille; die van de drie laatste komt wordt Perswyn
genoemt. De eerste is, een weinig meer gekleurd dan de Wyn, die van de kleur van
Patrysoog is. Hy is aangenaam, sterk en goed ten gebruike vooral als hy is
oudgeworden. De geperste Wyn is zeer ros, straf, en alleen bekwaam voor den drank
der Huisbedienden en Daglooners.

Om goede rode Champagne Wyn te maken.
Men moet de Schoonste zwarte Druiven nemen, op ’t heetste van den dag, en laten
ze twe dagen in de kuip, om ze een schoon rood te doen krygen door ’t gisten. Zo
de Druiven meer dan twe dagen in de Kuip bleven, zou de Wyn na de tros smaken;
en zelf wreed en trekkend wezen; en was zy’er niet lang genoeg in, zoude ze geen
kleurs genoeg hebben. Om de kleur te verhogen moet men de Druiven treden, en den
Droessen met de Wyn mengen, enige uren voor dat men ze in de Pers doet. Zo men
ze wil zo sterk kleuren, als Bourgogne-wyn, moet men de Druiven treden, en laten
ze drie, of vier dagen in de Kuip, en zelf meer, zo de hitte matig is; en men leeft’er
dan mede gelyk met de Bourgogne-wyn. Zie boven.

Hoe men met de fyne Champagne-wyn moet leven, na dat ze is gevaat.
Men moet de witte Champagne-wynen, naar de meerder, of minder hitte van ’t jaar,
wat meer, of min dan tien, of twaalf dagen laten gisten. De Wyn zich vervolgens wel
ontlast en gezuiverd hebbende, stopt men ’t Bomgat der Tonnen toe; en men laat’er
een gat, dat zo groot is, aan de voorkant van open, dat men’er een vinger in kan
steken. Dit sluit men na tien, of twaalf dagen, desgelyks met een houten Deuvik, die
zo veel dikte boven ’t gat heeft, dat men ze daar by vatten en
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uithalen, en opleggen kan, naar welgevallen. Zo lang als de Wyn werkt moet men
wel toezien, dat men de Vaten om de twe drie dagen, tot op drievingeren na opvult,
en somtyds meer, zo de Wyn niet krachts genoeg heeft; om alles onreins uit te werpen.
Als de Vaten gans gesloten zyn, vult men ze om de acht dagen, 14 dagen , of drie
weken, deur ’t kleine gat op. Vervolgens om de veertien dagen, zo lang als de Wyn
in de Kelder is. Zo de Wyn daar en tegen niet sterk, of groen is, moet men ze een
week, of drie, na dat ze gemaakt is, in de Tonnen rollen, om ze met de Moer wel te
mengen. Dit moet men om de 8 dagen, een maand lang, herhalen. Dit doet veel goed
aan den Wyn, geeft ze kracht, zoetheid, en maakt ze ryp.
Ontrent den tienden van April moet de Wyn na de Kelder, en daar weder uit zo
dra het begint koud te worden, want de Wyn kan geen warmte velen.
Dewyl men ondervindt, dat de Moer de oude Wynen doet bederven, en zy nooit
schoonder, of spelender zyn, dan wanneer ze daar van is genomen. Moet men ze twe
drie malen oversteken. De eerstemaal ontrent half December, de twedemaal half
February, en de derdemaal den 15 April, wanneer men ze bottelen moet.

Hoe men de Wyn, eer men ze oversteekt, of in Bottels doet, schoon maakt.
Neemt zo veel dragmen Vislym, als gy stukken Wyn af te bottelen hebt. Laat die
Vislym in een, of twe pinten van den Wyn smelten. Maar zo men de smelting wil
verhaasten, moet men’er de helft Brandewyn onder doen. Men heeftze ook die Lym
in zuiver water smelten. Als zy zacht is geworden, kneed men ze wel om ze te
verdeelen; en de deelen zich beginnende van een te scheiden, gooit men in ’t Vat,
daar ’t smeltsel in gedaan is, zo vele pinten Wyn, als men stukken heeft schoon te
maken. Men herkneedt de Lym nog eens, en laatze door een Zeef loopen, waar van
de gaatjes zeer klein zyn. Men giet’er dikmaal van de zelfde Wyn in om ze dun te
maken, en als zy gans door de Temis is, perst men ze nog eens sterk door een Lywaat;
en men mengt de vocht met den Wyn, die in ’t Vat is, daar de Smelting in is gedaan.
Daar na doet men in elk Vat, een goede grote pint van dien Wyn, en in de mindere
Vaten, naar gelang van der zelver inhout. Zo dra de Lym is op den Wyn gegoten, zo
roert men den Wyn met een gespleten stuk houts, dat gy’er tot op de helft toe in
steekt, om de Wyn met de Moer niet te mengen, zo’er nog een weinig op den bodem
zat.
Men laat de Lym een etmaal lang weeken, daar na ze in een Bekken hebbende
laten smelten, maakt men’er Ballen van, die zo zwaar wegen als boven gezegd is,
voor elk stuk; en men gooitze op de Tonnen. Voorts moet men toezien, dat men niet
te veel Wyn, of water gebruikt; en maar zo veel als men van noden heeft om de Lym
te smelten.
De Wyn klaart met Vislym; in meer, of minder dagen, naar dat het weer is; en zo
dra hy klaar is, steekt men hem over.
Oversteken, noemt men de Wynen van ’t een in ’t ander Vat te doen, zonder de
Vaten van plaats te veranderen. Men gebruikt ten dien einde een Buis van leder, die
vier, of vyf voeten lang is, en een halfvoet wyd is, of daar ontrent, en die aan beide
de einden een houtten Pyp heeft van een voet, of daar ontrent lang, en een halfvoet
dik aan ’t eind, daar ’t in de ledere Buis moet gedaan worden; en aan ’t ander eind,
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ontrent vier duimen, die in ’t Vat moet worden gestoken. Men maakt aan elk einde
van de ledere Buis, met een sterk bindtou, ’t dik eind van de houtten Pypen zo vast,
dat’er de Wyn niet tussen uit kan loopen. Het dun eind van elke van die houtten
pypen, steekt men in ’t Vat, dat men op wil vullen, en ’t ander in ’t vol Vat; dat men
ledig wil maken. Waar na de Wyn van zelf uit het een in ’t ander Vat zo lang loopt,
dat ze beide even vol zyn. Waar na men de overige Wyn, deur middel van een
Blaasbalk, uit het een in ander Vat doet overgaan.

Blaasbalk, waar mede men de Wyn oversteekt.
’t Is niet onaardig dit Gereedschap te gebruiken. Om te begrypen, hoe dat geschiede,
moetenwe zeggen, dat het ontrent drie voeten langte hebben moet, en anderhalve
voet breedte, drie vier duimen van het dun eind moet het hebben drie vier duimen
dikte. Binnen deze plaats maakt men een gat, dat maar een duim dikte heeft; waar
door de lucht gaat. By dat gat, aan ’t dun eind van de Blaasbalk is een stuk leder, dat
als een zwik is, die tegen ’t gat schiet, als men den Blaasbalk oplicht, om lucht in te
halen en dus maakt, dat het geen reeds in ’t Vat is, daar niet weder uit kan in de
Blaasbalk komen. Op ’t eind van den Blaasbalk heeft men een houtten Pyp van een
voet lang; zy staat recht overeind, en is zeer dicht vast aan ’t dun eind van de
Blaasbalk, en daar aan vast gelymd, om de lucht in ’t Vat te doen geleiden. Die
houtten Pyp is van buiten rond, zy steekt twe duimen boven de Blaasbalk uit, en dit
deel is half rond, om te kunnen met een hamer geslagen worden met zyn dunne eind,
dat rond en spichtig is, in het bomgat van ’t Vat, dat men ledig wil maken, Aan ’t
boveneind van de houtten Pyp is een yzeren Ring, waar aan een yzeren haak is, om
de Blaasbalk op de hoepelen vast te zetten, en te maken, dat de lucht daar van ’t eind
niet doe opspringen, uit het bomgat.

Wat men met deze Blaasbalk doet.
De lucht, die men gedurig in ’t Vat blaast, door middel van de Blaasbalk, dringt
gelyklyk en sterk op de oppervlakte van de Wyn, zo wyd als het Vat is, zonder den
Wyn in ’t minste te roeren; en noodzaaktze om de persing der lucht te ontgaan, door
de ledere Buis de vlucht in ’t Vat te nemen, dat men vullen wil. Zo haast men de
Wyn in ’t lediggemaakte Vat hoort sissen, moet men niet
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meer blazen, de Buis wegnemen, ’t Stuk sluiten, dat men heeft vol gemaakt, en in
een Bak, die onder de leeggemaakte Ton gezet wordt, den Wyn ontfangen, die’er in
is overgebleven, en naaulyks tien, of twaalf pinten kan bedragen.
Wy moeten aanmerken, dat hoemen den Wyn meer oversteekt, hoe hy schooner
is; maar men doet het gemeenlyk maar twe, of drie malen. Maar zo menigmaal, als
men ze oversteekt moet men ze lymen; uitgenomen de laatste reis; wanneer menze
maar een snarsje moet geven, of een derde minder Lym dan te voren.

Hoe men den Wyn zwavelt.
Als men den Wyn voor de eerstemaal oversteekt, neemt men een stukje lucht, en dit
hebbende aangestoken, steekt men ’t in ’t Bomgat, van ’t ledige stuk, eer men de
Blaasbalk gebruikt. De Wyn die’er in komt haalt die lucht na zich, en wordt’er
helderder en levendiger van. Dit stukje lucht moet maar een vingerbreed groot zyn
voor fyne Wyn, maar eens zo groot voor gemene Wyn. Zo men den Wyn van de
Zwavel kleur heeft doen krygen, moet men ze voor een twedemaal oversteken, om
ze dezelve te doen verliezen; men moetze oversteken zonder zwavelen.

Hoe men nog den Wyn oversteekt.
Men steekt nog op ene andere wys de Wyn over. Men doet, namelyk vier, of vyf
dagen voor ’t oversteken een halfpond Wynsteen van Montpelier in een pint van den
zelfden Wyn. Men sluit het Vat wel, en zet het op een plaats, die warm is, den tyd
van vier en twintig uren lang; dragende zorg, dat men de stof wel omroert. Als men
’t heeft laten trekken, gooit men ’t in de Ton, en een etmaal vier, vyf daar aan steekt
men den Wyn over. Na dat de Wyn is overgestoken, doet men nog een halfpont
Wynsteen in elk Vat, dat men heeft gevuld in ’t oversteken. Zo de Wyn bedurf, zoude
men’er nog meer moeten op doen, tot een pond en meer toe. Wat den witten Wyn
belangt, men gebruikt daar toe blanke Wynsteen, en rode voor rode Wyn.

Een Pomp, die in ’t oversteken van Wyn zeer gemaklyk is.
Men maakt zulke Pompen gemeenlyk van Blik, Koper, of Tin. En wel ter wydte van
de grootte van ’t bomgat, en deszelfs langte naar gelang van de diepte der Vaten. Zo
dat de pyp, die dient, om den Wyn in een ander Vat te brengen, enige duimen boven
’t Vat uitkomt ’t geen men oversteekt.
Dit Gereedschap bestaat in een Zuiger B. die in de Pomp door A. gestoken wordt.
D. is ’t hart van de Pomp waar door de Wyn in komt. C. is de opening waar door hy
uitkomt, en vervolgens door de Pyp. G H. loopt H E. is ’t Dekzel dat met een klein
kniertje vast is, zo dat het gemaklyk op en neder kan gaan. F. is de Stok van de Pomp,
die veel dunder moet wezen, dan de wydte van de Pomp is; zo datze gemaklyk op
en neder kan. I. K. zyn twe Pypen die in malkander steken, om de Wyn te brengen

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

daar men ze in hebben wil. O. is ’t eind dat men in ’t bomgat steekt. M. is ’t ondereind
van de Pomp daar de Klep boven op is. Dit stuk moet net steken en passen in C. L.
is ’t gat van de Klep, en I. is ’t Dekzeltje dat aan den kant van ’t gat vast moet zyn
met een kniertje, zo dat men het’er gemaklyk af kan doen; als ’t nodig is om een
ongemak te herstellen, dat aan de beweging daar van zoude kunnen komen. N. is het
zelfde Stuk met een grote menigte van gaatjes deurboort, waar in de Wyn zonder
hare Moer kan loopen. Zie de Figuur.

Hoe men de Wyn afbottelt.
Wil men een Vat Wyn op Bottels doen, steekt men daar een Kraantje met een kromme
bek in, en zo dik dat het gemaklyk in de hals van de Bottel kan. Zo dra men er ene
heeft vol gemaakt, steekt men daar een goede gave Kurk op; en zo dra ze alle vol
zyn, bindt men daar een tou over heen. Men kan’er een Zegel op leggen, zo om te
tekenen, als te maken dat men ze niet veranderen kan. Daar na zet menze in de Kelder
half, of heel t’onderste boven, op een duim, of drie zand. Zo men ze recht over eind
zette, zoude er boven op in ’t ledige dat men laten moet, een kaan groejen, die zich
onder de eerste glaasjes, daar uit geschonken, zoude mengen, en ze onaangenaam
maken. Men moet wel toezien dat men gene dan zuivere Bottels neme, om vol te
tappen. Men kan de vuiligheden, die op de bodemen van de Wynflessen zyn gegroeit,
daar af wassen met’er een halve hand vol Vogelhagel in te doen, of met Keitjes, of
kleine Spykertjes ’t geen nog beter is.
Zo de Wyn in de Bottels zwaar wordt, moet menze in een lugtige plaats brengen.
Maar moet menze drinken, kan men ze een minuit lang sterk schudden, daar na de
Bottel schielyk openen, en ze een korten tyd op zy houden. Dan zal’er een soort van
Kaan, of vet schuim afkomen, en ’t overige zal drinkbaar zyn.

Algemene regels om Wyn beter te maken.
I. Om de Wyn te klaren als, men ze in de Ton doet, vult men het Vat op, tot dat men
’t met de vinger reiken kan; en men moet het ten dien einde dikmaal opvullen. Als
de Wyn zyne eerste schuim heeft gegeven, en als men ziet dat na het opvullen geen
gesis meer komt, begint men ze te dekken met Wyngaardbladen, daar men platte
stukken steen op legt, op dat het daar niet te veel geest verspille. Men laatze dus
staan, tot dat men het bomgat stopt, ’t geen zo dra moet geschieden als mooglyk is.
II. Alle Kuipen Wyn moeten gelyk van kleur en deugd wezen, om wel te zyn. Als
men den Wyn
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in een Kuip mengt voor dat menze vaat, erlangtze dit, of ook als men in elk even
veel gepersten Wyn, als Kuipwyn doet.
III. De Wynmakers, die ’t kunstje verstaan, en die van de grofheid der Wyn niet
onkundig zyn, welke uit de Pers komt, dragen wel zorg, dat zy ze onder de andere
niet mengen. Zy houdenze alleen, en schikkenze om te drinken, zo hy van een lekkere
Wyn komt; of voor de huisbedienden, zo hy van gemene Druiven komt.
IV. Men moet zorge dragen, dat men den Wyn, zo dra mooglyk, ’t bomgat sluit.
Want zy verliest zyne kracht, zo hy in de warmte is. Men moet ook om de zelfde
reden ’t Vat gedurig vol houden.
V, Men moet zorge dragen, dat men zynen Wynoogst niet rekke: want van dit
wangedrag heeft men ’t ongemak, zo ’t rode Wyn is, dat men gevaar loopt, dat d’ene
Oogst de andere wagtende te heet zal worden, en zal de smaak krygen van de Bos;
zo ’t witte Wyn is, dat zy zal geel worden. Men heeft ook ’t geval dat de beste en
eelste geesten zullen vervliegen, en daar door bederven; of dat de witte Wyn een
gele kleur zal krygen, die haar niet eigen is. Zy maken dus, dat de Wyn een fletze
smaak krygt, die hy niet schielyk verliest; en ze minder waard maakt, dan ze zyn
zoude, zo men beter te werk was gegaan met ze te maken.

Van den Muskaatwyn.
Als de Muskaatdruif ryp is, haalt men ze van den steel, en laat ze enigen tyd dus in
de Zon roosteren. Daar na oogst men ze en laar de Most werken. De Muskaatwyn
moet helder, blank, wat vet, aangenaam van reuk, zoet, sterk en lekker zyn.

Spaansewyn en andere Morgenwyn.
Die Wyn, uit witte Beijen geperst, wordt in Vaatwerk gedaan, dat een sagt vuur kan
verdragen, waar in men zagtjes het waterige kan doen uitdampen.Daar na de Most
in ’t Vaatwerk gedaan zynde, laat men ze werken; waar na men een vocht heeft, die
aangenaam om te drinken is. Deze Morgenwynen zyn alleen de Vrucht van heete
Landen.
Malvesie-, Spaanse-, Muskaat-, Kanarie-wyn, Wyn van St. Laurens, zyn alle voor
Morgendrank in gebruik.

Hoedanigheden der Wynen.
De Franse-wynen houdt men voor de beste, die men onder den maaltyd gebruikt.
Deze zyn best uitgewerkt. De Bourgognewyn is aangenaam op de Tong. Zy doet
goed aan de Maag, doet veel tot het vertern der kost, als menze matig gebruikt; en
zorg draagt, dat men’er water onder doet.
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De Geesten van witte Wynen zyn vlugge, vervrolyken de geesten; maar geven
naderhand pyn in ’t hoofd. Zy openen, doen wateren, bevorderen de Stonden. Men
gebruiktze in Steen, Graveel, Waterzucht, Droefgeestigheid.
De bleikrode Wyn is min dampig, dan de witte, en zy is dienstiger voor de maag.
Rode Wyn is de beste van alle, en die voor alle Temperamenten goed is. Zy verdryft
de Melankolie, versterkt, voedt, en zet Stonden en Pis af. Hy is goed voor Koudvuur,
Kneuzingen en Verstuikingen.
Wyn Tint is een zwarte Wyn, goed om te drinken; men gebruikt ze om witten Wyn
rood te maken.
De Morgenwynen zyn beter dan anderen voor de Maag.
Zo alle Wynen goede eigenschappen hebben, zo hebben ze ook hun vergif. Alle
maken ze dronken, zo men’er te veel van neemt; maar dronk die van Morgenwynen
komt, duurt langer, dan die van andere dranken.

Wyn voor Huisbedienden.
Zo men ’t zuinigzyn wil betrachten, moet men in Vrankryk zorge dragen, dat men
den Piquetdrank maakt, anders Geefwyn genaamd. Men maakt ze op deze wys.
Men moet zo veel Water nemen, als men nodig heeft om dien kleinen Wyn te
maken, om zo dra als de Wyn uit de Kuip is, dat Water in de Kuip te gieten; anders
zou de Droessem, die zonder vocht is, een onaangename smaak krygen, welkeze aan
’t Water zoude mededeelen, die men in de Kuip giet.
Daar is geen groter gebrek, dat die vocht zoude kunnen onderworpen worden, als
de zurigheid. Deze zoude ze gewis krygen, zo men geen zorg droeg, om’er zo veel,
of weinig Water in te gieten, als nodig was. Men laat dit Water zo lang in de Kuip,
als nodig is, om kleur te krygen, naar de hitte, of koelte van ’t jaar vereist; en, als ’t
werken van den Wyn naar onze gedachten is gedaan, met het Water, haalt men al de
Most uit de Kuip en vult’er ene andere Kuip mede; daar na brengt men de Droessem
na de Pers, haalt men’er al de vocht van den Wyn uit, die’er in de Druif nog is, om
den gepersten Wyn in de Kuip te brengen, waar in men de Most gedaan heeft. Alles
dus by een gedaan zynde wordt het’er uitgehaald, om in een Vat te worden gedaan.

Anders.
Deze manier is zo goed niet, als de eerste: maar welke men gebruikt voor dagelykzen
drank. Men neemt niet dan rode Druiven, die reeds geperst zyn; maar men perstze
niet meer dan twemaal, in de plaats van driemaal. Men haaltze terstond uit de Pers;
en brengtze ten eersten na de Kuip, waar in men ze zo goed, als men kan, van een
scheidt. Daar na giet men’er zo veel water op, als men oordeelt nodig te wezen. Daar
na laat menze vier, of vyf dagen in de Kuip. In dien tyd gist het met de weinige geest,
die’er nog in de Druiven is, ’t welke aan dit water een vreemde hoedanigheid geeft,
en ’t een kleur doet krygen die men wenst.
Kleine Wyn, of Piquette. Men haaltze uit de ene Kuip en doetze in de andere. Wat
de droessem,

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1376
die overblyft, belangt; die brengt men onder de Pers, en perst’er alle vocht uit, die’er
in is; en die deurgaans meer lyf heeft, dan de Most, die men uit de Kuip haalt. Men
doet ze niet in de Ton, of alles moet byeen zyn, om dien drank gelyker te maken aan
de kleyne Wyn, die terstond moet gedronken zyn.

Geheimen, en ’t geen merkwaardig is in de Wynen.
Hoe men weet, of men den Wyn houden kan.
I. Als de Wyn is gevaat, moet menze eenigen tyd daar aan in een ander Vat oversteken,
en laten de Moer in zyne eerste Ton. Deze moet men dicht toestoppen. Als men dan
ziet, dat die Moer niet verandert, en kwade lucht krygt, en geen Vliegen, of ongediert
voortbrengt; hoeft men niet te vrezen, dat zy licht veranderen zal.
Anderen steken tot op den grond van de Ton een pyp van Fleer, of een hout dat
kan hol gemaakt worden. Hier door halenze den Wyn na zich, welke hun van de reuk
en smaak van de Moer verzekert; men vindt’er ook die dit uit het stopzel der Tonnen
oordeelen van de deugd der Wyn.
Anderen weder oordeelen uit de Wynsmaak, die zy in ’t begin vinden van de deugd
des Wyns.
Zo de Most vettig is, is ’t een deugd; maar heeft ze geen kracht, zal ze licht
veranderen.

Wil men weten of’er Water onder den Wyn is, doet men ’t volgende.
II. Men neemt een droge Bies, welke men in den Wyn gooit. Hier trekt het water in
zo ’t’er in is. Men neemt ook raauwe wilde Peren, welke men door midden snydt;
of Moerbeijen, die men in den Wyn gooit; zo die dryven, is de Wyn zuiver, zo zy
zinken, is’er water in.
Als de Wyn vervalst is, zal men dat bedrog ontdekken, wanneer men enige
Jeneverbeziën daar in werpt; zinken zy, zo is de Wyn vervalst. Insgelyks neemt men
ook een Strohalm in Boom-olie gedoopt, en weder afgeveegt, dan in den Wyn
gehangen: Indien die vervalst is, zal de Strohalm druppels naar zich halen.
Men gooit’er ook levende Kalk in. Zo’er water in is, zal ze de Kalk ontbinden. Zo
de Wyn zuiver is, zal ze de Kalk by een kleven. Men vindt’er ook die den Wyn in
een Bekken gieten, waar in kokende Olie is, zo’er water in is, zal ze groot geraas
maken. Anderen doen een Ei in den Wyn, is’er water in zinkt het Ei, en anders niet.
Zo men door de gedachte tekenen ondervindt dat’er water in is, kan men dat water
daar uit halen, door gesmolten Aluin in ’t Vat gegoten. Daar na sluit men het met
een Spons in Olie gestoken, en keert het bomgat na den grond, en ’t water zal’er uit
loopen. Of men kan een Vat van Klimop maken, en doen dat vol met Wyn. Dan
zal’er ’t water uit loopen, en de Wyn in blyven.
Om het water, waar mede de Wyn vervalst mogt zyn, ’er uit te halen, neemt men
een langwerpig wolle lapje, in water nat gemaakt, en in een glas met Wyn gehangen,
zo dat de helft buiten het glas uithangt, zo zal het water langs het lapje uit druipen.
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Als men het Vat laat rusten, zal het water na om laag zakken, alzo het zwaarder
is, zo dat men een Kraan in ’t midden van ’t Vat stekende, het meeste van den Wyn
kan aftappen, en het water te rug laten.
III. Gooit een Appel in de Ton, zo ze dryft op den Wyn, is zy natuurlyk; zinkt ze,
is zy vervalst.

Hoe men den Wyn kan vermeerderen.
IV. Is de Wynoogst klein, en wil men een drank maken, maakt men een soort van
Druivennat.
Men moet een goede menigte Druiven nemen, die wel goed en ryp zyn, hard van
bast, bol, ongeborsten; men moet’er de Vaten mede vol maken, die men heeft gereed
gemaakt. Men moet’er den enen bodem uit nemen, en ze weder toekuipen, als’er de
Druiven in gedaan zyn, en men zal ze leggen op de Stelling. Daar na moet men vier
Settier goede oude Wyn daar op doen, die elke twe en dertig pinten Parysse maat
houden; waar na men water zal koken, en daar ’t Vat mede vol zal maken. Men laat
daar na ’t ’er op, tot dat het Wyn is geworden, naar dat het jaar koud, of heet is. Daar
na moet men’er aftappen, en telkens’er zo veel by gieten, als men’er heeft afgetapt.
Dus zal die Wyn een langen tyd de zelfde kracht behouden, en als zy te zwak wordt,
zal men’er zestien pinten aftappen, en’er weder zo veel Wyn opgieten; dan zal men’er
vervolgens, naar mate die men’er aftapt, weder water opgieten. Dezen Wyn kan men
van de werklieden doen drinken.
Men kan den Wyn ook vermeerderen, dat men voor een Vat, ’er drie hebbe. Dit
geschiedt door zekere drogeryen, die men in een Vat goede Wyn doet; gelyk die van
Mâcon, om gelegenheid tot een gedurig werken van ’t water te geven, dat men daar
naar gelang van den Wyn in doet, die men daar uit tapt. Dus doet men ook met de
altyddurende inkt, die men in een Vat, of grote Bottel doet, daar men Wyn naar
gelang van dien inkt by doet, die men’er uithaalt; maar evenwel niet voor dat de
drogeryen, die men daar in heeft gedaan, enige dagen daar mede hebben gewerkt.
Zie ’t woord inkt. Dus gaat het ook met een Vat Azyn daar een Moer in is, die de
Wyn doet gesten, die men daar in doet, naar gelang van den Azyn, die men’er uit
haalt.
’t Water in een goed vat Wyn gedaan, waar in zekere Drogeryen zyu, wordt door
het werken veranderd in Wyn: want dat’er werken in zy, kan men vinden door het
hooren sissen, als men ’t oor op ’t bomgat legt.
Zo men meer Wyn in een vat Wyns doet, waar in die Drogeryen zyn, als men’er
Wyns heeft uit-
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gehaalt, vaart men’er mede als, met een van Azyn, daar men te veel Wyns heeft in
gedaan. Dan is ’t even, als ofze daar in verdronk. Dus wordt ook de Inkt bleek, als’er
meer Wyns wordt ingegoten, dan’er Inkt is uitgehaald. Men wachte zich vervolgens
wel van Wyn uit een Vat te halen daar water in gedaan is, voor dat het den tyd van
drie dagen heeft leggen werken. Maar eindlyk, na dat men een grote menigte van
Wyns uit de Ton heeft gehaald, en men ziet, dat hy bleek wordt; moet men rode
Kroten aan schyven snyden, ze wassen, en die in kokend heet water laten staan
trekken, en bewaren de hette, door wel toedekken, daar zo lang in als men kan; altoos
den tyd van 15, of 16 uren, waar in ze wit zullen worden. Dit water zal goed zyn om
de plaats van gemeen water in ’t Wynvat te bekleeden.
Wil men eens de proef van dit geheim nemen, tap eens een bottel, of drie daar af,
en stoptze zo dicht, datze in hare kracht blyft. Keertze dan om, en zetze in ’t zand.
Als men dan een tyd lang van den Wyn met die Drogeryen heeft gedronken, en weder
opgevult, en gy ze proeft tegen de eerst afgetapte Wyn, zult gy ze evengoed vinden.
En op dat men niet zoude denken, dat die Drogeryen, welke men op den Wyn
doet, ongezond zyn, zal men ze eten in de tegenwoordigheid van zulke, die ze
gebruiken willen; en geven’er van aan allen voor niet. Want Herbergiers, en luiden
die Wyn met Bottels verkoopen, konden’er een kwaad gebruik van maken. Als men’er
de proef van genomen heeft, zal men voor een zekere stuiver over een komen, voor
elken reis, dat men’er van neme. Dit geheim, openbaart men niet, als gegeven aan
een Klooster van jonge Dochters, om de behulpzame hand aan jonge Dochters te
bieden, die niet genoeg in de wereld hebben om geestelyk te wezen; en ook voor
anderen, waar aan men die Drogeryen niet voor niet zoude durven geven.
IV. Om te maken, dat de Most onder ’t werken niet overloope, moet men rondom
’t gat een krans leggen, van Polei, Kalaminth, Orego. Of men zal van binnen om den
kant van ’t gat der Ton smeren Melk, of Koeijenkaas, of een stukje Kaas in ’t Vat
gojen. Zy hout de hitte der Most binnen, om de Most te zuiveren. Men moet’er sestig
Vanen Wynazyn in doen, en in drie dagen zal de Most zuiver worden.

Hoe men zoeten Wyn maakt, die een gans jaar duurt.
V. Wilt ge een gans jaar door Most hebben, moet men die Most nemen, die van zelfs
uit de Druif komt, eer zy wordt gesneden, en ze op den zelfden dag in een Ton doen,
die van binnen en buiten gepekt is. Dit Vat maakt men half vol, en sluit het Vat van
boven met Pleister. Dus zal de Most langen tyd zoet blyven. Men houdtze nog langen
tyd zoet, zo men ’t Vat in ’t water steekt, en ’t daar dertig dagen in laat, wel gesloten
met een Biaas, of Leder: want de Wyn werkt dan niet, ze blyft zoet, en de Pek
bewaartze. Men kan ook de Razynen wel een weinig knuffelen, en al wat’er uit loopt
zal Most zyn, die duren kan. Anderen zetten de Vaten half in zand. Men heeft’er die
de Tonnen van binnen bepekken, ze in ’t water leggen, en met den droessem dekken,
en daar na’er vochtig zand overheen doen.

Om te maken, dat de Wyn niet zuur wordt.
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VI. Zo ’t gebeurt, dat de Most, waar van in ’t voorgaande Artikel gewaagd is, na een
langen tyd geduurd te hebben, begint zuur te worden, moet men, om dat te helpen
daar acht pinten Razynen opdoen, die tot zwellens toe zyn gekookt, daat na geperst,
en gojenze op ’t achtste gedeelte Most, of men laat de Most door Rivierzant loopen.
VII. Zo gy wilt dat de Most in 24 uren bezonken zy, zonder ze te laten weeken,
om’er terstond van te gebruiken, zo vult een Ton met kleine spaanders van fayard.
Giet daar uwe Most op; en in den tyd van vier en twintig uren zal uwe Wyn bezonken
wezen, zonder enig schuim te hebben gegeven. Die van Lion, Champagne, en de
Burgers van de Stad gebruiken dit middel niet alleen om hunne Wyn dra bezonken
te hebben; maar ook om Druivenwyn te maken.
VIII. Zo ’t een regenachtig weder is, en ’t gebeurt, dat de Druiven aan den Wynstok
nat zyn; of zo ’t gebeurt, dat na de Oogst het hevig regent, en de Druiven natter zyn,
dan nodig is, zal menze noodwendig moeten treden, en zo men weet, dat de Wyn,
die van zo een Oogst komen zal, weinig kragt heeft, ’t geen gy weten kunt als gy
den Wyn proeft; moet gy zo dra hy is gevaat, en begint te werken, ze van Vaatwerk
veranderen. Want als zy met de hoedanigheid, die daar in is, nog beladen blyft, zult
gy op negentig Vanen Wyn, drie Pintjes zout doen. Anderen laten de Wyn over ’t
vuur koken, tot op een vyfde deel verminderings, en vier jaren daar na gebruiken
zyze.

Om den Wyn een Frambose smaak te geven.
IX. Neemt een nieu ros Lywaat, dat vry dik is: maakt daar van een zakje zo groot,
als een Oranje-appel, doet het vol Frambosen, en hangt ’t deur ’t bomgat in ’t midden
van den Wyn, en in den tyd van vier en twintig uren zal ze een Brambosen smaak
hebben.
Anders. Men kan ook de Frambosen gezuiverd, in het vat met Wyn gojen.

Om ruikenden Wyn te maken.
X. Gy zult ruikenden en zoeten Wyn maken, op deze wys. Neemt een weinig
Moerbeijen, laatze drogen, stamptze; en doetze in een klein vaatje Wyn, waar in gy
ze laten moet, den tyd van tien dagen; daar na kunt gy het open maken en gebruiken.
Anders. ’t Zelfde kunt gy doen, als gy de bloe-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1378
men van Druiven neemt, die men in de Hagen, of aan Wyngaarden vindt, als zy
bloejen, en gojenze in ’t Vat. De bladen van Pynboomen, Cipres, tegen den kant der
Tonne gevreven, en in den Wyn gedaan, geven’er een sterke geur aan. Of om ’t nog
gemaklyker te maken, neemt een Oranje, of Citroen, die niet te groot is; steektze met
Kruidnagelen, en hangtze zo, datze aan den Wyn niet raakt; en sluit het Vat dicht
toe. Of laat het geen, waar na gy wilt, dat uwe Wyn ruikt, een tyd lang in Brandewyn
trekken, Zygt dan uwe Brandewyn deur, en gietze in uwen Wyn.
Anders. Hangt in ’t midden van uw vat Wyn een zakje, waar in gy anderhalve, of
twe dozynen Myrthebeijen, die ryp, droog en gestooten zyn, gedaan hebt. En haalt
na vyftien dagen, dat zakje daar weder uit.

Om den Wyn een aangename Smaak te geven.
Doet de Most in een ketel, laatze koken, en tot Honigdikte uitdampen. Doet’er dan
een dragma Costus in, met een once Nagelen, en zo veel Florentynse Iris. Als alles
gekneusd is, snydt men ’t in kleine stukjes. Doet het daar na in een linnen doekje,
hangt het deur ’t bomgat binnen de Ton, zonder den Wyn te raken. Daarom moet
gy’er te voren zo veel aftappen, als nodig is, om ’t zo ledig te maken, als vereist
wordt. Maakt dan ’t toutje vast, zo dat het blyft hangen, en sluit dan het Bomgat toe;
dan zal ’t drup voor drup uit het Zakje druipen, en geven aan den Wyn een aangename
smaak.

Om witte Wyn van rode, en rode Wyn van witte te maken.
XI. Neemt gemeen Zout acht drachmen, en doetze in tien Pintjes rode Wyn, of giet
zuivere Melk in rode Wyn, met as van witte Wyngaardranken, en roltze wel den tyd
van veertig dagen. Laatze daar na stil leggen, zo zalze wit worden. In tegendeel zal
de witte Wyn rood worden, zo gy daar de as van rode Wyngaardranken in doet; of
zo gy in witte Wyn de poejer van Honig doet, die tot steenhardigheid gekookt is; en
zo gy den Wyn van ’t een in ’t ander Vat giet, om ze te mengen. Gy zult dat
gemaklyker doen, zo gy in witte Wyn de droge wortels van Zuring, van allerlei soort
gooit.
Men gebruikt om de kleur aan witte Wyn te geven, de zwarte Wyn, die men
gemeenlyk Wyn Tint noemt. De Wynverkoopers gebruiken dezelve om hunne Wyn
hier mede te verwen, ’t zy bleek, of hoogrood, naar mate der kleur, welke ze daar
aan willen geven. Verwers hebbenze ook in gebruik, om hunne Stoffen te verwen.

Om den Wyn te doen schuimen.
Men heeft Tappers gehad, die Aluin, Brandewyn, Duivendrek en andere drogeryen’er
in doen, om ze uituemend te doen schuimen. Maar zo men ze kort na den Oogst in
Bottels doet tot Mei, zal hy uitnemend schuimen. Wil men, datze sterk speelt, moet
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men ze niet eer in Bottels doen, voor ontrent Vollemaan in Maart; dit leert de
ondervinding. Men moet evenwel weten, dat de wyn niet speelt kort na datze in
Bottels is gedaan; zy moet daar ten minste zes weken, of somtyds twe maanden in
gestaan hebben. Is de wyn wreed, of zwaar, moetze daar niet worden voor Augustus
in gedaan. Zy speelt nog by uitnementheid, zo men ze ontrent Vollemaan van
Augustus afbottelt. Dan heeftze hare groenigheid en zwaaate verloren, en is ryp en
spelende.

Om te maken, dat de Wyn niet speelt.
Doetze eerst in October, of November in Bottels, na datze daar een jaar in geweest
is.

Hoe men Stommen maakt.
Men gooit een halfpint, of een pint Brandewyn in ’t Vat, als hy werkt.

Om Blekert te maken.
XII. Slaat drie witten van een Ei in een Schotel tot schuimens toe. Doet’er wit zout
en zo veel wyn by; slaat alles onder een tot dat het wit wordt. Daar na zult gy de
Schotel met wyn doen, en gieten alles in de Ton, en bewaren het. Gy zult een wyn
maken, daar veel waters in is. Droogt de wortels van Heumst, en maakt’er een poejer
van, die gy op den wyn doet; daar na moet men ze wel omroeren en mengen.

Om kracht aan een Wyn te geven, die wat zwak is geworden.
XIII. Neemt een handvol Scarlei, een handvol Venkelzaad en Seldery, en giet het in
een Vat.

Om Wyn een Muskaatsmaak te geven.
XIV. Men doet in de nieuwe wyn bladen van Scarlei, en Fleerbloemen.

Om nieuwe Wyn oud te doen schynen.
XV. Neemt bittere Amandelen, Meliloten, van elks een once; Zoethout drie oncen,
Lavendelbloemen ook zo veel; Aloë Hepatica, twe oncen. Stoot alles onder een, bindt
alles in een doek, en steekt het in den wyn.
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Om den Wyn in alle tyden licht te houden.
XVI. Gooit een pond Rots-aluin, die fyn is gestooten, of keitjes, of steentjes uit een
Rivier, of Brandewyn in ’t Vat; of hangt in het Vat, door ’t bomgat, een flesje vol
met Kwikzllver, dat van alle kanten wel is gesloten; en laat het lager zinken, naar
dat’er wordt uitgetapt, zo dat de Fles gedurig in den Wyn is. Men giet ook wel
gemenen Olie op de wyn.
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Neemt zout, uit de beste Wyngaardranken getrokken, en doet’er van drie oncen op
elk Oxhoofd, eer dat men het bomgat sluit.
XVII. Gy zult den Wyn zyne kracht benemen, als gy in dezelve Koolsap doet.
Men stootze dan om’er ’t sap uit te persen.

Om een Zuiper afkeer van Wyn te doen krygen.
XVIII. Men moet de dunne vocht nemen, van de ranken, na datze zyn afgesneden,
en doenze in ’t glas van den dronkaart, als hy wil drinken, zonder dat hy’er iet van
weet; en hy zal alle drinklust verliezen.
2. Men moet hem met witte Wyn, de bloem van Rog doen drinken, die geplukt is
als de Rog bloeit.
3. Neemt drie, of vier levendige Alen; gooitze in den Wyn tot datze gestorven zyn,
en laat hem dan den wyn drinken.
4. Neemt een groene Kikvors, gelyk men gemeenlyk in de Beken vindt, en laatze
sterven in den wyn.
5. Ziet waar de Nachtuil zitten gaat, en ziet een Ei van hem te krygen, braad het
en geeft het den zuiper.
6. Om te maken, dat de Dronkaarts nuchteren worden, moet men ze Kool en
Confituren, van Honig gemaakt, laten eten. Of latenze grote slokken Azyn drinken.

Om te maken, dat men van wyndrinken niet dronken wordt.
Neemt sap van zure Granaatappelen, en witte Kool, van elks twe oncen; doet daar
een once Wynazyn by, kookt het tot Stroops dikte. Men geeft het tot een once. Dit
neemt men in, eer ’t op een drinken gaat.
Koolzaad zo wel als Ammi en Alsemzaad, zyn tegenmiddelen van den dronk.
Raauwe Kool; Geiten-, of Schapen-Long, na datze gebraden is, of Sap van
Persikbladen nuchteren gebruikt, zouden ’t zelfde uitvoeren. Dus gaat het ook met
de as van gebrande Zwaluwen, als men ze nuchteren met wat Wyns gebruikt. Dus
is ook een weinig Myrrhe goet. Men kan ook enige bittere Amandelen eten, of een
gebraad in Olyven-olie, of zoete Amandelen.

Om schielyk dronken te maken.
Trekt Aloë’s-hout in Wyn, of laat de Schors van Mandragora in Rivier-, of Welwater
koken tot roodwordens toe, en giet het onder den Wyn.

Men verdryft den dronk,
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Met een goed glas Wynazyn, als men beschonken is, met Koolsap; Honig gedronken,
enz.

Men bewaart de Wyn vele jaren,
Als men op elk Oxhoofd een half Vaan geest van Zout doet. Men moet het zelfde
doen, om het Bier en de Mede te bewaren.

Om den Wyn kracht te geven.
XIX. Op elk Oxhoofd moet men een pond zout doen, als de wyn werkt.

Om witte en andere wyn de hoedanigheid van zoet en scherp te geven.
XX. Men moet op een Bok, of Ezel in een Vat een Popje hangen, waar in een once
gestooten Mostaardzaad gedaan is, en laten ’t daar 24 uren in.
XXI. Men moet gissen, hoe hoog het tiendedeel van den wyn geweest heeft, dat
men op een dag getapt heeft, en gieten zo veel zoet water op den droessem, daar men
die wyn heeft afgetapt. Hier mede zal men de schuim des wyns mengen. De wyn
gewerkt, of gekookt hebbende, met de Moer, die in de Kuip zal zyn, die men een
nacht zal laten weeken. Men moet alles den volgenden dag met voeten treden, en
daar na persen. Doet daar na alles, wat’er uitkomt in twe vaten. Als die wyn gekookt
is, moet men ze toestoppen, om de troebele wyn te laten rusten, die vol Moer is. Giet
daar na op sestig Vanen wyn, een Pintje droessem van gekookte Olie, tot dat het
derdedeel weg is; en, als de wyn stil legt, raaktze weder in zyn eersten staat. Of om
nog beter en gemaklyker te doen, doet het wit van zes, of zeven Eijeren in een Ton,
en roert het wel met een stok dooreen.

Wat den Wyn overkomt, en wat men’er voor doet.
I. De Wyn is schade, noch toevallen meer ontheven, dan alles wat onder den hemel
is. Men moet, om deze toevallen te verhoeden, dikmaal na de Vaten gaan zien; ’t is
genoeg van dien tyd af, dat men de Vaten toegestopt heeft, tot den tyd, dat men dag
en nagt even lang heeft, zyne wynen om de zes en dertig dagen te zien, en op te
vullen. Na dien tyd twemaal; en zo de wyn begint te bloeijen meermalen, op dat de
bloem niet na den grond rake en alles bederve. Hoe de warmte groter is, hoe men ze
meermalen moet gaan zien, en opvullen, de Wyn toehouden, koelen, lucht geven.
Als hy koud is, zal hy blyven zo hy is.

Om te maken, dat de Wyn niet zuur wordt.
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II. Zo de Wyn begint zuur te worden, moet men op den bodem van ’t Vat een
welgesloten Pot, met water doen, daarna ook de Ton dicht toe stoppen: maar laten’er
een klein luchtgaatje in. Als de Pot’er drie dagen heeft in gestaan; moet men ze daar
uit halen; en men zal het water stinkend, en den Wyn gezond en zuiver vinden.
Anders. Men moet het vat in een koele plaats leggen, wel vol en gesloten, zo dat
het niet uitdampt. Of, zo men geen koele plaats heeft, en
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de Wyn op een warme plaats is, of dat men ze lang op den tap moet houden, moet
men, om ze voor zuur worden te bewaren, een groot stuk Spek nemen, in lywaat
gewonden, en dat deur ’t bomgat gestoken in ’t midden van den Wyn laten hangen,
en naar dat de Wyn lager wordt, moet men ’t Spek ook lager laten hangen; zo dat
het altyd in ’t midden van de Wyn is. ’t Vat moet midlerwyl altyd gedekt en wel
gesloten zyn. Hoe ’t stuk Spek groter is, hoe ’t beter bewaart voor zuur worden.
Enigen raden ten dien einde om Olyven-olie in ’t Vat te doen, zo dat het alleen het
opperste daar van bedekt. Als de Wyn afgetapt is, kan men de Olie wederom krygen.
Anders. Neemt Riviersant in de maand van Maart, wast het wel; droogt het in de
zon, gooit’er daarna twe lepels vol van in een Vat van een half Oxhoofd, dat is op
honderd veertig pinten, met twe pinten water.
Anders. Neemt op Sint Maarten een half Oxhoofd wyn, laat het op een derde
verminderings verkoken, en doet vier pinten, of daar ontrent, van dien gekookten
wyn in elk van uwe Vaten, met twe stukken Wierook, elk zo groot als een Neut, en
sluit het wel.
Anders. Neemt Preizaad, gooit het in uwen wyn, ’t zal maken, dat hy niet zuur
wordt, en nemen alle zuurte weg, zo’er aan is.
Anders. Neemt Pekel van een gezond Varken; laat het tot droogzyn toe koken,
neemt’er zout uit, zuivert het door smelten en zygen, en uitdampen. Gy zult’er een
once van in ’t Vat doen, met drie oncen Rots-aluin.
Stoot dit, en doet het in een Ketel met water: doet dit water koken koken, neemt’er
het schuim af. Als ’t wel is gezuiverd, doet het in een Vat. Gy kunt het gebruiken,
om allen anderen drank voor zuur worden te bewaren.
Anders. Neemt wortel van Varen, en doetze op ’t Vat.
Anders. Neemt een maatje Gerst, en vier pinten Welwater; doet het koken op twe
pinten. Doet dit in ’t Vat, en laat het stil leggen. Dit kan men gebruiken, als de Wyn
wat verschaald is.

Om te maken, dat de Wyn noch andere drank, zo ter Zéé als te Lande, bederft.
III. Neemt Tutia drie oncen, rode Kalaminth een once. Stoot het fyn, mengt het en
bindt het in een Pop van dubbele Taffetas, ’t welke gy op den bodem van ’t Vat laat
zinken. Als ’t gedronken wordt, zult gy ’t Popje wegnemen en wassen, om ’t op een
ander Oxhoofd te gebruiken.
Anders. Neemt twe oncen Salsaparille, maakt daar een takkebosje van, hangt het
in ’t midden van uw Vat. Dit is een beproefd middel.
Anders. Men moet de schors der Wyngaart nemen, door een zekere overeenkomst;
en om datze droog wordt. Die Schors, en de Aluin, in Wyn gedaan die nog nieu is,
en eer zy werkt, maken, dat hy niet bederft.
Anders. Neemt fyn gestooten Aluin, mengtze met wit van Eijeren. Giet dit daar
na door het bomgat in de Ton, roert het wel met een hout, in drie, of vieren gespleten.
’t Is geen ongemak de Moer te roeren. Men legt terstond de Bom weder op ’t Vat,
en drie dagen daar na, slaat men ’t ’er naar de gewoonte diep in.
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Men moet een halfpond Aluin en ’t wit van zes Eijeren nemen, voor elke honderd
pinten wyn. Dit geheim is bekwaam om te beletten dat de Wyn niet bederft; maar
nog om hem te herstellen, als hy veranderd is.
Anders. Laat op het Vat trekken een Pap, met de grove wortels van Gentiaan.
Anders. Zo de Wyn nieu en nog Most is, zo gooit in ’t Vat twe ponden gemenen
Aluin op elk Oxhoofd; en zo de Wyn zyn beslag heeft, zo doet’er een halfpond
Wynsteen op.

Om de scherpte, en ’t bederf des Wyns weg te nemen.
IV. Neemt een genoegzame menigte Ciceriboonen, bestryktze met Olie, kooktze, en
stamptze om’er een Deeg van te maken; waar van gy een halfpond in Wyn zult steken,
die begint zuiver te worden; en de smaak zal in een uur tyds beter worden.
Anders. Men moet bedorven wyn deur Kool verbeteren. De smaak en geur van
den wyn bederft licht op ’t Vat. Hy wordt ook door de reuk der Uijen verbeterd, als
men daar de bladen op doet.
Anders. Ik doe een geheim, dat de Tappers wel voor geld zouden willen koopen.
Het geeft aan den wyn, hare eerste deugd, te weten; zo zy daar een Rammenas op
doen, aan stuk gesneden. Dit zal er alle kwade geur uithalen. Maar, op datze daar in
niet bederve, moet menze daar terstond weder uithalen; en men moet’er weder ene
andere op doen.
Als de Wyn zuur geworden is, of gewerkt heeft, zal hy weder klaar worden, en een
betere smaak krygen, als men een pond Was uitgerolt in ’t Vat hangt. Of men doet’er
wat gestoten Kreeftsogen in, of wat geest van Ammoniak-zout, of wat Crocus Martis.
Men neemt ook Tarwe in water gekookt tot barstens toe, en hangt’er die in, of werptze
geheel in ’t Vat. Anderen nemen een stuk gezouten Spek, schoon gewassen. Insgelyk
neemt men ook wel Jenever-beziën, of wat zaad van Varenkruid. Anderen gieten’er
warme Geitemelk op, of ook wel wat Boom-olie, gezuiverd door een Kwe-peer daar
in te koken.

Ander middel om bedorven Wyn te herstellen.
Neemt een vierendeel zout van Wynsteen, doet het in een pint Brandewyn smelten,
’t geenge tot op de helft zult laten uitdampen; doet het vervolgens op de bedorven
wyn.
Anders. Bedorven wyn wordt verbeterd door hem in een zuiver Vat over te steken,
met het afziedsel van Laurier, Myrthe, van alle goede Moes-
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kruiden; welke men noemt Scarlei, wortel van Lis. Als gy ze wilt gebruiken; zult gy
ze van ene kleur, geur en smaak, die aangenaam is, vinden.
Anders. Men verbeterd wyn, die enige kwade geur heeft gekregen, zo men, naar
de grootte van ’t Vat, een genoegzame menigte zuiver Koorn in een zakje in de Wyn
hangt, en enigen tyd daar na’er uit haalt: want hy zal’er alle kwade geuren uithalen,
en maken den Wyn helder.
Anders. Slaat wit van enige Eijeren tot dat het schuimt, doet het op een Vat en
roert het om.
Anders. Rygt een dozyn oude Neuten aan een draad; doetze braden onder de as,
en gooit ze nog warm in den Wyn, en laatze daar, in tot datze zyne gewone kleur
heeft wedergekregen, welke u behaagt. Dan moet gyze daar weder uithalen.
Anders. Neemt twe pond gestoten Briancons Kryd; roert het met een stale roe deur
het Vat; voeg’er by een Oranjeappel met Kruidnagelen bestoken; dan zal de Wyn
binnen veertien dagen goed om te drinken zyn.
Anders. Neemt het Saturnus-water, of de rode Goudglid voor de rode Wyn, en de
witte Goudglid voor witte Wyn.

Om witte Wyn, die onklaar is geworden, te klaren.
Neemt Rots-aluin en Rosen-suiker, van elks een halfpond; goede Honig, acht ponden;
goede Wyn, een pint. Stoot d’Aluin fyn, en alles hebbende onder een gemengd, gooit
het in een Vat, en roert het wel met een stok in vieren gespouwen. Men moet de Ton
tot den volgenden dag open laten staan; vervolgens zult gy ze toedoen; en vier dagen
daar na zal de Wyn helder wezen.

Om krikkelende en werkende Wyn te herstellen.
Een pond gekalcineerde pleister gestooten, op een Ton zynde gedaan; laat op den
bodem der Tonne, een groot stuk gloeijend yzer, aan een stuk yzerdraat gebouden,
vallen. Herhaalt dat vyf, of zes dagen aan een; vyf of zes malen daags. Daar na zult
gy in het Vat, een stok Zwavel, in een pop gedaan, steken, en gy zultze daar in twe
dagen laten, op ’t eind waar van, uwe Wyn volmaakt hersteld zal zyn.

Om den Wyn te verbeteren, die na zuur, of bitter smaakt.
V. Vier pinten water, op een maatje Gerst tot de helft verkookt, en door een Temis
gedaan, giet het op het Vat, en roert het deur, zonder den droessem te moejen.

Om den Wyn de schimmelsmaak te doen verliezen.
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Neemt een stuk Yzer, maakt het gloejende, gooit het in uw Vat, en, na vier en twintig
uren rustens, zal uwe Wyn in staat zyn om te drinken.
Anders. Maak van den deeg van Koren een stok, en laat die bakken in den Oven.
Als zy gebakken is, besteektze met Nagelen; steektze weder in den Oven tot datze
gaar is. Hangt daar na die stok in uw Vat, zo evenwel, datze aan den Wyn niet raakt.
Men kan ze ook in ’t Vat gojen, en zy beneemt’er de lucht van.

Om Wyn de Schimmelreuk te benemen.
VI. Gy zult Mispelen nemen, op stroo wel gerot, spouwtze in vieren, bindtze aaneen
met een draad, en maaktze aan de Ton vast; zo datze gans vol Wyn zyn. Laatze’er
blyven een maand lang, en gy zult de kwade geur van den Wyn hebben weggenomen.
Anders. Gy zult het Laurierzaad nemen, ’t geen gy in Wyn zult koken. Gooit het
daar na in ’t Vat.
Anders. Vult een zakje met Salie, en doet het in ’t Vat zonder raken. ’tZelfde is
goed, als de Wyn zuur is. Zo gy niet meer houdt van zure Wyn, gooit Preizaad in
den Wyn.

Om alle kwade smaak den Wyn te benemen.
VII. Neemt een grote bos Kamperfoelihout, dat droog is; doet het op den grond van
de Kuip, eer gy’er den Wynoogst in doet.

Tegen de kwade reuk des Wyns.
VIII. De Koks benemen die der Wynazyn, die ze by ’t vlees doen, door de Seldery.
De Verkoopers van Wyn, benemen de kwade reuk aan den wyn, door van dat kruid
in de Zakjes te doen, welke ze in den Wyn laten weeken.
Anders. Laat een groot stuk van een zuiveren gebakken steen heet worden; en dit
gedaan hebbende aan een tou, doet het in een Vat. Gy zult na twe dagen zien, of het
beter zy; en herhalen ’t zo menigmalen als nodig is.

Om den Wyn alle zyne kwade hoedanigheden te benemen.
Neemt drie pond gestooten Wynsteen, als de Wyn werkt, gooitze op elk Oxhoofd.

Hoe men alle kwade Wynen handeld, die niet zuur zyn.
IX. Neemt tien ponden schoone Brandewyn, doet daar Nagelen, op een once; gestoten
Kaneel, drie oncen; een gestoten Muskaatnoot; gedroogde, of groene
Rosmaryn-bloemen een vingergreep. Sluit ze wel, en laat ze vier dagen trekken. Giet
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daar na op een pond Montpellierse Wynsteen, gebrand tot witwordens toe, en
gestampt, twe ponden van die Brandewyn. Doet het in een Distilleer-pot van
verglaasde aarde; en distilleert het zachtjes op de assen. Laat het twemaal deurlekken;
doet’er daar na twe ponden Brandewyn op , en laat het twemaal deurzygen. Bewaart
uwe waters, elk op zich zelven wel gesloten. Deze kun-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1382
nen voor het zelfde mengzel dienen. Doet de Wynsteen in een Bottel, zy zal een Olie
worden, die uw een middel zal wezen, dat niet alleen alle uwe bedorven Wynen;
maar ook alle uwe Metalen herstelt, Fistels geneest, Kreeft-gezwellen dootbyt, en
Wurmen doet sterven.

Gebruik van dit geheim te maken.
Giet uwen bedorven Wyn in een ander Vat. Doet’er in een halfpond gesmolten Tin,
na dat gy eerst den Wyn tot schuimens toe hebt geroerd. Daar na zult gy’er ’t wit
van twaalf verse tot water geslagen Eijeren indoen, met zes oncen gestoten Aluin,
of zo veel gemeen zout. Doet’er daar na een half glas Olie van Wynsteen in; mengt
het alles onder een, en doet’er by van uw gedachte middel drie oncen, en hy zal in
een jaar lang zo goed zyn, en zelf beter dan te voren. Men doet’er meer, of minder
in, naar de grootte van ’t Vat.
Anders. Zo u dunkt, dat de Wyn op bederven staat, gebruikt dit middel. Zo de Wyn
bleekrood is; neemt het dojer van een Ei, en zo hy wit is, neemt het wit van een Ei.
Doet’er by, drie oncen levende Steen, uit een Rivier gehaalt, die snel loopt. Stoot
hem met twe oncen gestoten Zout, en mengt alles deur een. Doet daar na uwen Wyn
in een ander Vat, dat genen geur heeft. Doet’er dit geheel mengsel in; en mengt het
drie, vier dagen, vyf, of zesmaal daags. Men moet het doen, eer de Wyn is bedorven;
want was hy gans bedorven, zoude het niet helpen.

Om den Wyn allerlei groenigheid, en alle landsmaak te benemen.
Als de Kuip begint te werken, gooit tien ponden, of daar ontrent, Moskouade Suiker
daar op.
Anders. Men moet Honig koken, om daar ’t Was uit te halen, en ’t door een Lywaat
laten lopen. Daar na moet men twe pinten op een Oxhoofd doen. Dit zal het zeer
goed maken; en is ’t in den Zomer, en dat het gevaar loopt, van veranderen; moet
men’er een Steen van levende Kalk in gojen.

Om den Wyn zyne vetheid te benemen.
X. Doet op een Oxhoofd Wyn, een vierendeel rode Aluin, rolt daar na de Ton, en
doet’er schielyk de Deutel af, en ’t vet zal’er afgaan.

Hoe men witte Wyn verbetert, die gevaar van veranderen loopt.
XI. Neemt een pond Maagdenwas, of zo veel nodig is, snydt het klein, doet het in
den Wyn, en in korten tyd zal hy zyne eerste natuur weder krygen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

XII. Om den Wyn, die vet is, kanig, en verschaald, te herstellen, doet in ’t Vat
Koejenmelk, die een weinig is gezouten. Enigen gojen daar Azyn, Kalk, Zwavel in:
maar dit is niet gezond, en kan hun, die hem drinken, kwaad doen. ’t Was beter daar
Jeneverbeijen in te doen.

Gewis geheim, om te maken, dat de Wyn niet verandert.
XIII. Men moet in elk Vat een bol Lood doen, die drie, of vier ponden weegt, en zo
groot is, dat ze door ’t bomgat kan. Men moet ze met een toutje tot in ’t midden van
’t Vat laten hangen. Dit is my in ’t Jaar 1707. van imand van grote deugd en verstand
ontdekt, die my zeide, dat hy by imand van zyn Geslacht, een twintig tal ballen Lood
tegen de muur ziende hangen, en gevraagd hebbende, wat men met die ballen
uitvoerde, tot antwoord kreeg, dat men daar mede den Wyn belette te veranderen;
en dat zyn Wyn door dat middel in geen twintig jaren veranderd was. Dees zeide
my, dat hy zich in Gezelschap van Geleerden bevindende, daar voorgesteld werd,
hoe ’t Lood die kracht konde hebben; en op wat plaats van de Ton hy moest worden
gelegd. Men zeide, dat ze in de Ton moesten worden gestoken, om dat in die plaats
’t werken geschiedde.
De Parysenaars, en een Kopman van Straatsburg, van myne kennis, die hunne
voorraad te Macon komen koopen, hebben my gezegd, dat zy in de maanden Maart,
of April, hunne Wyn in ledige Vaten oversteken, en gelyk’er dan geen Moer is in
den tyd, dat de Wyn werkt; en zy de oorzaak is, dat de Wyn verandert, zo bewaren
ze hunne Wyn door dat middel.

Ander middel, om den Wyn ’t veranderen te beletten.
Als de Wyn werkt, moet men’er gebraden Zout, of Seldery-zaad in doen met Zemelen
van Gerst, en bladen van Laurier, of de as van verbrande Wyngaardranken, met het
Zaad van gestoten Venkel.
Anders. Neemt de wortels van Byvoet, en ’t Kruid Vyfblad geheten, tot poejer
gestooten, en als de Wyn uitgewerkt heeft, doet’er van in, zo zal hy niet veranderen.
Anders. Men moet de Vaten in verwulfde Kelders brengen. Of een yzere Plaat, of
Keijen, of Zuurdeeg aan ’t dekzel der Tonnen doen. Dit kan de schade voorkomen,
die Donder, of Blikzem aan den Wyn doet.

Om te beletten, dat Donder den Wyn niet doet veranderen.
Doet op den Deutel der Vaten, een yzere plaat.

Om te maken, dat veranderde Wyn goed worde.
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Men moet den Wyn door een Kraan aftappen, tot dat’er de Moer uitkomt, en ze doen
op een ander Vat, waar in men Moer heeft, van goede koele Wyn; maar nemen een
pond goede overgehaalde Brandewyn, met een halfpond geel was,
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in die Brandewyn geraspt, ’t geen gy over klein vuur zult laten smelten. Daar na zult
gy een Lywaat in dit mengsel doopen, en met Zwavel aansteken, en zult het doen
branden deur ’t bomgat, waar na gy ’t Vat wel zult sluiten.
Anders. Neemt een handvol oude Neuten met hunne schalen, zo ’t voor een vierde
van een Oxhoofd is. Twe handvollen voor een half Oxhoofd. Steekt daar na die
Neuten in een Oven, die wel heet is; en laat ze drogen, dat ze rood worden. Neemt
daar na zo vele spaanderen van wilg, van ’t eerste hout na den bast, en doet uwe
Neuten gans heet en rood, in uwe Ton, laat ze driemaal vier en twintig uren rusten,
en gy zult wonderen zien.
Roert den Wyn door het bomgat met den stok, zonder aan de Moer te raken, giet’er
daar na een goed pond goede Brandewyn op. Laat hem zes dagen stil leggen; en hy
zal weder in zyn ouden plooi komen.
Anders. Zo ’t gebeurt, dat de Wyn verandert, moet men in ’t Vat, een vry goede
menigte gestoten Peper doen, of ze van Vaatwerk veranderen. Neemt wit van Eijeren,
’t geen, na dat het tot schuim toe wel is geslagen, in ’t Vat gedaan, en geroerd moet
worden. Men neem twaalf Neuten-pitten van oude Neuten, terwyl ze nog heet zyn,
hangt ze in de Vaten, en Wyn, en laat ze daar in, tot dat de Wyn zyne koleur wederom
gekregen heeft.
Anders; ’t Beste middel, om daar in te voorzien, is, dat men in den Wynoogst, een
goed druivenat, van wel rype Muskaat-druiven maakt; en die zelf laat roosten, na
dat ze in de Zon wel zyn ryp geworden; ze een tyd lang daar in laat leggen op de
latten, of anders het doen met een goed Succes met de Muskaten, daar lagen van
ranken leggen, en goeden nieuwen Wyn, en naar mate, dat men’er van neemt, als zy
wel gekookt is, daar in doen van den veranderden Wyn, naar gelang, dat men’er
aftapt. Men doet drie duimen van dien veranderden Wyn, door dat middel heen gaan.

Ander middel, om veranderde Wyn te herstellen.
In ’t Jaar 1708 deden de Vaders Jacobynen in de Vaten een maatje Haver, in de Pan
gebraden. Die Wyn werd daar na goed bevonden. ’t Is waar, dat ze naar ’t gebraden
smaakt; maar de smaak der verandering gaat over. De Vader Sakristyn heeft het my
gezegd.
Anders. Neemt vyf, of zes Houts-kolen van Jeneverhout, die wel gloejend zyn, en
gooit ze in ’t Vat, en herhaalt dit drie, viermalen.
Anders. Verandert den Wyn van Vat, en doet’er in een handvol van de twede
schors der Fleer.

Om den Wyn de verschaalde smaak te benemen.
XIV. Rolt den Wyn een keer, of drie om, legt ze daar na op de Stelling, en maakt ze
vol.
Anders. Verschaalde Wyn wordt beter, als men voor het drinken, in de Kan, een
gebrande korst doet.
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XV. De Wyn zal geen Kaan krygen, zo gy in de Wyn Bloem van Druiven doet,
die afgeplukt en gedroogd zyn; of Meel van graauwe Erreten, en als de Bloemen, en
Meel bezonken zyn, doet dan den Wyn in een ander Vat.

Om den Wyn helder te maken.
XVI. Men moet op een Vat twe pinten Melk doen, die wel gekookt en geschuimd
is, om’er den Room af te nemen.
Anders. Zo de Wyn onklaar is, zal hy met de pit van Pynappelen, of Persiken, of
met wit van een Ei, of wat Zout, wel haast klaar worden.
Anders. Neemt een halfpond Rots-aluin, en zo veel Suiker; maakt daar een fyn
Poejer van, en doet die in ’t Vat.
Als men den Wyn, die onklaar is gebleven, om dat’er de wynstenige deelen nog
in blyven hangen, wil klaar maken; neemt men Vislym, of Eiwit, of Aardeelen, die
alles de vocht ontnemen, ’t geen de helderheid daar van benam.

Om witte Wyn helder te maken, die rood is geworden.
XVII. Neemt een pond Vislym, de helderste en hardste, welke gy kunt krygen. Snydt
ze aan kleine stukken, doet ze daar na in een Temis, en giet’er boven op allengskens
twe pinten kokend wel-water, of Rivier-water, bereid dus uwe Lym, dat ze wel klaar
zy. Doet’er dan drie pinten Koejemelk by; en twe dozynen Eijeren, van de allerverste,
die gy krygen kunt. Slaat ze wel deur een; zo dat gy geen ongelyk daar meer in ziet;
tap dan negen, of tien pinten van uwen Wyn; welt’er dan uwe drogeryen deur; en
roert het met een in vieren gespleten stok wel door een; en doet’er daar na drie ponden
Rivierzand by; vwe Wyn zal pruissen, en naar mate, dat ze verminderd, zult gy ze
met den Wyn opvullen, die gy’er af hebt getapt.
Anders. Neemt twe ponden Bloemenmeel, beslaat ze met drie pinten van den
zelfden Wyn. Giet het alles in ’t Vat, rolt uw Vat een halfuur; en laat het daar na stil
leggen.

Om Muskaat- en Spaanse Wyn helder te maken.
Slaat het wit, en de dojers van verse Eijeren deur een, tot dat ze schuimen, doet’er
wat water by, en giet alles deur de Ton. Men heeft twintig Eijeren op een Oxhoofd
van doen.
Let wel. De Wynen worden klaar met Vislym. Die gedekt zyn, worden geklaard
met Struif, welke gemaakt wordt van wit, en dojer, en schalen van Eijeren, wel onder
een geslagen, en geweld met wat water, zo men wil. Daar na giet men het alles deur
’t bomgat in.
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’t Is een misslag, te geloven, dat de Vislym, of de Eijeren, de gezondheid benadeelen.
Zy vallen beide op den grond, daar ze geen kwaad doen. ’t Geen de Herbergswyn
gevaarlyk maakt, zyn de Drogeryen, daar de Herbergiers den Wyn mede aanzetten,
als Brandewyn, Speceryen, Duivedrek, enz.

Om de vocht, en grote waterigheid aan den Wyn te benemen.
XVIII. Men doet in ’t Vat de bladen des Granaat-booms.

Om te maken, dat een Beest, dat in den Wyn geraakt is, en daar in gestorven,
als een Slang, Rot, Muis, daar geen kwade geur aan geve.
XIX. Zo dra men ’t dode Beest heeft gevonden; moet men ’t verbranden, en de koude
As in ’t Vat gieten, waar in ’t is gevallen geweest, en dit met een houten stok
omroeren. Anderen raden in den Wyn heet Brood te steken, of een yzeren Ring, en
’t Venyn zal weggaan.

VAN DEN BRANDEWYN.
Door destilleren haalt men Brandewyn uit allerleije soorten van Wynen. Men moet
midlerwyl aanmerken, dat men uit sterke, wynstenige, en zware Wynen, de minste
Brandewyn haalt. De Wynen, die beginnen oud te worden, geven meer Brandewyn,
dan anderen. De Brandewyn heeft zeer goede eigenschappen, hy is dienstig voor een
oneindige menigte van kwalen. Wy zullen’er hier byvoegen, dat, als men van pynlyke
Speenen is gekweld, daar ontsteking by is. Moet men daar een pap op leggen, van
een gebrade Ui.jen en Brandewyn. De Pyn en ontsteking houdt binnen twe dagen
op.

Overgehaalde Brandewyn.
De Brandewyn van zyn water gezuiverd, of verscheidenmalen gedestilleerd, geeft
de overgehaalde Brandewyn. Zie daar hoe men weet, of de Brandewyn zyn water
kwyt is. Men doet in een lepel enige greinen Buskruid, giet’er Brandewyn op, en
steekt het in den brand. Zo het vuur ’t Kruid vat, is men verzekerd dat de Brandewyn
zyn water zo kwyt is, als hy het kwyt kan worden.

Om de fynste en zuiverste Brandewyn te maken.
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Destilleert op een Mariebad met een glazen hoofdstuk de schoonste Brandewyn.
Men moet een stuk welgemaakte gemene Olie tussen de Ketel en ’t Hoofdstuk doen.

Eigenschappen van de overgehaalde Brandewyn.
Brandewyn, die overgehaalk is, van buiten opgelegd, of ingenomen, bedaart het
braken van zwangere Vrouwen. Zy doet de pyn en ontsteking van Roos bedaren. Zy
is goed voor Gezwellen aan ’t aangezicht, Tandpyn, Klieren, en schilferige vlekken.

Konstwynen.
Deze Wynen, kan men tot twe soorten brengen. Somwyl gebeurt het, dat men zulke
Wynen uit de natuur niet heeft, als men verlangt. Men heeft middelen uitgevonden
om ze na te maken. ’t Is ’t eerste soort van Kunstwynen. Men heeft zich niet alleen
vergenoegd met wynen, die de natuurlyke navolgen. De Geneesheeren hebben de
smaak der Mensen willen vleijen, door hun wynen te geven, daar hunne
geneesmiddelen in waren. De Medicynen zyn natuurlyk, of gemengd. Wy zullen van
de ene en de andere spreken; schoon men elders van Medicyn-wynen mag gesproken
hebben.

Om de smaak van oude, aan nieuwe Wynen te geven.
Neemt bittere amandelen en Meliloot, van elks een once; Zoethout en
Lavendelbloemen, van elks drie oncen, en twe oncen Aloë Hepatica. Stoot alle die
Drogeryen, doetze in een popje, ’t geen gy in den wyn zult laten trekken.

Om Wyn in nood te maken.
Neemt vyftig ponden Razynen, doetze in een Vat, giet’er een ketel kokend water op,
met een pint goede Wynazyn. Laat het vier en twintig uren trekken. Giet’er nog drie
ketels kokend water op. Laat het dus acht dagen stil staan, zo zal ’t klaar wezen om
te drinken. Giet’er gedurig zo veel kokend water op, als gy van ’t Vat tapt.

Andere Kunst-wyn.
Neemt sestig ponden Zemelen, die wel gezift zyn. Wastze daar na om ze aile Meel
te benemen, tot dat’er helder water van komt. Doet het in een Ketel een vierendeel
uurs koken, en laat het daar na zygen door een Lekzak; en doet het water in een
schoon Oxhoofd. Doet daar ook in vier ponden Rasynen die lichtjes gestooten zyn.
Doet op die Rasynen water na believe koken, om’er uw Oxhoofd mede te vullen,
waaringe desgelyks uwe Razynen doen zult.
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Laat drie pinten Honig, in een Ketel met water van uwe Razynen wel heet smelten;
doet daar by voor twe stuivers aan gestoten Gember, Kaneel anderhalve once; Nagelen
een once, twe Muskaatnoten, kleine Kardamom, of anders een once Grana Paradisi.
Alles gestooten, en in een schone doek gedaan, gooit het in een Oxhoofd, ’t geen gy
dus open laten zult gedurende acht uren, en ten einde van dien tyd zult gy daar in
doen een vuist, of daar ontrent grootte, Roggen Zuurdeeg met water van Rasynen
gemengd, ’t welke gy zult be-
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waard hebben. Doet’er daar na een hoed vol Kapperhout in, ter langte van een ping
gesneden, doet’er de Deutel op, en in vyftien dagen zal ’t gedaan zyn. Ik vergeet te
zeggen, dat men’er een Eivol aftreksel van Wynsteen in doet.

Godenwyn.
Neemt Reinet-appelen en Citroenen, van elks evenveel, snydtze aan schyfjes; neemt
een platte Schotel, maakt een laag Appelen en Citroenen, doet’er een laag Poejersuiker
op, en gaat dus voort naar de menigte, welke gy tracht te maken. Giet’er goede wyn
over, tot datze weeken. Dekt het toe en laat het twe uren trekken, en deur lekken, als
Hypokras.

Om Wyn met Razynen te maken.
Neemt Razynen dertig pond, laatze met veertig potten zoet water den tyd van acht
uren koken, tot datze bol zyn; daar na zult gy ze stooten en deurpersen. Doet het Sap
in een Vat, dat niet vol is. Laat het dan blyven tot dat het niet langer werkt, vult het
dan op; en ’t laat zich dan, gelyk andere wyn, bewaren. Met doet ter zelver tyd water,
waar in de Razynen hebben gekookt, by het sap, elk pond geeft een pot wyn. Giet
men water op den droessem, en laat men ’t werken, zult gy kleine wyn hebben.
Men kan van alle vruchten en andere dingen wyn maken. Men maakt hem van
Appelen, Peren, Pruimen, Cornoeljen, Jenever, Honig, Hoppe, en zelf bladen en
bloemen van verscheiden planten: maar, gelyk wyn door gisten wordt gemaakt, zo
moet men verscheiden van die dingen met water bevochtigen; zonder dit grote
ontbindmiddel zoudenze niet gisten, en de deelen van een scheiden, en in beweging
brengen. Men moet daar by doen Biergist, of enige andere gist. Door dit middel zal
men weinige vochten hebben, en zelf brandbare geesten, byna gelyk die, welke men
van wyn Wyn stookt.

Kerssen-wyn.
Om den Wyn een Kerssensmaak te geven, moet men in ’t Vat Kerssenhout doen.
Anders. Neemt twaalf, of vyftien ponden Krieken, neemt’er de stelen en steenen
uit, en doetze in een half Oxhoofd witte wyn, met de aanstukgestooten steenen. Deze
Wyn heeft een aangename smaak, en is bekwaam, om de slym uit Nieren te dryven,
als ook ’t zand en kleine steentjes, die daar in zyn.

Om gekookte Wyn te maken.
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Gy zult een gekookte Wyn maken, zo gy goede en zoete Most doet koken op een
derde verminderings. Als ’t overige koud zal zyn geworden, zult gy ’t ten gebruike
in een Vat doen.

Om Spaanse Wyn te maken.
Neemt Spaanse Razynen acht ponden, Krenten vier ponden, stootze samen, en doet
ze in een vaatje van dertig, of veertig pinten. Giet’er vyftien pinten heldere witte
Wyn op, en zo veel Rivierwater, twe pinten goede Brandewyn, twaalf ponden goede
Kassonade-suiker. Als alles in ’t vaatje is, zult gy’er den Deutel op doen, en leggen
’t in een gematigde plaats. Laat het daar een maand werken, vullende het van tyd tot
tyd op, en gy zult een wyn van uitnemende smaak hebben.

Om een Wyn te maken, die naar de Griekse wyn gelykt.
Gy zult in de vroege Wyngaarden rype Druiven plukken, en latenze den tyd van drie
dagen in de zon. Den vierden dag zult gy ze laten treden met den voet, en doen de
wyn, die dus is gemaakt, in een Vat; dragende wel zorg om ze van zyne vuiligheid
te zuiveren, en van de Moer, als zy zal werken. Den vyfden dag, na dat de wyn is
schoon geworden, zult gy’er in doen twe ponden gebraden, en gestooten zout: of op
zyn minste, een pond en achtien en een halve Carte.

Malvesei door kunst gemaakt.
Neemt Galanga, Gember, en Nagelen een dragme. Alles grof gestooten zynde, doet
het trekken den tyd van vier en twintig uren op goede Brandewyn. Doet het daar na
in een popje, en hangt het met een draad in ’t Vat, waar in niet meer is, dan een halve
Laste ligtrode wyn. Neemt het na drie dagen uit, en gy zult een Malvesei hebben, zo
goed als de natuurlyke. Men moet om deze trekking te doen, een Vat van Hout nemen,
en ’t wel dekken.

Medicinale Wynen.
Zie ’t Artikel wyngaart, alwaar men verscheiden wyzen zal vinden om den Wyn
Medicinaal te maken. Wy zullen hier nog enige andere middelen by voegen; van de
Geneeskunstenaars uitgevonden om de smaak en geneigdheid der Zieken een weinig
toe te geven.

Loslyvig-makende Wyn.
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Om een Loslyvigmakende Wyn te maken, moet men op zynen bekwamen tyd wel
groejende ranken kiezen van goeden aart, en die in een Vat doen, dat half vol is van
afziedsel en dranken, die afgangmakend zyn, of een geneeskrachtige drank, die op
kruiden heeft getrokken, die afgang maken. Dit gedaan zynde, doet men daar aarde
in, en laatze in die aarde, tot dat de knoppen van den Wyngaart beginnen te schieten;
dan plantmenze op een bekwame plaats, gelyk men andere Wyngaarden doet. Men
moet wel zorge dragen, dat men de knoppen door hard handelen geen schade
toebrenge, en menze zo niet afstoten. De
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Druiven, die zo een Wyngaard zal voortbrengen, zullen de zelfde stoffe afzetten, die
de vocht, of ’t afziedsel zouden hebben afgezet, waar mede men de aarde besproed
heeft, en dus ook de Wyn, die men daar van maakt. Dit hebben we woord voor woord
uit Kato’s Boeken van den Landbouw uitgeschreven.
De geleerden in den Akkerbou, en de Geneeskundigen van Africa, en Griekenland,
die veel voor Kato zijn gegaan, gebruikten dit middel. Zy sneden de Wyngaard-rank,
welke ze zetten wilden, ter lengte van drie, of vier vingers, haalden’er ’t hart uit, en
deden in deszelfs paats een enkel Geneesmiddel, dat afgang maakte, en stoten het
een weinig te voren. Of zy deden daar in een gemengd Geneesmiddel, ’t geen nog
beter is; daar na deden ze het gat toe; en om te maken, dat’er niets uit liep, deden
ze’er een pleister op, en bonden ’t wel by een, en zetten dan de Rank in den grond.
Dit verhaal is uit Florentyn genomen, een der Griekse Geneeskundigen, waar na ’t
Palladius ook verhaald heeft.
De hedendaagse doen niets anders, als dat ze de wortels van den Wynstok wel
zuiveren, na dat ze is los gegraven. Daar na besproejen ze den Wyngaard zeer wel
met een Geneesmiddel, dat gemengd is, of met een vocht, waar in een afgangmakend
Geneesmiddel is. Zy herhaalden dit enige dagen aan een, en vooral ten tyde, dat de
Wyngaard begint nieuwe scheuten te maken, als zy vol is van dit Sap. Dit gedaan
zynde, roerden ze de aarde, die dicht by de wortel is, en zy droegen vooral zorge,
dat’er de koude noordooste wind niet op waje, op dat de wortels niet bederven; en
de kracht der drogeryen en Geneesmiddelen niet bederven. De Druiven, die zo een
Geneesmiddel voortbrengt, zyn afgangmakende, en zuiveren ’t Lighaam, gelyk de
Wyn, die men’er uitperst.

GEHEIMEN voor gemengde Wynen, door welker middel men verscheiden
ziekten kan genezen.
’t Is wel zeker, dat de oude Geneeskundigen met grote zorg en naarstigheid hebben
gezogt, Konstwynen te maken, die deur hunne kracht, Ziekten zo wel van Lighaam,
als van Geest konden genezen. Dus vindt men in Theofrast, de Wynen van Heraklius
den Arkadier, die de Mensen, die’er van dronken, de Zinnen deden missen; en
Atheneus van den Wyn der Thasiers, die deden slapen; by Plinius, de Wynen van
Arkadie, die de Vrouwen vruchtbaar maakten, en de Mannen razend; desgelyks de
Trezenise Wynen, waar door zy, die daar van dronken, de Voortteling verloren; en
de Lycise Wynen, die den Afgang opstopten van hun, die ze te los hadden; zo ze daar
van maar geproefd hadden. Daar van daan is die grote verscheidenheid der Wynen
van Kato, welke zyn toegesteld, om verscheiden Ziekten te genezen; desgelyks in
Dioscorides; en vooral zulken in de werken der Kenneren van den Akkerbou,
Karthagise en Griekse Geneeskundigen. Maar de Geneeskundigen, die hen gevolgd
zyn, de Kunsten geheim houdende, die deze hadden uitgevonden, konde byna alle
soorten van Ziekten, schielyk en zeker, en zonder afkeer genezen; en om een weinig
van ’t myne, met weinig koste daar by te doen, zy zyn daar door, meen ik, bewogen
geworden, om enig afgangmakende middelen in Wyn te trekken, om ze een
geneeskrachtig, en afgangmakend vermogen te geven, welke men met groot vermaak
inneemt, en met overeenstemming van alle de deelen van ’t Lighaam; en vervolgens
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toonen ze grote bekwaamheden en kracht aan ’t menslyk Lighaam. Hy geeft een
aangename kracht aan de drogeryen; en aan de dingen, waar mede men ze mengd.
Eigenschappen. Hy versterkt de kracht der Hersenen, Maag, Lever, Hart, Darmen,
door de gemeenzaamheid en overeenkomst van haren aart met de onze, welke onze
vriend, en als met onze geboren is.
Zie daar waarom Galeen gebiedt de Falernise Wyn met de Mithridaat en Theriac
te mengen, om de bitterheid van verscheiden drogeryen te bedekken, die in de
mengsels van die tegengiften komen; en door dat middel te maken, dat de maag, die
bitterheden opwerpt, ze eerder en liever ontfangt; en de inhoudende magt daar van
versterkt wordt. Wel ervaren en bekwame Geneesmeesters hebben dan zeer verstandig
de middelen uitgevonden om Kunstwynen te maken; op dat door den Wyn de kracht
der drogeryen daar onder gemengd, haast door de fynheid van zyn wezen, en de
gemeenzaamheid, die ze met ons heeft, met vermaak door ’t ganse lighaam zoude
vervoerd worden; en dus de lighamen van alle de ziekten zonder walgen, en
verdrietlykheid zouden kunnen genezen worden. Zie daar verscheiden mengsels, om
uit vele die te kiezen, die u de beste toeschynen, en waar van gy ’t meeste werk
maakt.

Geneeskrachtige wyn voor zulken die met moeite water maken.
Stoot Jeneverbeijen in een Mortier, doet een pond daar van in 19 Vanen ouden Wyn,
en laat het in een reine pot koken. Als de Wyn koud is, doetze in een Bottel, en laat
hem drinken van zulke, die ze nodig hebben, by een glas ’s morgens nuchteren, en
men zal zich daar by wel bevinden.

Wyn voor de Heupjicht.
Neemt Jeneverhout een halfvoet lang, snydt het klein, doet het daar na koken in 9
Vanen ouden Wyn; als het koud is geworden, giet het in een Bottel, en drink’er een
glas van nuchteren, en gy zult’er voordeel mede doen.

Wyn tegen de snydingen van den buik en wurmen.
Neemt dertig zure Granaatappelen, stootze en doetze in een Kruik; giet’er daar na
28 Vanen
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hoogrode en straffe Wyn op; daar na moet men ’t Vat wel sluiten, en ze dertig dagen
daar na openen, en hem gebruiken, zo ’t noodig is. Men moet’er een halfpint nuchteren
van nemen.

Thym-wyn.
Men moet de Thym plukken, als hy in den bloem staat; ze doen koken, en stooten;
daarna moet men ze doen in een Vat van 96 potten Paryssa maat, en gieten’er witten
Wyn op, en sluiten ze den tyd van veertig dagen.
Krachten. Deze Wyn is goed voor een bezwaarde koking en om de kost te verteren,
tegen walgingen, en persing; pynen van Zenuwen en Ingewanden om ’t Hart, tegen
de koude van den winter, en tegen venynige Dieren, na welker byten men een koude
gevoelt, of de plaats verrot. De Wyn van Orego is dienstig voor de zelfde ziekten.

Wyn van Hazelwortel, en wilde Paftenaille.
Eigenschappen. De eerste doet wateren, en is goed voor Waterzuchtigen; voor zulken,
die de Gelu en Heupjichr hebben. De laatste is goed voor de ziekte der Borst, en de
Ingewanden rondom ’t Hart en de Moer. Zy doet Stonden voor den dag komen, dryft
de winden van boven en onder uit, en zet de Pis af. Hy is ook goed voor de hoest,
en geborsten vaten.

Kunstwyn van Rozen, Dillen en Anys.
Doet in Most, of anderen Wyn gezuiverde Rozen van haar wit ontbloot, dat onder
aan ’t blad is (men noemt het Nagel.) Doet daar by een deel Dille, of Rys en Honig
met wat Saffraan. Bindt alles by een.
Hoedanigheden. Deze Wyn zal goed voor de Maag zyn, en voor hun die Zydweê
hebben.
Bindt het Dille in een doek; zy zal doen slapen, wateren en de spys verteren.
Doet daar by in den Wyn Anyszaad, gelyk gezegd is; zy zal ’t moeilyk watermaken
benemen, en zal voor de ingewanden goed zyn.

Andere Rozenwyn.
Bindt in een Lywaat hondert dragmen gestooten Rozen, doet ze in acht Pintjes Most,
en giet’er drie maanden daar na de heldere Wyn af, en zet ze alleen om te bewaren.
Eigenschappen. Hy is goed voor zulken, die geen koorts hebben, om de Maag te
helpen teren, en tegen de pynen die overkomen, zo men ze na den eten drinkt. Hy is
ook goed tegen grote vochtigheden van den Buik, en tegen de Persing.
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Aanmerkingen op de hoedanigheden van den Rozenwyn.
I. Men kan die Wyn noemen Rozenwyn: want hy is in den Zomer, gedurende grote
hitte, goed voor de Mensen. Men moetse maken met rode Rozen, van hunnen nagel
gezuiverd, gedroogd, en gedaan in Most, gelyk gezegd is.
II. Men kan hem schielyker maken, maar hy heeft zo veel kracht niet; zo men in
een zekere menigte wyn zo veel Rozenwater doet, dat de smaak en de geur van ’t
een en ’t andere zyn bewaard.
III. Die Wyn is zeer goed om de inwendige hette te dooven, ’t hart en ingewanden
te sterken; om de krachten en vermogens van ’t lighaam te onderhouden, die
verminderen; om een weeken buik sterk te maken, en de verzwakte buiken te
herstellen; en die weder in staat te stellen, die half verloren zyn. Om het krachtige
zweten te beletten, alle bedervingen tegen te gaan, en alle pestige besmettingen te
wederstaan; dienende in dit alles voor een uitnemend middel. Hy is goed voor zulken,
die van een galachtige en heete natuur zyn. Hy is goed voor zulke, die met buikloop,
persing, verzwakking van ’t uithoudend vermogen, braakachtigheid, zwymingen zyn
gekweld; vooral, als men’er wat regenwater onder doet, dat op staal is gezet. Zo
men’er den mond mede wast, zal hy losstaande tanden vast maken, en het tandvlees
versterken. Hy zal ’t gezicht versterken, zo men de ogen met een klein drupje daar
van wast; want hy zal ze helder en rein maken, door middel van den wyn, terwylze
de Rozen zullen versterken.

Hoedanigheden van den Anyswyn.
De Anyswyn opent inwendige verstoppingen, verdryft de winderigheden, bedaart
zure rispingen, geneest de pynen van de darmen; maar vooral is hy goed om het Zog
der Vrouwen te vermeerderen, zo zy, enige dagen aan een, daar een genoegzame
menigte met Suiker van nemen: want dus genomen, is hy van groot vermogen. Hy
bedaart de pynen, en andere Nierziekten, die van winderigheden voortkomen; en zet
het Graveel af, dat daar gemaakt wordt; vooral zo men eerst neemt Tabletten, gemaakt
met Anys, dat de Geneesheeren noemen Dianisum; en Tabletten gemaakt met de
Gomme Tragacanth, Diatragakantum geheten. Want zo haast die pynen zyn bedaard,
zyn de Nieren van dat zand gezuiverd, welke met de Pis afgaan.

Granade Wyn.
Hoevelerlei, oude en nieuwe Geneesheeren daar van gewag gemaakt mogen hebben;
ik zal maar alleen enige voor den dag brengen, die door Dioscorides zyn beproefd,
en door hedendaagse Schryvers. Zy halen ’t sap uit de greinen der Granade, die de
neut zo hard niet hebben, als hout, genaamd Apiran, ’t geen zy doen koken tot op
een derde vermindering. Zy sluiten ze dan weg om te bewaren.
Eigenschappen. Die Wyn is zeer goed tegen den Afgang en de Koorts, die met
den afgang is verzeld. Hy doet wateren, stopt den buik, en is dienstig voor de maag.
Anders. Anderen, na datze de Granadewynen
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gezuiverd hebben, zettenze terstond in de Pers, en ontfangen ’t sap, dat’er uitkomt,
in verglaasde potten; zy latenze zo lang weeken, datze niet meer werkt, en de Moer
bezinkt. Dit gedaan zynde, taptmen ’t klare daar af, en doet men ’t in andere potten,
met wat Olie daar op, op dat, men hem wat te lang bewaard hebbende, hy niet
verschale, of zuur worde.

Wyn van Laurierbeijen, Pieterselie, Donderkruid, Vlookruid.
Eigenschappen. De Wyn van Laurierbeijen gemaakt is goed voor de hoest, de Borst,
snydingen, moejelyk wateren; hy is goed voor oude Luiden, voor pyn in ’t Oor, tegen
Slangen, en Beesten die kruipen; hy is goed voor opstyging. Die op Pieterselie is
getrokken, versterkt de Maag, verdryft de winderigheid, herstelt de eetlust, bevordert
de pis, en doet slapen. Die op de Coniza heeft gestaan, is goed voor de Maag, voor
Lammen, die doof zyn, die snydingen in den Buik hebben, en met Graveel gekweld
zyn. Hy is goed in Pest-ziekten.

Wyn, die goed is voor raauheden, en moeilykheid in ’t watermaken.
Plukt Granaat-appelen, en doet drie Hemines op een Vat, dat een Amphora, of een
achtste van een Oxhoofd houdt. Doet’er daar na een goed deel ouden Wyn by, met
de gewassen wortel van Venkel, die wel gestoten is, ter gewigte van een Hemine;
sluit het Vat wel. Dertig dagen daar na kunt gy ’t openen, en ’t gebruiken.
Eigenschappen. Als de spys in de Maag niet wil verteren, of hy niet kan vry
wateren, kan hy’er zo veel van drinken, als hy wil, zonder gevaar. De zelfde Wyn
verdryft allerlei soort van ongediert uit den Buik, als men zich maar op de volgende
wyze schikt. Die ze nemen moet, moet geen avondmaal houden; den volgenden dag
moet hy stooten een dragme Wierook, en een dragme gekookte Honig nemen, en
van dien Wyn een Vaan, en ’t nuchteren drinken. Zo ’t een klein Kind is, moet het
maar de helft hebben, naar gelang van zynen ouderdom. Zie daar, wat’er Kato van
gezegd heeft, die my schynt wat te veel’er van genomen te hebben, zo men op onzen
tyd acht geeft, en op den staat onzer tegenwoordige lighamen.

Hysoopwyn.
Men moet een pond gestooten Hysoop nemen, en ’t in zuivere Wyn, met kleine
steentjes doen, op dat ze de Hysoop, door haar gewigt, doen zinken, daarna ze in een
Vat met Most doen. Veertig dagen daarna moet men ’t helder daar af nemen en doen
’t in een Pot.
Eigenschappen. Die Wyn is goed voor de Borstziekten, van de zyden en de Long,
tegen de oude hoest, en de moeilyke ademhaling. Hy is goed voor snyding, en de
huiveringen voor de Koorts, die by tussentyden komen.
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Aanmerkingen op de eigenschappen van den Hysoopwyn.
Dees Wyn met Zoethout, of Suiker verzoet, is de Wyn van oude luiden genaamd:
want hy heeft de kracht van te verteren, openen, trekken, en wateren. Hy doet groten
dienst aan den Hoest, Vallende Ziekte, inzonderheid aan Kinderen. Hy verdroogt de
vocht der Maag, zo men ze drinkt, of zich daar mede stooft. Hy neemt alles uit de
Long weg, wat ze belet kan toebrengen, zuivert alle de openingen van de spraak van
fluimen, en doet dienst aan de Waterzuchtigen. Hy verdroogt en versterkt de verslapte
deelen, door te veel vocht, zo men ze warmpjes stooft.

Saliewyn.
Eigenschappen. Van wat soort men de Saliewyn ook maken mag; ’t zy onder ’t doen
werken van de Salie in den Wyn, of ze daar in alleen te hangen. Hy is van een
uitnemende en zonderlinge kracht tegen alle ziekten van verslapt Tandvlees, tegen
de tandpynen, de Zenuw-ziekten, en de Zenuw deelen, gelyk de Lamheid, trekking,
beven, en dergelyke. Hy versterkt en verheugt de Zenuwen, ’t zy men ze drinkt, of
dat men daar mede heet wast, na dat men ze zacht daar mede vryft. Niets is’er ook
beter, gelyk Arnaud leert, noch daar is enig zekerder middel. Hy is ook goed tegen
vallende Ziekten, uit de Maag voortgekomen, door de samenstemming, of
overeenkomst, welke de deelen met de Hersenen hebben: want die toegemaakte
Wynen hebben de kracht van de dingen, waar mede men ze toestelt.

Wyn van Wynruit, fyne Griek, Hysoop, en Seldery.
Eigenschappen. De eerste dient tegen de Venynen, Vergiften, Winderigheden, en
kruipende Dieren. De twede is goed voor de Lever, vooral, zo de fyne Griek een
weinig is gestoten. De derde zuivert de Borst, en bevordert de vertering. Hy is goed
voor den Buik. De vierde is goed om te wateren, de eetlust te vermeerderen, en is
goed voor de pynen der Zenuwen, en Ingewanden, die om ’t Hart leggen. Maar men
moet het Selderyzaad gestoten in den Wyn doen.

Alsemwyn.
Neemt acht drachmen Pontise Alsem, stoot ze, maar bint ze in een zuiver Lywaat.
Doet ze in een Fles met goede Kaneel, en giet’er goede Most op, latende een kleine
opening, op dat ze zoude kunnen werken; als hy gewerkt heeft, moet men de Fles
vol maken en sluiten.
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Eigenschappen. Die Wyn is goed voor pyn der Ingewanden, die om ’t Hart en de
Lever zyn; zelf tegen de raauheden der Maag en tegen andere ziekten van den Buik.

Alsemwyn.
Men neemt honderd drachmen Pontise Alsem, gestooten en gebonden in een zuiver
en helder Lywaat; en men doet ze in een Vaatje Most. Men laatze daar den tyd van
twe maanden in trekken.
Anders. Laat Alsemknoppen, in den tyd, als die Plant op zyn krachtigst is, plukken
en in de schaduwe droogen. Gedroogd zynde snydt ze aan kleine stukjes, maakt’er
een bundel van, welke gy in nieuwe Wyn, of witte Most zult doen. Gy zult daar twe,
of drie dragmen gestooten Kaneel by doen, en laten het werken in de Kelder. Als het
werken gedaan is, zult gy de Ton vol maken, en het Bomgat gesloten hebbende, zult
gy de Wyn ten gebruike bewaren.
Eigenschappen. Deze Wyn dus gereed gemaakt, is zeer dienstig voor Maagziekten;
hy maakt eetlust, doodt Wurmen, geneest winderig Kolyk, zet de Dampen neder,
brengt de Stonden voort, doet wateren en de spys verteren. Hy is dienstig voor
Leverziekten, Geluw, Nierziekten. Hy is goed voor opgeblazenheid, opzetting der
deelen, die ’t Hart naderen, en die langen tyd zyn aangedaan.
Men geeft hem van een tot vier oncen, bejaarde Luiden nemen’er een goed half
glas nuchteren van, en herhalen ’t verscheiden dagen aan een.

Betoni-wyn.
Om de Betoni-wyn te maken, moet men een goed pond van dat Kruid nemen, als ’t
nog met zyn Zaad is, en ’t in 19 Vanen Wyn doen, en ’t doen in een ander Vat.
Eigenschappen. Deze Wyn is uitnemend tegen verscheiden ziekten der Ingewanden;
gelyk ook ’t Kruid is: want om ’t met een woord te zeggen, de gemengde Wynen
hebben de kracht van de Wynen, waar van men ze maakt, men zal dan geen kwaad
aan hun doen, die den aart der zaken weten, waar mede men ze maakt.

Alant-wyn.
Eigenschappen. De Wyn, daar men drie dagen in heeft laten trekken Alant, is van
een uitnemende kracht. Hy verheldert het gezicht, en is zeer goed tegen de Pest, om
te doen wateren. Zy zal ook dienstig wezen tegen Opgeblazenheid, Snydingen, en
Slangebeten, tegen de hoest en andere.

Gras-wyn.
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Men maakt die Wyn met de Wortels van Hondsgras, wel gezuiverd en gewassen.
Hy doet de Wurmen in den buik sterven, reinigt de Nieren van alle Graveel. Hy
ontlast de Blaas van pis, opent de verstoppingen van Lever en Aders, die vol
raauheden zyn, bedaart de pynen der geledingen, ontlast de slymige vochten, welke
ze maken, door de pis: want de Wortel van Gras is onder de pisafzettende middelen.
Zo men die Wyn met de Wortels van Duizend-knoop maakt, welke de Aptekers
Corrigiola noemen, zult gy een zonderling middel hebben, ’t geen ik verscheiden
met geluk heb beproefd, tegn de ziekten van Nieren en Blaas, vooral het Graveel,
Steen, pyn der Nieren, moeilyk water maken, en hevige pynen, die daar uit
voortkomen.

Salie- en Malrove-wyn.
Eigenschappen. De eerste is zeer bekwaam tegen de Nierpynen, en die der Blaze,
tegen ’t Bloedbraken, Hoest, Trekkingen en opgehouden Stonden. De laatste is goed
tegen de Borstziekten en alle kwalen, daar de Malrove toe dienstig is.

Wyn van Seldery, Dille, Venkel, Pietersely.
Die Wynen zyn alle van een soort, en hunne eigenschapaen zyn alle malkander gelyk.
Men moet Zaden van verse Seldery nemen, die ryp en wel gewand is, negen oncen;
doen ze in een schoone doek, en daarna doen in een Vaatje met Most.
Eigenschappen. Die Wyn maakt de eetlust, is dienstig voor pyn in de Maag, en
hun die met pyn wateren, en met moeite ademen.

Fleer-wyn.
Deze Wyn maakt loslyvig en bestaat uit de rype Beijen van Fleer, die men in den
Wyn-oogst wat met den voet treed, en onder de Most doet werken. Men schuimt ze,
en ze door een Teenen mand hebbende laten loopen, bewaart men de bezonken en
heldere Wyn ten gebruike. Men kan ook de Beijen met de Most zachtjes doen koken,
op een derde vermindering; daar na laten bezinken, den gantzen nacht in de lucht.
Des anderendaags laat men ze deurzygen, gelykwe hier boven hebben gezegd. Enigen
nemen Wortels in de plaats van Beijen; voor ’t overige doen ze, gelykwe hebben
gezegd.
Krachten. Hy zet de Slymen en Gallige vochten af, is goed voor de Waterzucht,
opent de Buizen, is goed voor Zweringen, zo wel uit, als inwendig, voor de Heupjicht
en Pokken: want hy bedaart op een wonderbare wyze door hare afgangmakende
kracht, welke by zulk soort van ziekten zyn; ontlast en wendt de stoffen af, die op
de deelen vielen, of daar toe gereed waren. ’t Is waar hy is nfet goed voor de maag,
waarom ’t goed is ruikende middelen onder die Wyn te doen, om de maag te
versterken.
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Wyn van Sennebladen.
Neemt uitgezochte Zennebladen zes drachmen, twe drachmen Epithymus, Thym
vier drachmen.
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Doet het met malkander den tyd van anderhalven dag trekken, in drie glazen van de
beste witte Wyn. Dit doet men in een glazen, of Porceleinen Bottel, die men stopt
en plaatst in een matig heette plaats; maar de Wyn moet niet koken. Als hy getrokken
is, laatze door een doek loopen, en bewaartze in een kleine welgesloten Bottel ten
gebruike.
Gebruik. Men moet het in drie dagen, elken dag een derde nuchteren innemen.
Twe uren na het innemen zal men een Vleesnat aan den Zieken geven; vier uren daar
na zal men een soberen maaltyd houden; en houden zyne kamer.
Eigenschappen. Dit middel is goed voor alle ziekten der ingewanden, en van ’t
hoofd, drajingen in ’t hoofd, tegen vallende ziekte, ontstelde geesten, heupjicht,
overtollig slym, huitziekten. Men gebruiktze ook voor de zwarte gal, die der mild,
en de verstoppingen van den bovenbuik.

Wyn van Kreeften-oogen.
Laat twe oncen gestooten Kreeftsogen vierentwintig uren in zes pinten Wyn, Parysze
maat, trekken. Schudt en roert het dikmaal, gedurende het trekken in de Bottel.
Gebruik. Men drinkt dien Wyn alle middagen, en giet daar water by gelyk men
gewoon is: maar men draagt door zachtjes afgieten zorg, dat men de poejer niet roere,
die op den grond is gezonken. Als de Wyn’er eens is afgedronken, doet men’er nog
anderen op, en men gebruiktze, gelyk te voren.
Krachten. Die Wyn is goed, om de zwakheden te herstellen, en de maag de altegrote
graagte te benemen. Hy zuiverrt ’t bloed, verdooft de scherpe zouten der vochten.
Hy is daarom goed, om wonden te stoven, die met een scherpe vocht vol zyn.

Wyn voor Longzieken.
Doet een grote handvol Brandnetel in ene pint goeden Wyn op de helft kooken. Laat
daarna ’t afziedzel door een Lywaat loopen, en neemt’er alle morgens nuchteren een
glas vol van. Dit zuivert het bloed en matigt de scherpte der slym, die op de Longe
valt.

Wyn om Pis af te zetten.
Neemt twe once Alanswortel, snydtze in kleine stukjes; doetze een kwartier uurs
koken, in een pintje goede witte Wyn. Zygt het afziedsel deur, en als ’t is koud
geworden, doet het in een Bottel, om het nuchteren, de laatste drie dagen van de
Maan, en de drie volgende te gebruiken. Men geeftze tot vier oncen, of tot acht
lepelen vol. Voor dat de Zieke dat middel gebruikt, zal hy een afgangmakend middel
van de Siroop van Nerprun nemen, of een ander buikzuiverend middel, dat den Zieken
dient.
Kragten. ’t Is goed in Waterzucht en opstopping van Pis.
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Wyn om koude Zinkingen, door zweeten, kwyt te worden.
Neemt de vier grote heete zaden, Koriander, Pieterseli, Anys en Venkel, van elks
een vingergreep; laatze een nacht lang koud trekken, in een Vanen witte Wyn. Laat
het trekken in een kleine verglaasde pot, en laatze maar een walm twe drie opkoken.
Laatze daar na zygen door een Lywaat; en laat ze des anderendaags den Zieken
nuchteren innemen, zo heet als hy ’t verdragen kan; en hy houde zich gedekt in zyn
bed.

Braakwyn.
Neemt een once Hepar Antimonii s of Crocus Metallorum, laatze trekken den tyd
van vierentwintig uren, in twe ponden goede witte Wyn. Men geeftze van een once
tot drie, of vyf, of zes lepelen vol.
Let wel. Zo men de gantse Braakwyn afgiet, en zo veel Wyn weder doet op de
stof, die op den bodem van ’t Vat blyft, en alles den tyd van drie dagen laat trekken,
zal men Braakwyn hebben, zo goed als de eerste is. Men kan dit tot acht en
negenmalen herhalen. Zo men daar na de overige stoffe in een verglaasde pot giet,
en ze den tyd van een kwartier uurs op heette as zet, en ze gedurig met een spatel
van yzer omroert, zal de Hepar Antimonii zo goed wezen, als de eerste is.
Als men de saffraan der metalen, eveneens met Wyn handelt, moet men ze laten
stif staan eer men ze gebruikt.
Eer men dit Braakmiddel neemt, moet men vet Vleesnat nemen, en enige lepels
Olie van zoete Amandelen, om ’t braken gemaklyk te maken, en te beletten, dat het
Braakmiddel de ingewanden niet te zeer beledige.
Men kan Braakwyn met het glas, en de regulus van Spiesglas maken, en zelf met
het raauwe Spiesglas; door ze heet te trekken, den tyd van enige dagen, in goede
witte Wyn. Maar de Braakwyn met Hepar Antimonii is ’t meest in gebruik.

Wyn voor winderigheid in zwangere Vrouwen.
Men kan een bekwame Wyn maken om de winderigheden te verdryven, en die ten
hoogste dienstig is om de ontfangen vrucht te houden en te doen groejen; op dat de
Lyfmoeder zich niet kwetze, en ze drage tot den bepaalden tyd. Zie daar hoe men ze
maakt. Neemt Selderyzaad, gedroogde Kruis en Munt, Ammi, van elks drie drachmen,
Mastik, Nagelen, Cardamom, rode Rozen, van elks een drachme; Kaneel, de schors
van Kapperwortel, Castoreum, Zedoarie, Illyries Zwaardenkruid; van elks een scrupel;
witte en goede Suiker twe ponden. Maakt daar Wyn van, gelyk men gewoon is
Kruidenwyn te maken, die men Hypokras noemt. Men gebruikt’er ’s morgens en ’s
avonds wat van.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1391
Eigenschappen. Die Wyn maakt de banden der Lyfmoeder vast; en doet veel om de
Vrouwen de Vrucht te doen behouden. Zie maakt onvruchtbare bekwaam om te
worden bevrucht; zo de onvruchtbaarheid van de winderige en koude gesteltenis der
Lyfmoer voortkomt, of van de altegrote vochtigheid, of om datze te glad is, waaromze
’t zaad niet houden kan: want die Wyn bereidt, en verbetert alle de kwade
geschiktheden, welke we verhaald hebben.

Verscheiden aanmerkingen over Medicyn-wynen.
I. De Vaten, daar men de Kunst-wynen in doet moeten vol wezen: want, als men ze
niet vol maakt, worden ze licht zuur en bederven wel haast, ’t geen vry bekend is.
II. De Medicyn-wynen, gelyk ook de Medicynen zyn den gezonden niet heilzaam,
als om enige ziekten voor te komen; men moet derhalven den raad van enig geleerd
en verstandig Geneesheer gebruiken.
III. Men moet zich wel beraden, als men die Medicyn-wynen aan hun wil geven,
die koorts hebben, men moet’er zich volgens den raad van Dioscorides, gans van
onthouden; vooral als die Wynen niets met verkoelende dingen gemeen hebben.
Want Wyn in de koorts te gebruiken is zo veel als olie in ’t vuur gegoten.
IV. De Kunst-wynen krygen de kracht der drogeryen, die men’er op zet. Hierom
is ’t niet moeilyk voor imand, die de natuur der dingen verstaat te raden, welke de
kracht des Wyns zy, gelyk Dioscorides toont in de beschryving van de Beteunie-wyn,
waar van we de beschryving boven hebben gegeven.
V. De Medicyn-wynen bederven licht, of worden zuur, als men ze uit het Vat haalt
om ze te gebruiken, of men moet’er spoedig in voorzien. Maar ’t middel om dat te
beletten is, ’er weinig Olie op te gieten; want dit dient ze voor een Kurk, en bewaart
ze voor bederf.
VI. In die Medicyn-wynen, gelyk in alle anderen, is’er veel aan gelegen, hoe de
Ton zy, waar in men ze doet, en van wat hout ze zy, want de ondervinding leert ons,
dat die Wyn, een tyd lang bewaard in Vaten van Tamariks-hout, zeer veel doet voor
den Miltzieken. Die in Eikenhoutten Vaten wordt bewaard, is goed tegen Pest, en
Venynen, en dus met vele andere, die ik niet ophaal, om den lezer door langte niet
te vervelen.
VII. De Medicyn-wynen van Most gemaakt, zyn niet goed om te gebruiken voor
veertig dagen, of twe maanden na het werken. Maar ’t is dus met de anderen niet
gelegen.
VIII. Men kan Medicyn-wyn zonder veel moeite, noch grote kosten, zonder vuur,
en zonder werken maken, zo gy een klein takkebosje van dat gene maken wilt, dat
gy zult uitgetrokken hebben; en zo gy ze wilt doen trekken in de Wyn, moet gy ze
met een steen na den grond doen zinken. Gy zult het zelfde doen, zo gy uwe
Drogeryen in een schone doek doet, of in een zakje, gelyk hier boven is gezegd, en
welke gy in Wyn zult laten trekken. Als die Drogeryen enigen tyd op den Wyn gestaan
hebben, kunt gy’er van proeven, en enige dagen daar na noch eens, tot dat gy zult
vinden, dat de Wyn de smaak en geur gekregen heeft van ’t geen gy daar op gezet
hebt. Dan moet gy de stoffen uit den Wyn halen, welke gy op zyne plaats, als’er de
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kracht van hebbende, zult gebruiken. Men zal ze zorgvuldig bewaren en sluiten om
niet te verschalen.
’t Zal niet ten onpas wezen, hier ’t bovenstaande nog by te voegen, dat zo de zaken,
die men in den Wyn wil doen, enige krachtige hoedanigheid hebben, men weinig zal
moeten doen in een grote menigte Wyn, om de grote kracht van smaak en reuk, welke
zich schielyk aan de smaak openbaart. Zo de hoedanigheden al te groot zyn, en zy
uit hoofde daar van zeer walglyk, of onbehaaglyk zyn, zal men ze met dingen
verbeteren, die zoet en aangenaam van geur zyn, of die ze eniger mate bedekken
zullen, gelyk we zeggen zullen, als we van Medicinale Vruchten zullen spreken.
Maar ’t is genoeg van de kunst gesproken om Medicynen te maken.
Wat de verscheiderlei voorschriften daar van belangt. Zie boven.
wyn Koel maken. Zie op ’t Artikel zout, ’t zuiveren van ’t Zout Ammoniac.
wynazyn is een zure vocht van Wyn gemaakt. Men maakt echter Azyn van Bier,
enz.

Hoe men Wynazyn maakt.
De Wynazyn wordt natuurlyk gemaakt, als de Wyn begint oud te worden, of men
laat ze verschalen. Dit geschiedt door de ontbinding der deelen, die zuur worden,
inzonderheid zo de Wyn op een heete plaats is gelegd. De Wyn helder afgeloopen,
wordt zo wel zuur, als op de Tonnen, schoon veel moeilyker. De Wynsteen die men
aan de Tonnen vindt, of de Moer, die op den grond zinkt, doen veel om den Wyn in
Azyn te veranderen.
Men heeft twe sootren van Azyn, de rode van rode Wyn gemaakt, en de witte van
witte Wyn.
Men houdt zich nog niet te vrede met de natuurlyke Wynazyn, men heeftze door
enige drogeryen nog trachten zuur te maken. Men heeft, in de plaats van Wyn, ze
van ’t sap van enige vruchten gemaakt. Men heeft eindelyk ze willen hebben, die
dra gemaakt, en gemaklyk, mede te dragen was, zonder gevaar te loopen van storten.
Wy zullen van de verscheiden soorten van Wynazyn spreken.

Om Azyn van bedorven Wyn te maken.
Neemt bedorven Wyn, laatze koken; neemt’er al ’t schuim af, ’t geen’er in ’t koken
opkomt, en laat het op ’t vuur, tot datze op een derde is verkookt. Doet het daar na
in een vat, daar goede
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Wynazyn in is. Doet daar op Kervel, en dekt uw Vat wel toe, zo dat het geen lucht
krygt, en in weinig tyd zal ’t goede sterke Azyn worden.

Om Wynazyn van den ergsten Wyn te maken.
Om een Vat zeer kwaden Wyn in een zeer goede Wynazyn te veranderen, moet men
een Pop van vyf pond raauwe gestooten Wynsteen, met Olie van Vitriool besproeid,
in een Pop in den Wyn hangen, en roeren van tyd tot tyd aan die pop.

Om een sterke Wynazyn te maken.
Laat den droesem van Druiven den tyd van twe dagen drogen, gooitze daar na in de
Most, doende daar een weinig Druiven-verjuis by; zo zult gy een sterke Wynazyn
hebben, waar van gy binnen zeven dagen zult kunnen gebruiken. Zo gy’er Bertram
by doet, zal ze nog sterker zyn; en nog krachtiger, zo gy de Wynazyn op een vierde,
of vyfde laat verkoken. Deze zal goed zyn om te verteren, en voor de gezondheid.
Neemt acht drachmen Zééajuin, twe halfpintjes Wynazyn, doet alles met den andere
in een Vat, doet’er Peper, Kruis en Munt, Jeneverbeijen by, en gebruikt’er daar na
van.
Anders. Doet over ’t vuur koken een vierde, of een vyfde Wynazyn, en mengtze
daarna met een andere. Zetze in de Zon den tyd van acht dagen, en zy zal zeer zuur
zyn; voor ’t overige, de oude wortels van Gras, de Korfrazyn, de wortels van wilde
Beet, de Braamwortel, gebrande Noten, de Kolen van hout, ’t Afziedzel van
Ciceri-boonen, en de Tets Ardens, een van elke dezer dingen in de Wynazyn gedaan,
zullenze sterk maken. Alexi Mizauld.

Geheim der Azynmakeren.
’t Beste middel om Wynazyn te maken, is dat van de Azynmakers. Zy geven ’t op
voor een onbekend geheim; maar dit geheim is licht te weten. Doet drie, of vier pinten
van de sterkste Wynazyn koken, en gietze kokend in een Vaatje van nieu hout uit,
of anders van binnen toegesteld als of ’t nieu was. Doet’er terstond den Deutel op;
rolt het daar na, en roert het den tyd van zes uren, ten minste tot dat de Azyn koud
is geworden. Hebbende daar na’er den Deutel afgenomen, maakt het Vaatje wel
ledig, zet het in een warme plaats in een Loots; en het ligtjes toegestopt hebbende,
dat’er geen vuil in komt, zult gy op den bodem een vinger, of twe dik van de kroos,
een, of twe gaten maken, welke men gemeenlyk oogen noemt, en gy zult daar met
een Trechter, daar toe gemaakt, acht pinten van de beste Wynazyn in doen, en laten
die daar den tyd van acht dagen in blyven; na dezen tyd zult gy’er met de zelfde
Trechter in doen twe pinten zure Wyn, afgehaald van de Moer. Die bloem heeft is’er
niet goed toe; en zoze zo sterk is, als die in ’t Vaatje is voor de eerste reis, doet men’er
nog twe pinten zulke Wyn in; en men blyft daar mede voortgaan van acht dagen, tot
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acht dagen, tot dat het Vaatje meer dan half vol is. Vervolgens kan men ’t van vyf
tot vyf dagen opvullen; en als ’t Vaatje byna vol is, kan men daar voor zyn gebruik
uithalen, vervolgende met den Azyn op te vullen, die in ’t Vaatje is. Vervolgens kan
men, zo de Azyn goed is, daar twee derden uittappen, om daar een ander Vaatje mede
op te vullen, daar na gaat men voort gelyk te voren, met het eerste opvullen van ’t
Vaatje.
Men zegt hier niet hoe groot het Vaatje zyn moet, men kan ’t groter, of kleinder
nemen, naar de menigte van den Azyn die men maken wil.
Men heeft’er die een Yzer in ’t vuur gloejend gemaakt, in den Wyn steken, eer zy
ze op de Wynazyn gieten.

Om schielyk Wynazyn te maken.
Gy zult in weinig tyds sterke Wynazyn maken op deze wyze; doet in die, welke gy
hebt, stukken van vers Gerstenbrood, en in twe dagen zal ’t zuur wezen.
Anders. Men zegt, dat zo men Zout mengt met Peper in Wyn, zal hy wel haast
zuur worden, en eerder, zo gy in een Vat een reis, of twemaal steekt een stuk gloejend
Yzer, of de Peperwortel, of de groene Mispel, of de Cornoullie, of de Moerbeijen,
of Pruimen. De Nagelbloemen in Wyn gedaan voeren ’t zelfde uit.
Anders. Om schielyk Wynazyn te maken moet men Betewortel stooten, en doen
ze in den Wyn, drie uren daarna zal ’t Wynazyn wezen.
Let wel, na ’t maken van Wynazyn met Betewortel, zo men wil dat de Wyn weder
tot zynen eersten staat kome, en zyne kracht wederkryge, moet men daar in
Koolwortelen laten trekken.
Anders. Doet Wyn in een Vaatje, en ’t hebbende in een warme plaats gezet, doet’er
van tyd tot tyd Moer van Wyn onder.

Om Azyn in een uur tyds te maken.
Beslaat Roggenmeel met sterke Wynazyn; maakt daar een koek van en laat ze bakken
in den Oven; als zy gebakken is stampt ze aan stuk, en kneedt ze nog eens met
Wynazyn, en maakt’er een deeg van, en laat die, gelyk te voren, in den Oven bakken.
Doet dit voor de derdemaal, en als uwe koek gebakken is; doet ze in een Vaatje met
Wyn. Gy zult in weinig tyds een uitnemende Wynazyn hebben.

Andere manier om Azyn te maken.
Men kan Azyn met Zout maken, en van alles wat scherp is; zonder te vréézen, dat
het zal bederven. Ik heb ’t met Peper geprobeerd. Die grote winst wil doen, had niet
anders te hebben, dan een grote menigte Indize Peper te hebben, en die te bewaren
om sterke Wynazyn te maken. Men maakt ze ook met vuur; want als de Wyn werkt
zet men ze in de zon, doende daar Wynazyn by, en alles wordt licht zuur.
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Om goede Wynazyn te maken.
Men moet, naar dat men daar meer, of min van wil, beginnen met de hoeveelheid
van ’t geen daar in komt. Men moet voorts weten, dat men om een Oxhoofd, waar
in veertien honderd pinten Parysse maat gaan, te maken, moet nemen drie ponden
Roggenmeel, vier oncen gemeen Zout, Peper, Gember, Bertram, lange Peper, van
elks een once; Muskaatnoten, en Kaneel, van elks een half once. Dit alles tot een
deeg geschikt, zal men stooten, mengen ’t onder Meel, en maken ’t tot een koek,
waar van ik ga spreken. Om die te maken neemt goede Azyn, waar mede men een
koek zal maken, die een weinig dik is, welke men in den Oven zal laten bakken. Daar
na zult gy ze laten koud worden. Dit alles gedaan zynde. Neemt men die koek, doetze
aan stuk, en gooitze in een Vat met zes pinten heete Wynazyn; vergetende niet het
met zynen Deutel te sluiten; waar na gy het zult enige reizen rollen.
Men zal aanmerken, dat alles water in de koek komt, en de Wynazyn, waar van
ik spreek, in een Ton moeten worden gedaan en gerold, gelyk ik gezegd heb, eer
men daar in iet doet van ’t geen ’t Vat vol moet maken. Dit aangetekend hebbende
zal men een heete plaats zoeken, om daar het Vat te leggen, en des anderendaags zal
men twaalf pinten nemen (’t zy van ’t geen in ’t Vat is, als ’t een langen tyd is geleden,
dat het ontstoken is, of ’t zy het vers, of verschaald is) en doenze in ’t Vat; na acht
dagen nog twaalf, of vyftien pinten, en dus zal men van acht dagen tot acht dagen
voortgaan, tot aan een gat, dat men maken moet vier vingeren van den bodem. Dit
moet men open laten; en men moet onderrecht zyn, dat dat gat moet geboord wezen,
zo groot, dat’er een Deuvik in kan, en als ene onstandigheid, die veel doet om den
Azyn sterk te maken. Men neemt een Spint vol Fleerbloemen, en gooit’er die in;
waar na men, zo dra men gewaar wordt, dat d’Azyn sterk genoeg is; ze gebruikt als
men ze van noden heeft.

Andere wys om Azyn te maken.
Neemt Cornoelje, als zy beginnen rood te worden, en Braambeijen die aan de bossen
groejen, en die in ’t wilde wassen half ryp zyn. Laatze drogen, stampze fyn, en
mengt’er Azyn onder. Laat het drogen in de Zon. Neemt daar na Wyn, laatze heet
worden; doet’er daar na van dat mengsel in, en ’t zal terstond sterke Wynazyn maken.

Om te maken droge Wynazyn, die men kan medenemen, daar men ze hebben
wil.
Neemt wilde Kersen, als zy beginnen ryp te worden, maar Cornoeljes zyn nog beter,
Moerbeijen, als zy rood zyn, zure Druiven en wilde Eikels eer ze ryp worden, stoot
het onder een; neemt daar na de beste Azyn, die gy vinden kunt, mengt het onder
een, en maakt het tot kleine broodjes, welke gy in de zon zult laten drogen. Als gy
Azyn wilt maken, zo weekt die kleine broodjes in Wyn, en gy zult goede Azyn
hebben.
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Anders. Neemt Verjuis van groene Druiven, stoot ze en doet’er Wynazyn by,
maakt’er een deeg van, waar van gy kleine koekjes maakt, welke gy in de zon zult
drogen. Zo gy daar na Azyn wilt hebben, zo mengt deze broodjes onder zo veel Wyn,
als gy denkt genoeg aan te hebben, en gy zult een goede Azyn hebben.

Om Rozenazyn in een óógenblik te hebben.
Neemt gemeene Rozen, en groene Bramen, van elks vier oncen; doet daar by
Kruisbeijen een once; als alles in de schaduwe gedroogd is, zo stoot het fyn, en als
gy opstaande voet Azyn wilt maken, zult gy twe dragmen daar van doen in een half
glas Wyn.

Om Rozenazyn te hebben.
Neemt witte Wynazyn, doet daar rode verse, of droge Rozen in. Houdt ze in een Fles
verscheiden dagen, neemt’er daar na de Rozen uit, doet ze in een andere Fles, en
bewaartze op een koele plaats.

Fleerazyn.
Neemt de bloemen van Fleer, als zy in hunne grootste kracht zyn, en ze half droog
in de schaduwe hebbende laten worden, doet ze in een Bottel en giet’er de beste
Azyn op. Sluit de Bottel wel, en zet ze vier en twintig uren in de zon; giet de Azyn
daar na door een schone Linnen doek, en perstze wel uit. Doet verse Fleerbloemen
in een Bottel, en giet’er uw deurzygsel op. Laat het trekken in de Zon, gedurende
vierentwintig uren, als te voren. Deze twede trekking zynde gedaan, giet uwe
Wynazyn door een Lywaat, en bewaartze ten gebruike.
Men moet een vierendeel Fleerbloemen voor elk pint Wynazyn nemen.

Wynazyn van Conetable.
Neemt een pond Razynen van Damast, de verste, die gy krygen kunt, neemt’er de
Kornen uit, doetze in een verglaasde pot, met twe pinten goede Rozenazyn; en laat
het enen nacht op heette as staan trekken, en ’s morgens opkoken; en als gy’er ’t
vuur hebt uitgenomen, en ’t is koud geworden, moet men ’t doorgieten, en bewaren
in een welgesloten Bottel.

Om uitnemende Azyn van de Moer der Most van Druif te maken.
Doet de Most in een Vat en laatze werken; en op ’t eind van ’t werken, tapt’er al de
Wyn af, en laat niet dan de Moer in ’t Vat. Zy zal van zelf zuur worden, en ze
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allengskens met Wyn opgietende, zult gy een zeer goede Wynazyn hebben, die zeer
natuurlyk is. Deze manier van A-
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zyn maken is de beste en gemaklykste, die men nog heeft gevonden.

Azyn van Zééajuin.
Neemt goede Zééajuin, doet’er de schil met een ivore, of houtten mesje af, en snydtze
in kleine stukjes, welke gy in de Zon zult laten drogen; als ze byna gans gedroogd
zyn, neemt’er een halfpond van, en doetze in een Bottel van glas, met vier ponden
goede witte Wynazyn. Uwe Fles wel hebbende gesloten, zult gy ze in de Zon zetten
veertig dagen. Als zy genoeg is getrokken, zult gy de vocht door een zuiveren doek
gieten, persen ze uit, en bewaren de Bottel wel gesloten ten gebruike.
Krachten. De Azyn van Zééajuin is goed in de vallende, en besmettelyke ziekten.
Zy zuivert het bloed, gaat het venyn tegen, en verdryft de winden.

Anders.
Neemt een pond Zééajuin aan schyfjes gesneden; doetze in een grote Bottel, met zes
pinten sterke Wynazyn daar op, sluit het Vat wel toe, en zet het in krachtige Zomerzon,
den tyd van drie dagen; haalt’er daar na de Zééajuin uit, en perstze sterk uit ten
gebruike. Men neemtze ’s morgens nuchteren tot een halve lepel vol, daar na ene
heele, en men vermeerdert dat van dag tot dag, tot dertien dragmen.

Krachten des Azyns van Zééajuin.
Zy houdt de Keel en opening der Maag in een goeden staat, adem en stem sterk en
gemaklyk. Zy geeft een levendige kleur, en goede geur aan ’t lighaam. Zy houdt een
lossen buik, en verdryft alle vuiligheden van ’t lighaam en pis. Dit middel heeft de
hooploze Teting-ziekten genezen. Zy geeft hulp aan verouderde vallende ziekten,
en geneest de vurigheden van Lever en Milt; en is dienstig voor die Voeteuvel hebben.

Andere manier om d’Azyn van Zééajuin te maken.
Men moet tien gezouten en tot bry gestooten, Zééajuinen nemen, 54 quarten zoete
Most, en vier pinten en een halve sterke Wynazyn; en zo ze niet zuurgenoeg is, nog
twemaal zo veel, in een pot; waar in 54 quarten zyn, en doen koken, ter hoogte van
een palm het vierde deel, of zo de Wyn zoet is, kan men ’t doen koken tot een derde
vermindering: maar de Wyn moet van de Moer geloopen, en helder zyn.
Anders. Doet in een Vat dertig Vanen goede en sterke Wynazyn, laat daar twaalf
dagen lang een witte Zééajuin in trekken. Neemt de Azyn, en laat ze stil staan om
ze naderhand te gebruiken.
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Om zoete Azyn te maken.
Neemt vyf Vanen sterke Wynazyn en zo veel Most, doet daar by Pek, en mengt alles
onder een in een Vat, ’t geen gy wel sluiten zult; en, als ’t dertig dagen gestaan heeft,
kunt gy het gebruiken.
Anders. Neemt een Oxhoofd Most, doet daar by twe Oxhoofden Wynazyn, laat
het op een derde verminderings koken. Enigen doen by twe Oxhoofden Most en een
Azyn, drie Oxhoofden water; daar na doen zy ’t met den andere koken op een derde
verminderings.

Om Azyn zonder Wyn te maken.
Doet in een Vat zachte en aangename Persikken, en doet’er daar na geroosterde Gerst
by, laat het een dag staan, en zygt het daar na deur en gebruikt het.
Anders. Neemt oude Vygen en gebrande Gerst, en ’t binnenste van Oranje; doet
het in een Vat, en rolt het wel, en dikmaal; en als ’t bedorven en gesmolten is, zult
gy ’t deurzygen, en gebruiken.

Hoe men Azyn van Ciderdrank maakt.
Neemt Cider uit Peren en wilde Appelen geperst die niet ryp zyn; doetze in een Vat,
waar in gy Wynmoeer in een Pop zult hangen. Dit Sap zal door dat middel in scherpe
Wynazyn veranderen. ’t Is goed daar Peper by te doen, Gember en andere scherpe
dingen, om gisting te maken, en de Wynsteen beter te openen.

Geest van Azyn, of gedestilleerde Azyn.
Giet de beste Wynazyn in een Destilleerkolf van glas, of verglaasde aarde, en
destilleert op Zand, dat vry heet is; tot dat’er een stof van Honigdikte op den grond
blyft. Men bewaart de destillatie in een welgesloten Bottel.
De gedestilleerde Wynazyn ontbindt en scheidt. Men mengtze onder hardsterkende
middelen, en men gebruiktze met opleggen, om ’t venyn en de bederving tegen te
staan. Men geeft ze tot een halve lepel vol. Men mengt ze met water om een Azyn
met water te mengen, dat men inneemt; om bloeden te stelpen; men bedaart’er ook
ontstekinge mede, als men ’t van buiten oplegt.
Men heeft veel vlugtig zout in gedestilleerde Wynazyn. Dit vervliegt schielyk, en
daarom bewaart men ze zo lang niet als gemene Azyn. Men gebruiktze daarom als
ze vers is. Daar grove vochten zondigen, gebruikt menze geen van beide; nog daar
het bloed dik is, men gelooft, dat het ’t zelve nog meer stolt. Azyn is goed, daar de
Vochten in te grote beweging zyn; in Pest en besmetlyke ziekten. Dus was ’t in de
Pest van Marseille van uitnemende dienst.
De Wynazyn op Loodwit gezet, daar na met Smitswater gemengd en gedronken,
beneemt het vuur der minlust.
Let wel. Niets is bekwamer om de zuurheid van den Azyn te behouden, dan door
het gat der Ton een stok van rode Wilg te steken.
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wyngaard in ’t Latyn Vitis.
Beschryving. ’t Is een Heester met een geslingerde Stam, die met een rosse
gescheurde Schors gedekt is. De Ranken, dieze schiet, zyn lang, voorzien van
Klaautjes, waar mede ze aande Latten, Staken, of Boomen zich vast hecht,
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daarze tegen opklimt. De Bladen zyn groen, groot, breed, gekorven. De Bloemen
zyn klein, hebben vyf bladen in ’t ronde, zyn geel, en van goede geur. De Vruchten
zyn rond, of langwerpig, en wassen aan trossen. In ’t begin zyn ze groen, en zuur,
maar ryp geworden, hebben ze verscheiden kleuren, en een zoet aangenaam sap.
Men geeft den naam van Druif aan die Vrucht, men heeft’er witte, rode en zwarte.
Men heeft’er ook Karrels in. Als men ze in de Lente snoeit, als ’t sap begint te loopen,
druipt’er veel vocht uit.
Plaats. Men teelt ze in heete en gematigde Landen.
Hoedanigheden. Men gebruikt de Druif om’er Wyn uit te persen; zie ’t geen op
’t woord wyn gezegd is, en op ’t woord wyngaard gezegd zal worden. Men gebruikt
de onrype Druif om’er Verjuis van te maken. De vocht, die uit afgesneden Ranken
komt, is goed voor de Steen. Zy is goed om de etter der Ogen aftevegen en ’t gezicht
te versterken. Men wil, datze ook goed zy om rode vlekken uit het aangezicht kwyt
te worden.
Men heeft vele soorten van Wyngaarden, die Druiven, goed om te eten,
voortbrengen, of die verdienen te worden geteeld, om’er Wyn van te maken. Eer
men spreekt van ’t behandelen der Wyngaard, gaan we de namen der Druiven
opgeven, die hier in Holland bekend zyn. Om daar de beste uit te kippen.

Soorten van WYNGAARD.
Avant, blaauwe.
Duitze. –
Frankendaler. –
Leipsiger. –
Muskadel. –
Bleu Musque.
Spaanse. –
Boere. –
Pareldruif. –
Bonte.
Katalonier.
Zonder karlen.
Frontenjak, vale.
Frontenjak, vroege, ryp in Augustus.
Griekse, met Pieterselieblad.
Goud-druif.
Haandruif van Debets.
Haantjes Muskadel.
Hochmer Rynse Wyndruif.
Kanarie.
Kandiase.
Krente.
Lissebonse.
Muskadel, witte.
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Muskadel, losse.
Pareldruif, witte.
Portugaalse, purpure.
Pottebakker, lange.
Pottebakker, ronde.
Raamburger.
Reisel.
Spaanse, roode.
Surinaamse.
Suikerdruif.
Vale Pikeerdruif.
Vin tint.
Vroege van der Laan.
Waterzoet met bont blad.
Waterzoet met groen blad.
Witte stinkerd.

Aanmerkingen over verscheiden soorten van Druiven.
Schoon de Muskerende Druif, die wel ryp is, de geurigste naar de smaak der meesten
is; echter wordenze hier te lande zelden ryp.
Onder de Druiven, die hier te Lande altyd ryp worden, is de Vroege van der Laan,
dus naar Adriaan van der Laan geheten, wel eer Rentmeester van Rynland, en door
hem uit zaad geteeld. Zelden misbloeitze, is dik van sap, vleessig, en duurt lang. Had
ze deze deugd niet, de Pareldruif zoude den voorrang hebben. De Beijen zyn wat
langwerpig, dikbastig, en zo vroeg niet ryp als de Pareldruif, zy zyn ook zo geurig
niet als deze. Men kan deze Wyngaard ook zo ver niet afleiden, zonder verloopen,
en ’t ontblooten van bejaarde ranken. Zy is ook zo draagzaam niet als de Pareldruif.
Wil men ze draagzaam hebben; moet men ze krachtig houtgewas doen krygen. Men
snydtze daarom om de acht, of tien jaren by den grond af. De rechte plaats voor haar
is tegen ’t Zuiden, of Zuiden ten Oosten. Al wat tegen ’t Westen is, benadeelt hare
vruchtbaarheid. De Diamantdruif schynt een naam te wezen aan de welgegroeide
vroege Vander Laan gegeven.
De Pareldruif, die zonder de voorgemelde redenen den voorrang zoude hebben,
is klootrond, de grootste, en wel acht dagen eer ryp dan d’eerst beschreven. Zy is
dunder, maar geuriger van sap; doch zo bekwaam niet om ’s winters te worden
bewaard.
De Frankendaler, onder de Waterzoeten te tellen, van Stek geteeld, maakt in
weinige jaren een volmaakten Wyngaard van krachtige Houtgewas, die draagzaam
en uitnemend groot van Bos en Beijen is.
Men had’er voor een halve Eeu twe soorten van, van ene kleur en smaak, maar ’t
een was langaehtig, tans onbekend. Men ziet niet dan de ronde. Zy heeft haren naam
naar haar Vaderland; is hoogblaau van kleur, vleessig van sap, en derhalven
bezwaarlyk ryp; de Muskerende Katalonier komt’er gelyk mede; dat is, ontrent drie
weken na de Pareldruif. Men moet deze Wyngaard van de grote veelheid en grootheid
van Bossen ontlasten
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en ze dunnen, of lubben; om dat het het rypworden belet; zo dat men aan een Bos
van de drie pas een laat. In zo een geval groejen ze zeer groot, ja tot drie en een halve,
en 3 drie vierde duimen.
De Katalonier is ene ronde, taamlyk grote, donkerblaauwe Druif, die wat meer
muskeert, als ’t blaauwe Muskus-druifje. Zy volgt in ’t rypen ’t Muskus-druifje, en
is de vroegste onder de muskerende; maar zy is zo geurig niet van smaak, als de witte
Muskadel en Frontenjak.
De witte Muskadel, welke ook Stinkert en Kattepis wordt geheten, is rond, taamlyk
groot, kortstelig, dicht van Bei, vleessig, en wordt niet ligt ryp; maar als ze ryp wordt,
is zy de geurigste Druif.
De Frontenjak, die wat langachtig is, rood en wit bont van kleur; en daar van daan
den naam van de vale Frontenjak heeft, wordt van vele boven die der witte Muskadel
geacht. Zy werd niet licht ryp, zo om dat ze vleessig is; als om dat de Bossen dicht
van Bei zyn; men heeft ze van velerlei kleur, na dat ze voor de Zon bloot, of
belemmerd hebben gestaan; en de Bast is naar gelang hard.
De blaauwe Muske is kleinder van Bei en Tros, de Beijen zyn langachtig, valer,
besmuld en blaau van kleur; muskeert een weinig. Zy wordt met de Water zoeten
ryp; en is daarom zyn plantens wel waard.
Gelyk deze de voornaamste soorten zyn, hier in Nederland te planten; zo zyn’er
ook deze, welke minder geraden zyn.
De Blaauwe Muskadel met grote en kleine Beijen; welke laatste den naam van
Marle minel de Vincenza by enigen draagt, is rond maar hoogblaau van Bei, en
muskerende sterker dan de eerste.
De lange Lissebonse Druif, welke enigen geven met den naam van Tokajer Druif,
is ongemeen groot van Bei en Bos, zeer vleessig, muskeert wat, maar wordt in Holland
niet ryp.
De Blaauwe Pottebakker heeft een zeer gemene waterzoete smaak, is wat lang,
hoog blaau van kleur, zeer draagzaam, vroeg ryp, geeft grote trossen.
De Blaauwe Pareldruif, zo groot van Bey, als de Witte, wordt zeer ongelyk ryp;
en zelden allen aan ene bos. Zy misbloeit zo dikmaal, dat men zelden’er een bekwame
bos van snyden kan. De Voorlóópers worden met de witte Pareldruif ryp. Maar zo
haast zy ryp zyn, wordenze van de Vliegen gegeten.
Men heeft de Waterzoeten van vele soorten.
De Pietersely-druif is een Waterzoet, maar de minste van smaak. Zy is dieper, en
fynder gesneden van blad, als andere.
De Witte Leipziger is wat lang, maar kleinder van Bey, als de Tokajer, wat groenwit
van kleur, doch vleessiger, als Waterzoeten, maar byna zo van smaak. Zy is met de
Waterzoeten ryp.
Ritzeling, of Rynsewyn-druif, is een klein Druifje, dat dicht en groot van bos is;
maar zo vroeg niet ryp, als de Waterzoet, doch ’t is wat zuur.
Men heeft een Bonte Druif, die om de verscheidenheid der Beijen schilderachtig
is. Men vindt’er aan ene bos, blaauwe, witte, en verscheiden kleur; doch zy is gans
niet smaaklyk.
De Avantdruif komt wel vroeg, maar is klein van bei, en niet goed van smaak.
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Voortteling der Wyngaarden.
Men teelt ze van Zaad, Stek, Leggers en uitloopen.

Voortteling van Zaad.
Als men ze zaait is ’t onzeker, wat vrucht daar zal uitkomen: want de Kornen van
een witte Druif geven somwyl blaauwe, en die der blaauwe somwyl witte, en wilde
soorten. Hierom wordt de Wyngaard zelden van Zaad gekweekt. Dit behoort een
recht Liefhebber niet af te schrikken. De beste soorten zyn niet alleen uit Zaad
voortgekomen; maar men kan, zo ze wel behandeld worden, daar in weinige jaren
vruchten van hebben.
Men kiest uit de rype Druiven Karrels, welke, als dan bruinachtig zyn. Men zaait
deze in zandige, taamlyk bevochtigde, goede Aarde, in de maand van November; en
dekt ze voor de koude des Winters; terwyl men des Zomers de Scheuten voor
brandende hitte bewaart, als ook voor sterke wind: men bindt ze telkens aan, en
bevochtigt ze gedurig. Zo de Zaailingen meer dan ene scheut krygen, nypt men de
zwakke byscheut uit, op dat ze met ene scheut te krachtiger en gevoeder zouden
opgaan, ter hoogte van drie voeten. Dan nypt men daar ook de Hartscheut uit, op dat
het onderste te harder en zwaarder van Hout zoude worden, en de Botten meer
zwellen. Om daar in te beter te slagen, moet men alle de zy Spruitjes, tot boven ’t
laatste blad afnypen: in ’t volgende jaar moet men de Rank tot op de drie, of vier
laatste Botten toe afkorten. Zo krygt men krachtig Houtgewas, zonder ’t welke men
nog cierlyke, noch Vruchtbare Wyngaarden krygt. Krygen ze ’t volgende jaar nog
gene krachtige scheuten, moet men daar mede vervolgen, maar snoeijen boven een
Bot, dat gene Vruchten voortbrengt, ’t geen zelden van Zaailingen te verwagten is.

Voortteling door Stek.
’t Stek van Wyngaarden mag men in April willen steken, maar d’ondervinding léért,
dat het best in ’t begin van November wordt gedaan; als ’t hout gesloten is, ryp, en
de Wyngaard niet meer groeit.
Goed Stek wordt gesneden van dik, kortgebot en geknopt Hout, met twejarig
Hout-gewas. Men laat aan ’t jarig Boven-hout drie, of vier Botten, en Knoppen. Men
draagt zorg, dat de bovenste Bot een Blad-bot en geen Vrucht-knop is. Dan groejen
ze zekerder en met meerder kracht deur: maar zo men, of uit nood, of by verzuim
boven
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een Vruchtknop mogt afsnoejen; moet men nooit verzuimen de Bloemtrossen uit te
nypen.
’t Oude Hout, dat aan ’t jonge Lot blyft, moet op zyn minst een hand breed lang
zyn. Dit moet voor dat het in de Aarde wordt gestoken een draai hebben, zo dat het
kraakt; dan schikken ze zich te beter tot Wortelmaken. Vervolgens moet het Stek
een handbreed diep in zandige aarde zo schuin worden gestoken, dat men ’t bovenste
Lot weinig, of niet zien kan; en dat op een schaduwachtige plaats, of men moest een
Wyngaard aan een Schutting nodig hebben; maar in zo een geval moet men zorge
dragen, dat ze door de Zon niet verdrogen. Men moetze ten dien einde na behooren
bevogtigen; en beschaduwen ze tot dat ze in krachtige groei zyn. Men kan dit doen
met ze met wat oude Rund, Kroost, Flabben, of andere ruigt te overdekken, en met
begieten in grote droogte.
Men behandelt de scheuten van ’t Stek niet anders, dan van de Zaailingen; men
laat’er niet meer dan ene scheut aan; en snydt de andere scheuten by tyds by ’t bladbot
af; en nypt de jonge byscheuten nevens het Bot, gestadig tot het laatste blad toe uit,
Zo doet men alle de klaautjes. Dus zal ’t Stek een dikke houtige scheut maken. Deze
moet men in de Herst-, of Wintersnoejing, na deszelfs kracht, op twe, of drie Botten,
wat meer, of minder afsnyden; maar altyd letten, dat men een krachtige Wyngaard
krygt.

Voortteling van Uitloopen.
Als men Wyngaarden van Uitloopen teelt moet men ze van hare gekwetste wortels
zuiveren; men spreidt by ’t planten de wortels wel rondom uit, en overdektze met
aarde. Men treedtze aan, op dat de grond niet bol noch open zy. Men moetze bewaren
tegen de eerste vorst en sterke zomerzon, droogte en wind. Men moet de jonge
scheuten gedurig aanbinden, enz. doen, gelyk van de Zaailingen gezegd is.

Voortteling van Inleggers.
Men teelt de Wyngaarden van Inleggers eveneens voort als van Stek. Men neemt
jarig hout, dit laat men aan den Wyngaard: maar men geeft het een krak, en legt het
in de aarde. Men snydtze van den Wyngaard niet af, dan na het wortel-maken, in ’r
najaar, of in ’t volgende voorjaar, wanneer men ze verplant.
Schoon de Inleggers krachtiger jonge houtscheuten maken, als de Stek; nochtans
houden velen meer van de voortteling deur Stek, inzonderheid, zo ’t zonder verplanten
kan blyven staan, ’t Stek geeft ook beter gewas, alzo de Inleggers afgesneden, de
trekking van de Moerwyngaard missen. Men tracht dit te vergoeden door de
Wyngaardrank in een mandje met aarde te doen wortelschieten, en daar na verplanten:
waar na men ’t mandje aan stuk snydt en weg neemt: maar men wil, dat dit de groei
nog meer benadeelt.
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’t Planten der Wyngaard.
De Wyngaard moet jong verplant worden. De Wyngaarden, welke men oud veplant,
sterven deurgaans. By ’t verplanten moet men acht geven, dat de wortels wel
gezuiverd, uitgespreid, van aarde belegd en aangevoerd worden, en niet verdrogen.
Dit kan men bezwaarlyk van zulke voorkomen, die van verre gebragt worden;
waarom deze beter van Stek worden geteeld.
Gelyk de bekwaamste tyd om Stek te steken, zo is het de beste tyd ook om
Wyngaarden te planten. Zo dra als ’t jong hout bladeloos en ryp is. Aan de
Wyngaarden, die verplant worden; moet niet meer hout blyven, dan dat het even
boven d’aarde met een, twe, of drie Botten moet uitsteken.

De Grond bekwaam voor Wyngaarden.
De beste gronden voor Wyngaarden moeten hoog uit het water zyn gelegen, los, bol,
zandig, en vochtig zyn van aarde; vooral, als zy jong zyn: want sterke en vette aarde,
’t zyze van Mest, of oude Run zy, ls dan daar doodlyk voor. Ontrent jonge
Wyngaarden moet men derhalven geen mest inspitten. Door de scherpte daar van
vergaan’er alle jonge worteltjes van; en door de wormtjes, die uit deze mest, of aarde
voortkomen.
Zo men in natte gronden, of kleigronden, jong Stek, of Wyngaard wil doen
wortelschieten, moet men dezelve zetten in kuilen, daar toe gemaakt, van ontrent
een voet diep en drie voeten breed en deze vullen met losse, bolle, graauwe,
duinzandige aarde. Hier in zullen de wortels zo veel kracht krygen, datze naderhand
in staat zullen wezen om zwaarder aarde te deurboren. Op dat d’oude Wyngaarden
na behooren in zulke vaste kleigronden blyven groejen, moet men die gronden
somtyds roeren, op datze behoorlyk door ’t hemelwater worden bevochtigd; en de
wortels de warmte der zonnestralen krygen. Dit roeren der grond geschiedt best met
een twetandige Vork, of tweklaau, of tandige Hakhou, waar van elke tand een voet
lang en een halve duim breed is, maar dunder van onder en spitzer, om des te beter
in te dringen. De tanden moeten twe duimen van een staan, en van boven moet’er
een huisje aan zyn, om’er een steel in te steken.
Men roert den grond niet alleen om de wortels en ’t houtgewas krachtiger te doen
groejen: maar om de Druiven als zy ryp worden, tegen de brandende zon te bewaren.
Men roert daarom driemaal. De eerste roeringe geschiedt in Maart. De twede
ontrent den bloeityd in Juni. De derde in Augustus, als de Druiven beginnen te rypen:
maar daar de gronden van aart open, en by droogte stuivig zyn, is dit roeren van den
grond onnodig.
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Plaats der Wyngaarden.
De beste stand, zo voor alle najaarsvruchten, als voor muskerende, of vleessige
Druiven, als de Muur, of bruingeverwde Schutting ten tien uren rechthoekig beschenen
wordt, en wat meer na ’t Oosten, of Zuiden gedraaid. De Zon brand minder tegen
dergelyke Schuttingen, en is even lang van duur in ’t rypen als de middagzon. Deze
worden in ’t voorjaar eerder van de Zon beschenen; waar door die eerste koude niet
alleen wordt verminderd, maar ook de warmte langer duurt.

’t Snoejen der Wyngaarden.
Men heeft geen houtgewas, ’t geen meer ’t snoejen vereist, dan Wyngaarden,
inzonderheid des Zomers. Maar alzo dikke, welgegroeide, kort-knoppige ranken de
meeste en grootste bossen, en en smaaklykste Druiven voortbrengen, mag men des
Zomers den Wyngaard niet snoejen, voor datze zulke sterke loten heeft geschoten.
Daarom moet men alle jonggeplante Wyngaarden, die niet sterk gegroeid zyn, in ’t
eerste jaar zonder inkorten laten; ten zy, zo een Wyngaard wild, plat, langledig hout
maakte. Dit hout alleen moet Zomersnoei hebben, om betemd te worden. Men moet
ook de byscheuten, nevens de botten telkens inkorten; op dat de ranken kragtiger
groejen. Als jonge Wyngaarden ’t groejen staken, en de ranken houtig zyn, snydt
men de zelve omlaag by den grond af.
Men vindt’er die ’t snoejen in November, en voor den Winter laten geschieden;
maar anderen laten ’t in February. Doch men vindt’er die ondervonden hebbende,
dat de Winter aan de gesnoeide Wyngaarden, welker snede beslagen is, zo min leed
doet, als aan de ongesnoeide, zo de harde vorst niet schielyk op ’t Snoejen komt;
houden daar vry meerder af; om datze dan meerder tyd om de snede te sluiten, en
minder nood hebben om te druipen. Inzonderheid is ’t goed aan Kas-wyngaarden,
die vroeg aan ’t groejen raken. Deze manier van in de Voorwinter te snoejen, was ’t
doen der Ouden.

De late Herfst-snoejing, of vroege Winter-snoejinge.
Dit Snoejen geschiedt bekwaamst in ’t najaar, zo haast als de ranken houtig zyn, al
waren’er boven de bladers niet af. Dit geschiedt in November. Dan heeft de snede
genoedzame tyd om te beslaan en sluiten; want dan lydenze zo min schade, door
vorst, als of ze ongesnoeid waren gebleven.
Men vindt’er die onderscheid willen hebben gemaakt tussen sterk- en
zwak-groejende Wyngaarden; en de eerste willenze temperen door een later snoei:
maar dit is niet nodig, zo ze door een Zomersnoei wel behandeld worden; en zy zullen
met minder spillinge van groeikrachten, overvloedig vruchtbaar zyn.
’t Snoejen van de ranken is aan zekere langte, of getal van knoppen niet te bepalen.
Ook is’er geen vaste regel te stellen, welke ranken lang, welke kortst moeten zyn
gesneden. Dit hangt van den krachtigen groei en van de ranken af. daar ze van zyn
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voortgekomen. Somtyds laat men de bovenste uitgeschoten ranken langst; Men
neemtze ook wel gans weg, en behoudt de volgende.
’t Is een les, die men in acht moet nemen, dat het grofste ronde, kortgeknopte
ryphout het beste en vruchtbaarste is, en dat men dit het langst moet houden, en het
daar aan volgende op spoor moet snoejon. De loten moet men wyd van malkander
leggen, en de sporen kort snoejen. Dus snoeit men in de Herfst alle overvloedige
oude ranken weg, en de te overvloedige jonge draagbare loten; of men kortze aan
sporen, van een, of twe knoppen; en aan de Botsporen houdt men maar een, of twe
botjes, om de Wyngaard in een jeugdigen staat te onderhouden.
Men snydt’er ook alle dunne magere scheuten uit; ten ware men enigen aan een
ouden tak liet om ’t sap op te houden, wanneer men ze tot haar twede, of derde bot
moet inkorten; want zy brengen niet dan magere Druiven voort.
’t Snoejen op spoor, met het Snoejen op een Bloemknop, en ’t stompje niet te lang
noch te korte snoeijen, is ’t middel om vele, of weinige Druiven te krygen.
Bloemknoppen van botten t’onderscheiden, en onderscheid te maken tussen krachtige,
of minder krachtige gezwollen knoppen. De Vruchtknoppen zyn in ’t algemeen
dikker, en byna als dubbelde botten. De botten zonder vrucht zyn dunder en spitser
van punt. In de knoppen is onderschied: d’ene zyn dikker en gevoeder als de andere,
niet alleen naar de kracht van ’t hout, daar ze aan gegroeid zyn; maar ook naar datze
in de Zomer een byspruitje, of geen gehad hebben. De knoppen die byspruitjes gehad
hebben, die in de Zomer zyn ingekort, zyn zo dik, noch krachtig in ’t doorschieten
niet, als andere zware knoppen. Men snoeit zodanige tot de bovenste knoppen, om
dus de sterkklimmende sappen na beneden te leiden; en de volgende knoppen te
zekerde gevoede vruchten te doen voortbrengen. Alzo de klimmende sappen de
krachtigste groei na boven maken, zo trekken de zware bovenknoppen, het voedsel
der andere knoppen na zich; hierom groejen de bovenknoppen dan zeer sterk, en de
volgende langsaam, en met kleine Druiftrossen. Maar wanneer men op zwakker
bovenknoppen snoeit, zullen de eerstklimmende sappen, de zelve doen zwellen en
dik worden; en de volgende knoppen doen deur zetten, schoon de bovenknoppen
zonder uiterlyke groei schynen te zyn.
Men moet altyd op een knop, en nooit op een bladbot snoejen: want zo het op een
Bot geschiedt, aan een krachtige rank, die wel gegroeid en gesnoeid is; zullen vele
knoppen, tot ranken zonder vrucht groejen. Het geen boven de knop blyft, moet niet
te lang noch te kort blyven. Als het te lang is, zullen vele bloemknoppen deurschieten.
En
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zo het te kort is, dan zal de knop verdróógen, en maken, dat de volgende knoppen
deurschieten; derhalven moet men snoejen een stroobreed boven de bloemknop, met
een schuinse snede. Dus zullen de sappen na de onderste ranken geleid, daar ranken
schieten en ze bekleeden. Men moet ook zorge dragen, dat de snede van den anderen
kant der knop gedaan worde; op dat het sap van den anderen kant afdruipe.
Als men de Wyngaard snydt neemt men de bovenste scheut weg, en hout de
volgende rank; en dat wel; om twe redenen, voor eerst, om dat deze deurgaans sterkst
en vruchtbaarst ls, en vervolgens om dat de Wyngaard dus gesnoeid minder verloopt.
De krachtige Loten der Wyngaarden, die te veel hout maken, en haar volkomen
beslag hebben, zo dat men ze niet verder kan laten loopen, moet men een draai geven
om ze te temperen in de groei en cierlyk aanbinden. Men moet ook niet te sterk
binden, op dat ze niet gekrenkt worden. Dit zoude het schieten beletten.
Oude Wyngaarden maakt men nieu zo men ze kort by den grond afsnydt. Maar
als men dat doet moet het boven een knobbel geschieden, die be- bewyst, dat hy daar
zoude kunnen uitbersten. Maar op dat het hout niet te dik nog droogbastig zoude
zyn, en bekwaam om deur te schieten, herhaalt men dit om de negen, of tien Jaren,
of wel eerder.

De Zomersnoejing der Wyngaarden.
Geen Houtgewas is noodzaaklyker des Zomers gesnoeid, dan de Wyngaard. Dan
maakt ze sterker Houtgewas, is cierlyker en vruchtbaarder. Alzo de tyd daar van niet
alleen van ’t Saisoen, dat vroeger, of later komt; maar van de meerdere, of mindere
kracht van de Wyngaard afhangt; kan ze niet juist bepaald worden. Men snoeit de
Wyngaarden, die krachtig schieten later, op dat de nieuwe Botten behoorlyk zouden
zwellen; want anders groejen ze tot dunne Scheuten. Men moet de Ranken van
Wyngaarden, die krachtig groejen, langer laten groejen, eer men ze snoeit, als van
zulke, die minder welig zyn; om dat de Botten van krachtige Wyngaarden zich eerder
tot Botten schikken; wanneer ze kort gesnoeid zyn, en somryds nog in dat zelfde jaar
deurschieten, of de Druiftrossen door te grote kracht in ’t volgend jaar vergroejen.
Als men dit tracht te stuiten, zullen de nieuwe Botten vele Ranken uitwerpen.
Alle magere dunne Ranken, die zwak groejen, moeten kort gesnoeid worden, op
dat de Botten Bloemknoppen zouden worden, waar aan bekwame Druiftrossen zouden
komen, ’t geen anders niet is te wagten.
De Wyngaarden van Muskerende Druiven en vleessige Frankendaalders maken
veel zwaarder en dikker Houtgewassen, als de Waterzoete en die min vleessig zyn,
doch sappiger. Hierom moet men de Muskerende en vleessige wat langer laten groejen
eer men ze topt.
De krachtigste Loten zyn deurgaans de besten, echter moet men letten, of ze uit
dicht geknopt hout zyn voortgekomen; want die moet men behouden: maar zulke,
die laag by den grond komen, zyn doorgaans wild, Waterlot, en ondraagbaar
houtgewas. Men moet ook zien, of de Wyngaarden haar beslag van grootte hebben;
die dat niet hebben, wordt somtyds het bovenste uitgeschoten Lot gekort, en men
laat het lot uit het volgend lot ongekort groejen, tot dat het een twe, of drie botten
langer is, wanneer men ’t eerst inkort. Deze twede rank is gewoonlyk het rondste en
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vruchtbaarste van ’t volgend jaar, waar toe het bewaard wordt; men snydt het bovenste
lot by de Winter snoei geheel uit.
De tyd van snoejen in de Zomer begint, en eindigt vroeger, of later naar de
groeizaamheid van ’t Jaar. In de voorbarige jaren begint men voor half Mei, en doet
het in aanhoudende Herfstwarmte, tot in September. In dien tussentyd heeft men
gedurig wat te doen. Maar schoon hier tussenpozing is, nochtans kan men ze in de
eerste, twede en derde Zomersnoei onderscheiden.
De eerste moet niet te vroeg beginnen, op dat de Botten niet schielyk aan ’t zwellen
zouden geraken; waar door in de plaats van tot knop, dezelver tot scheuten uitgroejen.
Zy moet ook niet te laat begonnen worden; dan kan ’t hout bekwaamlyk rypen, en
de Botten kunnen tot dikke knoppen uitzwellen. De rechte tyd is gemeenlyk, tegen
’t laatst van Mei.
In oude tyden begon men des Zomers, ontrent acht, of tien dagen voor het bloejen
der eerste Bossen; dit gaat met onze Wyngaarden in Kassen wel aan, maar die in de
open lucht staan moeten eerder gesnoeid worden, en veeltyds een week, of drie voor
’t bloejen.
Dit snoejen zet het groejen paal, en geeft cierlykheid aan de Wyngaard, als ’t naar
vereis gedaan wordt. Dan snydt men overvloedige ranken uit, en enige worden op
een, of twe oogen tot sporen ingekort, maar men moet in dit spoorsnoejen de
gesteldheid des Wyngaards in acht nemen. Men snydt dan ook de Bossen, die te veel
zyn, uit, dat is, die meer dan een uit een Bos komen. De overige worden dan eerder
en beter ryp; groter en smaaklyker. De muskerende moet men minder Druiftrossen
laten behouden, als Waterzoete, om dat de muskerende Druiven, die overladen zyn,
nooit ryp worden, maar Waterzoete nog somtyds. Dan neemt men de klaautjes,
baarden, of bindzels weg. Hier door groejen de Botten, en worden Bloemknoppen.
De stam en bejaarde ranken van een goede welbehandelde Wyngaard, moeten van
onder met uitscheuten en bladen zyn vercierd: maar zy moeten niet te dicht zyn. Dus
moet men de eerste Zomersnoei ze matig wyd doen zyn, op dat men ze zonder
verwarring cierlyk zoude kunnen houden. Men moet de ranken, op de zyde tot sporen
gesnoeid niet te dichr by een laten. Deze moeten dik van Lot zynde, op een bot gekort,
niet dich-
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ter dan een voet zyn. Tussen deze mag men spoortjes van een zo zwaar gewas vinden,
ook ge-enkeld; om hare nabosjes. Deze laatste kort men om haar blad, op twe, of
drie ogen. Men snydt de grove sporen, van ter zyde uitgeschoten, zo kort, om de
verwildering voor te komen, en om uit de zelve goede Loten, tot aanbinding, of
nabosjes te verwachten. Zo men dit niet doet: maar enige scheuten boswyze by een
laat, wordt by derzelver uitbotting een pypachtige holligheid veroorzaakt, dat aan de
Wyngaard schadelyk is. ’t Maakt ook een grote verwildering, en dun, mager,
onbekwaam houtgewas; zo men grove sporen langer snoeit.
Men kort de andere ranken hooger, of lager, naar de kracht van de Wyngaard. In
welbehandelde Wyngaarden kort men boven ’t twede blad, boven de laatste, of twede
Druivetros, zo zy’er twe voortbrengt. Dan zal de bot boven dit blad gemeenlyk tot
een Bloemknop zwellen: deze Bloemknop wordt voor de laatste in de Wintersnoejing
behouden: maar aan vleessige en andere muskerende Druiven, moet men een, twe,
of drie botjes meer behouden. Maar is de rank zwak, moet men ze korter snyden, en
somtyds by, of onder de tros. Men moet zwakke ranken, tot vergroting der Wyngaard,
niet behouden.
Men moet ook acht geven in ’t Zomersnoejen, dat men in staat zy, om in de
volgende Wintersnoei de plaats te vervullen, van een oude rank, die men wil
wegnemen, waarom men een rank meerder moet behouden, die men langer moet
laten groejen, en telkens aanhouden.
Men moet de Wyngaard gene bladen benemen, dan die met snoejen weggaan. Zy
dienen tot de groei der ranken en jonge loten, tot beschutting der brandende
Zonnestralen, en tot rypmaking en malsheid van de Vrucht. Men moet echter de
bladen niet te veel hebben, dewyl dan de Druiven, noch ’t hout, daar onder smaaklyk,
noch ryp worden.
Men moet in ’t aanbinden en buigen, zorge dragen, dat men de ranken niet breke,
en dat ze glad en naar de vleug leggen; en men ze met binden niet schende. Men
moet het by warm weder doen, om dat dan de loten slapper en buigzamen zyn; zy
breken ook buiten de zon, en in den morgenstond lichter. Men moet binden met
Stoelematters Biezen; die te voren geweekt zyn.
De twede snoejing geschiedt in de zomer gemeenlyk, even na St. Jan; wanneer ’t
lot, te voren gekort, weder drie, of vier botten heeft uitgeschoten, waar uit andere
byscheuten zyn gekomen. Men kort dan het bovenste lot, en jonge byscheuten tot
boven ’t laatste blad, boven welk blad een aanwyzing van bot is. Men moet zorge
dragen, dat men kort aan de botten snije, zonder ze te kwetzen. ’t Schaadt echter
minder, als de Botten een weinig geraakt worden, dan dat de stompjes boven de knop
te lang gelaten worden; want dan zouden de knoppen licht deurschieten; daar ze
anders dubbelde knoppen worden. Maar beter is ’t ze niet te kwetzen. Dewyl alle
ranken niet zo eenparig groeijen, datze eenparig gekort worden, zoude het kunnen
gebeuren, dat de eerste, twede en derde snoei, te gelyk geschiedde.
Men moet onder ’t Zomersnoejen ook tellen het Lubben van Druivetrossen, die
te overvloedig zyn, of het verdunnen door uitknippen van Beziën in ider Bos. Dit is
zeer noodzaaklyk aan Druiven, die dichte Bossen maken, en korte stelen hebben; ’t
geschiedt met een puntschaartje, als ze de grootte van een Speldeknop hebben. De
witte Muskadel mag wel voor twe derde, en wel drievierde uitgeknipt worden. Dan
kunnen de Beijen uitzwellen en beter ryp worden; de Frontenjak en vale Muskadel
mag wel voor twe derde uitgeknipt worden. Zo zal men ook de andere muskerende
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blaauwe en donker bruinblaauwe, en Katelonier doen. Uit de Frankendaalders mag
men wel een derde uitknippen.

Aanmerkingen over enige hoedanigheden van de Wyngaard, en enige
uitwerkingen daar van.
De Wyngaarden moeten niet op te brandende Zon geplant worden; voornamentlyk
de muskerende en andere vleessige Druiven; die minder sterke Zon kunnen verdragen,
als waterzoeten. De Druiven van Wyngaarden aan stokken, die naar behooren ryp
zyn, zyn smaaklyker, dan die tegen Muur, of Schutting zyn gegroeid.
In besloten Kassen groejen geen goede rype vruchten, dus ook niet achter Gaas
omze voor Wespen, en Horrels te bewaren; daarom moet men ze byna ryp laten
worden, eer men die gazen, of papiere zakjes gebruikt; wanneerze evenwel zo
smaaklyk niet worden, als in de open lucht, hoewelze door haar meerder waas,
aangenamer op ’t gezicht zyn.
De daau, die op rype Druiven komt, is niet anders, dan de uitwaasseming der Druif
na buiten toe, welke op de bast stolt; dit blykt daar uit, dat die Druiven de meeste
daau hebben, die in zakjes, of kassen groejen.
De muskerende Wyngaarden hebben meer loops van doen, om vele en goede
smaaklyke vruchten te hebben, als Waterzoeten.
Daar menigte van vruchten is, daar zyn deze ook kleinder, en rypen minder; zo
dat men in goede Zomers aan overlade Waterzoeten naaulyks rype Druiven telen
kan.
Druiven, die verst van de stam der krachtiggroejende Wyngaarden ryp worden,
zyn de smaaklykste; maar anders zyn Druiven aan oude Wyngaarden, deurgaans
onsmaaklyker.
Jonge Wyngaarden wel behandeld, en tot krachtig houtgewas gebragt, geven meer
smaaklyke en schone vruchten, als oude; maar zy worden’er zo vroeg niet ryp aan.
’t Zelfde soort verschilt somtyds wel veertien dagen. De vruchten van een jongen
Wyngaard, worden later ryp, als van een ouden.
Een vroeg voorjaar, daar half Mei koude regen en wind op volgt, geeft veel
misbloejen. Dus is ’t ook met droge heete Zomers.
Zo de Wyngaardenbladen van boven raauwe rond-
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achtige, pokkige verhevenheid hebben, dan is derzelver, daar onder zynde holligheid,
met een graauwe en vooise stof met lymige vocht bezet; dit wordt door vorst
veroorzaakt. Dit is de witte Stinkert meer dan anderen onderhevig.
De Wyngaard bloeit in de open lucht gemeenlyk tien weken, na dat men tussen
de bladen de bossen heeft beginnen te zien; maar zo ze achter glazen zonder stoking
groejen, zyn’er maar zeven, of acht weken van doen; en als de Kas in ’t voorjaar
wordt gestookt, zyn’er maar vier weken nan noden.
Men kan geen staat maken op ’t rypen in de open lucht na het bloejen, Dit hangt
van de warmte der saisoenen af. Achter glazen wordenze gemeenlyk negen, of tien
weken na het bloejen ryp. De ranken in Kassen kunnen gedurig vruchten voortbrengen,
zo men zich vergenoegt met rypworden in Augustus. Zo men in ’t voorjaar stookt
in Kassen, worden’er maar acht, of negen weken vereist; en somtyds nog enige dagen
minder.
Als men de vrucht der Wyngaarden in Stook-, of andere- Kassen wil vervroegen,
moetenze binnen de Kas zo geplant zyn, datze hare wortels wyd en zyd uitspreiden.
Zo men Wyngaarden wil vervroegen door vuurstoken, moetenze in ’t voorgaande
jaar in de vrye lucht gegroeid zyn, en niet achter glazen. Dit groeit in Stookkassen
niet sterk genoeg. De vroege Vander Laan, is’er de bekwaamste toe.
Men snoeit den Wyngaard voor de Stookkas half November. Dit moet op een
knop, schoon niet de dikste, geschieden, om niet in meer loten, of tot baarden en
klaauwen uit te schieten. Zo’er echter een byscheut mogt komen, moet die niet
weggebroken worden, maar boven de laatste Druiftros zyn ingekort; en daar aan niet
meer gelaten dan twee bosjes. Hier door beletmen dikmaal ’t deurschieten der laagste
bos.
Men brengt half December de glazen voor de Stookkas, en een dag, of zeven in
’t Nieuwejaar begint men het vuur te stoken, van weerskanten met vier raauwe turven,
en binnenvuur van heele, of half geglomme kolen; zo ’t niet vriest hoeft men van
voren niet te dekken; maar, zo het zacht winterweeer is, hoeft men nooit te dekken;
maar als het begint te vriezen, kan men ’t met enkelde Rietmatten, of dubbelde doen,
of met haaire Kleeden en Rietmatten. Men kan ook de Bovenluikjes met haaire
Kleeden dekken. Als de koude streng, en’er geen Zon is, kan men, behalven het
binnenvuur, met vier Turven rondom, en twe dekturven, ’s morgens vroeg, op den
middag, en des avonds ten 9 uren stoken. Maar zo’er Zon is, is twemaal stokens
genoeg; en eindlyk, naar dat de warmte meerdert, is eens stokens daags genoeg des
avonds; en eindlyk laat met ’t geheel na; men reguleert dit lang, of kort, naar de
warmte der lucht.
Als de Wyngaarden gene bladen hebben, hoeft men niet te luchten; maar als zy
ze hebben, doet men het by alle gelegenheden, en als het niet te koud is, naar ’t
uitwyzen van ’t Warmtglas, of Thermometer; zelfs doet men ’t des nachts, maar men
hangt over Luikjes haaire Kleeden.
Met zo een behandeling beginnen de knoppen in ’t laatst van Januari te zwellen,
en in ’t begin van Februari heeft men blaadjes: zo dat men half Maart ze snoejen kan,
en men kort daar aan bloessem heeft, en voor April de Druiven gezet zyn, en men
in ’t laatst van Mei rype Druiven heeft; zo datze alle voor Juli zyn afgesneden.
Als men de Wyngaarden dus handelt, makenze in de volgende Zomer slecht
houtgewas, waarom men ze tot den grond afsnyt in November, wanneer ze in ’t
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volgende Jaar krachtige loten geven; zo datze in ’t twede jaar, na het zyn in de Kas,
in de open lucht goede vruchten voortbrengen.
Men kan de glazen ook den 15 December voor de Kas brengen, en met Januari
beginnen te stoken, zo dat men na de helft dier maand begint zwelling, en voor ’t
eind der maand Druivenbossen te krygen, die voor Maart bloeijen; en voor Mei ryp
zyn.
Maar men moet aanmerken, dat men in dien tussentyd de Wyngaard in den grond
dikmaal begiete, en besproeit de Wyngaardbladen met Regenwater; maar men doet
het altyd in betrokken lucht, of als’er de Zon af is; of men dekt de glazen als men
besproeid heeft. Men draagt zorg voor wel luchten, als de koude buiten maar niet te
groot is. Zie Aanmerkingen op Lusthoven.

Van ’t geen de Wyngaarden beschadigt; en de hulpmiddelen, als men aan
den Wyngaard, op zynen behoorlyken tyd, niet doet ’t geen behoort.
I. Zo door hevigen wind, of onvoorzichtigheid des Tuinmans, de Wyngaard van een
Spade is gekwetst; moet men ’t beschadigde besmeren met Geiten-, Schapen-, of
Koejendrek, met aarde gemengd, daar om heen.
II. De Wyngaard zal van de Vorst niet geraakt worden, zo men heeft een deel
droge Mest, of Stróó; en zo, wanneer men de vorst ziet naderen, daar den brand in
steekt; want die rook, die’er eindlyk van daan komt, zal de kracht van de vorst breken.
Zo menigmaal, als de Wyngaard van de vorst is gevat, en men ziet, dat de vrucht
van de vorst bedorven is; moet men ze kort afsnyden, op dat’er de kracht van blyve:
want in ’t volgend jaar, zalze eens zo veel vruchten geven.
III. De Wyngaard zal van de Honigdaau niet worden beschadigd, zo men ze, als
zy hare ranken zal schieten, zo laat als mooglyk, snoeit: want zo men laat snoeit,
maakt dit, datze bloeit, als de Zon is in zyne grootste hitte.
IV. Om de nevels te verdryven, welke men reeds ziet, dat in de lucht vergaderd
zyn; uit vreze, datze niet vallen op de Wyngaard, moet men róók rondom de Wyngaard
maken, met de mest van Koejen, of Geiten daarom aangestoken.
V. Om de schade te verhinderen door nevels
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veroorzaakt, moet men de wortels, of bladen van wilde Komkommers, of Colokwint
stooten, en ze in water laten weeken, en besproejen daar de Wyngaarden mede, als
het geneveld heeft. Men zegt, dat zo men Laurier by Wyngaard plant, alle de
kwaadaardigheid der nevel boven op de takken der Laurier valt.
VI. Men zegt, dat een onvruchtbare Wyngaard, vruchtbaar zal worden; zo men de
stam met Manne-, of Vrouwepis, die oud is, besproeit, en men ze terstond met mest
omlegt, die met aarde is gemengd. Dit moet men in ’t najaar doen.
VII. De Wyngaarden zal men weten, dat gebrek aan vocht hebben, als zy rode
bladen krygen. Men moet dit helpen besproejen met Zeewater, of Mannen-, of
Vrouwen-pis.
VIII. De Wyngaard traant somtyds veel, waar doorze hare kracht dikmaal verliest.
Het middel is dat men in den stam een spleet maakt, en die smeert met Olie op het
vuur gezet, en op de helft verkookt; of met zo sterke Wynazyn, als men vinden kan.
IX. De Wyngaard laat somtyds zyne vruchten vallen. Dit gebeurt, als de bladen
wat droog zyn, en de ranken lang en taai. Dit moet men helpen met as die beslagen,
en gemengd is met sterke Wynazyn, en met het vryven van den Voet der Wyngaart,
en besproejen van alles, wat’er rondom is.
X. Zo de Wyngaard al te veel ranken heeft, moet men ze kort snyden, en zo ze
daarom niet ophoudt, moet menze ontbloten, en om zyne stam Rivierzand en wat as
leggen, of steentjes, om ze te verkoelen.
XI. Zo de Druiven aan den Wyngaard droog worden, moet men het deel van de
Druiven wegnemen, die droog zyn, en besproejen ’t andere deel met een mengsel
van Wynazyn, en as van Takkebossen; of, om ’t zekerste, den voet der Wyngaard
besproejen met sterke pis, die lang gemaakt is geweest.
XII. Men heeft Wyngaarden, waar aan de Druiven bederven, eerze ryp worden.
Tegen deze schade moet men op de wortels oude as, of zand doen, of rondom de
stam doen Meel van Gerst, met Posteleinzaad gemengd.
XIII. Om te maken, dat het byten, of de adem van Koejen, of Kalven, die veel
kwaad aan de Wyngaard doen, dezelve niet beschadigen, zo besproeit den voet van
den Wyngaard met water, daar Osse-, of Koejehuiden, of die van andere dieren in
hebben geweekt. Voor deze lucht zyn Ossen en Koejen zo bang, datze in de Wyngaard
niet loopen zullen.
XIV. De Rups, Luis en andere kleine dieren, zullen de knop, of ’t blad van de
Wyngaard niet beschadigen. Zo ’t Snoeimes, waar mede men zal de Wyngaard
snoejen, met Bokkenbloed, of Ezels-, of Beeren-vet gesmeerd is, of met Olie daar
Rupsen in gekookt zyn, of met gestooten Lookbolletjes.
XV. Om te beletten, dat de Kevers niet aan de Wyngaard komen, moet men in
Wyngaarden een rook laten opgaan; van de Koejendrek, of van Galbanum, of van
ouden Schoenen, of van Hartshoren, of men moet Peonie in de Wyngaard planten.
XVI. De Mieren bederven ’t hout van de Wyngaard tot aan ’t hart. Men verdryft
ze zo men de stam van de Wyngaard met Koejendrek smeert, of met Ezelsvet.
XVII. De Laurier, Hazelaar en Kool by de Wyngaard geplant, doen daar veel
kwaad aan, maar vooral de Kool, welke men ver van de Wyngaard moet houden.

Om de Gribouris te doen sterven.
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De Gribouris zyn kleine beestjes, die een gans jaar deur de Wyngaard kwaad doen.
Zy vertrekken op ’t eind van Augustus in den grond, of in ’t begin van September,
om de wortels, gedurende den Winter, en een gedeelte van ’t voorjaar, te knagen. Zy
komen uit den grond, als de knop groot wordt, om ze te deurboren, en’er de
oppervlakte van te knagen.
Men weet, dat de Wyngaard van dat diertje te lyden heeft, als het hout, kort, fyn,
de bladen als een Zeef deurboord zyn, en de Wyngaard weinige Druiven geeft, die
nog niet goed zyn; in weerwil van alles, wat men’er aan doet, om ze te kweken. De
zachte en lichte aarde is ’t meest aan de Gribouris onderhevig.
Om ze weg te krygen moet men de Nesten openen, of den grond om de Wyngaard
roeren en herroeren, als ’t koud begint te worden en regent, of kort te voren geregend
heeft, of schudden de Wyngaard in de zomer, als de Zon op haar heetste brandt.
Maar het beste middel, dat het minste ongemak heeft, is een Wyngaard een jaar
lang ongehavend te laten leggen, zonder grondroeren, vergenoegende zich maar met
ryven, en opschikken, en’er al ’t andere aan te doen. ’t Twede middel is een handvol,
of twe, Roed uit de Schoorsteen aan de stam van elke Wyngaard te gojen voor de
Parage. Koude en menigvuldige regen, doet de Gribouris sterven.

Om de Urebecs, of groene Ryp te doen sterven.
De Urebecs, of groene Rypen, zyn kleine beestjes gemeenlyk, Couturieres geheten.
De Mannetjes Rypen zyn groen, de Wyfjes blaau. Dat beestje noemt men Coupe
Bourgeon van de Wyngaard, dat is, de aanstukbyter van de Wyngaard, als zy de
hoogte van een half voet gekregen heeft, of daar ontrent. Dit Dier windt en werpt
zyne Eijeren in de jonge Wyngaardranken. Die Eijeren brengen Wurmtjes voort, die
zich aan de Druif vasthechten, als hy begint te bloejen; en bedekken zich met een
rag, dat niet veel van dat der Spinnen verschilt. Eindlyk veranderen die Wurmtjes in
een soort van kleine Vliegjes, of Uiltjes van vlerken voorzien.
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Als de Druiven overladen zyn van groene Rups, moet men den Wynoogst enige
dagen vervroegen, om de wyn een groen te geven, en ze te beletten vet te worden,
door de menigte van ongediert, dat zonder dat, ze zacht, flaau, en slecht vertier zoude
maken.
Men kan de menigte van dit ongedierte verminderen, met ze uit de Wyngaard te
halen: maar men moet dat met veel handigheid doen, want zo dra dit ongediert
verneemt, dat men ’t wil vatten, laat het zich op den grond vallen, en ’t kruipt weg.
Hierom moet men de hand onder ’t blad houden, of onder de tak van de Wyngaard,
om ze te vangen, die ’t willen ontkomen; of men moet een Lywaten doek op den
grond leggen, en ze daar na den kop af trekken; of ze in een pot doen, om ze daar na
aan stuk te trappen, of buiten de Wyngaard te verbrengen; men moet ook zorge
dragen, dat men alle de bladen by een neemt, daar de Eijeren aan zyn, als die op den
grond zyn gevallen; maar op dat imand niet vergeefs de Wyngaard uitpluize, moet
men maken, dat de anderen, die’er rond om zyn, ’t zelfde op den zelfden tyd doen,
anders zoude het niet uitvoeren, om dat dat dier, van de ene in de andere Wyngaard
vliegende, wel haast de plaatzen vol zoude gemaakt hebben. Om te maken, dat dit
ongediert niet aan Wyngaarden komt, moet men daar by van plaats tot plaats
Hennip-zaad ontrent de maand van Maart steken, en snyden daar na de koppen uit
de Hennip, om te maken, dat ze niet in ’t zaad schieten.

Om de Rupzen te vernielen.
Men moet, gedurende den Winter, de bladen by een halen, daar die Beestjes hare
Eijertjes in gelegd hebben, en uit de Heggen van de Wyngaarden; en ze daar na
verbranden; maar men moet zich niet te vrede houden met de Wyn uit te pluizen.
Men moet het zelfde doen aan Boomen en Hagen van de Wyngaart, zo’er een is.
Wat een soort van rypen belangt, die, gedurende den Winter, in de aarde kruipen,
en daar in de Lente uitkomen, om de knoppen te knagen. Men moet zorge dragen,
dat men het ongediert by een vergadere, om ’t te doen verbranden, of pletteren in de
Wyngaard.

Om de Slakken te vernielen.
Men moet met de Slakken der Wyngaarden even eens doen, gelyk met de Rupsen,
dat is, dat men ze met zorg moet vergaderen in de Lente en Herfst, zo dra de regen
valt, of dou en ze dan aan stuk trappen.

Om de Kever te vernielen.
Men moet ze in een pot by een rapen, daar na aan stuk trappen, of verbranden buiten
de Wyngaard. De bekwaamste tyd om de Kever te vangen is de Morgestond, van ’t
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limieren van den dag af tot dat het begint warm te worden; want dan gaan ze op de
vlucht.
Gelyk dit gedierte uit den grond voortkomt, en zich gedurende den Winter bergt,
en het veel schade aan de Wyngaard doet, met het knagen van de Wortel, als hy nog
teer is; zo moet men, als men de Wyngaard plant, Schoorsteen-roet op elke sprant
leggen, en die dekken met twe, of drie duimen aarde, op dat de regen die daar op
valt, door dit Roet heendringe. Hier uit zal een water komen, dat bitter is, ’t geen
zich rondomde Plant nederzettende, maken zal de Wurmen en jonge Kevers heengaan.

Hoe men de Wyngaarden Medicinaal maakt, zo dat de Druiven, welke ze
voortbrengen, en de Wyn, die men’er van haalt, zachtjes den buik en ’t
lighaam zuiveren, zonder ongemak.
Ontrent den tyd van den Wynoogst, als men de Wyngaarden ontschoeit, moet men
zo vele Wyngaarden ontschoejen, als men genoeg gelooft te hebben, om de menigte
van Wynen te krygen, die men hebben wil. Daar na moet men den grondrondom
omroeren. Dit gedaan zynde moet men de Nieswortel nemen en stootenze in een
Vyzel, en strooijenze rondom den Wynstok; daarna moet men rondom die Nieswortel
leggen oude en vergane Mest, oude As, en twe déélen Aarde, gy zult aarde op de
Wortel der Wynstok doen. Men moet de Wyn, die van de Wynstok komt, op zich
zelve houden; zo gy ze bewaren wilt, dat ze oud wordt, om een lossen buik te maken,
moet gy ze met gene andere Wyn mengen. Zo gy een glas van dien Wyn neemt met
wat Water, en ’t drinkt voor ’t avondmaal, moet gy den buik zuiveren, zonder enig
ongemak.
Gy kunt dit nog op een andere wyze doen. Als men de Wyngaarden ontschoeit,
moet men enigen uittekenen, om ze onder andere Wynen niet te vermengen. Men
moet rondom de wortels bosjes zwarte Nieswortel leggen, en daar na’er aarde
overheen gojen. Als de tyd van de Wynoogst aankomt, doet men de Druiven, die
men van die wynstokken oogst, alleen leggen; en persen de Wyn op zich zelve. Doet
daar van een glas vol gieten onder uwe andere drank; en wees verzekerd, dat het u
afgang zal maken, zonder ongemak. Zie nog ’t geen op ’t Artikel medicynen en wyn
is gezegd.

Verscheiden geheimen, rakende de Wynen en Wyngaarden.
Voortekenen van een goeden Wynoogst.
Voor de Wynoogsten zult gy weten, dat men groten overvloed van Wyn zal hebben.
Zo gy met de vingers gemaklyk een Druif van den Bos trekt, en’er iet uit komt. Een
goede oogst van
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Koorn, belooft overvloed van Wyn. De regens van de Lente doen gissen, dat de
Wynen sterk zullen wezen.

De Theriakel Wyngaard.
De Ouden hebben veel werk gemaakt van den Theriakelwyn, om datze zo krachtig
tegen de Slangebeet is; en tegen die van andere venynige dieren, en niet alleen zyne
wyn, maar de gestooten bladen, in de gedaante van een Pap, op de beledigde plaats
gelegd, als ook de as van de ranken. De manier om ze te bereiden is, drie, of vier
vingeren breed van onderen de ranken te splyten, die men wil planten; en, na dat
men daar het hart heeft uitgehaald, moet men daar in de plaats van ’t hart, Theriakel
in steken; daar na’er papier om slaan, en planten het gespleten deel. De anderen
vergenoegen zich met die middelen niet. Zy stroijen ook Theriakel over de wortels.

Een afgangmakende Wyn.
De Wyngaard wordt op de zelfde wys afgangmakende gemaakt, zo men aan ’t
gespleten hout ’t een, of ander afgangmakend middel in steekt. Of zo men de wortel
besproeit met een afgangmakend middel. Let wel; dat het hout van de
Theriakelwyngaart, of die afgang maakt, welke men verplanten zal, de kracht van
de Moeder niet zal houden; te méér, dewyl de Theriakel, en afgangmakende middelen,
met der tyd hunne kracht kwyt raken.

Wyn om te slapen.
Uwe Wyngaard zal Wyn voortbrengen, die de kracht om te slapen zal hebben, zo
gy, in de plaats van Theriakel, Heulsap in de spleet, die gy in de Wyngaart hebt
gemaakt, steekt, of ’t sap van Mandragora.

Druiven zonder Kornen.
Haalt het hart uit de rank, die gy planten zult, niet uit de gantse, maar alleen uit het
gedeelte, dat gy in den grond zult steken; windt daar na dit deel, dat nat is, of ’t ent
in een Uijen; want de Uijen doet veel tot de groei van de Wyngaart. Enige raden om
’t dikmaal te gieten met water daar Benjoin in getrokken heeft, tot datze knoppen
heeft geschoten.

Om Druiven in de Lente te hebben.
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Men moet een blaauwe Druif op een Kersestam enten.

Om de Wyngaard schielyk te doen knoppen.
Men moet de ogen van de rank, die eerst gesneden is, met water vryven daar men
Salpeter in gemolten heeft, en acht dagen daar aan zal hy schieten.

Om Druiven te doen voor den dag komen, waar van de ene wit, de anderen
zwart zyn.
Men moet twe ranken nemen, waar van d’ene van de andere verschilt, en ze in tween
splyten; gevende wel acht, dat de scheur tot aan de oogen komt, en dat’er niets van
het hart verloren gaat. Daar na moet men de ene by de andere voegen, en ze zo aan
een smeren, dat de ogen dicht by den anderen komen, om malkanderen zo te raken,
dat de twe niet dan een schynen. Daar na moet men de ranken met papier aan een
winden; of met schyfjes Uijen, en ze op zo een wys planten, en dikmaal besproejen,
tot dat’er de knop uitschiet.

Om Druiven een gantse winter door te bewaren.
Men moet ze by mooi weer ontrent ten acht uren ’s morgens plukken, als de Dou
gevallen is; daar na moet men ze in Zééwater, of Pekel, met wat kokende Wyn,
steken; en ze doen op Gerstenstróó. Enigen stekenze in een Vat met Most, of in een
welgesloten Vat; anderen bewarenze in Haverstroo, na dat het is gewand, op dat men
make, dat’er geen stof op zy, zo’er stof op is. Ik ben bedrogen geweest, om dat ik
niet geweten hebbe, dat ze te voren gezift, noch stof daar aan moet zyn. Anderen
steken ’t eind van de Druif in Pik; Anderen hangenze op een plaats, daar geen lucht
komt.
wyngaardenier is een Landman, die de Wyngaarden oppast, ’t zyze hem tobehooren,
of dat hyze huurt.

De plichten van den Wyngaardenier.
De Wyngaardeniers zullen hunne goederen bewaren en vermeederen, zoze getrou
zyn in ’t waarnemen van de volgende plichten: want de Profeet Ezechiel verzekert
van zynen kant, op bevel van God, dat hy die zyne wille doet, hebben zal om te leven,
en zyn tydlyk goed te vermeerderen. Ezech. XX. 21.
I. Zo zy een groten tyd van den dag verwaarloost hebben, en ’t nodige naar hunnen
plicht niet gedaan, is ’t zonde, en zy zyn verplicht te rug te geven den verloren tyd
van ’t geen ze hebben gewonnen. S. Th. Tit. 2. 2. q. 62. Art. 4. in Corp.
II. Zo ze zich meer dagen hebben doen betalen, dan ze gebruikt zyn, zynze verplicht
weder te geven ’t geenze ontfangen hebben. S. Th. supra Art. 2. in Corp.
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III. Zo ze de Planten hunner Buren in hunnen Wyngaard hebben geleid, en de
Druiven der jonge Planten, de Staken, Stekken, of andere Boomen hebben geroofd,
zyn ze verplicht vergoedinge te doen, zo de diefstal enigszins van waarde is. Idem
supra.
IV. Zo ze de Staketzels der Wyngaarden, of andere grondscheidingen hebben
weggenomen; zo ze over hunne palen zyn geschreden, of daar over hebben laten
schryden, tot nadeel van hun Mee-
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ster, of zo ze zyn geroepen, om getuigenis der waarheid te geven, daar van niet naar
billykheid geoordeeld hebben, is ’t zonde; en zynze verplicht ’t ongelyk te vergoeden,
dat daar in imand is overgekomen. Idem supra q. 69. Art. 2. in Corp.
V. Zo ze de Wyngaarden hebben aangenomen, en niet alles daar aan gedaan ’t
geen zy verplicht zyn, en de aarde niet geroerd, zyn ze genoodzaakt de Meesters der
Wyngaarden van ’t ongelyk schadeloos te houden, ’t geen ze hem gedaan hebben,
als zy die Druyven kwalyk deden. Id. q. 62. Art. 4. in Corp.
VI. Zo zy daar alle de gruppen in gemaakt hebben, waar ontrent men met den
Meester overeen gekomen was, en de diepte daar aan gegeven, welke ze op alle
plaatzen moeten hebben; zynze verplicht het kwaad, ’t geenze door hunne achtloosheid
gedaan hebben, te vergoeden. Idem supra.
VII. Zo men ze by den dag gehuurd heeft, zy zich niet getrouwelyk gekweten
hebben, en de rangen afgestoten, terwylze in haaste werkten en den grond roerden,
zyn ze verplicht hunne Meester schadeloos te houden. Idem supra.
VIII. Zo ze de Wyngaarden langer dan behoorde gesneden hebben, als zy ze hebben
gehuurd. Dit bederft de wyngaard, en maakt, dat hy zo lang niet duurt.
wynmaand. October is de tiende maand van ’t Jaar. Zy heeft 31 dagen. De Zon gaat
in de Scorpioen den 23dag van de zelfde.

Wat winst’er in Wynmaand is te doen.
Alle Boter Kaas en Eijeren, die men in die maand nog krygt, moet te Markt worden
gebragt.
De Vader des Huisgezins moet dan met zyn Véé te Markt gaan, dat hy den winter
niet wil overhouden.
De Vruchten willen in deze maand wel aan de man: men heeft dan Messire pau,
Bergamot, le petit Oin, le Adote, de Dauphine en andere Peren, Gezegende Peren,
Gisamberts Saffraanpeer, Beuréés, Poire Sinjoor, en allerlei soorten van Winterperen.
Men kan’er dan geld van maken, en hoeft dan niet te droomen van ze in den Oven
te dróógen. Alle de Vruchten worden beter raau, dan op ene andere wyze verkocht,
op enige Pruimen na; waar van men Prunelle kan maken. Men moet niet vergeten
in deze maand Razynen in den Oven te laten drogen; en die zorge raakt de Moeder
des Huisgezins, dieze wel verkoopt, als de Kersmis is gekomen. Zo de Wynoogst
tot die maand duurt, moet men die zorgen te bewaren, om de Druiven te snyden, en
zyne Wyn goed te maken.
Somtyds heeft men nog Aalbessen, enige Persiken en Pruimen, Vygen en Druiven,
als Katalonier, Stinkert, Frontenjak, Frankendaler en Tokkajer.
Men heeft in die maand nog vele soorten van Appelen, ook Okker- en Hazenoten,
welker laatste bolsters tans droog zyn.
Men heeft nog Peulen en Erreten, gele, witte, Suiker, Scorsonere, Sassefei,
Chikorei, Beet, Pieterseli, en Mierediks-wortelen, Bloem-, roode-, en andere-Kool;
Seldery, Andivie, Jonge Spenasie, Kervel, Zuring.
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Wat een Bouman te doen heeft.
Men oogst nog in deze maand Wyn; zo dit zo is, moet men zich gereed maken om
Druiven te snyden, en Wyn te maken gelyk ’t behoort. De Vader des huisgezins
vervolgt dan met het zajen van Koorn.

Wat aan ’t Tuinwerk is te doen.
Men bedekt tans d’aardvruchten, die de koude niet velen kunnen, of bergtze in huis,
of in ’t Oranjehuis, of warme Kassen; tans moetmen dierhalven zien, of alles daar
toe in staat zy.
t Is tans tyd de wintervruchten, die beginnen in stil weder te vallen, af te plukken.
Vruchten, die overryp zyn, duren niet lang, en zyn niet durabel.
Zo haast de bladen der Boomen zyn gevallen, mag menze verplanten.
Tans bergt men d’Oranjeboomen, Myrte, Jasmyn, in huis. De Ananassen brengt
men uit de Rund na de Stookkaas over, een dag, of tien in October; ten zy men ’t om
veel regen en weinig zonneschyn, al in September had gedaan.
t Is den vyftiende dezer maand de beste tyd om Bloembollen, enz. die men niet
dekt met glazen, in d’aarde te leggen, als Tulpen, Hyacynthen, Trosnarcissen,
Anemonen en Ranunkels.
Men doet nog ’t zelfde genoegsaam; als in September. Men bereidt vooral de
Celeri en de Cardons. Men zaait vele Wintersaladen. Men zaait Winterspanasie en
Winterkervel.
Als ’t niet vriest, laat men tans by dag de glazen open, en sluitze by nacht, tot dat
men ze daar na dicht maakt. Men zet de potten van Tuberozen opzyde, omze te laten
uitdruppen, en maken, dat de Bollen niet verrotten.
Men plant veel Wintersla op een luw plaatsje, om vroege kroppen te hebben, vyf,
of zes duimen van den andere, daar komen’er genoeg om, zo datze niet te dicht staat.
In deze maand moet men sterke en vochtige gronden voor de laatstemaal roeren,
om ’t onkruid te doen sterven, en den Thuin ’s winters niet vuil te hebben, en de
waters wel te doen afloopen.
Men kan nog in een warm hoekje zajen, of op een Mistbedde: maar men moet ’s
nachts dekken; ook zaait men nog, en plant het geen men in September zaaide.
wynoogst; is het verzamelen der Druiven, of de tyd wanneermenze inzamelt. Men
gebruikt dit woord, om de Druif en de Wyn te betekenen, die in de Kuip is.

Toebereidselen om de Wynoogst te beginnen.
Als de Wynoogst nadert, moet men na de Kuipen zien, Tonnen opdoen, die wel
gekuipt zyn, en maken
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Vlootjes te hebben, om de Most te drogen. Zie daar de voornaamste dingen waar van
men moet voorzien zyn. Men moet ook Korfjes hebben, Mandjes, Snoeimessen,
Schoppen, en Ryven. Eindlyk zal men de Kelder reinigen.

De tyd der Wynoogst.
De zekerste regel, die men voor de Wynoogst kan stellen, is de rypte der druif. Dit
gebeurt somwyl in September, en somtyds in October, naar ’t land en de lucht, daar
de Wyngaarden zyn gelegen.
Om zeker te weten, dat de Druif zyne rypte heeft gekregen, moet men met het oog
de rypte kunnen kennen aan de kleur, ’t zy ze rood, blaau, of wit moet zyn; de smaak
moet’er ook van kunnen oordeelen; als ’t waterzoet, een fyn verheven
Suikerachtigheid heeft.
Na dat men aan die tekenen de volmaakte rypheid der Druif heeft leeren kennen,
begint men te oogsten. Men kiest daar moje dagen toe, zo men kan. Maar is ’t een
slechte herfst; en heeft men niet dan regenachtige dagen; moet men ’t zo goed doen,
als men kan.
Men heeft in de herfst dikke misten, die de Druif nat maken, dan moet men wagten
tot dat de Zon deur schynt, en ze opdroogt; want die vocht vermindert de kracht en
deugd der Wyn.

Hoe men de Druif snydt.
Men is gewoon op enige plaatsen de witte en blaauwe Druif elk alleen te leggen; om
de Wyn eveneens te doen zyn. Op andere plukt men ze onder een, of ’t kan zyn, dat
men in een stuk van de Wyngaard ze deureen snydt, en op een ander ze alleen legt.
Die goede Wyn willen hebben, dragen zorg, datze goede onder kwade Druiven
niet mengen; en hebben gedurig zorg om te bevelen, dat men de soorten op zichzelve
legt, om ook slegte Wyn voor de huisbedienden te hebben.
In heete jaren, als de Druiven deurblaau zyn, en derhalven best, om rode Wyn te
maken, dragenze zorg, dat zo dra de Wyn in de Kuip is, welke aan de voet der
Wyngaard is, datze ze treden; en’er daarna met de hand zo vele bossen uithalen, als
zy kunnen. Men weet hoe veel dit doet tot de deugd van den Wyn, die een weinig in
de Kuip moet blyven, om kleur te krygen.
Op enige plaatsen treedt men de Druiven in de vaten in de Wyngaard gebragt; op
andere plaatsen brengt men ze uit de Wyngaard, zonder treden. Op andere plaatsen
doet men ’t beide.

Wat gedrag men de Mans en Vrouwen, die werken in de Wynoogst, laat
houden.
Luiden van aanzien moeten zien ’t stuk zo te besturen, datze zich gedragen

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

I. Op ene wyze, waar door God in hunnen arbeid verheerlykt wordt. 2. Dat men
geen ongeschikte deunen zingen, of woorden gebruike. 3. Niets ergerlyks doe. 4. Zo
men in de Wynoogst ’t volk te slapen legt, dat men Mans en Vrouwen niet byeen
legge; al was ’t schoon dat imand zyn eigen Vrouw by zich had. 5. Men moet ’s
morgens en ’s avonds het gebed doen, gelyk voor en na ’t eten. 6. En zo ’t begint te
regenen, of ’t mist, en men daar door niet aan ’t werk kan geraken, moet men iet
goeds doen lezen; en zyn’er, die daar toe zich niet laten vinden, mogenze elders gaan.
wijnruit, Ruta. Zie de soorten van dit kruit in Hubners Kunstwoordenboek, op ’t
Woord RUTA. De gemeene is een Plant, in de Geneeskunst in veel gebruik, die
verscheiden takken schiet, ter hoogte van twe, of drie voeten, met vry kleine
rondachtige bruingroene, met een wit waas overtogen bladen, die scherp en stekende
zyn.
Deze Plant is goed voor de Moer, Maag en Hart, voor ’t Hóófd, Wonden,
Scheurbuik, Wurmen, en Windbrekende. Zy is goed voor Vrouwen en Meisjes, die
de Stonden zyn kwyt geraakt. Een glas witte Wyn, waar in een vingergreep verse
Wynruitbladen zyn getrokken, of een dragma gedroogde tot poejer gestooten, herstelt
gemeenlyk de Stonden; en bedaart de Moerdampen. Als mede Wynruit met Hysoop
in Wyn gekookt, voert het zelfde uit. Men neemt het afziedsel tot een glas vol, gelyk
boven.
De Olie van Wynruit wordt voor de Moerdampen zeer geprezen. Men maakt van
de bladen van die Plant een Conserf, een gedestilleerd Water, en een Azyn tot het
zelfde gebruik.
De Conserf en de bladen van Wynruit zyn goed voor d’onverduwelykheid. De
Italianen gebruikenze voor een Slaadje. Twe lepels vol Wynruidsap, met een goede
Wyn gemengd, in een besmettelyke ziekten gebruikt, is voor een kwade lucht zeer
goed. Men kan meer nemen, zo ’t de nood vereist; derhalve twemaal op een dag, ’s
morgens nuchteren en ten drie uren, of vier uren na de middag. Sterke Wynazyn,
waar in Wynruitbladen zyn getrokken, en daar by gedaan Beteuni, en Pimpernel,
Jeneverbeijen, en Neuten; Lookbolletjes en wat Kamfer is ten zelfden einde goed.
Men geeftze tot een lepel vol. Een once Wynruitsap, met half zo veel Honig van
Zééajuin, geneest vallendeziekte. De bladen met den vinger gevreven, en den Zieken
in de neus gestoken, doet hem dikmaal uit dit toeval by zich zelve komen; en de
trekkingen bedaren. Kinderen, aan de koude Klieren onderhevig, worden genezen
met twe, of drie oncen sap van zuivere Wynruit, ’s morgens nuchteren te laten nemen;
drie, of vier bladen met Brood genomen; en daar mede lang aangehouden, doet het
zelfde. Men maakt een gorgelmiddel, voor de Scheurbuik, en de Kinderpokken, met
het afziedsel van Wynruitbladen, dat uitnemend is. Men kan’er ook d’oogen mede
betten. Kottoen met Olie van Wynruit doordrongen, op den buik van kinderen gelegd,
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geneestze van de Wurmen. Men neemt’er ook verse Wynruit toe, die eerst gestooten
is. Zo men ’s morgens nuchteren ze enige lepels van ’t gezuiverd sap daar van geeft,
en daar onder water doet van Paardebloemen en Scordium. De Olie van Wynruit is
ook goet voor de Kolyk. Men geeft het met het afziedzel van de bladen, welke men
ook aan pap op den buik legt. De Olyven-olie, waar op de bladen en ’t zaad van die
plant zyn getrokken, is voor ’t zelfde ongemak. Men geeft het tot een lepel vol in,
tot drie lepelvollen in een darmspoeling.
wynsteen. ’t Is een zout, dat in wynen komt, en aan de wanden der Vaten vast groeit.
De Wynsteen heeft het Druivennat tot Vader, en de werking tot Moeder, en ’t Vat
voor de Lyfmoer. Mompeljierse Wynsteen, wykt voor die van Duitsland niet: want
de deugd van de Wyesteen komt veel eer van herhaalde Wynsteen, welke verscheiden
nieuwe wynen, gedurende enige jaren, gemaakt hebben, dan van den grond, of de
lucht, waar in men de wyn heeft vergaderd. De Wynsteen is een aaneengegroeide
stof, uit de zure deeltjes van den wyn bestaande, die zo veel fyne vluchtige deelen
met zich vereend heeft, als zy kan vervatten, en men malkander maken een dicht en
Christallyn lighaam; dat zich aan de wanden, en aan den bodem van ’t Vat vastzet,
dat zich van de wyn en van de moer, door werken heeft gescheiden.
Als men de Wynsteen in een Weerslagoven tot kalk toe verbrandt, maakt met het
zout van Wynsteen.
Neemt raauwe Wynsteen, stootze en windtze in een papier, steektze onder gloejende
kolen, laatze tot een witte kalk verbranden, haalt’er het zout uit door een loog. Zie
zout, en zuiveren van zouten.

Wat krachten Wynsteen-zout heeft.
’t Zout van Wynsteen is een weegzout, waar mede men slymen ontbindt, daar de
verstoppingen van veroorzaakt worden. Men gebruiktze om Senne te verbeteren, en
maakt, dat men daar gene snydinge van heeft. Men geeft het in van 10 tot 30 grein
in Vleesnat, of in een verslappend aftreksel. Van Wynsteen maakt men ook een
aftreksel van groeizame dingen.
Hoe men ’t Kristal van Wynsteen maakt, zal onder ’t woord zout te zien zyn. Zie
zout en zuiveren.
Met de Kristal van Wynsteen neemt men Verstoppingen weg, en zuivert den buik;
men geneest’er de derdendaagse Koorts, Aamborstigheid, Waterzucht mede. Men
geeft het in Vleesnat, of in een bekwame vocht van een tot drie dragmen. Men moet
de vocht, waar in ’t gemengd wordt, heet drinken, anders zullen de deelen bezinken
en maken, dat menze niet kan innemen.
’t Groeizout, wordt van een deel vastzout van Wynsteen gemaakt, en twe deelen
Kristal van Wynsteen. Als dit fyn is gestooten, en met twe oncen Zout van Wynsteen
gemengd, en vier oncen Kristal van Wynsteen; doet men dit in een verglaasde pot;
waar in anderhalf pond water is gedaan, kookt dit zagtjes een klein halfuur met
malkander. En de pot van ’t vuur zynde genomen, laat men ze koud worden; door
een papier lekken, en eindlyk tot droog zyn toe uitdampen. Dan vindt men op den
grond een Tartarus Solubilis, of Groeizout, ’t geen zeer wit is. Dit middel is goed
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voor kwade gesteldheden, en voor alle verstoppingen, zy zet zachtjes af. Men geeft
het van een half dragma, tot een half once; men smelt het in een water, of vleesnat.
Men gebruikt de Tartarus Solubilis ook, om uit de Rabarber een treksel te halen,
Dus doet het ook ontrent andere buikzuiverende dingen. Zy komt onder de Stroop
van Rhabarber, welkeze krachtiger maakt.
Men maakt de deurdringende Wynsteen, Tartarus Fusibilis geheten, van ’t
Wynsteenzout en Brandewyn. Men legt eerst witte Wynsteen, en bossen van
Wyngaardranken deur een, en steekt’er van boven den brand in. Men laat het tot
omlaag toe afbranden. De Wynsteen die dan, tot kalk gebrand, gevonden wordt,
wordt in Brandewyn gedaan, en gesmolten zynde deurgelekt, daar na moet men op
het Wynsteenzout gieten goede Brandewyn, zo dat hy’er een duim boven op staat.
Daar na moet men’er het vuur in steken; en laten het verbranden. Dit geeft een zo
deurdringend Wynsteen-zout, dat men het op een stuk gloejend Yzer gojende, het
gants deurdringen zal; en daar een witheid zal aan byzetten, die na zilver zal zwemen.
Olie van Wynsteen, is zuiver Zout van Wynsteen, dat in een Kelder door de vocht
is gesmolten; ’t is derhalven niet minder dan Olie, maar een gesmolten Loogzout.
Gekoperroodde Wynsteen, of Tartarus Vitriolatus, is een Olie van Wynsteen, waar
onder de gerectificeerde geest van Vitriool allengskens is gegoten, en welke twe
vochten een grote opvlieging gedaan hebben.
Gefolieerde Wynsteen, is een Wynsteen met gedestilleerde Azyn bereid, die aan
witte bladen is gemaakt.

Y.
ypen, Olmen en Hersleer, welke ook Korkyp geheten wordt, om dat de bast zulke
diepe kerven heeft, zyn drie soorten van Boomen, die alle drie uit Olmzaad
voortkomen. De Olmen zyn echter de minste, de Ypen de meeste, die’er uit
voortkomen. Dewyl dit dus onwis gaat, worden deze soorten van Boomen meest van
Inleggers voortgeteeld: maar met dit onderscheid, datze niet worden aangebonden.
Na datze ingelegd zyn. en een jaar gegroeid hebben, wordenze by den grond
afgesneden, om dus met meerder kracht te groejen.
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De Olmboom wordt de grootste van deze drie soorten, en schielyk dik: maar ’t hout
is zo vast niet gesloten. De bladen daar van zyn groter, ronder, minder spits, en
bruinder van kleur. Men heeft een bruin soort daar van, welker bladen bruinder zyn,
en de bast licht. De Uitloopen van de wortel der Olmen zyn Ypenboomen.
Ypen, van enigen roode Olm genaamd, om dat het hout ros is, groejen zo dik noch
schielyk als de Olm. De bladen zyn zo groot niet, breder van groen, en smalder en
spitzer dan die van Olm. ’t Hout is harder, vaster, meer gesloten, en in ’t verkoopen
meer waard.
Hersleer is een Ype die weinig groeit. Dit soort is een onderblyfsel, en brengt veel
Sypelaar, of zogenaamde Pissers voort. ’t Hout is nog harder, vaster, en meer geld
waard.
De Olmen kunnen ’t best tegen wind uithouden, en zyn daarom dienstig om luwte
voor Boomgaarden te maken, en meer waard dan Populieren en Wilgen, welke laatste
echter best wind breken, om datze tajer zyn; waaromze tot Buitenmanteling best zyn.
Ypen zijn best tot hooge Scheerheggen, die men van onderen af opscheert: maar
Hersleer kan met zo veel voordeel niet geplant worden, als de Ype, of Olm, die
krachtiger aandikken. Hersleere Ypen maken magere Heiningen, en derzelver houtige
kurk-uitwassen, maken misstand.
De Ype is, om deszelfs vastheid, een goed werkhout. Men maakt’er Molenstanders,
grote Affuiten voor zwaar Kanon, en Wagenmakers werk van. ’t Is zeer goed en heet
Brandhout. Men houdt van de doorgebrande stukken gerekend, zo wel vuur, als van
Turf.
yskelder is een plaats, die zo koud is, en onder den grond, dat men’er Ys des Zomers
in bewaart.
yzer is een der zeven Metalen, dat zeer hard is, moeilyk te smelten is. ’t Draagt in
de Geneeskunst, of Scheikunst den naam van Mars. ’t Bestaat uit een Vitriolies zout,
verdikte Zwavel en aarde, en dit mengsel is hier zeer kwalyk onder een. Men heeft
het op zeer vele plaatsen van de wereld; en in Europe behalven in Zwede en
Muskovien, in Duitsland, Luikerland, Bourgogne en Normandie. Na dat men de
Yzer-erts gewassen heeft, laat men ze in een Smeltoven smelten, dektze met Kolen
en Keisteenen, welke een soort van steen is met zwavelachtige kalk, gevonden onder
de Yzer-erts, en die veel doet omze licht te smelten. Als het dus gesmolten is, giet
men ’t in de Vormen. Dit noemt men Giet-yzer.
Men zuivert dit Yzer, als met ’t voor een twede reis laat smelten, en ’t wakker met
een yzere Staaf omroert, als ’t begint te smelten. Daar na smeedt men ’t op een
Aambeeld, om het in staat te stellen om de Vyl te velen.
Men krygt het Yzer, in verscheiderlei gedaante van de Yzerhutten. Luikerland,
Zoerland, en Zwede geven Yzer, en het laatste geeft het beste en taaiste Yzer.
Men krygt het Yzer aan platte Staven, aan ronde Roeden, of Trek-yzer, en aan
vierkante Staven; welke elke hunne byzondere namen hebben.
Men onderscheidt het goed van kwaad yzer, aan ’t breken en smeden.
Zo gebroken yzer’er zwart uitziet, is ’t zacht en handelbaar: maar gemeenlyk assig.
Zo ’t bruin graau is, of wat na den blanke en wit ziet, is ’t harder en brosser: maar
voor grote werken best. Zo ’t grof van grein is, en ’t gebroken ten deele blank, ten
deele zwart, of graau schynt; zal ’t zo goed om te smeden als vylen zyn: maar zo ’t
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grein te helder is, deugt ’t yzer niet met al. Zo ’t yzer fyn en vast van grein is, als of
’t was staal; is ’t zagt, en wil ’t in de koude wel buigen: maar ’t is niet gemaklyk te
vylen, of souderen. Men gebruikt het voor Land- en Tuinbou. Men heeft geen beter
yzer, dan daar men noch tekenen, noch scheuren, noch klooven in vindt.
Wat het smeden belangt, ’t smedig yzer is bros in de koude; en in tegendeel ’t yzer
dat hard is om te smeden, zal zacht en buigzaam wezen als ’t koud is.
Van ’t Yzer wordt ook Blik gemaakt, deur vertinnen.
Gelyk de Yzers van verschillende Landen in aart onderscheiden zyn; zo verschillen
die, welke in Vrankryk gevonden worden. ’t Yzer van Nivernois is zacht en goed
om Degens, en Loopen van Snaphanen en Pistolen te maken. Zo is ook dat van
Senouche. Vibrai geeft ’t geen vaster is. Dat van Bourgogne is matig zacht.

Krachten van Yzer.
De Geneeskundigen hebben ’t in gebruik, enz. De openende Saffraan van Mars, of
Yzer, opent de Verstoppingen van de Lever, en Milt; en is derhalve goed voor de
Geluwe, Waterzucht, en voor ’t achterblyven der stonden. De Crocus Martis
adstringens, is goed voor Zaadloopen en Leverloopen. De roest is oorzaak dat de
Vrouwen niet bevrucht raken. Zy stopt ’t bloeden. Met Wynazyn gemengd, neemt
het de Puisten des lighaams weg, de verzweringen der Winkbraauwen. Water daar
gloeijend Yzer in gedoofd is, is goed voor bloeden, voor galachtigen, enz.
Men maakt van ’t Hamerslag veel gebruik: maar in de Geneeskunde wordt’er
enige bereiding toe vereist. Want daar komen reeds kolen onder, welke men om te
gloejen gebruikt. Men geloofd, dat de Hamerslag een soort van schuim van ’t Yzer
is.

Hoe men de Haverslag gereed maakt.
Men stootze en wastze, en droogtze.

Wat kracht de Hamerslag heeft.
Men geneest’er Verstoppingen mede, en de bleke kleuren der Meisjes. Men geeft
van een halfscrupel tot twe.
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Hoe men van Yzer Staal maakt. Zie staal.
’t Yzer wordt door hoorns en klaauwen van beesten gezuiverd. Deze klein gemaakt,
en met houtskool van ligt hout gemengd, dat gestooten is, worden met de yzere
Staven aan lagen gelegd, in ovens daar toe met voordagt gemaakt. Het branden daar
van maakt het tot Staal. Hier uit is af te nemen, dat er tussen Yzer en Staal geen groot
onderscheid is; en dit alleen in een meerder, of minder zuiverheid bestaat. Men moet
in de Medicynen ’t zuiverste, dat is, het Staal gebruiken.
Men heeft’er die Staal den naam van Chalybs willen gegeven hebben. Chalibone
ene Stad in Assyrie zoude daar aan zynen naam hebben medegedeeld. Men maakt
daar ’t beste Staal. Dat van Damaskus komt wint de loef van alle de andere.
Damasceense Zwaarden kunnen anderen wel deurhakken; en Japanse, wil men, zyn
nog beter.

Hoe men Yzer in Staal verkeert.
I. Neemt honderd en twintig pont Yzer, dat zagt is, legt het in een Oven, die wyd is
van onderen, en naau van boven, waar in een Asgat is, en verscheiden luchtgaten.
Neemt met dat Yzer twaalf ponden Houtskolen, en kolen van Wilg, die in ’t water,
of pis zyn gedoofd, gestooten en door een grove Zift geloopen. Doet daar tien ponden
poejer van gebrande Koeje-hoornen by, die gestooten en gezift zyn. Neemt ook oude
Schoenen gestooten met Granadehout en Schillen, gebrand op zich zelve, van elks
drie ponden. Men moet’er om doen ’t hevigste vuur, dat men kan maken, twemaal
vier en twintig uren lang: waar na men zal vinden honderd ponden goed Staal.

Hoe men roest van yzer krygt.
Weekt het Yzer in Wynsteen-olie, die gesmolten is, en schuurt daar na ’t yzer.

Om yzer zacht te maken.
Zet in een kleine aarden Pot, of in een Lepel, twe oncen en een half Spaans groen,
twe oncen gemeen zout, Wynsteen een half once: mengt het met den andere, twe
nachten in een heldere lucht, dan zal ’t in water veranderen, en legt daar uw Yzer in.

Om yzer blank te maken.
Neemt zo veel levende Kalk als Ammoniakzout; roert het deur water; laat het Yzer
gloeiend worden, en steekt het in dit water.
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Om van Yzer Zilver te maken.
Laat Yzervylsel en poejer van Realgar smelten. Neemt daar van een once, met een
once Koper, en zo veel tin: smelt het met den andere; doet het in de Kroes, dan zal
men een once fyn Zilver hebben.

Om Yzer blank te maken.
Neemt Rogge-zemelen naar welgevallen, kookt ze een walm, of twe in Wynazyn,
en wat waters op. Doet daar ten eerste uw zwart Yzer in. Hebbende daar na uw
Vaatwerk van ’t vuur genomen, Stopt men ’t toe, en laat het drie dagen en drie nachten
weeken. Na dien tyd haalt men ’t Yzer’er uit, en schuurt het met de Zemelen, waar
mede ze geweekt zyn: daar na doet men’er nog wat vet over, waar na men ’t in water
laat weeken, waar in Ammoniakzout is gesmolten. Als ’t’er uitgehaald is, laat men
’t afdruipen; en daar na, vryft men ’t met Roggezemelen.

Om in vyf, of zes uren een yzer, dat een arm dik is, te breken.
Bruineer ’t midde van de Staaf met gesmolten Zeep, zuivert daar na met een draad
de plaats daar gy ze wilt breken. Neemt daar na een Spons in brandend Water van
drie kookzels nat gemaakt, en legt het rondom ’t Yzer.

Gebruik van Staal in de Geneeskunst.
Men gebruikt het Staal in de Geneeskunst: maar men moet het naar de Scheikunst
bereiden, zal men’er de grootste krachten van zien. Dus krygt men Crocus Martis,
of Saffraan van Mars, om dat het zo geel, als Saffraan is.
Men maakt het gemeenlyk door behulp van vuur, naar de Scheikunst.
Maar men bereidtze in de Apotheek van Staalvylsel, dat men in Wynazyn wast,
gelyk de Arabers raden. Dit laat men op een heete steen drogen, of in de brandende
zon. Dit Vylzel zynde gedroogd, vryftmen ’t, na dat men ’t gewassen heeft in
Wynazyn. Daar na doet men ’t gelyk te voren drogen, of men herhaalt het tot
zevenmalen toe.

Krachten van Staal naar de gemeene bereidinge.
Dit versterkt Lever en Milt, ’t opent de ingewanden, en dus is ’t goed voor die bleek
zyn.
De krachten van de Saffraan van Mars zyn naar de soorten; of zy is
samentrekkende, of openende: Maar behalven het bereiden van de samentrekkende
Mars, behoeft men deze niet te mispryzen. Men steekt een staaf Staal, of enige kleine
stukken Yzer in een Weerslag-oven den tyd van twaalf uren. Daar na neemt men
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’t’er uit, laat het koud worden, en men veegt’er de poejer, die’er aanhangt, met een
Hazepoot af.
Men neemt ook een halfpond gewassen Staalvylsel, en legt het op een yzer plaatje
in een pot, en laat het den tyd van twe etmaal in een Weerslag-oven. Als het daar uit
is genomen, doet men ’t den tyd van tien, of twaalf uren in Welwater, en laat het
daar in een gantsen dag trekken. Daar na roert men ’t hard, en giet het troebel water
daar
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af, en iaat het enige uren bezinken. Daar na laat men ’t deut een papier lekken; en ’t
geen men dan op den grond vindt is de Saffraan van Mars, die fyn is, en
zamentrekkende.

Krachten van de Saffraan van Mars.
Men versterkt daar de vaten mede, die te zwak zyn geworden; gelyk de Maag, in een
Spys loop; de darmen, als’er afgang, of rode loop is; de Lever in de Leverloop. Dus
doet men ook als de Stonden te veel zyn; als’er witte vloed is, en Speenen: maar men
moet het niet gebruiken, dan na algemeene middelen.
Men geeft’er van in, van een half tot een heel scrupel in een goede vocht, of met
Conserf van Rosen.

Hoe men de openende Mars maakt.
De openende Mars maakt men van Staal, in een Weerslag-oven gloejend gemaakt,
en steekt daar tegen aan een stuk Zwavel, en houdt het boven een Emmer met water.
Dit Staal smelt ten eerste, en valt met de Zwavel in ’t water, waar in men ’t naderhand
aan klompjes vindt, die aan stuk te vryven en te stooten zyn.
Deze klootjes stoot men naderhand zeer fyn; en doet daar zo veel Zwavel by, die
ook gestooten en gezift is. Men mengt het met den andere, en legt het op een yzeren
plaat, of in een aarden pot. Dit zet men twe etmalen in ’t vuur van een Weerslag-oven.
Daar na is ’t van een Violettekleur geworden. Dit moet weder fyn worden gestooten,
en daar op gedaan Fonteinwater, ter hoogte van zes vingeren breed. Men roert het
alles met den andere, en doet het geroerde water in een schoone pot, en laat het enige
uren bezinken. Daar na giet men daar ’t klare water af, en doet het op den eersten
droessem, roert dat als te voren, en giet het weder af; en herhaalt dit verscheiden
malen; dan zult gy krygen, of hebben op den grond een ontastbare poejer. Daar na
moet men het troebele water laten uitdampen; en men zal hebben de openende Mars,
met zyne Vitriolise geest, en welke gekregen is na ’t verbranden tot kalk, en
verscheiden wassingen en uitdampingen.

Krachten der openende Mars.
Deze Mars is goed voor hardnekkige verstoppingen van ’t Darmscheel, Lever en
Milt; zy geneest de bleke kleur, en de opstopping der Stonden.
Men geeft’er een halfscrupel van met ene bekwame vocht in, of men doet het in
een Slikbrokje, Conserf, of Tablet, lettende op d’omstandigheden voor ’t gebruiken
van algemene middelen, en ’t duren naar de grootheid der kwale, die ze somtyds
doet een week, ook twe drie gebruiken. Men moet gaan wandelen, na dat menze een
uur, of twe in genomen heeft gehad, en daar op enige lepels van een openende vocht
te hebben genomen, als menze tot een brok inneemt.
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Andere manier van openende Mars te maken.
Neemt zo veel vylsel van Staal, als gestooten Zwavel, mengt het onder een, en
hebbende daar met water een deeg van gemaakt, laat het gesten in een aarden pot
den tyd van 4, of 5 uren. Hebbende ze daar na in een aarden pot op een groot vuur
gezet, en de stof met een yzeren Spatel omgeroerd, om dat’er de vlam niet in raken
zoude, en de Zwavel verbranden, en zwart worden, zult gy den tyd van twe uren een
groot vuur houden aan den brand, en gedurig de stoffe roeren, die van kleur
verandegeren, en die van hoogrood aannemen zal. Als ’t is daan zal men de stof laten
koud worden, en bewarenze ten gebruike; als boven. Men kanze van vyftien greinen
tot een dragme innemen.
Let wel. Als men twe pond Staal heeft zal men hebben, als ’t gedaan is, twe pond
en acht oncen Saffraan; waar ook van daan deze vermeerdering mag zyn gekomen.
Anders. Bewaart van tyd tot tyd het roest, dat van yzeren platen komt, wast het
wel, zet het in daau en droogweer, tot dat gy genoeg van die roest hebt, die ros zal
zyn, en van geur en reuk roestachtig zal wezen. Gy zult het gebruiken als boven.
Men geeft het van tien grien tot twe scrupel; of in koekjes, of afgangmakende pillen.
Deze manier van doen is de beste van allen.

Hoe men de Saffraan van de samentrekkende Mars gereed maakt.
Wast van de beschreven openende Saffraan van Mars zo veel in Wynazyn, als u
behaagt, en laatze telkens een uur trekken. Doetze daar na in een pot, of op een tegel,
verbrandtze tot kalk op een groot vuur een uur vyf zes; laat het dan koud worden, en
bewaart het ten gebruike.
Dit bedaart het Bloedbraken, de Buikloop, de Stonden, die al te veel komen, de
bloedende Speenen, en de al te groote ontlastingen, hoedanige ze ook zyn mogen.
Men geeft ze in koekjes, of afgangmakende pillen; van vyftien greinen tot een dragme
neemt men ’t in.

Vitriool, of Zout van Mars.
Doet Brandewyn en Engelse Vitriool, van elks evenveel in een yzeren pot, zetze een
tyd lang in de Zon, en daar na’er buiten zonder roeren; dan zal zich de vocht met de
Mars verenigen, en gy zult een Zout hebben ’t geen gy zult laten drogen. Daar na
zult gy ’t van de pot nemen, en bewaren ’t in een welgesloten glas, om ’t voor
verstopping te gebruiken. Men geeft het van zes greinen tot een scrupel, in een
Vleesnat, of andere dienstige vocht.
Als men de vocht niet kan in de Zon zetten, zet men ze maar op een Stoof, of plaats
die heet is; dan voert men ’t nog schielyker uit. Men moet een nieuwe yzere pen
nemen om dit te doen. En heeft men die niet, moetze wel schoon worden uitgedaan.
Twe oncen Brandewyn, en zo veel Vitri-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1411
ool-olie, geven vyf oncen Zout van Mars. Men maakt het binnen den tyd van een
dag, of anderhalve, of twe dagen als ’t Zomer is; maar ’s Winters heeft men’er zes,
of zeven van doen.
De krachten van dit Middel zyn groter dan die van de Saffraan; waarom men’er
ook minder van ingeeft.

Wat’er in de bereidingen van Staal staat aan te merken.
De bereidingen, welke door vocht geschieden zyn ver beter, dan die men in substantie
gebruikt. Onder deze vindtmen’er gene beter, noch heilzamer dan de Wyn, waar in
men Staalvylsel doet; waarom hy den naam van Staalwyn draagt. Men geeft’er vier
oncen van ’s morgens nuchteren, en ’s avonds een uur, of vier na ’t eten in een
openend afziedzel. Men kan ’t ook, in water getrokken, een Zieken in geven. Dietwe
Staalvochten zyn goed voor opgestopte Stonden, en alle soorten van verstoppingen.
Die zwak van maag zyn, doen een lepel Staalwyn in elke lepel. Men heeft een Stook
kundige, die den Wyn boven Tinctuur van Mars stelt, die met Wynsteen wordt
gemaakt: maar hy houdt meer van de Tinctura antiphthisica Anglorum, dan van de
Staalwyn, zo men Bloedspuwen moet genezen, of Longen Bloed-verzweringen. Die
Tinctuur wordt van de Bladaarde van Wynsteen, en de Vitriool met Mars, dooreen
gestooten, gemaakt, en in Wyn getrokken, die daar ros van wordt.

Om Staal zacht te maken.
Neemt een klomp Klei, of een stoffe, waar van men Fornuizen maakt, maaktze
kneedbaar met water, en daar een gat in, om daar uw Staal in te leggen. Legt daar
rondom een duim dikte Mensendrek. Doet daar na ’r gat weder toe, en legt’er rondom
kolen, en maakt het gloejend; laat het daar na koud worden, en uw Staal zal zo zacht
als Lood zyn.
Men heeft’er die om Staal zacht te maken, ’t doen gloejend worden, en daar na
enige reizen dooven in een mengsel van Pis, Ossegal, en sap van Netelen; van elks
evenveel.

Om ’t Staal hard te maken.
Steekt uw Staal, na dat gy ’t hebt gloejend gemaakt, in een water, ’t geen uit vier
oncen Koolstronken, en vier oncen Aardwurmen, en twaalf oncen halfgedroogde
Rapen bestaande, met malkander gestooten, en met een Helm gedestilleerd hebt.

Om kleur aan ’t Staal te geven.
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Polyst het eerst met een zoete Vyl; bruineert het met een Bruineeryzer. Maakt het
daar na onder gezifte as heet. Als het daar in verscheiden kleuren heeft gehad, zal ’t
eindlyk een waterkleur krygen. Deze moet het houden. Haalt het’er dan uit, anders
zoude het ze verliezen.

Om op yzer te graveren.
Laat uwe Plaat heet worden, besmeertze met het volgende, en schryft daar in met
een naalde, ’t geen gy wilt.
Mengt twéé deelen Loodwit, onder drie deelen wit Was;
Anders. Neemt Zout Ammoniac en gemeen Zout, Koperrood, Spaansgroen, en
sterke Wynazyn ondereen, van elks evenveel, doet het koken. Als het door een doek
is geloopen, giet het op uw Staal, en laat het’er een half uur op.
Anders. Neemt sterke Verjuis, laat’er Aluin in smelten, die gestooten is, doet’er
by wat gedroogd zout, dat poejerfyn is; als het deur een doek geloopen is, kunt gy
’t gebruiken.
Om Staal te vergulden. Zie vergulden. Om ’t te Solderen. Zie solderen. Om ’t
voor roesten te bewaren. Zie roest. Om ’t te temperen. Zie temperen.
yzerdraat is een yzer, dat door een gat van een stalen plaat getrokken, de gedaante
van draat heeft.
yzerkruid. Verbena in ’t Latyn.
Beschryving. ’t Is een plant, waar van de steel, anderhalve voet hoog groeid, hard,
hoekig en wat ruw is. De Bladen zyn langwerpig en diep gekorven; de Bloemen zyn,
als een Leeuwenbek, klein, blaau en somwyl wit, zy komen aan lange fyne staarten;
de Zaden zyn in een huisje aan vieren by een.
Plaats. Men vindt dit kruid op onbeboude plaatzen, gelyk by hagen, muren, en
langs wegen.
Eigenschappen. Het Yzerkruid is verdunnende, men gebruikt het in winderig
Kolyk. Het breekt de Steen in de Nieren, en in de Blaas; het maakt melk voor
Minnemoeders. ’t Is goed voor zeere oogen, voor pyn in ’t hoofd en tanden, voor
zweren in den mond, en vooral voor de besmettingen van de huid; als voor de Schurft,
Dauwurm, Mal de Saint Main, zo men ’t als een bad gebruikt, of als een stoving
gemaakt met de Duivekervel in Water en Wyn-azyn.
Zo men deze plant stoot en op de zyde legt, bedaart ze het zydweê. ’t Sap van
Yzerkruid, als ’t eerst geperst is, zuivert den buik.
De Heer Lemeri heeft door ondervinding geléérd, dat zy de slym in ’t byzonder
afzette. Men geeft ze van drie tot zes oncen.
De bladen van Yzekruid zyn goed voor de geluw en de bleke kleur. Men doet ze
trekken in witte Wyn, een nacht lang, en neemt ’s morgens nuchteren drie, of vier
oncen van ’t afgetrokken. ’t Afziedzel der bladen, waar in men Rivier-kreeften laat
koken, gaat Miskramen tegen. Men maakt ook een gorgeldrank, van ’t afziedzel van
die plant voor een zeere keel. Men legt op ’t hoofd een pap van de bladen van ’t
Yzerkruid, om de schele hoofdzweer te genezen; en om de vochten te verdryven, die
een grote koude van ’t hoofd veróórzaken. Men mengt de gestooten bladen met
Roggenmeel, en wit van Ei, om pappen te maken, die zeer ontbindende zyn. Als men
de bladen van Yzerkruid op de zyde legt, in de zydwéé, moet men ze te
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voren op een warme plaat wat laten braden, of in een pan met wat azyn. Zy doen een
vocht aan de zyden uitkomen, dat, by het sap gevoegd, als bloed’er uitziet. ’t
Gedestilleerd water, of het geklaarde sap van Yzerkruid, verklaart het gezicht. Het
matigt de komst van afgaande koortzen, en geneest ze somtyds. ’t Afziedzel voert
het zelfde uit. Men geeft het van twe tot vier oncen; ’t aftrekzel tot een dragma. Dit
moet de zieke twemalen daags innemen; voor de huivering, en in ’t afnemen van de
koorts, op den dag van de koorts. De Kina Kina voert meer uit, als zy met het sap,
of aftrekzel van Yzerkruid wordt gemengd. Deszelfs sap, of zyne olie door aftrekken,
geneest nieuwe en oude wonden.
yzersmet; zo dra’er die vlak is ingekomen, moet men ’t Lywaat in Citroensap, of in
Wynazyn doopen, waar in men witte Spaanse Zeep gesmolten heeft. Zie inkt.
Men moet de plaats van Lywaat, waar in de vlak is, boven de stoom van kokend
water houden, daarna ze doopen in sap van Zuring, of Citroenen, het van weerskanten
met gedroogd fyn Zout bestrooijen, en maken ’t zo, dat het wel is deurdrongen Daarna
moet men ’t steken in gemeene loog. Men moet de Yzersmet, of Inktvlekken
wegnemen, door een Yzer onder ’t Lywaat op de plaats der vlek te steken, en door
te doen Citroensap druppen, op de plaats der vlek, zo dat het druipt, op de heete plaat.
De vlak zal terstond weggaan.
yzel is een Ys, dat, van den Regen op boomen en straten gevallen, gestold is;
gemeenlyk op ’t eind van Vorst geschiedt, wanneer die lighamen kouder, dan de
Lucht zyn.

Z.
zaad is alles, wat bekwaam is, om’er iets van dien aart uit te doen voortkomen, gelyk
’t zelve is. Wy zullen de Zaden in twe soorten onderscheiden. De ene zyn voor den
Akkerbou, de andere voor den Thuinbou; buiten het geen wy van de eerste zullen
zeggen. Zie ’t geen op de woorden zaaityd, akkerbou, of landbou, gezegd is.

De Zaden van den Akkerbou.
Als de Zaaityd goed zal zyn, is het te wensen, voor eerst, dat het goed weer zy; en
ten twede, dat het Zaad wel zy gekoren.
De keur van Zaden hangt van den overvloed van alle soorten van granen af; want
het zoude niet goed zyn aan een grond alles gedaan te hebben, wat’er aan vereist
wordt, hem te hebben naar behooren gemest, en eindlyk ze mul gemaakt te hebben,
zo men daar geen zaad in gooide, dat goed was om te vermenigvuldigen, en goed
zaad voort te brengen.
Aanmerkingen. Voor dat men een stuk Lands zaait, moet men daar den aart van
kennen; want het is bekwaam voor Koorn, ’t geen niet dienstig is voor Rog. Daar
heeft een Huisvader zyn volk op te doen toezien.
’t Veranderen van zaad is ook een wezentlyk ding, waar op acht moet worden
gegeven, om van grond veel te trekken; want, hoe schoon ’t zaad ook wezen mag;
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men ziet by ondervinding, dat het, dikmaal op ene plaats gezaaid, verbastert. Dit
maakt, dat men, om dit ongemak voor te komen, om de drie, of vier jaren verandert.
Maar men bedriege zich niet in dit woord van veranderen; want het is niet genoeg
zaad te nemen, dat in dien grond, daar om, of by gegroeid is; men moet zorge dragen,
dat men geen zaad neme, dan dat in den omtrek van een myl, of vier niet is gegroeid.
Zie daar nog een ander ongemak, waar in men lichtlyk kan vervallen, zo men daar
geen acht op gaf. Dit is, dat, wanneer men van zaad verandert, men altyd zorg moet
dragen, dat men ze van aarde hale die magerder is dan die, welke wy betelen, op dat
dat nieuwe zaad, meer voedzel vindende, meer aanwinne; daar, zo dit zaad uit een
grond kwam, die beter dan de onze was, het zelve verbasteren zoude, en gevolglyk
niet in staat zoude zyn om iet goeds voort te brengen.

De keuze van Koorn.
Na ’t maken van deze aanmerkingen is’er niets overig, dan Koorn te kiezen, dat men
in de aarde zal doen; en van wat soort het mag zyn, men zal gedurig zorge dragen,
dat het zaad wel ryp, zwaar, van goede kleur, en niet veranderd zy. Want als’er aan
een graan enige van die hoedanigheden ontbreken, zoude het de verwachting van
den Zajer niet beantwoorden. Dit maakt, dat de Akkerluiden, gezet om schoon Koorn
te telen, veel werk maken om uit haar gerven alle de aairen te plukken, daar iet aan
ontbreekt, om’er niet dan zeer goed en welgevoed Koorn in te laten.
Al ’t Koorn, dat men tot zajen schikt, zal zuiver en zonder vermenging van andere
zaden worden gehouden. Men zal zorge dragen, dat men niet zaje, dan nieu Koorn,
en nooit dat oud is. Alzo ’t eerste uitvoert, daar de natuur ’t laatste van beroofd heeft.

Hoe veel Zaad men op een mergen gronds moet hebben.
Zo de maat van ’t land over al even eens was, en de zelfde van aart niet verschilde,
konde men zekere regels voor de menigte van zaden geven, die men van noden had
op een mergen. Maar, gelyk ’t verschil der Landen en Gestarrenten, waar onder wy
leven, de maat en aart daar van veranderen, zo is ’t moeilyk daar iet van vast te stellen,
en de enige raad, welke men daar in geven kan, is ’t oude gebruik der plaatzen, waar
in men den Akkerbou oeffent.
Elk Landman moet evenwel weten, dat een goede grond meer zaad kan velen, dan
een magere grond. De rede is daar niet dan te veel voor; zon-
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der dat het noodig zy, dat’er enige andere rede van wordt gegeven. Middelerwyl
hebben twe grote natuurkundigen daar voorheen grote twist over gehad.
De een hield staande, dat men meer moest zajen in mageren, dan vetten grond,
om dat, zeide hy, in den eersten elk graan koorn niet méér dan ene aair zoude
voortbrengen; en dat om een goeden Oogst te maken, men daar veel zaad in gojen
moest, met onderscheid van vette aarde, waar op weinig zaad zich zo vermeerderd,
dat een Veld dus bezaaid, dikmaal de hoop van hem overtreft, die ’t beboude.
De ander was van een recht andere gedachte; en wat my belangt, zo ik ene van
die twe gedachten moest volgen, zoude ik eerst van die der laatste zyn, die wil, dat
men meer zaad aan vette gronden, dan aan magere geve, alzo deze dikmaal aan
misvatten onderhevig zyn, daar de andere altyd voordeel geven.
Aanmerkingen. Landen, die veel schaduwe van Boomen hebben, en zeer vochtig
zyn, gelyk ook die welke men in grote regen, of wind moet zajen, hebben meer zaad,
dan anderen van nooden, om dat’er veel zaad, door de koude en vocht verloren gaat.
Zo dra men den zaaityd heeft begonnen, moet men niet ophouden, voor datze is
gedaan, want hoe men eer gedaan heeft, hoe het beter is.
III. Als men stof zal hebben om zaden te vermeerderen, zal men tien, of twaalf
dagen beginnen, voor dat die van de plaats den zaaityd aanvegen; ’t zy men Tarw,
of Rog, of Wintergoed zaje. De Rog is ’t verrotten onderworpen, men zaait het eer
als Masteluin, Koorn en Herfstgerst. Rog zaait men niet dan in droge gronden,
Masteluin eist een grond, die noch te droog, noch te vochtig is. De Herfstgerst wordt
op den zelfden tyd, als de Masteluin gezaaid. Zy vereist een vetten grond, die wel
gemest en wel bearbeid is. Dit graan is van zeer goeden dienst voor arme luiden, om
dat men ’t eerst maait; en dat men’er zich ten eerste van bedienen moet; en in ’t
zelfde jaar wil gegeten zyn, behalven ’t geen men bewaren moet om te zajen.
IV. Wat het Koorn belangt; zie ’t woord graan, waar in men tien, of twaalf
manieren van vermenigvuldigen heeft voor den dag gebragt, en van een groter
voordeel te hebben, dan men gemeenlyk doet.
V. De tyd van Koornzajen zal waargenomen worden, naar de gewoonte des Lands,
daar men is.

Tuinzaad.
Dit Zaad is een klein zaad, ’t geen de plant na de bloem voortbrengt; waar uit een
andere plant van ’t zelfde soort voortkomt; zo men ’t op zynen tyd zaait. Men heeft
opzicht op de plaats, waar uit de zaden voortkomen: want; by voorbeeld, men pryst
de Anys van Krete, de Seseli van Marseille, de Ammi van Illyrie, of Egypte, de
Komyn van Ethiopie, de Thlaspi van Kappadocie, of Kreta, en ’t Mostertzaad van
Alexandrie, enz.

Middel om Zaden te bewaren.
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Na dat de zaden wel ter dege droog zyn, doet menze in glazen, en somtyds in doozen,
die men op droge plaatzen zet. Die zwaar van lighaam zyn, zyn dik; en die dikke
schors hebben, vooral die heet van gematigdheid zyn, als Lupynen, de zaden van
fyne Griek, en Lynzaad, blyven drie jaren goed.
Die zaden in tegendeel, die van een fyn lighaam zyn, kan men maar een jaar, of
twe bewaren, gelyk Anys, Venkel, Komyn, Karwy, Seseli, Seldery, Pieterseli, Agnus
Castus; en onder de volmaaktste die van Netel van Nasitor en dergelyken.
De Uijenzaden, Preizaden, Lookzaden, en die van Slaapbollen, bewaart men in
Zaad, of in de Schors.
Men moet de grote Zaden vers gebruiken, om de menigte van Olie, die daar in is;
dus ook de kleine, om datze van hoedanigheid veranderen, door ’t vervliegen van de
vocht.
Men ziet zelf, dat de Koude zaden, gelyk die van zwarte, of witte Slaapbollen, en
’t Bilzenkruid, en de vochtige, gelyk die van Malue, kwalyk een jaar lang bewaard
kunnen worden.

Raad om te zajen.
De Tuiniers, en alle die zich met den Tuinbou bemoejen, zajen vergeefs, als zy voor
’t ongediert en Vogelen het zaad en jonge planten niet bewaren. Gebruikt daar toe
den volgenden raad.
Men weeke te voren het zaad in ’t sap van Huislook, dit zal maken dat geen dier
van den Tuin het quaad doet; ’t zal ’t nog veel beter maken. Dit leeren Griekse en
Latynse Schryvers, en Paulus de Afrikaan verzekert die te hebben bevonden: maar,
gelyk men gene genoegzame menigte van de Huislook heeft. Zo kan men in die
plaats Schoorsteenroed nemen. Dit ten dage, als men zaait, by een vergaderd, en met
het zaad gemengd, zal het voor alle soort van ongediert bewaren; al deed men zelf
niet als het zaad besproejen met het water, waar in dat Roet een dag, of nacht geweekt
is. Dit is ’t gevoelen van Kolumella. Plinius zegt, dat’er een soort van Look op het
Veld is, ’t geen men Alium noemt. Men kan dit gekookt, op dat het niet groeje, over
’t veld gojen, op dat’er de Vogels ’t zaad niet uithalen. De Vogels, die daar van eten,
laten zich duizelig vatten. Afrikanus doet Koorn, of Gerst, geweekt in Wyn met de
Elleborus; buiten, en rondom het zaad zajen; en als de Vogels dood, of dronken zyn,
die daar van gegeten hebben, wil hy dat men ze neme en aan de pooten ophange.
Men heeft’er die de planten met dat afziedsel besproejen, en zich daar wel by
bevinden. Ik heb ’t zo wel als myne Vrienden ondervonden, die ’t gedaan hebben.
Men heeft’er onder de Schryvers, van den Akkerbou, die door Columella, Plinius
en Palladius geprezen worden, die enen nacht en dag in water de wortel van wilde
Komkommer doen weeken, en dat gieten op ’t zaad. Dit moet men enige reizen her-
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halen. Des anderen daags moet men ’t zaad in den grond gojen. Apulejus meent, dat
men’er een weinig Kroost onder moet gojen, als men zaait: want de Kroost maakt,
dat de winden ’t zaad geen kwaad doen.
Zaad, Kweekhof van zaad; zie kweekhof.
Zaden; zie Koude en Heete Zaden. Zie remedien.
zaadballen, Testikuli. Zie Hubners Kunstwoordenboek. Om gezwollen Zaadballen
te genezen; stoot Wynruit, en legtze op de deelen; dit is ondervonden.
zaadloop. Zie druipert. Dit is een verlies van zaad tegen wil.
Eer men tot de genezinge komt, zal men den Zieken drie, of viermaal den buik
zuiveren, en verkoelende Melken geven.

Geneesmiddelen tegen den Druipert.
I. Neemt Veneedse Driakel, wastze in Rozenwater, neemt daar na Mastik, stoot die
fyn, gy zult den vierde nemen van de Driakel; mengt het te samen, en maakt’er een
brok van. De Zieke moet nuchteren alle morgens twe dragmen van dien brok nemen,
met eerst-gemolken Melk. ’s Avonds voor den eten, moet hy nog zo veel nemen, en
blyven daar mede enige dagen aanhouden.
II. Neemt een once Balaustien, of bloemen van wilde Granaden, gedroogd en aan
poejer gestooten, en door een Temis gedaan; een van Armenisen Bolus. Laat het met
den andere in een halfpint witte Wyn, ene nacht lang trekken. Laat het ’s morgens
deurzygen, en geeft het den Zieken nuchteren te drinken; blyvende daar den tyd van
zes dagen mede aanhouden.
Let wel. 1. Men moet den Zieken van drie tot drie dagen aderlaten, wat ook de
Geneeskundigen daar van zeggen mogen; eens op de Mediaan ader van den
rechter-arm, eens op den linker-arm, voor al zo’er aan de schamele deelen enige
ontsteking by komt. 2. Zo de Zieke in geen zes dagen, noch meer, wordt genezen,
moet men daar geen weerzin in krygen, want het kan geen kwaad doen.
III. Neemt een once gele Amber; vryftze op een Porfyr-, of Marmor-steen aan
stuk, en een ontastbare poejer geworden, besproeitze met Rozenwater, laatze drogen.
Droog geworden zynde, besproeitze weder met Rozenwater, en maaltze weer klein,
en herhaalt dat ziften, bevochtigen, fynmaken, vier, of vyf malen. Men geeft het in
witte Wyn,of Vleesnat, waar in openende kruiden zyn gekookt.
IV. Neemt Zuringwortels, Braamboozen, Plompen, en Chardon roulant, van elks
evenveel; maakt’er een afziedsel van: Op twe pinten afziedsel, doet een dragma
Kristal, en twe oncen van de vier Koude zaden, welke men’er in zal laten smelten.
zaadlozing [onwillige] gebeurt gemeenlyk by nacht, ’t zy door overvloed van zaad,
dat heet en scherp zynde, de natuur gaande maakt; ’t zy door de grote kracht der
zaaddeeltjes, die ’t voortbrengen zonder begeerte. Men dempt die hitte door zich van
tyd tot tyd te doen aderlaten; en niet te eten, dat te heet, of te krachtig is, gelyk Erreten,
Boonen, Uijen, Prei, Artischokken, Aspersie, Celeri, Pieterseli, Rapen, Karoten,
Pastinakels, Peper, Nagelen, Neutmuskaat en dergelyke. Door veel water onder zynen
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Wyn te gieten, terwyl men onthoudinge en Koriander, Polei, gestooten zaad van
Agnus castus na den eten gebruikt, terwyl men Conserf van Plompen gebruikt, door
’t eten van Salade op allerleije wyzen, en ’t drinken van sap van Yzerkruid, met het
sap van Solanum, of Sempervivum majus, of Hyoscyamus, of Mandragora, of Cigue;
of door ’t dragen van een Topaas by zich, of een Esmeraud, of Saphir; men zal op
zyn rug niet gaan leggen, maar nu eens op de ene, dan eens op de andere zyde, gelyk
men ook op geen veren Bed slapen moet.
zaag. Zie Hubners Kunstwoordenboek.
zaaijen. Hoe men Bloemen en uitheemze Planten en Gewassen zaait. Zie bloemhof.
zaaityd, is die tyd, waar in men allerleije soorten van Granen, vooral Koorn, zaait.
Hy verschilt naar de verscheidenheid des lands. Men zal zeggen ’t geen gemeenlyk
in de luchtstreek geschiedt, welke wy bewonen.

Wanneer de Zaaityd is.
Als men Zaad gekoren heeft, ’t geen men geleerd heeft, dat in de Herfst gezaaid moet
worden, gelyk in ’t woord zaad hier voor te zien is, is’er niet anders te weten, dan
de tyd, welke men tot dien arbeid moet gebruiken.

De Zaaityd van de Herfst.
Men heeft Landen, waar in men van ’t eind van Augustus af begint Rog te zajen,
vooral in Landen, die koud zyn, op dat voor den Winter dit soort van Graan tyd hebbe
van zich krachtig te maken om de koude te weerstaan; anders zoude het gevaar loopen
om om te komen.
Zo dra de maand September in ’t Land is, wagt men niet langer met Granen in den
grond te gojen; en slecht weêr kan ’t alleen beletten.
Na den Zaaityd komt die van de Wintergerst; die duurt niet lang, om dat men’er
niet dan weinig van zaait, en maar om vroeg voor ’t volk wat te eten te hebben,
inzonderheid als ’t Koorn dier is, of de Oogst laat komt.
De Masteluin wordt naderhand gezaaid, daarna ’t Koorn, waar van het eigentlyk
is, beter de koude te kunnen velen, dan iet anders.
Ik kan de hoofdigheid van zulken niet velen, die om zotte redenen, welke ze geven
van den aart des gronds, nooit hunnen Zaaityd dan zeer laat beginnen, nooit willen
ze kennis van die manier nemen, die zeer kwaad is. Zy moesten in tegendeel deze
spreuk voor een grondspreuk hou-
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den, dat men liever vroeg, dan laat met zajen klaar moet zyn.

Wat men in aanmerking moet nemen, als ’t goet Zaaiweer maakt.
’t Is zeer goed den zaaityd te beginnen, als de eerste bladen der Boomen beginnen
te vallen, en als het goed Weder is.
Als men in ’t licht der Zonne, de Vlokken Spinrag ziet glinsteren, is ’t een bewys,
dat men met zajen genen tyd verzuimen moet. Want dat Gedierte spint in den Herfst
nooit, of ’t voelt den Hemel door zynen invloed gereed, om hoe eer hoe liever, ’t
eerst gezaaide Koorn te doen spruiten.

De ware Zaaityd.
’t Zoude te wensen zyn, dat alle de Akkerluiden hunne Koorns konden zajen na den
tienden voor ’t eind van September, tot den tienden van October. Die dagen komen
zeer dikmaal in den loop der Mane, welke de verstandige Akkerluiden gemeenlyk
de goede noemen. Zy maken zich wys, dat de invloet van dit hemelse lighaam veel
uitvoert op het zaad. Dit is ten hunnen aanzien een zuiver gezigt. Maar, zonder
enigzins aan deze aanmerking te storen, ’t zy om niet in staat te zyn, om ’t te doen,
ter oorzake van de menigte van grond, die men te zajen heeft; ’t zy andere redenen,
ons daar in beletten; zal ik zeggen, dat gedurende zes Maanden, ’er naulyks meer,
te beginnen met den achtste September; zal ’t zeer goed zyn, Koorn in allerlei Aspect,
of Ligt der Mane te zajen.

Hoe men wel zaait.
Deze les is voor hun niet die weten, wat de Akkerbou is. Maar voor die leerlingen
in dat stuk zyn. Een Jongeling, die lust heeft tot den Akkerbou, en nog niet weet wat
zy is, leze het volgende.
Zoekt eerst een grote Zak, maakt die voor u vast, hier uit zult gy u Zaad nemen,
om ’t voor u over de aarde te spreiden: maar let wel, dat, als gy dit Zaad wilt zaaijen,
uwe rechter hand met uwe tred over een kome, dat is, dat uwe hand op dien tyd in
beweging zy, als uwe rechter voet, en dus ’t Zaad over de aarde spreije.
Maar dus is ’t met de Rogge, noch met de Gerst, noch met de Haver, welke men
met de volle hand niet moet vatten, maar ze in minder maat vatten, gelyk andere
Greinen.
Wat de Gierst, het Zorgzaad, en de Raap belangt, die moet men niet, dan met drie
vingeren nemen, om te zajen. Want die Zaden groejen dicht genoeg, om de kleinheid.
Jonge Luiden, die eerst leeren, let wel, voor al, wanneer gy uwe Zaden wegwerpt,
dat gy ze gelyk spreide; op dat men gene plaatzen van uwen grond zie, waar van
enigen veel, anderen weinig, anderen niets hebben; want daar uit volgen twe dingen.
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Vooreerst; om dat ter plaatsen, daar het te dicht staat, het zwakjes voor den dag
komt, om dat de vettigheid, die op die plaats is, niet genoeg is, om die grote menigte
van Zaad die daar geschoten is, voetzel te geven.
Ten twede, groejen op de ledige plaatzen onkruiden, die gemeenlyk schielyker
groeien, dan ’t Koorn; en ’t overgroejende maken, dat Land dikmaal ’t Zaad niet
voortbrengt, dat men’er in gegooid heeft.
Men drage vervolgens zorge, dat men in ’t dekken van ’t gezaaide Zaad, daar niet
te veel aarde over doe; dit is in staat, om te maken, dat het niet spruite.

Om te weten, of men wel gezaaid hebbe.
Zie daar een fraje aanmerking, en vele Mensen, die in den Akkerbou lust hebben,
zullen wel in hunnen schik wezen, dat ze dit mogen leeren. Zy bestaat in ’t weten,
of men gezaaid hebbende, daar in gelukken zal; en om dat te weten, moet men dus
doen. Men opent de vingers van de hand, en drukt ze in de aarde, die men gezaaid
heefr. Zo ’t Koorn is, dat men in den grond gegooid heeft, behoort men in de plaats,
die de hand beslaat, zes, of zeven koorntjes te vinden, zo de zaaityd laat komt; en
vyf, of zes, als ’t voorwaard is gegaan. Zo men van de Gerst dit doen wil, moeten’er
zes, of zeven greinen zyn, tot negen, of tien greinen.
Wat de Boonen belangt, die men gezaaid heeft, men zal zeker weten, dat men daar
in zal gelukken, als men de hand in de aarde gedrukt hebbende, daar in drie, of vier
gevonden worden, of op zyn meeste vyf, of zes. Dus moet het gaan met de andere
Zaden, die het Graan groter, of kleinder zullen hebben.

Van ’t Zaad van de Lente.
’t Is niet genoeg ’t Koorn gezaaid te hebben, waar van ik kom te spreken. Zie daar
nog andere Zaden, die zo veel niet geacht zyn, maar die immer zo nodig zyn op een
Landhuis.
De gematigheid der Lucht, en de natuur der plaatze, daar ’t Land is gelegen,
schikken den tyd wanneer men den zaaityd moet beginnen. De ene eer, de andere
later.

De Haver.
Als de grote koude van den Winter over is, in wat plaats het zy, daar de grond mul
is, zaait men Haver, alzo dat Graan het gene is, dat meest de koude schroomt; men
moet niet talmen, met het zo dra in den grond te gojen, als Februari gekomen is:
onderstelt, dat het de tyd toelate, om dat men een Spreekwoord heeft, ’t geen zegt,
dat de Haver in Februari de Schuur vol maakt.
De Akkers, waar in men zaaijen wil, moeten voor de twedemaal gebroken zyn,
dat is, dat ze voor den Winter eens moeten omgearbeid zyn, om tyd aan de Mest te
geven, die men daar in gedaan heeft, om zich te ontdoen.
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Aanmerking. Daar is een aanmerking te maken, als men Haver wil zajen, en zonder
welke men zyne verwachting zal zien te leur gesteld, zie daar, hoedanige ze zy.
Zo men in krachtige aarde zaait, draagt altyd zorge, dat men ze niet onder zaait,
dat is, dat na dat het op de aarde is gestrooid, de Vorens van het Land worden met
de Ploeg omgearbeid.
Men gebruikt die Ploeg in die soorten van Landen niet, om ’t Graan te dekken,
maar men neemt de Egge, dle met zyne swaarte en tanden, zeer wel ’t zyne doet by
die gelegenheid.
En in tegendeel, zo ’t een lichte aarde is, waar in gy de Haver gooit, zult gy niet
vrezen, ’t Zaad daar van met de Ploeg te dekken, schoon men naderhand ook de Egge
gebruikt.

Van ’t Koorn, Koorn van Maart geheten.
Zie daar een soort van granen, dat men in de vochtige aarde gebruikt, met dit
onderscheid niet te min, dat het zo veel in vier maanden groeit, als ’t andere in negen.
Hoe beter ’t Land wordt bearbeid, en is gemest, hoe meer graan men’er van halen
zal. De manier van zajen is dezelfde, die men in andere Granen gebruikt.

Van de Gerst.
Men weet van wat dienst zy is, en dat men by gebrek van Koorn, dit voor ’t zelfde
gebruikt. Hierom is ’t wel der pyne waard, daar van in ’t byzonder te spreken, en
van de manier, waar op men ze teelt.
Dit Graan maakt de Landen uitnemend mager, ’t groeit beter in lichte, dan sterke
vochtige gronden. In deze verbastert het in Haver, daar ’t in de anderen zeer wel
groeit. ’t Lydt wat van koude, hierom zaait men het niet voor den 15 van April, om
den zaaityd op St. Joris te eindigen, en niet langer te wachten, om de gewoonten van
goede Akkerlieden te volgen.
Als men Gerst wil zajen, moet men het altyd in een droge, en nooit in een vochtige
tyd doen; want het verschilt van Koorn daar in, dat het eerste in stof, ’t ander in slyk
wil gezaaid zyn. Om te zajen zal men de zelfde aanmerking in acht nemen, waar van
ik gezegd heb, dat men in Haver gebruik moet maken.

Van de Giers.
De Giers haalt ook vele vettigheid uit den grond, en maakt den grond, waar in ze
gezaaid is, mager, zo wel door de menigte van de wortels, die dezen grond innemen,
als door de grote menigte van onkruid, dat daar mede verzeld gaat.
Dit Graan bemint een vetten grond, en wil maar met drie vingeren gezaaid zyn;
een goede handvol is genoeg, om een half Mergen te zajen, anders zoude men ’t
moeten met Ryven uitwieden.
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Wikken.
Men zaait de Wikken gemeenlyk in de Maand van Maart, in Braaklanden, geschikt
om Haver, of Gerst in te zajen. Men weet, dat ze te veel voordeels geven aan een
Huisvader, om geen zorg te dragen, dat ze gezaaid worden; want heeft men voor
Beesten wel beter voedzel, dan wanneer ze eerst worden gemaaid? Heeft men ook
een beter Graan om ’t Vee te mesten, dan dit: want het is met dit voedsel, dat de
Ossen worden gevoerd, die in de Ploeg gaan, en de Koejen, die veel Melk geven; en
waar mede men ze in korten tyd vet maakt.
Men heeft Landen, daar men de Wikken in ’t laatst van October zaait, doch in
Landen, daar men niet vreest, dat ze in de Winter door de vorst zullen omkomen;
anders is ’t zajen voor den Winter, koste en moeite verloren. Hoe de grond beter is,
hoe zy beter voor den dag komen. Maar gelyk ze genoeg zich in allerlei soort van
grond vermeerderen, zo bewaart men gemeenlyk den besten, om Granen voort te
kweken, die men meest acht. Als Gerst, Haver, en Erreten.
Dit Zaad is een vyand van den Daau, en in vocht bederft ’t ten eersten, zo men ’t
niet dekt, zo dra het is gezaaid, hierom zal men altyd letten, dat men ’t niet zaje, dan
twe, of drie uren, na dat de Zon op is, en altyd in goed Weder.
Als de Wikken naar behooren zyn gezaaid, in een grond, die voor den Winter eens
is omgearbeid, wassen ze gedurig genoeg, zonder dat het ryven nodig is; gelyk men
met andere Zaden doet.

Geheim, om te beletten, dat het Zaad door het Ongediert niet wordt geknaagd,
of door de Vogels gegeten.
Men moet een Kuip nemen, om een Loog af te maken, of een ander groot Vat; dit
met gemeen Water vullen, en daar in doen vier, of vyf schoppen Koejendrek, welke
gy wel met Water zult mengen. Daar na moet men nemen vier, of vyf Ossengallen
- deze in dat Water gojen, en alles wel mengen, op dat de bitterheid zich overal heen
verspreide; daar na zult gy Koorn, Erreten, Boonen, en ander Zaad nemen, ’t geen
gy zult vierentwintig uren lang in dit Water laten weken. Na dien tyd zult gy die
Zaden’er uithalen, laten ze drogen in de Zon, op een Laken. ’r Is een goed middel,
om de helft van ’t Zaad te sparen, dat men gewoon is te gebruiken, om dat men noch
Vogels, noch Ongediet heeft, dat daar aan raken durft.
zachtmaken der Metalen. Zie metaal-yzer.
zachtmaken wordt ook van kleuren gebruikt; als men namelyk zeer sterke kleuren
by andere voegende, maakt dat de eerste hunne te sterke kracht verliezen.
zacht van bek is een spreekwys, die men van een Paard gebruikt, om te toonen, dat
een Paard niet hard aan de Teugel dient getrokken, of gehouden te wezen. Zie APPUI
in Hubners Kunstwoordenboek, en paard.
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zaden is een woord van den Tuinbou. ’t Is ’t Zaad, ’t geen de Planten voortbrengt,
en dient
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om ’t soort te behouden. De zaden komen gemeenlyk na de Bloemen, en op dezelfde
planten voort. Daar zyn echter Zaden, die na de Bloemen, op den zelfden voet niet
volgen. De ene plant brengt Bloemen, de andere Zaden voort. Dit moet men van de
Hennip aantekenen, welke men daarom in Mannetje en Wyfje, of Geling en Zaling
onderscheidt. Dus is ’t ook met deHop gelegen, als ook met de Dadel: terwyl andere
weder op de ene plaats van dezelfde plant, of Boom de Bloem, en op een andere ’t
Zaad draagt, als in Neuten, Spannasie, enz.
Om ’t geen we te zeggen hebben, meerder op te helderen, moet men ze in drie
soorten verdeelen. De eerste zyn de Zaden van den Moeshof. De tweede die van den
Bloemtuin, en de derde die van Boomen.

Algemene aanmerkingen op alle die Zaden.
De Zaden vergaan na een jaar, of twe op zyn meest; dus moet men gedurig nieuwe
zien te krygen. Anders loopt men gevaar, van zonder dienst te zajen. Men heeft gene
Zaden buiten Erreten, Boonen, Meloenen, Komkommers, Pompoenen, Kampernoeljes,
die acht, of tien jaren duren. De zaden van Bloemkool, duren drie, vier jaren. Die
van alle Cichoryen duren vyf, of zes jaren. Van alle Zaden, heeft men’er gene, die
men zo min kan bewaren, als Slazaden. Middelerwyl zyn ze ’t twede jaar beter, dan
’t eerste, maar in ’t derde jaar zyn ze niets waard.

Om ’t spruiten van ’t Zaad te verhaasten.
Zet een Boon acht dagen in de Droessem van Olyvenolie te weeken, ze zal byna ten
eersten spruiten, zo gy ze in warm kruim van Wittebrood steekt.

WARMOESZADEN, hoe gezaaid worden.
Men moet alle zaden van den Moeshof, binnen vier Maanlichten zajen, te weten, in
de Maand van Februari, Maart en Mei. Men kan ze ook in de herfst zajen; van half
Augustus tot half October.
Men moet een goed warm Mestbed maken; en doen daar op een half voet goede,
oude vergane Mest, die wel gezift en fyn is; en na dat uw bed een dag, of acht is
gemaakt geweest, naar de grootte der hitte van uw Mestbed, meer dagen, of minder,
naar dat het goed zal zyn, dat is, niet te warm, of te koud, moet gy uwe zaden zajen,
elk op zyne ry, en de ene van de andere afleggen, en vooral zorge dragen, dat terwyl
men ’t Onkruid uithaalt, men ’t goede ook niet uitwiedt: want men kan zich daar in
zo lang bedriegen, als zy nog niet groot zyn.
Als uwe zaden zyn gezaaid, zo besproeit uw Mestbedde, zo ’t niet nat is, ten eerste,
om ’t zaad te doen vatten, en blyft daar mede alle dag aanhouden, zo het warm, en
’t bed heet is; en zo ’t regent, draagt zorg, dat gy ze niet te drinken geeft. Dekt uwe
Bedden voor de vorst. De ryp doet het zaad sterven. Legt uwe dekking zo hoog, dat
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ze niet op den grond raken, dat is, laten ze daar een half voet boven blyven; en als’er
de zon op schynt, zult gy ze alle morgen ontdekken, en alle avonden dekken; op
dat’er geen vorst op kome. Als uw gezaaide behoorlyke hoogte, naar uwe gedachten,
heeft gekregen; zult gy ’t vry ver de ene van de andere, naar de grootte, planten.
Vooral als de aarde goed en wel bewerkt is; en zo haast zy verplant zyn, geeft ze
ruime vocht, in ’t voorjaar, de zomer, herfst, zo lang de warmte zal duren.
Wat de Meloenen aangaat, men moet ze weeken in Spaanse Wyn, of andere Franse
Wyn. Men moet’er van in de vier maanden zajen, te weten, in die van Januari,
Februari, Maart, April. Zy zyn van die vier manen goed; en vooral, zo ze zyn gezaaid
in volle, of afgaande manen.
Gy zult een Bed maken, dat tegen ’t Zuiden legt; alwaar ’t langer warm blyft, en
als ’t zal zyn gemaakt, doet’er een goede halve voet oude vergane Mest op, met goede
aarde gemengd; en zaait daar uwe Zaden in, als het Bed goed zal zyn, in wat Maan
’t u zal behagen, als gy ze maar voor de Ryp bewaart. Men moet ze alle avonden
dekken, als de Zon ondergaat, en ontdekken, als de Zon op gaat, zo lang gy ze aan
de Ryp zult onderhevig zien, en aan andere vorst; en als zy sterk zullen zyn, zult gy
ze planten, op een goed wel bereid Bed, gelyk hier boven; en besproejen ’t vry wel,
naar dat het warm is, tot dat’er rype Meloenen zyn; en gy zult ze geen water geven;
en in koude Landen, niet dan by groten nood. In heete Landen moeten ze alle acht,
of tien dagen gegoten zyn, naar de grootte der hitte, en gy zult ze gieten twe, of
driemalen in een week. Zo gy Klokken hebt, zult gy ze gebruiken. Dit is goed in de
Zon, en by nacht, als ’t koud is, en zo gy ze niet hebt, kunt gy ze missen, zy zullen
even goed zyn. Als gy dus doet, zult gy goede Meloenen hebben.
Zo gy wilt de Meloenen zajen en verplanten, kunt gy dit doen: maar men moet
zacht Weder kiezen; en maken Bedden van goede oude Mest, die wel verrot, met
goede aarde gemengd is; en deze op dezelfde wyze behandelen, zonder missen, en
zy zullen zo goed op de aarde, als op een Bed zyn.
Wat de Komkommers belangt. Men moet’er even eens mede, als met de Meloenen
te werk gaan, zonder daar in te missen; uitgenomen, dat men ze alle dag moet
besproejen, als zy verplant zyn, en ’t Weder heet en droog is; en gy zult door alle
tyden van ’t jaar Komkommers hebben; en dat vele en fraje. Gy kunt ook zajen en
verplanten op de aarde, en op een Bed, in de zelfde jaargetyden, gelyk ook de
Pompoenen, en de Water-meloenen.

Hoe men de ZADEN DER BLOEMEN zaait.
Zaden van Bloemen. Men kan de Zaden van Bloemen, in vier Maanlichten zajen, als
die van Februari, Maart, tot half Mei. Men kan ze ook in de herfst zajen, van half
Augustus tot half October.
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Men moet een goed Bed van goede, warme Mest hebben, en doen daar op een goede
halve voet oude, wel vergaanne mest; en als uw Mestbed een dag acht, of tien gemaakt
is geweest, en de grootste hitte over is, zult gy’er alle uwe Bloemzaden op gooijen,
elk soort op zyne ry, vier vingeren breed van den andere. Zo dra ze gezaaid zyn, en
gedekt zullen wezen, met twe vingeren breed vergaanne mest; zo besproeit uw Bed
met een kleine Gieter, op dat’er uwe Zaden niet van vergaan. Besproeit ze alle dag,
zo ’t droog Weder is. Als zy groot zyn, kunt gy een grote Gieter nemen. Zo zy
beginnen op te komen, moet men ze nog met een weinig vergaanne mest dekken.
Men moet ook niet nalaten, ze alle avonden te dekken, uit vreze van Ryp, om dat zy
ze zo wel om hals helpt, als andere vorst. Gy zult letten, dat de deksels noch op de
Bedden, noch op de Granen leggen, dat ze met een Ezels-rug op hoeppen leggen, en
dat ze wel gedekt zyn, zo dat’er de vorst niet deur kan. Gy zult ze daaglyks ontdekken,
als de Zon op is, en dekken, als de Zon is ondergegaan. Als ’t niet vriest, kunt gy ze
in de open lucht laten. Maar men heeft wel toe te zien: want men heeft maar een
vorst van twe uren van noden, om alles te bederven. Als zy zullen tot een hoogte zyn
gekomen, welke gy zult denken, genoeg te zyn, om te verplanten, zult gy ze in uwen
Bloemhof zetten, daar ’t u zal behagen, als de aarde maar goed is, en wel bereidt.
Geeft ze Water, zo dra ze verplant zyn, en gaat daaglyks voort, zo de aarde droog is,
en ’t niet regent. Men moet neits uit de ryen optrekken, of ’t moet vry groot zyn; om
dat men ’t anders wel voor Onkruid zoude kunnen uittrekken: want het komt van
zelf op.

Hoe men de Zaden van Boomen poot.
Zaden van Boomen. Men moet ze poten van de maand Maart tot aan St. Jan, en van
half Augustus tot half October.
Men moet nemen goede, sterke, nieuwe Tuinaarde, en goede vergaanne mest, en
mengen die soorten onder een, en laten ze door een Teenne Horde ziften. Zo gy op
de aarde zajen wilt, doet zeven, of acht korven vol van die aarde op uw Bed, en
bearbeid dat wel met malkander. Zo gy wilt zajen in Kassen, of Potten, zult gy ze
met die aarde vol maken; en daar na zult gy uwe Granen, of in den herfst, of in ’t
voorjaar zajen; en dekken ze met aarde vier duimen dik. Zo dra deze gezaaid zyn,
zult gy ze besproeijen, zo ’t niet regent; en gy zult daar mede voortgaan, tot dat de
Boomen wat groot zyn. Draagt zorge voor de vorst. Gy zult ze dekken, zo ’t nodig
is. Als zy groot zyn, zult gy’er mede leven, gelyk gy wilt, als gy ze maar te drinken
geeft, en zetten ze in goede aarde, dit zal genoeg zyn.

Hoe men de Zaden der Espicias en Iff poot.
Zaden van Espicias en Iff. Men moet ze op den zelfden tyd poten, als de zaden van
andere Boomen.
Wat de zaden der Iff belangt, men moetze vier, vyf dagen voor ’t planten te weeken
zetten. Want zy blyven een gans jaar, zonder opkomen, in den grond. Wat het zaad
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der Espicias belangt. Dit behoeft men niet in de week te zetten. Dit eist twe, of drie
soorten van vette, of sterke gronden, met kleijige aarde, en wat vergaanne mest, die
wel verrot is. Mengt alles onder een, en bereidt de aarde, in wat plaats u zal behagen,
mits dat het in grote zonneschyn niet geschiede; en als zy opgekomen zyn, moet men
ze voor de Zon dekken; en ontdekken, als de Zon weg is; dekken ze des avonds voor
de vorst, en geven ze Water alle dag, naar de warmte. Men moet dit’er alles aan doen,
tot dat ze een weinig groot zyn; daar na zult gy’er niet meer aan doen, dan ze
besproejen, en verplanten ze, daar ’t u behaagt.
Onder de Boomen, die veel tot opschik van den Tuin geven, kan men een
onderscheid maken, tussen die, welke de Zaden dragen, en die, welke vruchten
voortbrengen. De Boomen, die in ’t meeste gebruik zyn, die Granen geven, zyn de
Olmboom, de Lindeboom, Ahornboom, Eikenboom, de Booghoutboom, en de
Berkenboom. Die Vruchten dragen zyn de Eiken, de Kastanje equina, de Kastanje,
de Hagebeuk, de Hazelneute-boom, en Okkerneut. De Granen en Vruchten van die
Boomen, zyn in de maand van October te oogsten. Men moet echter ’t zaad der
Olmboomen uitzonderen, ’t geen in den maand van Mei wordt gewonnen, en zo
aanstonds gezaait.

Van den tyd, waar op men moet zajen, en van de Vruchten der Boomen.
’t Eind van Februari, of ’t begin der maand van Maart, is de bekwaamste tyd, om
Zaden en Vruchten van Boomen te zajen. Men konde ze echter in de maand van
December in den grond leggen; waren de vorst, het rotten, de Aardmuizen, en de
Vogelen niet te vrezen Men moet grote ronde zaden kiezen, die van binnen vol zyn,
van een schone groei, van ’t voorgaande jaar. De Vruchten moeten by na de zelfde
hoedanigheden hebben. Zy moeten groot, glad, helder, vol zyn, geheel, en van ’t
voorgaande jaar.

Hoe men de Zaden, en Boomvruchten moet bewaren.
De zaden bewaart men in een Schuur, of andere droge plaats. Men moet zorge dragen,
dat men’er na ziet, en ze roeren, gelyk men ten aanzien van Koorn doet. Men moetze
in zakjes sluiten, welke men aan de Zolder, op een droge plaats zal ophangen. Wat
de Vruchten belangt, als de Eikel, de Kastanje equina, de Kastaan, de Berkeboom,
de Neuteboom, die bewaart men in mandjes met Zand, men maakt een laag van Zand,
en legt daar een andere laag van die Vrucht boven op. Men gaat daar mede voort,
tot dat men alles heeft gebruikt, wat men van die Vruchten wil bewaren. Men sluit
die mandjes gedurende den winter in een droge warme plaats.
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kanarie-zaden.
Beschryving. ’t Is een Plant, die vele kleine stengels heeft, die naar die van Spelt
gelyken. Zy zyn een voet, en een half hoog, dun, zacht, in knopen verdeeld. ’t Zaad
is wit, langwerpig, van Gerstekoorns grootte. De wortels zyn klein, en fyn.
Plaats. Men zaait die Plant uit zeldzaamheid, die op Malta, en in de Kanarise
Eilanden groeit, heeft zwart zaad. Men vindt ze ook genoeg te Marseille.
Eigenschappen. ’t Sap uit de gestootten Kruiden gehaald, en daar na gedronken
met Wyn, of Water, bezadigd de pynen der Blaze. Dit doet het Zaad ook, als men ’t
met Water tot een lepel vol inneemt. ’t Zaad in Wyn, of Wynazyn genomen, of met
Honig, doet de Steenen uit de Blaas lozen, en de andere Ziekten genezen. Het is
goed, om de Kanarie-vogels te eten te geven.
scharlaken-zaden, Grana Kermes.
Beschryving. ’t Is een kleine Boom, die dit Zaad voortbrengt. Hy heeft dikke
takken. De bladen zyn rondom doornig, als die van de Houx, maar veel kleinder. De
Zaden zyn rond, ledig, rood. Men maakt’er een Konfyt van Alkermes van.
Plaats. Die Plant wast in Armenie, en somtyds op de Eikenboomen van Cilicie,
in Polen, in Boheme, in Languedok, of ontrent Mompellier.
Eigenschappen. Deze Boom is samentrekkend, bitter, opdrogende. ’t Zaad met
Mannetjes Wierook ingenomen, in een vers Hoeder-ei, maakt dat zwangere Vrouwen
zich niet bezeren. Als men ze stoot, en met Wynazyn mengt, legt men ze met voordeel
op Kwetzuren. De Confectie van Alkermes, is een van de grootste hartsterkende
middelen, die men in den Apteek heeft. Maar zy zyn vry heet, daarom moet men ze
in de Koors myden.
zakgaren is een soort van Net, daar men Patryzen in vangt. Zie daar van op ’t Woord
patrys.
zakken is een Tuin-woord, waar mede men te kennen geeft, dat de Grond lager
wordt. Dus vult een Tuinman een gegraven gat hooger, dan de omgelegen grond,
om ’t zakken. Dus zegt men van de Bedden, dat ze zakken.
zakking. Zie zakken.
zalm is een Vis, die uit Zee de Rivieren oploopt, en daar zyne kuit geschoten
hebbende, de zelfde weder na Zee afkomt. Kop en Muil zyn niet zeer groot, en zy
heeft vele scherpe tanden. Zy is sterk van lighaam, op den rug donkerblaau en aan
de zyde ligter en glansig, maar aan de buik gans wit, doch hier en daar met zwarte
stippen gevlakt. Zy heeft een witte en kraakbeenige tonge, en aan den rug en buik
enige sterke vinnen. Aan de kop aan ider zyde heeftze vier bloedrode kaken.
Hoedanigheid. Zyne vis is rood-geel, of lyfkleur, vet, welsmakend, maar wat zwaar
te verteren, waarom ze voor luiden van een zwakke Maag niet goed is. Maar voor
jonge en sterke Magen is zy vry wel te verduwen; waarom ze redelyk vertier heeft.
Men maakt veel werk van jonge Zalmtjes, die maar een span lang zyn, welke men
voor een gezond eten houd. Doch gezouten en geróókte Zalm, kan men wel denken,
dat goede Magen vereissen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Aanmerkingen. Tegen den Winter komen de Zalmen uit Zee, om in ’t zoete water
te ryden. Voornamentlyk geschiedt dit in de Weissel, Oder, Elve, tot boven de Zaal
en Muldau: maar die van de Elve wordt voor de beste en smaaklykste gehouden.
Men vindtze desgelyks, op de Wezer, Ryn, en Moesel, welke stroomen de Zalm een
aangenaam en dienstig aas geven; zo dat die, welke hier op gevangen worden
smaaklyker dan anderen zyn. Die men in de Schelde, Theems, Loire en Garonne
vangt, kunnen daar in deugd niet by halen.
Voortteling. Als zy willen ryen, maken de kuiters in ’t zand, op den grond van de
stroom, kleine diepe putjes, welkeze met steenen wel bedekken, op dat de stroom
hunne kuit, die zy Erritsgrootte in deze putjes leggen, en met zand bedekken, niet
wegslepe; en ze niet verdrogen; al was ’t dan schoon, dat door ’t vallen van ’t water,
de putjes droog raakten, want zy zullen dan echter in ’t wassen van ’t water levendig
worden.
Aart. De jonge, die daar uit voortkomen, zwemmen eer ze een jaar oud worden,
weder voor stroom af naar zéé toe, en komen niet weder op de Rivieren, voor datze
een behoorlyke grootte hebben gekregen; wanneerze weder de stroom op zwemmen.
Deur dit komen uit zéé, verliezen ze hare raauwe zeesmaak, en zyn van Mei tot St.
Jan op zyn beste om te eten. Maar tegen hare rytyd wordenze magerder, en vallen
bruin en geelkopervlekkig van kleur. Dit houden enigen voor een ziekte. Zy worden
somtyds van twintig, dertig, ja veertig ponden zwaar gevangen; en zyn zo hard, dat
het hart, nog enige uren, na dat het uit de Vis is genomen, zich beweegt.
Men heeft’er, die in de benaming dezer Vis dit onderscheid maken, dat menze
Lente-, Zomer-, Herfst- en Winter-Zalmen noemt; ja enigen willen’er gans andere
soorten van Vissen van maken.
Vangst. Men vangtze hier te land in Fuiken, of Steken, Dryfnetten, of Schakels,
die naar de saisoenen groter, of kleiner van Mazen zyn; en in Zegens, men vangt ook
elders met Elgers by nacht en Toorslicht.
Op enige plaatsen hebben de Vissers de manier, datze, een kuiter gevangen
hebbende, die aan een tou binden, wanneer de hommert, die aan zynen krommen
bek en haakjes licht te kennen is, die hy onder zynen bek heeft, de zelve na volgt,
en zich desgelyks vangen laat.
Bereiding. Men maakt de Zalm op velerleije wyzen toe. Voor eerst eet men ze
vers, men gromtze, men snydtze, men schraptze en wastze, kooktze, zoutze, en eetze
koud, of warm met Wynazyn, of Citroen-sap.
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Anders. Of men doet in een ketel water, Wyn, Edik op ’t vuur, en’er ook wat zout
in; waar na men’er Gember, Peper, Foeli, Nagelen, Laurierbladen, Rosmaryn,
Uijeschyven in doet. Als dit kookt, gooit men de Zalm, die aan stukken aan houtten
pennen gestoken moet zyn, in de ketel en laatze koken, maar niet zo schielyk als een
Karper. Men doet’er ook een stuk Boter in, zo groot, als een Okkerneut. Als het
genoeg gekookt is, slaat men ’t in een Servet, en giet’er Wyn-edik en Citroenen over.
Gebraden. Men kanze ook aan mooten snyden met Boter bestryken, met
Kruidnagelen besteken, op den rooster braden.
Men kanze ook in Boom-olie, of Vet, of Boter bakken; of ze in een Pastei zetten.

Toebereiding ter bewaringe.
Die verse Zalm niet kan krygen, moet zich van gezoutten en gerookte bedienen. Van
de eerste krygt men jaarlyks Vet uit Muskovien, Zweden, Noorwegen, Finland en
dergelyke óórden. De laatste wordt by hóópen uit Pomeren gebragt. Ook geeft Bremen
en Hamburg veel Zalm.

Geróókte Zalm.
Als men een Zalm wil róóken, moet men hem aan den rug opsnyden, den kop splyten,
en met zout, waar onder Salpeter is, zouten, en twe dagen laten leggen. Daar na neemt
men breede houten, die aan weerskanten een punt hebben, daar spant men de Zalm
mede uit, en hangt hem dus in den róók; en als hy enige dagen daar in gehangen
heeft, windt men hem in papier, en laat hem zachter rooken. Als dit gedaan is, neemt
men ze af en hangtze op een koele plaats. Als zy dus gerookt is, eet menze, of raau,
of braadtze aan dunne stukjes, wanneer deze een paar uren in Bier gelegen, met Boter
op papier gebraden worden op een Rooster met weinig vuur, anders zoude dit papier
branden. Of men distze op met Bruinkool, Raapmoes, Spinasie, Peulen, en dergelyken;
of men laatze in water, met Boter, Peper, Wyn-edik, op een teljoor over een vuur
van kolen warm worden.

Gezouten Zalm.
Dezen moet men te voren laten weken, daar na ze met Edik, Olie, Wynazyn, Peper,
of met een zuren doop eten.
Men maakt’er ook, als’er de graten uitgedaan zyn, een geperst van, dat men op
allerlei Wyzen toestelt. Als zy klein gehakt zyn, en daar Haring en dergelyken onder
doet; en als men alles naar behooren en welgevallen toegesteld heeft, maakt men’er
de gedaante van Osse- Tong-, Magen-, worst van, naar dat men ’t samen bindt. Daar
na kookt men ’t in een lywaten zak met rode Wyn en Uijen. Als ’t gaar is laat men
’t in zynen doek koud worden, dan doet men ’t uit den doek, legt het in de schotel,
verciert het met bloemen en laurierbladen.
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Zalm in Ragout.
Neemt een stuk Zalm; besteekt het met nagelen; laat het braden. Doet het daar na in
een Casserol met verse Boter met Meel gemengd, om den doop te binden. Neemt
Nat van vis, of klaar Erretzop, Zout, Peper, fyne Kruiden, Champinjons en een
Verjuis.
Laat het stoven, schept het op als ’t gaar is, stoffeert het met gezulte Paling met
Pieterseli, of gerast en geroost Wittebrood.
Anders. Neemt een, of twe mooten Zalm, kerft ze, zet ze in een Taartepan, doet
vuur onder en boven, bakt het in den Oven met Visnat, of Erritsop, een weinig Wyn,
een bondeltje fyne Kruiden, en andere Kruideryen.
Maakt ondertussen een doop van Champinjons, Oesters, Kappers, geroost Meel,
goede verse Boter, en de Lever van de Zalm.
Wint de Zalm op in een schotel, giet’er de doop en Citroensap over, en stoffeertze
als boven is gezegd.
Anders. Fruit de Zalm, doet’er een zoete Saus over, van rode Wyn, Suiker, Kaneel,
Zout, Peper, Nagelen; recht het aan, na dat de Doop, of Saus in de Kasserol bereid
is.
De Gal van Zalmen wordt dienstig gebruikt tegen de zinkingen en vlakken der
Ogen, daar na het vet tegen de zweren en andere pynlyke toevalllen der Ooren.
Zalm-vangst betekent den tyd wanneer men de Zalm vangt. Dit geschiedt al in de
voorwinter voor Kersmis. Met Dryfnetten, of in Zalmsteken, of Fuiken: maar
voornamentlyk van Februari tot St. Jakob; doch van Mei tot St. Jan is de Zalm op
zyn beste, en smaaklykste.
De Zalmvangst, of Vissery, betekent ook de plaats daar dit gemeenlyk geschiedt.
’t Zy de grond’er daar bekwaamst toe is, of de plaats’er alderbest om de Netten te
dryven, of op te halen, of de plaats daar bekwaamst zy om’er Fuiken, of Steken te
zetten, waar in zy zich zelve vangen.
De Zalmvissery geschiedt veeltyds in afgepaalde plaatzen, daar men door een gat
in komt, maar kwalyk weder uit kan. Op ’t ruissen, dat daar in geschiedt, komt de
Zalm daar op aan, en geraaktdeur ’t gat in de steek. ’t Gebeurt ook dat hy’er overheen
springt; en dat hy’er niet weder uit kan. In ’t Pomerse in de Stolpa en de Wipper,
heeft men Sluizen waar van de palen dicht aan een zyn gestoken. Als de Zalm daar
in komt, en ’t water hoort ruissen door de Sluizen, en niet weder daar uit kan komen,
neemt zy een sprong en springt over de palen. Dewyl achter deze nog ene ry palen
is geslagen die hoger is, zo kan hy noch heen noch weêr, en is hy dus gevangen. Zo
men dan ’t Schutbort laat vallen, ziet men hoeveel men’er gevangen heeft, en men
kanze’er uit nemen. Men verhaalt, dat te Rugenwalde in enen nacht over de
driehonderd zyn ingesprongen, en gevan-

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1421
gen. Deze Vis is zo springachtig, dat zy dikmaal misgesprongen zynde en niet
overgekomen, het nog hervatten zal tot datze is gevangen.
zalve. Zie pleister; en achter branding.
zamentrekkende middelen; zyn zulke, die de buisjes des Lighaam kleinder maken.
Zie adstringentia in Hubners Kunst-woordenboek.

Een Zamentrekkend middel, om ’t bloeden uit de Neus te stoppen.
Neemt het teder einde van Netelen, vryft dat tussen de vingeren, of in een Mortier,
en legt het op de Wonde, en terstond zal ’t bloeden ophouden.

Ander Zamentrekkend middel.
Neemt Saponaria; stóót ze, en laat ze in gemeen Water, en een weinig Aluin, twaalf
uren lang trekken. Doet daar Citroen-sap by, en bet’er het deel mede, dat gy wilt
enger van buizen maken. Zie planten, geneesmiddelen.
zand der Nieren, is een soort van kleine steentjes, van zands grootte, dat zich in de
Nieren vergadert, en in de Blaas. De as van Haring tot een halfdragma, of een dragma
gedronken, in een weinig witte Wyn, is zeer goed, om met de Pis, den Steen uit de
Nieren te dryven. Zie graveel..
zanden is een Kunstwoord van den Tuinbou. Dit zegt men voor zand doen in een
Pad, om ’t altyd rein te houden, en te maken, dat het kruid daar niet in groeje,
gemaklyk te schoffelen en niet aan te hangen: als men geen Rivier-zand heeft, haalt
men zanden uit de Duinen, of van zandige gronden. Daar men in ’t geheel geen zand
heeft, laat men de Wandelpaden gelyk ze zyn; en men draagt zorg, dat men ze van
tyd tot tyd schoffelt.
zap. Zie boomzap.
zee-ajuin. In ’t Latyn Scilla.
Beschryving. ’t Is een Plant, die bladen heeft, als Aloë, maar kleinder. De stengel
is hoog anderhalve arm lang. De Bloemen zyn purperachtig.
Plaats. Deze Plant groeit aan den waterkant in zandige plaatzen. Zy bloeit in de
Maand van Juni.
Eigenschappen. De Zee-ajuin is scherp en bytende. Men bekleedt de wortel met
den Deeg, of vette aarde; en men laat ze bakken in den Oven, om ze te gebruiken.
Men gebruikt ze daar na in de Geneeskunst, om te pissen, te braken, en voor een
zwakke Maag. De Azyn van Zee-ajuin, of Oxymel Scilliticum, maakt een goede Maag
en adem, een goed gezicht, ende houdt den Afgang vry. Zy is goed voor Vallende
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ziekte, de Jicht, hardigheden van de Lever, en Milt, voor de Appolexie, de Steen;
gedestilleerd Water daar van, gemengd onder ’t Aas, doot de Rotten.
zee-druiven.
Beschryving. ’t Is een Plant, die ter hoogte van een span, en nog meer groeit. Zy
is laag, lang, en schiet vele takken zonder bladen. Zy heeft rondom hare takken
verscheiden rode Greinen, ter dikte van een koorntje, dat een stipje van boven heeft,
dat op de Tong trekt.
Plaats. Die Plant groeit op Zeeplaatzen. Men vindt ze in de zomer; en zy vergaat
in den Winter.
Hoedanigheden. Tien greinen van deze Plant in Wyn gedronken, zyn dienstig voor
de Maag, en om de Stonden te stoppen. Enigen drogen ze, en gebruiken ze, als zy
ze nodig hebben.
zeef. Zie Cribrum in Hubners Kunst-woordenboek.
zee-haan is een Zeevis, die ros, rond van Lyf, groot van Hoofd is, hebbende de Snuit
in twe Horens uitstekende, de Rug met grote stekels gewapend, zynde vast, en droog
van Vis, en goed van smaak.
zeelt. Deze is een Riviervis met zeer gladde kleine schubbetjes, die zwart zyn: maar
blanker naar de plaats daar men ze vindt, met twe vinnetjes aan de ooren, twe andere
by den buik, en een achter de navel, en op de rug een andere korter die alle zonder
stekels zyn. Zy is vast en hard van vis, en vry aangenaam: maar zy is vry ongezond,
om dat die vis byna altyd in de modder is. Men noemtze den Doctor van de vis, om
datze in een Bun, of Houwer het water door hare beweging in roering houdt.

Hoe men de Zeelt gereed maakt.
Men moetze eerst ontvellen deur ze in heet water te steken; daar na ze het grom
uithalen; daar na kop en staart afsnyden, aanstuk snyden, wel wassen, af laten druipen.
Daar na doet men ze in de Boter die men eerst laat smelten; men doet’er by Truffels,
Mousserons, Kampernoeljes, en bomen van Artisokken; men snerkt het alles op in
een Casserol; en ze met Zout en Peper, en Uijen met Nagelen bestoken hebbende,
maakt men ze smakelyk met een bosje fyne kruiden, en men doet daar een
genoegzame menigte water by, met een, of twe glazen witte Wyn. Als gy ziet, dat
het komen de sous genoeg verminderd heeft, zult gy ze binden met dojers van Eijeren
met Verjuis geweld; doetze op een schotel en eetze heet.
Anders. Men kooktze in Holland meest in water met zout, en doet’er een sous van
Azyn, Boter Eijeren en Foelie over.
Anders. Men keert ze ook, na dat men ze geschrapt, en gespouwen heeft, om, en
maakt ze gereed op de Rooster gelyk een omgekeerde Baars.

Gebrade Zeelt.
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Ontneemt ze het vel in heet water, en ze hebbende gegromd, en van de rug aan
gespouwen, bestrooit ze met Meel en doet ze braden. Neemt ze af, en hebbende ze
laten uitdruipen, bestrooit ze met fyn Zout, doet daar een weinig Verjuis by, of sap
van Oranje en dis het warm op.
Voor ’t bestrojen met Meel, kan men ze met
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Zout, Peper, Uijen, Citroenschil en Verjuis, of Wynazyn begieten.
zeep. Zie seep.
zeer van ’t Hoofd; ’t Is een zeer dat het gantze hoofd bezet, of anders, ’t zyn kleine
zweertjes, die in een loopen; en, zo dra ze opkomen, een korst maken.
Men heeft vele soorten van Zeer; de ene gelyken na het zaad der Vygen, zyn koud,
hard en rood; de anderen hebben kleine stukken vlees, die gelyken na de tepels,
werpende gedurig bloed uit, en andere die, gelyk zemelige daauwurm schynt. Zy
zyn geheel vol van bedorven vochten, door ’t gebruik van kwade spys. Zy maken
zulke voorteting, dat door ’t klouwen de dikte zich vermeerdert, en de gaten groter
worden. Deze wonde maakt imand leelyk, geeft schrik en bederft de reuk.
Men noemt het Hoofdzeer Tinea, niet alleen om dat het zeer moeijelyk te genezen,
maar ook om dat het gelyk heeft naar zekere Wurmjtes, welke men in ’t hout vindt,
en die het knagen, tot dat het stof wordt.

Middelen voor Hoofdzeer.
I. Om ’t een zo wel, als ’t ander te genezen, moet men eerst twe, of driemaal aderlaten,
alle weken afgang maken; ’t zy met Manna, of Tabletten van Diacarthamus, of
Pillulen van Aloë, die ’t bloed zuiveren. Men zal’er naderhand dit smeerzel, of ’t
volgend opleggen.

Smeersel van een Zeer hoofd.
Neemt drie dragmen Galnoten, Zaad van Wynruit, van Orpiment, van de Wortel van
lange en ronde Osterlucie, van elks een half once; zout Ammoniac, Roed, Zwavel,
bittere Amandelen, Coloquint-poejer, Capperwortel, Vygen en Olyvenbladen,
Wortelen van Riet, Spaansgroen, gebrande Aluin, Mirrhe, Aloë, Wierook, van elks
een dragme. Als alles is gestooten en met sterke Wynazijn gemengd, tot een Pomade,
legt men daar van een vingerdikte op ’t Hoofd, en een linnen doek daar over heen,
met een bindzel en een bonnet. Men kan nog dit twede gebruiken.

Ander Smeersel.
Neemt twe oncen Goudglit, Wynruitbladen een once, Staverzaad een half once,
Cyperse Vitriool, twe dragmen. Stoot het met malkander met zo veel Myrrhe, en
Azyn, als nodig is; maakt’er een smeersel van.
Dit kan uitnemend krachtig zyn om gebruikt te worden.
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Ander Smeersel.
Neemt de Wortel van witte en zwarte Nieswortel, levende Zwavel, Cyperse Vitriool,
Orpiment, Goudglit, Levende Kalk, Aluin, Galnoten, Roed van Schoorsteenen,
Weedas, van elks een half once, Kwik deur Therebintyn gemengd, Spaasgroen, van
elk twe dragmen. Stoot alles, doet het in een pond Olyven-olie, doende daar by
Bernasiesap en Wynazyn, van elks vier oncen. Dat sap verkookt zynde, doet daar by
een once zwart Pik en twe oncen geel Was, en ’t smeersel gemaakt en koud geworden
zynde, smeert het op een Zeem en legt het op ’t Hoofd.
II. Men moet het Hoofd des zieken afscheren, nemen zwart Pik, doen dat smeIten,
en ’t daarna smeren op drie stukken Linnen, gesneden als een muts, en leggenze alle
drie op zich zelve, zo heet als mooglyk is, op ’t Hoofd van den zieken; men moet
het eerste verband’er twemaal vier en twintig uren op laten; het twede van twe tot
twe dagen, van tyd tot tyd; men moet Zout en Zwavel op de Pleister doen, eer men
ze daar op legt; en, als ’t Hoofdzeer over is, moet men ze van tyd tot tyd het Hoofd
met hunne eigen pis, dicht by ’t vuur wassen, of in de zon; maar men moet den zieken
verbinden tot dat’er geen teken, of Wortel van is; en als men ze de Pleister afneemt,
moet men ze daar averechts afhalen.

Andere Pleister.
Neemt een pond Bloemen-meel, met een halfpond gevreven zout, mengt het in vier
pinten sterke Wyn-azyn. Doet daar by een pond zwart Pek, een half pond graau Pek,
of Harpuis, en doet alles koken onder ’t roeren met de Spatel, of een yzeren Lepel
tot de dikte van een pap, of pleister.
Eermenze gebruikt, moet men ’t hoofd des zieken zo kaal scheren, als mooglyk
is, ’t dikmaal elkendag wassen met heete Pis, ader laten, en buikzuiveren. Hebbende
daar na deze pleister laten smelten, zult gy ’t helder smeren op een stuk sterk linnen.
Gy zult deze pleister op ’t hoofd des zieken leggen, en ’s anderen daags ze averegts
van ’t haair genomen hebbende, als boven, zult gy het hoofd met warme Pis wassen.
Gy zult’er een nieuwe pleister op leggen, en’er mede voortgaan, gelyk we komen te
zeggen, tot de volkomen genezinge toe.
III. Neemt zwart drog Pik, stoot het fyn, poejert’er het hoofd mede; daar na zult
gy een pleister maken van Roggen-meel, of Roggen-deeg, waar mede gy 't hoofd
zult dekken, met wit lywaat; en gy zult’er in acht dagen niet aankomen. Dit zult gy
van acht tot acht dagen doen, tot dat het is genezen, en de zieke zich zachtjes krout
met de nagels, en zo hy schubben van ’t hoofd krabt, zo zal hy de schubben aflichten,
en ’t kwaad zal niet weder komen.
IV. ’t Volk noemt het in ’t Frans Malerache, als ’t van ’t kwaadste niet is; men
geneest het gemaklyk. Men moet het haair zo na afscheren, als men kan, van de zere
hoofden; en ’s morgens, als men opstaat, moet menze ’t hoofd met ruwe doeken
vryven, welke in Pis gedoopt zyn, ’t geen hy maakt, en nog warm is. ’t Is goed daar
mede, tot de volkomen genezing toe aan te houden,
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die niet schielyk zal gebeuren; maar men moet in zekere kwaadaardige ongemakken
geduld gebruiken, en inzonderheid in die, waar van we spreken.
V. De Schryver van ’t Maison Rustique, of ’t Boerenhuis, geeft een ander middel
op om kinderen te genezen; en dat zo gemaklyk is, dat’er niemand die ’t gebruik van
de reden zal hebben, wezen zal, die het niet zal gebruiken; hy moet niet anders op
hebben, dan een muts genaaid van de bladen van Klimop aan een genaaid. Deze laat
men de kinderen dragen, en men verandertze, als ’t noodig is.
VI. Men moet nemen de rype vruchten van Fusain, gemeenlyk Papenhout, om
deszelfs vruchts gedaante, geheten; men moet daar alle morgen een afziedsel van
maken, en daar mede ’t zeere hoofd alle morgens wassen, terwyl dit afziedzel nog
heet is. Dit middel, fabeltmen, had de H. Maagt enen jongen geleerd.
VII. Gy kunt ook een grote handvol Rosmaryn, of Lavendel laten koken, of Hysoop,
in vyf, of zes glazen rode rype Wyn, die oud en sterk is. Daar na zult gy ’t deurzygen,
en mengen het met een once levende gestooten Zwavel. Bewaart dat mengsel in een
glazen Phiool, die wel is gesloten, om daar elken dag eens ’t hoofd mede te wassen,
dat te voren moet zyn geschoren met het scheermes, of de schaar, gelyk gezegd is.
Maar wagt u wel, dat gy’er ’t haair uitplukt: want behalven, dat dat wreed is; zo is
’t ten enemaal onnoodzaaklyk.
Ik heb met myne eigen oogen imand gezien, die zonder een haair uit te plukken,
een zeerhoofdigen zo zuiver, als myne hand is, maakte. Ik vroeg hem of ’t haair daar
na weder zoude komen; maar hy zeide dat het dikker zoude worden als te voren.
Let in ’t voorbygaan wel; voor eerst, dat als gy ’t hoofd des zieken zult wassen,
’t geen lang voor den eten zal wezen, moet de Wyn zeer heet wezen, op dat hy te
sterker deur dringe. Het twede is, dat de levende de natuurlyke zwavel is; welke zo
is, als zy uit de Myn komt, en veel verschilt van de dode zwavel, die een zwavel is
deur kunst gemaakt.
VIII. Neemt Zwavel en Aluin van elke twe oncen, stoot het; Varkensreusel twe
oncen, mengt het met malkander tot een smeersel, waar mede gy ’t hoofd drie dagen,
elken dag eens moet wassen, na dat het eerst is geschoren geweest.
IX. Neemt een dozyn kleine graauwe Hagedissen, die men langs de Meren vindt.
Doetze in een kleine kruik, of in een aarden pot, met een halfpond olie van Neuten.
Stopt de Kruik wel met kurk koe, met een parkement en doek enige reizen dik daar
over heen. Laat het vyf, of zes weken in een verse en heete Paarden mesthoop trekken.
Als ’t getrokken is, zult gy van dit smeersel twe drie dagen lang op ’t hoofd des
zieken doen. Zo dra gy een soort van water, of etter zult zien uit de plaats komen,
daar ’t zeer is, zult gy’er ’t haair met een mes, of een andere gereedschap, tot de
wortel toe uithalen. De zieke zal daar geen pyn van hebben. Als hy genezen is, moet
hy nooit Muts, Hoed, of Pruik gebruiken, welke hy te voren op had; om dat hy ’t
daar weder van krygen zoude.
Zo men die Hagedissen niet op eenmaal konde krygen, zoude men daar olie op
kunnen doen, naar gelang men ze vong; en men zoude de Post in de mesthoop niet
begraven kunnen, voor dat men gezegde menigte had. Dat smeersel wordt krachtiger,
hoe ’t ouder wordt.
X. Men kan een Zeer hoofd zonder pyn, of ’t uittrekken van ’t haair genezen met
het volgend middel. Laat een goede menigte Sterkkers in Varkensreuzel koken, en
als de Sterkkers gekookt is, zult gy ze van haar vet zuiveren, en ze op een grove doek
hebbende, op de wyze van een Pap gelegd, zult gy ze op ’t zeere hoofd leggen, en
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latenze daar van ’s morgen vroeg tot ’s avonds toe op. Als gy’er de Pap hebt
afgenomen, zult gy’er ’t zeer zachtjes afschrappen, met een klein houtten tuigje,
meswys gemaakt. Zo’er nog zeere plaatsen overblyven, zult gy’er ’t zelfde middel
nog eens opleggen; en als gy ’t’er afgenomen hebt, zult gy ’t afschrappen gelyk te
voren. Daar na zult gy Schapen-pis, door een lywaat geloopen, nemen; laten ’t laau
worden, en wassen’er de plaatzen mede, die afgeschrapt zyn. Deze pis loopt in gaten
der Schapestallen by een. ’t Hoofd der luiden die zeere hoofden hebben, moet twemaal
daags met die pis gestoofd worden, door een lywaat, in die pis nat gemaakt, opgelegd;
en daar moeten weder andere droge en schone doeken over heen gelegd worden.
XI. ’t Volgend middel gaat voor onfeilbaar deur. Neemt een goede handvol wortel
van Patich, met een weinig Stinkende-gouwe. Stampt deze in een marmoren Mortier,
doet het koken in een halfpint sterke Wynazyn, op de helft. ’t Gantse afziedsel in
een Mortier gedaan, daar by een halfpond Varkensreuzel, een once Spaans-groen,
en zo veel Koperrood, een mutsje Mosterd met Zwavel, Salpeter, Aluin, van elks
een half once. Stoot en mengt het onder een; en was’er twe a driemaal daags mede
’t zeere hoofd, na dat gy ’t hebt eerst kort afgeschoren.

Zwavelolie voor zeere hoofden.
XII. Giet voor een stuiver, of vyf gesmolten Zwavel in een pot, met een pond
Olyven-olie. Dit koud geworden zynde, herhaalt het; en ’t hebbende doen smelten,
gelyk de eerste reis, zult gy ’t nog eens in de Olie gojen. Dit zult gy tot tienmalen
toe herhalen, en hebben een Zwavelolie, waar in gy een vierendeel gesmolten Was
zult doen; en gy zult alles met den andere smelten. Na dat men heeft den zieken
adergelaten, en den buik gezuiverd, zal men het hoofd wel geschoren hebbende met
pis wassen. Hebbende het daar na laten drogen, zult gy hem vryven met die Olie,
gaande daaglyks met vryven voort, tot een volkomen genezing.
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Water voor de zeere hoofden.
XIII. Laat vier, of vyf verse Eijeren in sterke Wynazyn den tyd van acht, of negen
dagen trekken. Haaltze daar na uit, en steektze met een speld, laat’er het water
uitvallen, ’t geen’er als dan zal uitkomen. Men moet in die Wynazyn een lywaat nat
maken, en vryven daar ’t zeere hoofd sterk mede. Men hoeft het haair niet af te
snyden, maar men moet met dit geneesmiddel voortgaan.
zeere Hielen en Handen, noemt men ook wel Winters en Kakhielen. Zie kakhielen
en winters. Wy zullen hier enige middelen voor bevroren Handen, Voeten en
Kakhielen opgeven.
I. Zo ’t gans Lighaam van koude is gevat, en als bevroren; wagt u by ’t vuur te
komen; want gy zoud van uw zelven vallen. Maar neemt een weinig Klaret wyn, of
enige andere goede vocht, om die koude uit te dryven. Is’er een deel van ’t Lighaam
bevroren, gelyk Hand, of Voet, houdt het onder de sneeu, en by gebrek daar van, in
kilkoud water, zo zal ’t ontdojen.
II. Kakhielen van de kou gekomen, zyn te genezen met overgehaalde Brandewyn,
met verse Boter tot een smeerzel gemaakt. Als gy ’s avonds daar Handen, of Voeten
hebt mede gesmeerd als gy na Bed gaat, zo windt ze in warme doeken, en laat ze
daar den gantsen nacht om.
III. Men kan de bladen der vrye Salie, met een weinig rode Wyn laten koken, en
daar de handen warm mede stoven, en niet alleen ’t bevroren, maar de deelen des
Lighaams, die met voortetende Zweren zyn gekweld, die hardnekkig en ongemaklyk
zyn. De zelfde Wyn zal voor vier, of vyf stovingen dienen, eer men hoeft te
veranderen.
zeesnip is een Vogel, byna zo groot als een Eend; wel voorzien van Veren, waar van
de ene wit, andere grys, en anderen zwart zyn. ’t Hoofd is drie duimen lang en twe
breed. De Bek is vier duimen lang en een ping dik, sterk een weinig krom aan ’t eind,
en sterker dan die van de gemeene Snip; wat puntig, graau en geel. De Tong is drie
vingeren breed lang, en grys. ’t Verhemelte is geel. De Oogen zyn groot, de Hals
vier vingeren breed lang, een duim dik. De Vleugels zyn zeer groot, en wyd, elke
langer dan anderhalve voet. De Staart is naar gelang der vleugelen kort, vierkant aan
’t eind, vier, of vyf duimen breed, wit. De Ooren zyn kort, mager, de Beenen elk vyf
duimen lang, zo dik als een ping, grys en rood. De Voeten zyn breed, hebbende elk
drie klaauwen, die aan een zyn door een lederachtig vel, gelyk ’t aan Zeevogels
gebeurt. De Klaauwen zyn van zwarte en weinig scherpe Nagels voorzien. Zy hebben
mals, sappig vlees, dat naar dat van de gemeene Snep gelykt; ’t versterk en voedt
wel.
zegel wordt zo wel geheten ’t geen waar mede men een zeker stempel op een zachte
stof zet, als ’t geen waar op het gedrukt wordt. ’t Is gemeenlyk, of de naam, of ’t
wapen van hem die ’t gebruikt, of iet, dat hy tot zyn teken heeft gekoren.

Geheim om een afdrukzel van een Zegel te krygen.
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Men neme een nieuwe Yzeren pan, en doe daar in een vierendeel Vitriool, met zo
veel gestooten Spaans groen, en Kwikzilver. Mengt dit onder een na dat het fyn is
gestooten, door ’t te roeren met een Spatel met rode Wyn; die men’er zo veel genoeg
is, op giet. Als ’t tot een deeg is geworden, zo wast het met vers water zo lang tot
dat’er helder water af komt. Laat daar na dien deeg in de lugt hard worden; en maakt
daar na werk om ze zacht te maken, door ze op een Yzeren plaat te doen met een
vuur daar onder. Houdt ze daar gedurig over, tot dat’er kleine druppen als paarlen
van komen. Daarna moet men dien deeg met de vingers kneden, en ze by een brengen
op een glas, of gepolyste Marmorsteen, en’er terwyl ze nog warm is, ’t Signet
opzetten, ’t geen’er een afdrukzel van krygen zal. Gy zult het daar na in de lucht
zetten; en daar zal ’t zo hard in worden, dat gy ’t zo wel als een Zignet zult kunnen
gebruiken.
zegen is een zeer lang Net, dat boven aan ’t water met Kurken wordt opgehouden,
en onder door Lood, of Steenen stukken bezinkt. Men vindt’er aan een kuil en twe
vleugels. In de kuil heeft men gemeenlyk de Vis. Men heeft’er boven een sterke
Réép aan en ook onder, aan welker eind’er weder een Réép wordt vastgemaakt; waar
byze, of langs ’t Land, of in een, of twe Schuiten wordt deur ’t water gesleept. Men
zet ze in de wydte uit, en sleept ze dus deur ’t water. Maar als men ze denkt op te
halen, brengt men de Réépen, of aan den Oever, of aan de Schuit, daar men ze denkt
op te halen by een; waar na men ’t Net aan de twe vleugels allenskens by een haalt;
houdende de kuil, die dichter en sterker van Maas is, en deurgaans met enig teken
van ’t andere te onderkennen is, tot op ’t laatste.
zeilsteen. Is een soort van Bergstoffe, die men in de plaatzen vindt, daar Yzermynen
zyn. Men ziet twe Aspunten Polen aan ieder Zeil-steen; alzo hy aan een draad
opgehangen zynde, zyne punten draait naar de twe Aspunten van den Aard-kloot.
Het is bekend dat hy het Yzer naar zich trekt, en dat een Mes daar mede gestreken
zynde, de kracht verkrygt om Naaldens en ande kleine stukjes yzer, of staal tot zich
te trekken. Ook deelt hy aan de Kompas-naaldens de kracht mede, om zich na ’t
Noorden en Zuiden te drajen; hoewel men moet aanmerken dat deze drajing in een
en dezelfde plaats dikwils ietwes verschilt, en ook verscheiden is na de
verscheidenheid der plaatzen. (Het welk by de Schippers genoemd wordt mis-wyzing
van ’t Kompas.) De Heer de la Hire heeft in de Jaren 1666. en 1667. waargenomen,
dat de Kompas-naalde niet miswees, maar naukeurig over een kwam met de
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middags linie getrokken op het Observatorium (Sterrekykers toorn;) maar datze in
’t Jaar 1712. elf graden naar ’t Westen afweek.

BYVOEGSEL.
Het is aanmerkens waardig, dat de twe aspunten van den Zeilsteen tegenstrydige
hoedanigheden bezitten, alzo de Noorderpool het Yzer naar zich trekt, en de Zuidpool
het zelve van zich stoot; zo dat een Mes, met de Noord-pool bestreken zynde, het
Yzer ook aanhaalt; maar indien men het zelve Mes weder met de Zuid-pool overstrykt,
verdwynt de kracht weder van het Yzer aan te trekken: zo dat men met enen zelfden
Zeisteen, als in een ogenblik de kracht van aantrekken aan een Mes kan geven, en
weder ontnemen. Honderd andere dergelyke verbazenswaardige uitwerkingen kan
men met den Zeilstéén doen, welke by de Filosofen in ’t breede beschreven worden;
maar hen in ’t uitleggen van de oorzaak dezer wonderlyke werkingen zo verlegen
maken, dat de voornaamste moeten bekennen, dat de rede daar van nog onbekend
zy.
zeilsteen. Deze Steen is zeer beroemd, zo wegens zyne wonderlyke en menigvuldige
eigenschappen, als wegens het nut, ’t welk de Scheepvaard’er van trekt; dewyl het
tot nog toe voor enig Schipper in een wyde Zee niet mogelyk zynde, by duister weer,
of betrokken lucht, zonder hulp van het Kompas, met des Zeilsteens kragt begaafd,
zyn Schip met een bestendige leiding naar een begeerde plaats te stuuren, ofte doen
zeilen: en hierom heeft deze Steen den naam van Zeilsteen gekregen by de
Nederlanders.
De Zeilsteen is een ware Steen, maar geen eenvoudig aards lighaam; dewyl hy
bestaat uit aarde, Olie, Zout en Yzer; de Aarde, welke eigentlyk de steen uitmaakt,
is van verscheide soort; het Yzer, met deze Aarde vermengd, is ook nu in grooter,
nu in kleinder menigte, waar door de Zeilsteenen van verscheide kleuren, hardheid,
weekheid, zwaarte en krachten zyn: want men vind’er witte, bruine, zwarte, blaauwe,
rosse; somtyds ook geaderde; sommige zyn week, ja weeker dan Biksteen, andere
zyn zo hard als Keijen; doorgaans zyn de donkerbruine met Yzerroest-kleur, en dan
hard en zwaar, de allerbeste, en met de sterkste aantrekkende kracht begaafd.
Dat de Zeilsteen Yzer, ja somtyds veel Yzer in zich heeft, toonen de Stofscheiders
aan, welke uit dezelve in Kroezen gesloten, met Olien en Zouten vermengd, en boven
op met glas, tegen het verbranden bedekt, door sterk vuur, schoon Yzer en Staal
smelten.
Men vindt Zeilsteenen over den geheelen Aard bodem, daar Yzer is en gegraven
wordt, zo dat by na uit alle Yzermynen Zeilsteenen gehaald worden; men krygt
treffelyke uit Japan, China, het Keyzerryk van den Mogol, Persie, Turkyen, Spanjen,
Portugaal, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Pensylvanien, enz.
Deze steen is by de oude Grieken bekend geweest, welke dien Magneet noemden,
naar den naam van het land, daar hy eerst gevonden is. Men vindt aangetekend by
Plinius, dat hy, volgens de getuigenis van Nicander, op den berg Ida eerst zou
gevonden zyn van een Herder, aan wiens yzeren Schupje hy bleef hangen; waar uit
die leerde, dat deze steen het Yzer aantrok, en’er aan bleef hechten. De Ouden hebben
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geene andere eigenschappen van den Zeilsteen geweten, als zyne kragt om het Yzer
te trekken, welke waarlyk zeer verwonderenswaardig is; waarom’er de Digters
Lucretius en Claudianus schoone Gedigten op gemaakt hebben. Men heeft binnen
den tyd van een Eeuw ontdekt, dat het Yzer in de lucht lang stil staande, dezelve
aantrekkende kracht krygt, en dus als in een Zeilsteen verandert. De Heer Vallemont
heeft een Boek geschreven over dusdanig Yzer, te Chartres in Vrankryk in Zeilsteen
veranderd. Voor weinige jaren bevondt men, dat het Yzer kruis, het welk te Delft op
de oude Kerk ruim 200 jaren gestaan had, met een treffelyke aantrekkende kracht
was begiftigd: dit Yzer is schilferachtig geworden, bruin van kleur, zo hard, als
gehard Staal, gezwollen, want het is van een ligter byzondere zwaarte dan Yzer, maar
evenwel veel zwaarder dan enige natuurlyke Zeilsteen, om dat het die ligter aarde
niet in zig heeft.
Men ziet op een Toren te Marseille een groote Klok, hangende op een Yzeren
dikken As, welke aan beide zyden in een weeken steen gevat wordt, waar in hy
draaid: de As legt waterpas, en is gestrekt Oost en West; de Klok, zo veel men uit
aantekeningen kan opmaken, heeft dus 420 jaren gehangen, aan de twee uiterste
einden van den As; en aan de zyden van den steen, is een soort van dik roest gegroeid,
het welk bestaat uit deelen van het afgesleten Yzer en Steen, wanneer de Klok geluid
wordt, en uit Olie waar mede de As besmeerd is geweest: dit alles te samen is een
dikke klomp geworden, welke men van den steen afsloeg wanneer de klok aan een
nieuwen As, in plaats van de voorgaande, die versleten was, gehangen wierdt; maar
deze klomp wierdt bevonden een uitmuntende Zeilsteenige kracht te hebben, veel
sterker, dan men tot nog toe in enige bakende natuurlyke Zeilsteen gezien heeft:
wanneer men de klomp in stukjes brak, vertoonde zy yan binnen de gedaante en kleur
van een Chinesche Zeilsteen, met blinkende deeltjes, bestaande als uit op een
gegroeide plaatjes en even hard als een Zeilsteen, gelyk in de Gedenkschriften van
de Franse Koninglyke Academie, op het jaar 1731 staat aangetekend.
Men heeft binnen weinig jaren ook gevonden, dat men in al het Yzer aanstonds
een sterke Zeilsteenigë kracht kan brengen, of verwekken, wanneer men het slegts
met ander Yzer op zekere manier sterk vryft, met het een eind opwaards, met het
ander eind nederwaards; zo dat men de aantrekkende Zeilsteenige kracht overal,
zonder eenen Zeilsteen kan hebben, waar men slegts Yzer heeft, gelyk de Heeren
Saverey en Marcel, in
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de Engelse Philosof. Transact. fraai beschreven hebben.
Een natuurlyke Zeilsteen heeft gemeenelyk twe plaatsen, vlak tegen malkander
over, welke veel kragtiger het Yzer trekken, dan de andere zyden doen, deze twe
plaatsen noemt men de Polen, en om dat een Zeilsteen aan zich vry over gelaten met
de ene Pool zich zo wat neer het Noorden wendt en met den andere naar het Zuiden;
heeft men de ene de Noordpool, de andere de Zuidpool genoemt. De Zeilsteen trekt
met beide zyne Polen het Yzer. Daar zyn Steenen met 3, 4, 5 en 6 Polen. Daar zyn’er
van een teerlingze gedaante met 6 Polen, welke aan alle kanten het yzer geweldig
trekken, doch deze deelen geen kracht meê aan ander yzer, gelyk de andere
Zeilsteenen doen.
Onder de eigenschappen van den Zeilsteen heeft men bevonden, dat indien men
twe Zeilsteenen neemt, en den Noordpool van den ene digt by den Zuidpool van den
anderen brengt, dat zy dan beide malkanderen trekken, te samen loopen, en in het
aanraken op deze plaatsen, zich aan een hegten met meer, of minder kracht, naar
mate van hunne krachten: maar indien men hunne beide Zuidpolen, of beide
Noordpolen, tegen malkander overhoudt, vlieden zy van een, of zy stooten, zonder
aanraken, malkander te rugge; zo dat daar zy in het eerste geval als hunne liefde en
vriendschap toonden, zy nu hunen haat laten zien.
De Wysgeeren hebben gaan navorsen, volgens welke wetten van aantrekking en
wegstoting de Zeilsteenen op malkander, of op yzer werken. De wetten van
aantrekking zyn gevonden, maar niet die van wegstoting: want wanneer men een
Zeilsteen, als ook eenig Yzer, in de gedaante van een Rol brengt, zo dat de As van
de Rol, ook zy de As der Polen, zo is de aantrekkende kracht van den Zeilsteen op
het Yzer in verscheide afstanden, in een omgekeerde proportie van de afstanden, zo
dat hoe de afstanden van een groter zyn, hoe de aantrekkingskracht minder is.
Men heeft ook onderzogt, of’er geen meer soorten van lighamen zyn, als Yzer en
Zeilsteen, welke van den Zeilsteen getrokken worden; de ondervinding heeft’er reeds
een groote menigte van opgegeven, en men vindt’er dagelyks vele andere meer; maar
men heeft met een geleerd, dat al wat van den Zeilsteen getrokken wordt, alleen Yzer
is, en dat het Yzer in veel meer lighamen zit, als men in den eersten opslag geloven
zou; want alle soorten van aarden, welke in het vuur gebakken rood worden, zyn
Yzer, hierom is alle Kley- en Tichel-, of Panaarde niets als Yzer. Wanneer enige
Planten, of Boomen in dergelyke aarde geplant staan, worden zy in het opgroejen
gevuld met die yzerdeelen, welke men daar na in hunne as vindt, ja de dieren, welke
deze planten eten, krygen dit yzer in hun lighaam; waar uit men het naderhand door
de Scheikonst halen kan, zelf is het in de Honig. Somtyds is het yzer in d’aarde onryp,
of te veel met andere Stoffen gevuld, zo dat het van den Zeilsteen niet getrokken
wordt; maar wanneer men dit Yzer met enige oliachtige stof brandt, wordt het
volmaakt Yzer, ’t welk van den Zeilsteen aangetrokken wordt.
Verscheide Geleerden hebben getragt de oorzaak van deze wonderbare kracht op
te speuren, maar niemand heeft tot nog toe iets op ware gronden kunnen bewyzen,
waarom wy ons hier niet mede zullen ophouden, maar tot een andere eigenschap
overgaan, welke hier in bestaat, dat wanneer men enig Yzer, of Staal over den Pool
der Zeilsteen heenstrykt, en dit menigwerf herhaalt op dezelve wyze, dat dan de
Zeilsteenige kragt aan het Yzer medegedeeld wordt, zo dat dit Yzer wederom enig
ander Yzer kan aantrekken; de ene Zeilsteen deelt in dit vryven aan het Yzer meer
kragt, dan de andere mede. Men heeft’er welke aan een Degen die kragt medeelen,
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waar door men vele oncen Yzer met de punt kan optrekken; deze zo veel kracht
medeelende steenen, worden Milde steenen geheeten, welke somtyds zelf met geen
uitmuntende kracht begaafd schynen; in tegendeel zyn’er sterk trekkende en groote
Steenen, welke aan het aangestreken Yzer weinig krachten mededeelen: de meeste
Zeilsteenen verliezen zelfs niets van hunne krachten, schoon men verscheide Yzers
ager malkander op hen aanstrykt, en met groote kracht begiftigd; andere daar en
tegen verliezen iets van hunne krachten, maar welke zy in zeer korten tyd wederom
krygen; Hier uit blykt, dat uit den Zeilsteen kracht uitgaat, dat deze kracht kan aan
het Yzer medegedeeld worden, dat zy in het Yzer blyft, doch zo dat zy van een Yzer
aan zeer vele andere Yzers wederom kan megedeeld worden: zy vermindert door
den tyd uit de Yzers; zy komt door langen tyd van zelf in de Yzers, gelyk in het Yzer
te Chartres, Delft, en Marseille gebleken is: wat is nu deze kracht? zyn het fyne
lighamelyke uitvloejingen? of is het iets dat onlighamelyk is? voorname Wysgeeren
van onzen tyd hebben hier over vele, naauwkeurige navorsingen, en redeneringen
gedaan, en bekennen hoe zy meer moeiten en vlyd hebben aangewend, hoe zy dit
alles minder begrypen, waarom wy ons hier in ook niet verder inlaten, en liever die
eigenschap willen nazien, welke de nutste voor het menselyk geslagt is.
De Zeilsteen vry aan zich zelf overgelaten, draait zich met zyn ene Pool na het
Noorden, en met zyn andere Pool na het Zuiden; van wie dit eerst uitgevonden zy,
is onbekent. Naderhand heeft men gezien, dat een Yzer aan den Zeilsteen gestreken,
zich eveneens rechte; hier op heeft men een Yzer op een scharpen punt gezet, en
laten drajen, het welk gemaklyker en schielyker na het Noorden en Zuiden draaide:
daar na is men bedagt geweest om een yzer dus drajende scheep te nemen, om by
nagt in betrokken lucht altoos het Noorden en Zuiden te kunnen weten op Zee, en
dus vaster te kunnen Zeilen, dit is de oorzaak geweest van het Compas. de uitvinding
hier van, of het gebruik ter Zee schynt men aan de Fransen verschuldigd te zyn, om
dat het in den jare 1180 na Christus van een oud Frans digter reeds beschreven is;
hier van daan is deze uitvinding voortgekropen langs de oevers van de Mid-
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delandse Zee, zo na Napels en Venetien, als Portugaal, waarom in het jaar 1260 het
Compas van Paulis Venetus, te Venetien, en in het jaar 1300 van Jan Goija in het
Koningryk Napels in gebruik is gebragt gweeest, gelyk naderhand van de Portugiezen,
wanneer die de Oostindien gingen opspeuren.
Men meende in den beginne van deze groote uitvinding, dat het Compas het ware
Noord en Zuiden aanwees, daar na ondervonden de Schrijvers, dat’er plaatzen waren,
waar op het Compas ’t ware Noorde niet toonde, maar dat het enige graden oosterde,
of westerde; dat is, ten Oosten, of Westen van de Middaglyn afweek. De
tegenwoordige waarnemingen leeren ons, dat het Compas alle dag, ja by na elk uur,
een andere rigting heeft, schoon wel niet veel verschillende in kleinen tyd, maar veel
evenwel, wanneer’er langen tyd voor by loopt: zo dat indien het tegenwoordige op
ene plaats recht Noorde en Zuide wyst, het na enige jaren gans anders aldaar gerigt
wordt. Dit zal blyken uit oude waarnemingen met de tegenwoordige vergeleken:
want in ’t jaar 1550. oosterde te Parys het Compas wel 8 graden, deze miswyzing is
allengs verminderd, zo dat in het jaar 1660. te Parys het Compas vlak Noorde en
Zuide stond; na dien tyd is de richting ten Westen geraakt, en zodanig aangegroeid,
dat zy te Parys in het jaar 1733 reeds 15° 4`5 ten Westen was, zo dat in den tyd van
183 jaren de verandering in de rigting is geweest van 23 graden, 45 minuten. De
rigting van het compas is wonderlyk verschillende over de gantse aarde zynde’er
maar weinige plaatsen, waar op het ware Noorde en Zuide aangewezen wordt; men
kan het gemaklyk verstaan uit een Kaart, door den Heer Halley ontworpen; welke
ook te zien is in de Beginsels der Natuurkunde van den naukeurigen waarnemer der
nature, den Hooggeleerden Heer Musschenbroek. De Wysgeeren hebben met veel
moeite en vlyt, naar de ware oorzaak van de richting, en gestadige veranderingen
van het Compas gezogt, en hier toe velerlei onderstellingen opgegeven, maar waar
van geen een voldoende is, of op ware gronden en goed bewyst steunt; zo dat de
oorzaak met regt voor onbekent en onbewezen tot nog toe gehouden wordt.
zenuwtrekking, Stuipen. Dit is een ziekte der Zenuwen, daar een ongeregelde
beweging zonder wil in is, waar door de Spieren zich nu eens dezen, dan eens genen
weg heen laten trekken.
Men heeft Zenuwtrekkingen, waar van ’t een soort zo geschiedt, dat de deelen
noch voor noch achter, noch op zyde over getrokken, maar recht worden gehouden.
De twede soort trekt voorover, ’t derde trekt het lighaam en deelen achterover.
De oorzaken daar van worden gemeenlyk gehouden, of te grote overvloed van
bloed, of te weinig bloed, of winden, of ongesteldheid der mage, of enig ander deel,
dat door aandoening dit veroorzaakt.
Wordt ze door wonden, slagen, of vallen veroorzaakt; en gaatze van braken, nikken,
of walgen en gebrek van verstand verzeld, zy is doodlyk; gelyk ook die is, welke
van een droogte wordt veroorzaakt, die zyne plaats heeft genomen.
Wat die der overvloed belangt, men kentze aan volmaakte gezondheid; zy overvalt
in ’t begin der ziekte, of een weinig daar na, of zy komt dronkaars, of lediggangers
over. Hier in moet men als in Apoplexie te werk gaan; men kan hier een Brandyzer
gebruiken, of een koorts geneestze schielyk.
Men weet dat de Zenuwtrekking uit ylheid van vaten komt, zo men vindt, dat
imand vermoeid geweest, of door veel doen uitgeput is, of om dat hy te sterke
middelen heeft gebruikt, of te veel verdriet heeft, of te veel bloeds heeft verloren, of
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door een hevige en langdurige koorts is uitgeput. Schoon alle deze tekenen ten
méérendééle doodlyk zyn; men moet hier zoeken door goede en licht verteerbare
Spys krachten te maken; maar dit willende doen, moet men dikmaal, en niet veel te
gelyk eten, gekookte Rys met Melk, Gerst, Watergruwel, een Hoen, Amandelen met
wat Suiker, eensdaags baden, met een deel Zemelwater, ’t welk men heeft doen
koken.
Is’er te veel bloed zo moet men aderlaten: maar hoe ’t zy; men moet wel toezien.
Stuipen, of Zenuwtrekkingen, die kinderen door winden, tanden, wurmen, die
maag, of darmen kwellen, voortkomen; worden genezen, zo men ze ’s morgens
nuchteren twaalf, of vyftien greinen Rabarber ingeeft, of gestooten Oranjeschil, in
een Vleesnat, of Ei, of gekookte, of gebraden Peer, of Appel, of in Confituren, twe,
of drie dagen aan een. Men kanze ook gestooten Kruis en Munt geven, en van tyd
tot tyd twe, of drie druppen Theriakaalwater, of Keizerwater, met een lepel water.
Daarna moet menze de navel vryven, met Alsemsap, of met Wyn, waar in Alsem is
getrokken, of Aloë gesmolten is. Men legtze ook op den buik een pleister van Aloë,
Lupynen-meel, van elks evenveel, met sap van Alsem nat gemaakt. Dit zal men op
een linnen doek smeren, om ’t’er op te leggen, gelyk gezegd wordt. Bejaarden zullen
Teriakaal-, of Imperiaal-water gebruiken, of een middel voor Apoplexie
voorgeschreven. Men kan ook een handvol Lavendel, Salie, Mariolein in een pint
Brandewyn trekken, met een vierendeel Suiker, om’er ’s avonds en ’s morgens een
lepel vol van te nemen, en daar mede de slagen des hoofts, de neus en de handen van
binnen vryven. Men kan’er een hand vol Lavendel, een vingergreep Beteunie by
doen. Men moet niet gebruiken, dan darmspoelingen, van Kamillen, Meliloten, waar
in gedaan zyn twe oncen Neuten van Olie, zo veel Olyven-olie, en gebruiken somtyds
een Vleesnat, dat niet gezouten is, met zo veel rode Wyn, of men moet een groot
glas Olyven-olie gebruiken.
Men heeft ook Zenuwtrekkingen door een gebrek der zenuwen veroorzaakt. Men
heeft’er ook een by toeval, als een zenug is gekwetst. Een bekwaam Heelmeester
kan daar de beste hulp aan ge-
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ven De andere wordt dikmaal een lamheid-beving, of doofheid van ’t deel waar op
’t valt. Men moet deze gelyk geraaktheid genezen. Men geeft naar den ouderdom en
gematigdheid des zieken in.
Men heeft een Zenuwtrekking die deur een Slangesteek veroorzaakt wordt, of
door een vergif, of al te sterk geneesmiddel, dat men in ’t lyf heeft gekregen. Het is
gemeen dit door Cordialen, Theriak, Orvietaan, confectie van Jacynten, Alkermes,
Bolus, Koraal, Paarlen te genezen, of door Olyven-olie in te nemen.

Ander middel voor Stuipen.
I. Neemt anderhalve onze Byvoet, een once Mannetjes Peoniewortel, met een pint
Wyn. Gebtuikt het dus, laat de Peoniewortel droog worden, fyn stampen, en doetze
met de andere drogeryen in een schoone pot, of pan. Laatze zachtjes op de helft
verkoken. Laat het deur een Temis loopen, die zeer fyn is, geeft’er ’s morgen
nuchteren, en ’s avonds een glas vol van, en zo dikmaal als men ’t toeval gewaar
wordt. De zieke moet een halflood Peonie-wortel in een lywaten, of gazen zakje
gedaan, zes maanden lang om zynen hals dragen.
II. Men trekt ook Mannetjes Peoniewortel uit den grond, snydt’er zo groot een
stuk af als men wil, en legt het odner den voet in de koussen.
Zie ook Elixir Salutis, of Elixir voor de gezondheid.
zenuwen. Zie NERVEN in Hubners Kunstwoordenboek. Door Zenuwen worden
ook dikmaal Trekkers verstaan; gelyk het in dit Artikel veeltijds verstaan wordt.

Om opgekrompen, of verharde trekkers zagt te maken.
Neemt twe Ossepooten, twe handen vol Salie, laat het met den ander koken, tot dat
de Pooten uit hare Beenen vallen. Perst daar na dit nat uit, slaat het Sap met een
halfonce verse Boter; bewaart dat Gelei in een aarden pot, en smeer daar warmtjes
de opgekrompen en verharde deelen twemalen op enen dag mede.

Voor ’t zelfde ongemak.
Neemt een halfpint Olyven-olie, met even zo veel Wyn klaret. Laat het koken, tot
dat de Wyn is verkookt, smeert’er de deelen mede warm ’s moregens en ’s avonds,
en legt’er daar na heet Lywaat om heen.

Ander middel.
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Neemt een halfpint Olyven-olie, met even zo veel Wyn klaret. Laat het koken, tot
dat de Wyn is verteerd. Doet’er daar na Herbe a la Reine, en de bladen van Byvoet
by, van elks een goede handvol, laat het nog een langen tyd koken, laat het door een
schoon Lywaat loopen. Bewaart die Balzem ten gebruike. Als gy ze gebruiken wilt,
doet van dezen Balzem op een rood Koolblad, en legt het twemaal daags op het deel,
en gaat daar mede tot de genezing toe voort.

Om de Zenuwen der Beenen van een Kind te versterken, dat niet kan, of niet
wel kan loopen
Neemt de bladen van Hadig, Mariolein, Salie, tot een genoegzame menigte, en zo
veel van ’t een als ’t ander, stoot alles onder een, en haalt’er zo veel Sap van, dat
gy’er een Bottel vol van maken kunt. Sluit de Bottel met een smeersel wel toe. Ja
besmeert de ganse Bottel vry dik met gezegde deeg. Zet de Bottel in dien staat in
een Oven, zo lang als nodig is, om een groot brood te bakken. Haalt daar na uwe
Bottel uit het vuur, laat ze koken. Breekt de deeg, die’er rondom aanzat; breekt de
Bottel aan stuk, en haalt’er de stof uit, die’er in is, die een smeersel zal gemaakt
hebben, en welke gy gebruiken zult, op de volgende wyze.
Neemt van dit smeersel zo veel, als van het merg van een Ossenschonk, laat het
onder den andere smelten, smeert’er heet mede, en dikmaal de Billen en Beenen van
’t Kind, zal ’t wel haast loopen kunnen. Dit middel is ook goed voor bejaarden, die
opgekrompen en verharde Trekkers hebben, en daar kreupel aan gaan.

Om Zenuwen, of Trekkers aan een te hechten.
Neemt Kreeften-oogen gestooten, doet ze op een klein doekje. Legt dit Poejer op de
Zenuwen, en verbindt de plaats wel met droge zwachtels, op dat’er de vocht niet
deurdringe. Laat’er het verband vier entwintig uren lang op. Ziet daar na, of de Zenuw
weder geheeld is. Verbindt het met warme zwachtels, als of ’t een verse Wonde waar,
en neemt’er een dag, of twee daar aan ’t Windsel af.
’t Zelfde middel geneest verrekte Zenuwen, als ’t daar maar matig warm op komt.
’t Is een uitnemend middel tegen moeilyk watermaken, zo men ’t warm van de Nieren
af langs de Ruggraad legt, daar na witten Wyn drinkt.
’t Is uitnemend tegen Heupjicht, als ’t warm op ’t deel gelegd wordt. ’t Geneest
de beten der dolle Honden, Slangen, en andere Dieren. Maar eer men daar dien
Balzem oplegt, moet men de Wonde laten bloeden, ze met Wyn en plukzel afwassen,
en daar den Balzem op doen.

Trekking, Kramp, of optrekking van Zenuwen.
De Kramp wordt deurgaans voor allerlei Samentrekking genomen, die zekere Luiden
overkomen, welker Neus en half Aangezigt op zyde wordt getrokken. Men handelt
dit ongemak, gelyk een Lamheid. Hierom moet men ze ten eersten zien te genezen,
op dat het in Lamheid niet verandere.
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Voor opgekrompen, of gezwollen Zenuwen.
Neemt rode Slakken, en Aardwurmen uit vette
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aarde, en vooral van Kerkhoven, wastze wel en laatze in ’t water uitspuwen. Als gy
ze tussen twee lywaten wel zult hebben afgedroogd, laatze over klein vuur koken
met zes oncen Maagdenwas, en Olyvenolie naar gelang. Men moet wel op zyn roeren
passen, en als de stof de stevigheid van een smeersel heeft gekregen, laatze door een
schoonen doek loopen, en bewaartze in potten. Men smeert’er mede by ’t vuur het
beledige deel, en legt’er een lywaat zo warm op, als men verdragen kan. Dit is
beproefd. Zie Olie van Wurmen.

Voor gestoken Zenuwen.
Neemt twe handen vol Wikken in een loog van Wyngaardranken gekookt, met een
weinig Azyns, wat Honig, Gerstemeel, of Boonenmeel. Mengt alles onder een, legt
het op ’t vuur in een pot, en maakt’er een Smeersel van, waar mede gy ’t kwaad
smeren zult.

Voor gekneusde zenuwen.
Neemt de bloemen van ’t Wolle kruid, St. Jans kruid, Kamillen, van elks een hand
vol, doet alle die bloemen in een halfpunt witte Wyn koken, op de helft. Zygt het
deur, doopt’er een lywaat in, en legt het op de kwaal.
Als by kneuzing van Zenuwen een wonde is, en’er ’t vel af is, neemt wit van
Eijeren, en Rozenolie, slaat het onder een, en stooft’er het gekneusde deel mede;
legt’er een Lywaat op ’t geen in deze vocht is nat gemaakt.
Als de pyn over is, wast het deel met rode Wyn, die warm is, en legt’er een
Compres op, in dien Wyn nat gemaakt.
Maar zo de Zenuw is gekneusd, en ’t vel niet is geschonden, zo bet het dikmaal
met warme uitwaassemende olie, gelyk olie van Salie, Lavendel, Rosmaryn, enz.
Gesneden en gekneusde Zenuwen. Zie pleister manus dei. Bladz. 804.
Zwakke Zenuwen. Zie nieren.
Om te versterken. Zie kneuzing.
Pynen der Zenuwen. Zie jicht.
zenging, is niet anders, ten aanzien van ’t Boomsap, dan een ophouden van de
beweging in de bladen, door middel van de koude, waar mede enige winden verzeld
gaan, welke die deelen rakende, die nog teeder zyn, dan de fibren daar van zodanig
veranderen, datze niet langer in staat zynde om ’t voedend sap te ontfangen, geheel
en al bedorven raken. Dit doet de bladen afvallen. En gelyk dan het sap der Boomen,
dat de natuur voor die deelen geschikt had, nog niet verteerd is, gebeurt het, dat de
bladen zo dra niet zyn afgevallen, of daar komen anderen in de plaats. Dit gebeurt
gemeenlyk den Boomen in de maand van April, of Mei.
zetpil. Wat het zy, zie Hubners Kunstwoordenboek op ’t woord Suppositorium.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

Om een Zetpil te maken, gebruikt men gemeenlyk Honig met gemeen Zout. Dit
doet men een klein uur koken in een yzeren Lepel, of kleine pan, tot dat de stof zwart
wordt, of een styve zelfstandigheid is geworden. Dit weet men ligt, als men een klein
stukje van die stof neemt, en ze laat koud worden. Dan moet men de Pan van ’t vuur
nemen, en de heete stof op den grond van een vat van metaal omgekeerd gieten,
daarna’er Zetpillen van maken, door ze op een Tafel te rollen, die eerst met olie is
vet gemaakt.
Men neemt ontrent een dragme Zout op een once Honig; en wil men sterke Zetpillen
maken, doet men daar een dragme Aloë, of twe dragma Elictuari van Bitter-heilig
by.
Men maakt ook Zetpillen van Zeep, of van een Koolstruik met olie gesmeerd, of
met Varkensreuzel, of gezoutten Boter.
Als men de Zetpillen dus heeft gemaakt, steekt men ze in ’t fondement des zieken,
of die duwtze daar zelve in, en houdtze daar zo lang in als mooglyk is.

Zeer bekwame Zetpil om den buik los te maken, en die zo veel als een Klisteer
doet.
Neemt het eind van een Waskaars, van de lengte en dikte van een ping, smeert die
met Ossegal die in de schoorsteen is gedroogd, en weekt ze in een kleine scheut
Wynazyn, en steekt ze in het fondament.
zetpil voor vrouwen, of Moederpillen, Steekpillen, Moederzetzel, zie Pessarium in
Hubners Kunstwoordenboek op Pessarium.
’t Is een stevig middel, dat Piramiedswys word gerold, en in de Vrouwelykheid
gestoken. Men moet aan den enen kant een bandtje vast maken, om ’t’er uit te halen,
als men ’t goed vind.
Men maakt deze Moederzetzels met de wortelen van licht hour, of van kurk, of
iet dergelyks, men smeert het voor ’t insteken, of met een Smeersel gemaakt, van
Drogeryen, geschikt voor de ziekten der Lyfmoeder.

Smeersel van een Moeder Zetpil, om de Stonden te bevorderen.
Neemt een vierendeelloots Myrrhe, en zo veel Aloë, acht greinen Kamfer, vier greinen
Castoreum, een scrupel Safraan. Stoot het, geeft het’er lyf aan met anderhalf once
unguent van heumst. Doet’er daar na een half loot Sperma Ceti, en zes druppen Olie
van Barnsteen by voor elk Smeersel.

Smeersel van een Moederzetpil, om de dampen der Lyfmoeder na omlaag
te trekken.
Mengt onder een ’t Unguentum Martiatum drie dragmen, zo veel Olie van Kappers,
van Laurieren, een half loot, Olie van Gagates anderhalf dragme; smeert uwe Zetpil
met dat Smeersel, duwt het in de Lyfmoeder, zo zal ’t in weinig tyd, veel uitvoeren.
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Men kon’er ook een grein Amber by doen, of Civet; om dat die reukmiddelen, van
Zwavel en vlugge zouten vervuld, de verstoppingen der Lyfmoeder kunnen
wegnemen, die die dampen veroorzaken.

Smeersel voor een samentrekkend Moederzetzel, datmen gebruikt, om den
te groten vloed der Vrouwen te stuiten.
Stoot fyne rode bereide Koraal, Bloedsteen en gezegelde aarde van elks twe dragmen;
Myrtillen, rode Rosen, Bloemen van Balaustium, van elks een dragmen; mengt het
met drie oncen, ceraat van Galeen, of by gebrek daar van, met twe oncen wit Was,
en een half once Esclanum; doet daar zo veel Kottoen by als noodig is, om’er een
styf mengsel van te maken, of te steken in kleine dunne zakjes van linnen, of van
fyn gaas.
Die kleine zakjes maken een soort van Zet-, of Steek-pil voor Vrouwen; waar van
’t gebruik zeer veelvuldig is, om datze meer kracht dan d’eerste moeten hebben, alzo
ze met stoffen vervuld zyn, die langer moeten werken, en met meer kracht, dan de
Smeersels, die men alleen boven op de Moeder-zetpillen smeert. Als men die kleine
Kokers maakt, moet men maken, dat het naaisel vry glad zy, en vlak; op dat het niet
beledige den hals van de Lyfmoer, als men ’t uitbrengt, en dat men ’t gemaklyk in
kan brengen.
zetten is een Spreekwys van de Bouwery, en wordt gebruikt om ’t stollen der melk
te beduiden, als’er de Lubbe is ingedaan.
zevenjaarsbloem. Men heeft’er driederhande soorten van, wit, geel en appelbloessem
witbont. Men houdtze lang, om datze niet afvallen, en altyd even fraai blyven, ’t zy
datze buitens tyd zyn en gedroogd, of niet; de witte deugd niet met al, als om de
perken te bederven; de gele is droog zo fraai, als niet gedroogd. Wat de Bonte belangt,
zy heeft de bloem op een andere wys, dan de andere; zy is groter, en van de grootte
van de Belle Margriete d’Espagne: maar zy schiet een grote menigte van takken, en
bloemen in zo groten overvloed, datze hare takken niet kan ophouden, die recht zyn,
en zo ze niet worden ondersteund, zo gaanze leggen. Zy is zeer fraai, en men
gebruiktze om de randen der Schotelen op Gastmalen te vercieren, op Autaren en
voor Ruikers in den winter, alzo ze in Kamers lang blyven staan; kort om men
gebruiktze overal daar bloemen te pas komen. Men verplantze in September, gelyk
andere bloemen.
ziekte, kwaal, of plaag, betekent meestendeel een en het zelve, doch eigentlyk
betekent ene kwaal alle pyn en uiterlyke toevallen: een plaag, een doorgaande ziekte,
als de pest, of andere plagen, die een gants Land, of Stad treffen, waar onder ook
worden begrepen andere Landplagen van Overstrooming, sterfte van Vee,
Onvuchtbaarheid, Ongedierte, enz.
ziekte. De Mens vervalt in den staat der ziekte, als’er enig werktuig ontstelt, of
bederft; ofte als het bloed zyn omloop niet ter deeg heeft, nochte zich behoorlyk
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verdeelt in de deelen, die het tot hun voedsel van noden hebben. Daar zyn verscheide
soorten van Kwalen en Ziekten, waar van wy’er enige hier zullen melden, de overige
met hare Geneesmiddelen, zo voor Mensen als Beesten, zullen we in ’t beloop van
dit Werk, elk byzonder onder zyn Letter verhandelen.
LEGER-ZIEKTE. Is ene besmettelyke plaag, die in de Legers regeert, meest
veroorzaakt door de uitgestane tochten, gebrek en ellende, en kwaad voedsel; of door
stank en de kwade lucht, bedorven door al te lang op ene plaats te leggen.
Mal d’aventure. Is een kleine Zweer, ontstaande van enige steek, of kwetzing,
waar van de oorzaak onbekend is.
Vallende ziekte, (Maanziekte, of S. Jans euvel.) Zie boven het geen we hier daar
van zeggen, onder den Titel Vallende ziekte.

Middelen tegen de Vallende ziekte.
Neemt de schillen van Knoplook, stootze wel, en drinkt het zap dat daar van komt,
of eet daar dikwils van. De Wynruit in Soep gebruikt is mede zeer uitstekend.

Een ander.
Neemt Lorkenzwam; anders Agaricum, drie vierendeel-loots, Gummi gutte een
vierendeel-loots. Mengt deze twe onder een, en maakt’er Pillen af, geef’er den zieken
t’elkens de zwaarte van een gouden Dukaat af, te weten aan volwasse personen, maar
aan jonge lieden de helft, drie dagen lang, niet achter een, maar t’elkens enen dag
tussen beiden overgeslagen; de tyd, wanneer men ze moet innemen, is des ochtens
nuchteren: twe uren daar na moet men den zieken wat laten drinken, en men kan het
zelfde middel alle maanden herhalen als men wil. Men moet zyne kamer op dien dag
houden, als men de Pillen genomen heeft.

Nog een ander.
Neemt oprechte Marentakke, die op de Eikeboomen groeit, met hare bladeren en
koorntjes, en met alle teedre takken, doetze in een Pot, en zachtjens in een Oven
drogen; maakt alles tot een poejer, en geeft’er den zieken wat van in enige bekwame
vocht (by voorbeeld in Sleutelbloemen-water, water van Lelien van den Dale, enz.)
ontrent zo veel als’er op een grote Schelling, of een klein Guldestuk kan leggen, voor
volwasse mensen; voor kinderen wat minder, naar mate van de krachten en jaren;
men moet het des morgens en des avonds geven, drie dagen voor, en drie dagen na
de volle Maan, en het zelve middel enige maanden in ’t vervolg herhalen.
De beste tyd om de Marentakken op te doen, is in de maand van September, in ’t
afgaan van de Maan, en wanneer zy korens dragen.
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Ander middel.
Neemt ene Hazenoot, holt ze geheel uit, door middel van een klein gat, dat gy daar
in maakt, vult ze dan met Kwikzilver, en sluit ze weder toe met Lak, of Pik en Hars,
en draagt ze om uwen hals. Dit noemt men by de Geneeskundigen een Amulette, of
Halsdracht.

Voor de Stuipen en Vallende ziekte der Kinderen.
Maakt dat gy hebt water van de gezegende Distel, Aqua cardui benedicti, of het
afziedsel daar van, of ook een vierdendeel loots Poejer van den gemelden Distel, en
doe het den Lyder in wat nat, of soep nuttigen.
NB. Dewyl de Vallende ziekte der Kinderen, ja somtyds ook van groter Mensen
zeer dikwils van Wormen ontstaat; moet men hun, eer men andere middelen geeft,
eerst den buik zuiveren, met Wormkruid; en zo ze daar mede niet weg willen, met
zoete Kwik, dat is, Mercurius Dulcis, tot vyf, of zes grein, voor een Kind van drie
jaren, en tot twaalf, of vyftien grein voor volwassene. Anders is een mengzel van de
volgende stoffen al zo goed, dewyl de Kwik meermalen genomen, doet kwylen, by
voorbeeld. Neemt Mercurius dulcis, Scammonium sulphuratum, van elks een
halfvierendeelloods, bereide Peerlenmoeder, een vierdendeelloods, mengt het door
een, en verdeel het in zes poejers, waar van gy’er nu en dan een moet geven, en
telkens tussen beiden wat ophouden. Sommige mensen zyn benaaud voor de Kwik;
want als ze niet wel bereid is, verwekt ze krimpingen in den buik; maar als ze wel
afgezoet is, zo is’er geen beter middel dan dit, en gy kunt ze beproeven, met een
weinig daar van op de tong te leggen, zo’er dan geene de minste scherpheid in
bevonden wordt, zo is ze wel gemaakt, en veilig; maar byt ze op de tong, ze deugt
niet.

Levenswyze, welke moeten in acht nemen, die de Vallende ziekte onderhevig
zyn.
Zy dienen zich t’onthouden van alle dampige, of heete dingen, van Wyn en Vrouwen,
en niet starogen op snel vloejend water, Molenraderen, of andere dingen die snel
drajen, of loopen, noch van hoge Torens in de laagte zien, kort om, alles myden, wat
enige drajing in ’t hoofd, of zuisebolling kan verwekken.
Pyn voor ’t Hart. Is ene benaaudheid voor ’t hart, ontstaan uit enige walging, of
afkeer. Men schryft ze valselyk aan ’t hart toe, want de kwaal komt uit de maag; en
’t hart wordt wegens de nabyheit aangedaan, en door de prikkeling der zenuwen, die
gemeenschap met de maag hebben, dikwils benaaud, en als by een gewrongen; hoewel
de kwaal meest in den krop der mage zit, die zo na aan ’t harte ligt, dat de weinigste
Menssen de plaats weten te onderscheiden. Daar zyn echter noch andere hartkwalen,
die op hare plaatzen zullen gemeld worden.
TANDPYN. Zie tand.
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WEEEN der Vrouwen, of ARBEIDT, is de moejelykheid en smert die zy in het
baren hebben.

Wyze om den oprechten Zwavel te maken, dienstig voor de Vrouwen in
barens veelderhande smerte, en voor Kolyken.
Men neemt een half pond Venetiaanse Terebintyn, en half pond Bloem van Zwavel;
doet de Terpentyn in een dikke glaze Fles, met enen langen hals, en de Bloem van
Zwavel op de Terpentyn, en maakt ze met enen linnen doek toe: zet voorts deze Fles
op warme As, tot dat het zamen wel vereenigd is. Van dit middel neemt men drie
druppels in een lepel vol Brandewyn.

Ander middel om een Vrouw gemakkelyk te doen baren.
Neemt rode Ajuin, en Bollen van Lelien, zet ze te koken in een Pot met Olie van
Olyven, en een weinig witten Wyn. Als de Vrou in haar negende maand gaat, zo
moet ze de Nieren daar mede vryven, en zich in een klein Bekken zetten, daar het in
is. Dit is heel goed, en bevordert de Kraam der Vrouwen zeer. Zie vrou.
MAAGKWAAL, MAAGPYN. Zie maag.
MOEDER; Moeder-kwaal, by de Geneeskundigen genaamd Malum hystericum,
anders ook de Opstyging, is ene Ziekte in ’t Zenuwsap en de Zenuwen. Men heeft
haar den naam van Opstyging der Moeder, en Moederkwaal gegeven, om dat men
eertyds geloofde, dat zy veroorzaakt wordt van dampen, die uit de Moeder opstygen
na de bovenste deelen, en de ademhaling beletten; ja de Oude Wyven meenen, dat
de Moeder zelf tot in de keel opsteeg, en daarom hebben de Ouden tot genezing
derzelver voorgeschreven, aangenaam reukwerk van onderen te zetten, en stinkende
dingen onder de neus te houden, om de Moeder van boven weg te jagen, en na onderen
te lokken. Doch verbeterde Ontleedkunde heeft ons geleerd dat die Opstyging
onmogelyk is. Tot dit eerste gevoelen heeft gelegenheid gegeven, dat de Vrouwen
onder in den buik als een bal gevoelen, die omrolt, en somtyds tot in de keel toe
opklimt, zo dat zy in den hals als ene koord gevoelen, dat haar verwurgt, ofte een
brok dien ze niet kunnen verzwelgen.
De toevallen die deze kwaal verzellen, zyn, de drajing in ’t hoofd, flaaute,
ongerustheid, pyn in den onderbuik, hik, walging, braking, ylhoofdigheid, en stuipen.

Algemeene middelen dezer kwaal.
Zware reuk, als die van Bevergeil, anders genaamd Castoreum, rook van gebrand
koorn, of vederen onder de neus gehouden, of van graau pa-
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pier en wolle lappen, als men het eerste zo ras niet by der hand heeft, zyn goede
middelen om de hevigheid van de kwaal te stillen.

Middel om de Moederkwaal te genezen.
Men neme het wit van twe Eijeren, en kloppe ze wel, zodanig dat ze tot schuim
worden; dan dat schuim op werk van Kennip gelegd, en wat poejer van Wierook
genomen, ene tinne lepel vol, insgelyks zo veel gestote Peper. Het poejer van Wierook
moet men eerst daar op strojen, en daar na de Peper. Dan alles te zamen genomen,
om den buik geslagen, en zo lang laten leggen, tot het droog is.
Anders. Neemt een once witte Wyngaard-wortel, laat ze in witten Wyn koken, en
drinktze ’s avonds voor het slapengaan, driemaal ter week, en houdt daar een heel
jaar mede aan; daar mede zal men volkomen genezen zyn, zie moeder.
HOOFDPYN. Als iemand het hoofd zeer doet, die wat rykelyk gedronken heeft,
men kan hem een omslag op het voorhoofd doen van serpillum, dat is, Kwendel, of
onzer Lieven Vrouwen bedstro, daar by doende Capillus Veneris, Vrouwen hair, en
Rozen; of den wazem opvangen, van afgekookte Kool; of zo dra u het hoofd begint
zeer te doen, moogt gy een, of twe Appelen, genaamd Courtpendu, eten, of wel enige
bittere Amandelen, of wat geraspte Hartshoorn met Putwater drinken; of, zo men
bevind, dat de maag niet ontsteld is, mag men van het hair van ’t Hondje dat gebeten
heeft, daar op nemen, dat is, een glas goede Wyn daar op zetten.
HOOFDPYN VAN KOUDE. Zo u het hoofd zeer doet van enige grote koude,
legt daar op een zakje met Zemelen, Honing, en gekneust Zout, of Salie, Majolein,
Thym, Anyszaat, Venkelzaat, Laurierbeijen, of Bakelaar, en Jeneverbezien, zo heet
als men ’t verdragen kan, of vryf de slaap van ’t Hoofd aan beide zyden met zap van
’t kruid Nachtschaduwe, Rozenolie, en Azyn.
Zo de Hooftpyn bestaat in ene koude ongematigheid, het hooft is in ’t gemeen
zwaar, en wordt op dezelve wys genezen, als de koude ongematigheid in ’t algemeen;
maar hier handelen wy de Hoofdpyn, voortkomende van ene fyne stof, die door hare
scherpte de Herssenvliezen prikkelt, of gelyk de Ouden zeiden, van dampen die van
de benedenste verhitte deelen opstygen, welke de gesteldheid van hun beginzel
behoudende, dezelve aandoening verwekken op de gezegde vliezen, zo inwendige
als uitwendige.
Daar is veel Hooftpyn, welker oorzaak dikwils onbekend is, dog veelmaal komt
zy door ene opspanning der Herssenvliezen, veroorzaakt door de persing van ’t bloedt
naar ’t Hooft, waar door de kleine aderen opzwellen; noch komt ze voort door
verstopping en belette onzichtbare uitwazeming, gelyk Sanctorius in zyne Ontdekte
doorwazeming duidelyk aantoont: dan ontstaat ze ook uit de Maag en Hardlyvigheid,
van wegen de over een komst der Vliezen in ’t Hooft met die der Ingewanden; als
zynde aan een hangende, en als uit een stuk gemaakt; by aldien de oorzaak der
Hooftpyn in een ander deel des Lichaams haren oorspronk heeft, moet men derzelver
genezing ook eerder aldaar zoeken, en zal ze van zelfs overgaan, als de grond
weggenomen is.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De Hooftpyn spruitende uit overmatige hitte en overtollige Gal, kan men kennen
uit den dorst, slapeloosheid, roodheid van ’t Aangezigt, het slaan der Slagaderen,
rasse Pols, galachtige natuur, en droge gesteldheid van alle deelen des Lighaams.
Om deze Hooftpyn te genezen, moet men de Aderlating in ’t werk stellen, zo op
den Arm als Voet, een open lyf houden, door dunne kost en Klisteren; en men dient
ene Buikzuivering te nemen van een afziedzel van Betonie Bladen, zaad van
Maartviolen, en bloemen van kleine Santorie, of Duizend guldenkruid, waar in gy
moet laten trekken drie vierendeel loods Sennebladen, met een handvol Kersen-, of
Persikbladen, daar in doende ontlaten een lepel vol sap, of trekzel van witte Rozen.
Indien de ziekte van ene drooge en galachtige natuur is, zal het bad in warm water
hem dienstig zyn, als mede het gebruik van Wei, of Hui van Melk, gedurende den
tyd van veertien dagen, des ochtens genomen, van een half pint tot twe pinten toe;
en zo hy daar van niet aan het afgaan geraakt, moet men een halflood gestoten
Vioolzaat, een weinig daar in opgekookt en getrokken, met het eerste glas van de
voorschreve Melk innemen.
Gy kunt ook des avonds by ’t slapen gaan wat afkookzel van Lattouw bladeren
ingeven; of wat koppen van wit Maanzaad, of bloemen van Plompen, in de Apotheken
gemeenlyk genaamd Nenuphar, en zelfs moogt gy de planten stoten, en gebruiken
om ze op ’t voorhoofd te leggen, als gy de Hoofdpyn hebt; of wat Rozenolie met wat
Rozenwater en Azyn gemengd, en tot een zalfje gemaakt, daar om geslagen.
Wil de pyn na deze middelen niet luisteren, gy moet ene Ader op het voorhoofd
openen, en Bloedzuigers aan de slaap van ’t hoofd zetten; en zelfs zonder zwarigheid
te maken, de Slagaderen van de slaap openen, het bloed, dat met een groot geweld
daar uit zal springen, stuiten met de Pleister van Galenus, en by aldien de gemeene
slaapmiddelen, als de syroop van Maanzaad, de pyn niet stillen, moogt gy twe, of
ten hoogsten drie grein Opium geven.
Met het zelfde oogmerk kunt gy wel tien grein Opium in Rozewater doen smelten,
om de slaap van ’t hoofd aan beide zyden; als mede het voorhoofd daar mede te
betten.
Men heeft ondervonden, dat de hoofdpyn ontstaande uit ene galachtige stof in de
maag, lichtelyk overgaar met ene braking, verwekt door laau Oxycratum, dat is,
Honigwater met Azyn; als men na de braking een, of twe glazen koud water daar op
geeft, met zes druppels geest van Vitriool. Zie hoofd.
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KWADE BORSTEN.

Pleister voor allerhande ongemakkn van de Borsten der Vrouwen.
Neemt een halfpint Wyn, een dozyn dojers van Eijeren, en een pond zuiveren Honig;
klop het te samen wel in een aarden pot, ontrent een klein kwartier-uurs lang, en doe
het dan in ene Braadpan om het zachtjes te doen koken, uit vreze dat anders de vocht
altemaal vervliegt; en roert gestadig om, op dat het niet aan den bodem blyve hangen.
Men moet het zo lang laten koken, tot het de dikte heeft van Gelei van Kweperen;
het welk ten minsten een heel uur lang duurt.
Om het te gebruiken moet men een tamelyk dikke pleister maken, op een stuk
graauw, of ander kladpapier, het welke gy op de borst moet leggen, als gy ziet, datze
staat om door te gaan. Dit middel zal het in ’t kort doen deur breken, en binnen
weinige dagen genezen. Als het deur is, legt men’er niet anders op, dan een en dezelve
pleister; maar men vernieutze t’elkens. Men laat de pleisters zo lang daar op leggen,
tot dat’er geene zalf meer op het papier is; men veegtze maar alle dagen wat af, en
legtze weder op het zeer. In ’t gemeen bezigt men niet meer dan drie pleisters in ’t
geheel om het kwaad te genezen, zynde dit middel by uitnemendheid kostelyk voor
de Borsten. En men gebruikt het ook met gewenste uitkomst voor de verzweringen
op de knien en andere deelen. Voor ’t overige zie ook het woord borsten.
NAPELSE ZIEKTE. Is de naam dien de Fransen aan de grote Pokken geven,
anders Spaanse Pokken, om dat zy ze uit het Beleg van Napels overgebracht hebben.
[dat is zedert het jaar 1463. want voor dien tyd was die kwaal hier te lande niet
bekend.] In tegendéél noemen ze de Italianen, de Franse ziekte, en is ene Venus
ziekte, in vele duitse Boekjes genoeg beschreven; zie echter iets daar van, boven.
OGEN-KWALEN. Daar zyn vele soorten van kwade Ogen.

Voor de ontsteking der Oogen.
Neemt Roze-water in een glas, laat een Ei hard koken, doe’er de schil af, en snyd
het door midden, terwyl het noch heel warm is; neemt’er de dojer uit, en vul het hol
weder met Kandysuiker, voeg beide de deelen weder by een, met een Karmoezyne
zyden draad. Dit gedaan zynde, neemt een weinig zout van Saturnus, doet het in
Roze-water smelten, en dan het Ei daar in gelegd, en vier en twintig uren lang laten
leggen. Daar na moet gy de Ogen met dit water wassen; daar is geen ding zo kostelyk
om de ontsteking weg te nemen. Zie oog, of ogen.
BESMETTELYKE ZIEKTE. Zie pest.
VENUS ZIEKTE. Neemt Trochisci alhandal, Crocus metallorum, Bergzout, van
elks een vierendeel-loots, Aloë Succotrina een half loot; Electuarium Rosarum Mesua
anderhalf loot, maakt daar Pillen van, waar van gy de zwaarte van twaalf grein des
morgens nuchteren moet nemen, en na het innemen een weinig gekonfyte Anys
nuttigen. Met dit gebruik moet men veertien, of twintig dagen aanhouden, en in ’t
begin kunt gy een Zweetdrank maken, van Pokhout en Salsaparille, elks anderhalf
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loot, China’s wortel anderhalf loot; Sassafras, Rozenhout en Kubeben, van elk twe
oncen; zet het te trekken op tien pond Put-, of Rivier-water, gedurende den tyd van
vier en twintig uren. Zie kwikzilver en pokken.
ziel. Is een Geest, geschapen om met een lichaam, als met zyn werktuig verenigd te
worden.
Men schryft aan dezelve zeven voorname werkingen, of eigenschappen toe, welke
zyn; het oordeel, de wil, de vryheit, het gevoelen, de verbeelding, de geheugenis, en
de gewoontens die ze aanneemt. De Mens bestaat uit Ziel en Lighaam zaamgevoegd.
De Godsdienst leert ons met onwedersprekelyke bewyzen, dat de ziel onsterfelyk
is, door de belooning die ze aan de vromen belooft, en de straffe, die ze aan de
godelozen na hun overlyden dreigt. De rede bewyst ons dezelve waarheid
onwedersprekelyk.
Zedert dat de eerste Mens tegen zynen Schepper wederspannig is geworden, door
ene strafwaardige ongehoorzaamheid, zo zyn wy, om dus te spreken, mede
weggesleept na den kant des lighaams; wy letten niet genoeg op den geest die ons
bezielt. Al wat in de uitwendige zinnen valt, verwekt ene sterke aandoening by ons:
maar wy worden zeer weinig geraakt door het gene enkel geestelyk is. Zelfs is de
Mens zo ongelukkig, dat hy zeer genegen is om te gelooven, dat hy maar door ene
hoofd-oorzaak werkzaam is, te weten, dat al wat in hem is, niet dan stoffelykheit
alleen zy. Nochtans als wy in ons zelven gaan, zullen wy bevinden, dat de zaak,
welke denkt, wil, twyffelt, ontkent, oordeelt, blydschap en droefheid gevoelt, zeer
verschillende is van ’t gene, uitgestrekt is in de lengte, breedte en diepte. Als we
onze zinnen en driften doen zwygen, zyn we overtuigt, dat het geen tot de beweging
bekwaam is, dat gedeeltens heeft, en uitgestrekt is, niet bekwaam is om te kunnen
denken, willen, twyffelen, en oordeelen. Met een woord, wy zien klaarblyklyk, dat
ene gedachte, ene wil, een twyfel, geen graad van beweging, noch van de snelheid
der beweging is, nochte ene zekere gesteldheid van deeltjes, nochte een minder vast,
of vloeibaar deel. Wat fynheid, of wat trap van beweging, of rasheid wy ook in de
stoffe, of derzelver gedeeltes verzinnen, dat alles kan geen gedachte zyn; nademaal
de gedachte, ze zy wat ze wil, altoos ondeelbaar is, en dat men noit zal kunnen
begrypen, dat een twyfel, een ja, of neen, in twe, drie, of vier deelen kan gedeeld
worden. Nochtans, indien dit ja, of neen ene zekere maat van beweging was, zo
zoude de helft van die beweging, de helft van dat ja, of neen zyn.
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Dus belet ons de duisternis, die over onze ziele verspreid is, niet, als we ons zelven
in ene stilzwygentheid van zinnen ondervragen, om een onderscheid te stellen tussen
onzen geest, en de stoffe daar hy mede verenigd is. En wy begrypen wel dat het een
zonder het ander kan zyn.
Het is waar, dat het grootste gedeelte onzer gedachten schynt aftehangen van
bewegingen, die’er in ons lighaam voorvallen, en dat vele der bewegingen, die aan
ons lighaam geschieden, van de gedachten onzer ziele afhangen. Doch dit is een
gevolg van de vereniging der ziele met het lighaam, volgens den wil van den Schepper
der natuur, die het een van ’t ander als afhankelyk gemaakt heeft, tot onzer zaligheid,
en het oogmerk dat hy zich heeft voorgestelt. Hoe meer wy over dit onderwerp
peinsen, hoe meer we overtuigd zullen worden, dat’er niets edelder in den Mens is,
dan zyn geest, en dat die geest niet zaamgesteld zynde uit deelen, ook niet kan
vergaan, wat verandering’er ook in ’t lighaam, waar mede hy verenigd is, mag
voorvallen.
De oude Wysgeeren hadden ook zielen toegeschreven aan Planten en Beesten:
maar de hedendaagse erkennen maar twe soorten van geschape wezens, den geest,
die onsterfelyk is, en de stoffe, die van gedaante kan veranderen, en in onmetelyk
kleine deelen gedeeld worden, en welke zelf noch bekwaam zyn om oneindige graden
van beweging te ontfangen. Zy gelooven ook, dat men de beesten niet mag vereeren
met enen onsterfelyken geest, te meer om dat zy zich laten voorstaan, dat alle hunne
werkingen kunnen uitgeleg worden, door de kunstige gesteltheid van hun lighaam,
wiens bewegingen bestuurd worden door ene zeer vlugge stoffe, welke het fynste
gedeelte des bloets is.
Aangaande de Planten is kennelyk, dat zy geene ziel van noden hebben, noch om
te wassen, noch om zich te voeden, nochte om hare bladeren, bloemen en vruchten
voort te brengen: want de warmte kan alle deze uitwerkingen alleen veroorzaken,
met het voedsel-zap, dat zy uit de aarde trekken, te doen opklimmen, en in alle hare
deelen te verspreiden.
(Maar wegens de beesten, bekennen de nieuwe Filosofen hunne onwetenheid
rondborstiglyk; en toonen, dat de werktuigkundige beweging des lighaams, alleen
niet voldoenende is, om alle werkingen van de dieren uit te leggen, welke dikwils
met de daden van een mens, in alle deelen schynen overeen te komen, en hun echter
geen redelyke ziel kunnen toeschryven; zo datze liever willen zeggen, een beest is
meer dan een enkel lighamelyk werktuig, heeft echter geene menschelyke ziel; maar
wat het eigentlyk zy, is ons onbewust.)
zilver. Het Zilver is onder de Metalen het twede in orde, of rang. ’t Is wit, glad en
glinsterend, en laat zig plat slaan met een Hamer. Men zuivert het, als ’t uit de Myn
komt, door ’t Kwikzilver. Het komt in grote menigte uit de Westindien, hoewel het
ook in verscheide plaatzen van Europa wordt gevonden. ’t Is somwylen vermengd
met Goud, of met Lood, en altoos met Koper, van het welke het onmogelyk is het
Zilver geheel en al te ontdoen. Men heeft veel moeite om ’t te smelten, ’t welk
waarschynlyk daar van daan komt, om dat zyne stofdelen zeer klein, vast en wonder
wel vereenigd zyn. Het Sterkwater, Aqua regalis genaamt, dat het Goud scheidt,
heeft geen kragt op het Zilver; men moet’er dat Sterkwater toe gebruiken, dat
doorgaans scheidwater, of Aqua fortis genoemd wordt.
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’t Geen men in ’t Goud met Karaten, rekent men in ’t Zilver met penningen, waar
van ieder twe Karaten doet. Dus zegt men, dit Zilver houdt twaalf penningen, om
heel zuiver en fyn Zilver te betekenen, gelyk men van ’t fynste Goud zegt, dat het
24 Karaat houdt. En om de mindere trappen van fynigheid uit te drukken, zegt men:
dit, of dat Zilver is van elf penningen, acht grein. Een ander van elf penningen, of
van tien penningen, zes grein, enz.
Ook is’er onderscheid tussen gewerkt en gesmolten Zilver: het eerste houdt een
gedeelte Koper, boven de vier en twintig deelen Zilvers; en ’t gesmolten, of gegoten
Zilver houdt boven de vier en twintig deelen Zilvers, een vierde Koper.

Om ’t Zilver te louteren in de Smeltkroes.
Het Zilver louteren, is het zelve zuiveren, of ontdoen van andere Metalen, daar het
mede vermengd is. Dit geschiedt door middel van den Smeltkroes op de volgende
wyze.
Neemt een Smeltkroes toegesteld van Asse van Beenderen, of Horens; dekt hem
toe, en laat hem allenskens op kolen heet worden, tot dat hy’er rood uitziet: gooit’er
dan vier-, of vyfmaal zo veel Lood in, als gy Zilver hebt te zuiveren. Laat het Lood
smelten, op dat het de lugtgaatjes van den Smeltkroes vulle, dat in korten tyd
geschiedt. Daar op gooit’er uw Zilver midden in, ’t welk terstond zal smelten; en
legt hout rondom de Kroes, en blaast het aan, ten einde de vlam op de stof vat hebbe;
zo zal al het vuil zig aan ’t Lood hangen, en ’t Zilver midden in den Kroes zuiver en
rein leggen blyven. Het Lood vol van de vuiligheid des Zilvers, zal ter zyde als
schuim hangen; men kan het met een lepel byeen doen, en laten koud worden, ’t
geen dan Zilverschuim, of glit hiet. Naar mate de stoffe min, of meer uitgebrand en
verkalkt is, krygt ze verscheide koleur, en wordt dan eens Goud-, dan een Zilverglit
genoemt. Laat men ze in den Kroes, zo waassemt ze door de luchtgaten heel uit; alzo
de Smeltkroes, die expres toegemaakt is met Asse, beroofd van haar zout, zeer
sponsagtig, of doordringende is; men moet haar zo lang op het vuur laten, tot dat’er
geen rook meer uitkomt, of gemerkt wordt.
Deze bereiding zuivert het Zilver van alle andere Metalen, behalven van ’t Goud,
’t welk de Smeltkroes niet meester kan worden. Om dan
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deze twe Metalen van een te scheiden, moet men het seheidwater gebruiken, dat het
Zilver oplost: maar alzo ’t het Goud niet kan doordringen, blyft dat op den grond als
stof leggen.

Van ’t Louteren door de Scheiding.
Laat in een Smeltkroes, by een sterk vuur, drie deelen Zilver en een deel Goud samen
smelten: gooit langzamerhand dit gesmolte mengzel in koud water, daar het zig tot
korlen zal vastzetten. Gooit het water uit, en droogt deze korlen af, en laat ze zig
ontdoen in twe, of driemaal zo veel Sterkwater; het Zilver lost zig dan op, en ’t Goud,
gelyk gezegd is, valt op den grond.
Merkt, dat men in deze werking enig Goud mengt onder het Zilver, op dat, indien
het Zilver, min of meer Goud in zig mogt hebben, zulks medegesleept worde, en
neerzinke met het geen men’er by doet. Dit neergezonken Goud hiet fyn, of gelouterd
Goud.
Men giet daar na dit opgeloste, of ontbonden Zilver zagtjes in een aarde pot, daar
men eerst een plaat Koper heeft ingelegt met 10, of 12. maal zo veel gemeen water.
Men laat het zo ettelyke uren stil staan, en wanneer het Koper gedekt is met de stof,
of gezonke deelen van ’t Zilver, en’er ’t Water blaau uitziet; kleinst men het door
graau papier, ’t geen dan den naam krygt van Twede water, dat goed is om een
opening in de Kankers te maken, alzo het kwylachtige vlees daar van wordt doorbeten
en opgegeten. Men laat het Zilverstof drogen, en kan’er een baar van maken, zo men
het in een Smeltkroes laat smelten, met een weinig Salpeter.
Zo gy een Plaat yzer, ettelyke uren lang, in dat Twede water laat leggen, zal het
Koper, waar van het blaau wierd, naar den gront zakken, terwyl het Yzer ontbonden
wordt. Zo gy deze onrbinding kleinst, en’er een stuk Kalamynsteen in gooit, zal het
yzer als zand op den grond vallen, en de Steen zig ontbinden. Dit water weerom
kleinzende, zo gy’er dan by druppelen opgiet, het water van Onvluchtig Wynsteen,
zal de Kalamynsteen neerzinken. Eindelyk, zo gy dit laatste water kleinst, en het laat
tot Kristal stollen, na dat gy’er een deel van hebt laten uitwaassemen, zult gy een
Salpeter hebben, die branden zal zo goed als de gemeene.

De verkalking van ’t Zilver.
Neemt twe oncen Smeltzilver, fyntjes gevylt, vereenigt het met andere zes oncen
Mercurius sublimatus corrosivus, omhoog geheven bytend Kwikzilver, gooit het
samen in een Kromhals met leem bestreken. Zet hem op een klein vuur, en laat hem
zich zo verbyten een minut lang. Neemt de Kolf van ’t vuur, en laat hem koud worden;
doet’er de Leem af en breekt de Kolf aan stukken. Vryft dat vluchtige en onvulchtige
ondereen, en doet het weer in een anderen Kolf, welke gy een minuut lang op een
vuurtje zet, en dan laat koud worden: doet dit viermaal, en eindelyk zult gy op den
grond van uwen Kolf het Zilver vinden, even als geel smeltbaar Was. Dit smeltbaar
Zilver zou men moeten mengen met honderd en vyftig pond gesmolten Glas, en daar
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mede te werk gaan, als onder ’t woord Edelgesteente, om de Kalcedonysteen te
maken, gezegd is; maar om dat zich dit Zilver niet laat vryven, moet men het in heel
dunne schyfjes snyden, en dan alleenlyk het vaste en onvlugtige daar van nemen, en
niet het omhooggeheven, of overgehaalde.

Om ’t Zilver te bruineren.
Neemt Loodwit, vryft het met water, en daar op ontlaat het met Vislym, of heel klare
Gom; doch het eerste is schoonder. Naderhand doet men dit met een Penceel op de
plaatzen, die men wil gebruineerd hebben.
Men gebruikt het Zilver ook in d’Artseny, als het tot dunne blaatjes is geslagen.
Men kan zich ook van het Geprecipiteerde, of gezonken Zilver bedienen, in plaats
van die blaatjes. Men geeft het zulken in, die te veel Kwikzilver, ’t zy door den mond,
of door ’t vryven in ’t lyf gekregen hebben. Het dryft de Kwik uit, met’er zig mede
te mengen, en het zwaarder te maken. De maat is van vier grein, tot een scrupel.
Zelfs zou men’er een groter maat van kunnen geven, zonder te vrezen voor ongemak.
Zy bedriegen zig, die meenen, dat het goed zou zyn voor de ziektens der Hersenen.
De Mineralen en levende Sulfers, opgelost in enig Alcali maken ’t Zilver rood,
als men het daar in doopt, terwyl ze warm zyn, en geven het een uiterlyke Goudkleur.
Dr. Etmuller verhaalt, dat hy, hebbende wat As ontbonden in water, en’er stof van
kolen in gedaan, dit water kleinste, waar van het Zilver, dat hy’er in leide, een schoone
gele kleur kreeg.
In ’t Artykel van Goud zult gy een manier vinden, om het Goud en Zilver in
schulpen te doen, om’er mede te schilderen.
De Sterrekykers, Metaalbranders en Alchimisten, geven het Zilver den naam van
Luna, dat is, Maan, gelyk het Goudt by hun de Zon, en andere metalen naar de overige
Dwaalsterren hieten; dewyl ze geloven, dat het Zilver uit dezelve stof bestaat, als de
Maan, en dat deze gedurig vele invloejing daar op heeft.
zilverwerk.

Om het schoon te maken zonder koken.
Neemt vier oncen witte Zeep, geraspt in een Schotel, met een halfpint warm water;
voor een stuiver Brood en wat Wynmoer in een andere Schotel, ook met zo veel
warm water; en in een derde Schotel voor een stuiver Loog-asse, met zo veel
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water, als in de andere Schotels. Neemt dan een haairen Borstel, en doopt die eerst
in de Schotel met Wynmoer en ’t Brood, dan in de Loog, en eindelyk in de Zeep, en
schuurt daar het Zilver mede, ’t welk gy daar na met warm water afwast, en met een
schoonen drogen doek afvryft.
zilverkruid. Ganzerik, Genzerik, Zilverschoon, Argentine, Argemone, Wilde
Agrimonie, Blik. Dit is een gewas, dat uit zyne wortel bladeren voortbrengt, die paar
en paar langs een Steel geplaatst en getand, of takkig zyn. Zyn blad is als dat van de
rechte Agrimonie, of Leverkruid; ’t is ruig, boven groen, en onder wit. Want de stronk
kruipt over den grond, gelyk het Nagelkruid, en brengt gele bloemen voort, aan een
langen steel, gelykende naar de Boterbloemen, of tammen Hanevoet. De wortel is
rood van buiten, en wit van binnen. Het groeit op vochtige plaatsen, langs de wegen,
en bloeit in Junius en Julius.
Nog schiet het na alle kanten kleine takjes voort, waar door het zig vermenigvuldigt
als de Aardbeziën. Zyne bloemen zyn redelyk groot, en gelyk aan die van ’t
vyfvinger-, of vlooikruid.
Men noemt het Zilverkruid, niet alleen, om dat zyn bladt onder verzilverd is; maar
door zyne deugd verdiend het nog meer dezen tytel. Het is samentrekkende en
opdrogende. Zyn water verfraait niet alleen de koleur der Juffrouwen, maar kan ook
dienen, als men het pulver daar van met vier oncen van zyn water mengt, met een
weinig Koraal, om haren buitenmatigen loop, zo roden als witten, te stuiten, en
insgelyk de Buikloop en Bloedgang. Gekookt met wat Azyn, maakt het de tanden
vast, stilt de Tandpyn, en herstelt de Huig in de keel, zo men’er wat Aluin by doet.
Dit kruit heeft nog iet byzonders, namelyk, dat het in alle koortsen, hoe genaamd,
de grootste hette matigt, als men het in de handt houd, en onder de voetzolen legt,
zonder iets tussen beide.
’t Zilverkruid heeft een uitstekende deugd boven alle andere kruiden, om den Steen
te breken; ’t geneest de Zweren en boosaardige Kwetsuren, binnen het lighaam, en
ontbindt het geronnen bloed, als men’er een drankje van maakt.
zinnen zyn die vermogens des Mensen, waar door men tastbare dingen kent.
Zy zyn in en uitwendige. De uitwendige zyn Gezicht, Gehoor, Reuk, Smaak en
Gevoel.

Van de gemene Zinnen en verbeeldinge.
De verbeelding is een inwendig gevoel, ’t geen onderzoekt en naaukeurig het tastbare
overweegt, en zulke dingen, welke men door gevoel niet gewaar wordt. Zo dat de
verbeelding niet alleen vertoont de verbeelding der zaken, die onder de uitwendige
Zinnen vallen. Maar ook oneindige andere dingen, die men zo wel gewaar wordt,
als men waakt, of slaapt.
zode (groene) wordt genaamd een stuk Aarde, aan den bovenkant met Gras begroeid,
en uit een Veld, of Weide gestoken, of gesneden.
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zoethout. Glycyrrhiza in ’t Grieks en Latyn geheten.
Beschryving. ’t Is een Plant, die verscheiden stengels schiet; die een voet drie, of
vier hoog schieten. De bladen gelyken naar die van de Lentiscus; zynde deze twe
aan twe aan een steeltje, dik, groot en gomachtig in ’t aantasten, en by paren aan ene
rib geschikt, die met een enkel blaadje eindigt. De Bloem is als die van de Hiacynth.
De Vrucht is zo groot als de vrucht van Booghout; maar veel scherper. Zy is in
Aautjes gesloten, welke na die van de Lentiscus gelyken. De Wortel loopt aller wegen
heen; zy is lang in vele takken van een vinger, of duims dikte gescheiden; zy is graau,
of ros van buiten, geel van binnen, aangenaam zoet van smaak; men heeft ze den
naam van Zoethout gegeven; men gebruikt ze in de Geneeskunst.
Plaats. Deze Plant groeit deurgaans in warme Landen; als Spanje, in ’t Bos en
zandige plaatzen; de beste is die van Saragosse. Men vindt het ook in Duitsland, by
Neurenberg. Zy bloeit in Juli; ’t Zaad is ryp in September.
Eigenschappen. Men maakt het sap van Zoethout dik, gelyk men doet Lycium. Dit
Sap is goed voor heesheid, zo men ’t laat smelten op de tong. ’t Is goed voor Pyn in
de Maag, voor de Borst, Lever; zo men ’t met gekookte Wyn voor drank neemt. Zy
geneest de graveel der Blaas, en pyn der Nieren. De Drop van Zoethout in Water
gesmolten, is goed voor Wonden. ’t Afziedsel van de verse Wortel is ten zelfden
einde dienstig.
Men moet deze Wortel niet vergeten, zo men een Afziedzel wil drinken. Deze
Wortel verbetert door zyne zoetigheid de smaak der andere middelen. Zy verzacht
de scherpigheid der vochten, die de Hoest veroorzaken. Zy is goed in de Pleuris, en
bloedspouwen. Men doet gemeenlyk een halfonce zoethout op elk pint Water, en
laat het niet koken in een Afziedsel, uit vreze, dat het de vocht te dik en lymerig
make. Als het vers is, moet men ’t koud op den drank gieten, of op enkel Water. Zo
gy zoethout in uwen Thuin plant, zet ze in een plaats, daar ze geen schade in kan
doen: Want zo ze den grond naar haar behagen vindt, zal ze over al heen zwieren,
en u veel moeite geven, zo gy ze eens wilt uitroejen. Zy komt ook zo goed door gans
Vrankryk voor den dag, als ze uit Spanje komt.

Keur van Zoethout.
Men moet kiezen ’t geen nieu en vers is, dik, glad, ros van buiten, goudgeel van
binnen; licht om snyden, zoet en aangenaam van smaak. Men
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moet toezien, of ’t droog Zoethout, dat men dikmaal is genoodzaakt te koopen, niet
het uitschot van ’t nieuwe zy, dat men heeft laten drogen.

Drop van Zouthout.
’t Sap van Zoethout is een uittrekzel, dat men’er, door middel van heet water, uithaalt.
Dit water wordt’er geel van, en als men dat over ’t vuur heeft laten uitdampen, blyft’er
een vaste stof op den grond, die zwart is, en welke men sap, of Drop van Zoethout
noemt. ’t Beste komt uit Holland en Marseille; aan koeken van vier oncen, en een
half pond; die uit Spanjen komt valt zandig.

Keuze van Drop van Zoethout.
’t Drop van Zoethout, moet om goed te zyn, van buiten zwart, en glinsterend zwart
van binnen zyn, breekachtig, zoet en aangenaam. Men moet de roode, zachte, zandige,
die brandig smaakt niet nemen.
Dit goede zwarte Drop is goed voor de verkoudenheid der Longe, ’t Witte Drop,
of gele, dat men aan platte koekjes, of gedraaid en rond verkoopt, heeft niet meer
dan zeer weinig gemalen Zoethout, maar veel Suiker, Styfzel, Gom Dragant, en wat
Florentynse Iris.

Hoe men zwart Drop van Zoethout maakt.
Neemt een goede menigte Wortel van Zoethout; dit gekneusd hebbende, scheld het
aan draden; doet het in een aarden Pan, en daar op een goede menigte van warm
water naar gelang. Naderhand zult gy over een klein vuur, gedurende zeven, of acht
uren ’t laten trekken, en persen ’t trekzel uit. Gy zult op ’t overschot nog heet water
gieten, en ’t zelfde doen, gelyk te voren. Hebbende eindlyk die twe deurzygzels met
den andere gemengd, zult gy ze laten uitdampen tot de dikte van een Extract, dat wat
styf is. Dit eenvoudig Extract is beter: maar alzo ’t van geen aangename geur is, en
licht vochtig wordt, zult ge in drie ponden heet water doen Gom Dragant, en Arabise,
van elks vier oncen, voor twe ponden Extract. Als het tot een slym is gesmolten, zult
gy ’t door een Temis laten loopen, en mengen het met een half pond witte Suiker,
en twe ponden Extract van Zoethout. Naderhand zult gy de vocht laten dampen uit
dit mengsel, over een zacht vuur, tot de dikte van een styve deeg, waar aan ge alle
gedaanten kunt geven, welke u behagen.
De Gommen maken ’t Drop van Zoethout slymeriger en bekwamer om de vochten
te verzachten, die door hare scherpte de Longepyp prikkelen, en op de Borst vallen.

Wit Drop van Zoethout.
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Rast zes dragmen goed droog Zoethout, maakt het fyn met een halve once Florentynse
Iris. Stoot ook twe dragmen Gom Dragant tot poejer, in een kopere Vyzel, welke gy
moet laten warm worden. Stoot twe oncen Styfsel, en een pond Suiker, in een
Marmore Mortier. Stoot eindlyk een grein Muskus, en een grein Amber, met een
weinig Suiker, in ’t zelfde Mortier. Mengt alle deze Poejers onder een, en maakt ze
tot een deeg, met een genoegzame menigte slym gesmolte van Gomme Dragant in
Rozewater. Maakt van dit alles een dikken deeg, waaraange ene gedaante naar
welgevallen kunt geven.
zog is een naam die men geeft aan een Wyfje van een wild, zo wel als tam Varken.
De keuze die men van een Zog moet doen, is als die van een Beer; buiten dit moet
men letten, dat zy een wyden ruimen Buik hebbe, en lange Prammen en Speenen.
De Zog kan dragen van een tot zes Jaren. Zy draagt zes Maanden, en geeft twemalen
’s Jaars Varkens. Zy zo wel, als de Mannetjes Varkens, geven dat sterke Leder, dat
zo dik is, en by de Boekbinders te Parys in gebruik, om daar mede die schoone
Banden van grote Boeken der Kerke te binden. Als de Zog vet is, en verscheiden
reizen gedragen heeft, noemt men ze een vet Varkens Zeug, of Zog. Zie varke.
Een Beer, is een Varke, dat niet is gelubd, en geschikt is, om in de voorttelinge
der Varkens te voorzien. Zo men ze schoon wil hebben, kiest men’er een, waar van
’t Lyf kort en gevoed is, de Kop groot, de Snuit lang, de Ooren groot inhangende,
die korte Pooten heeft, die dik is. Een Beer is niet goed, dan van een tot vyf jaren.

’t Schot van een Varke.
Als men den Beer gekoren heeft moet men een plaats kiezen om hem te plaatzen.
Hier van hebbenwe in ’t Artikel Varken gespoken.

De legging van een Zog.
Men moet niet vergeten ze dikmaal vers Stroo te geven; want schoon die Dieren
morsig zyn, en den drek beminnen, echter willen ze wel zindelyke legging hebben.
Men moet anders verzekerd zyn, dat dikmaal nieu Stroo te geven, ze byna zo vet,
als ’t Voeder maakt.

De tyd om de Zog te laten spelen.
De rechte tyd om Zoggen te laten spelen; ’t zy om te jongen, of vet te maken, is altyd
van ’t begin van Februari af, tot half Maart, op dat ze jongen mogen krygen, in Juni,
Juli en Augustus. De Biggen, die op dien tyd voor den dag komen, krygen in de
maand van September kracht.
Men heeft’er velen die daar geen acht op slaan. Zy laten hunne Zoggen in de maand
Mei en Juni spelen, zo dat de kleine Varkens, die daar van komen, in September en
October voor den dag komen. Deze manier van doen is zeer slecht; om dat de Biggen,
die voor de Vorst niet hard wor-
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den, nooit zo goed worden, dan die enigen tyd te voren komen; alzo de Varkens
dieren zyn, die tegen de koude niet kunnen, waarom ze in de winter moejelyker op
te brengen zyn, als zy nog klein zyn, als wanneer ze sterk zyn, en in staat om koude
te velen.
zomermaand, gemeenlyk Junius geheten, is de zeste maand van ’t jaar, dat met
Januarius begint. Tegen den 21sten komt de Zon in het teiken van de Kreeft, en
maakt op deze zyde van de linie overal den langsten dag, welken tyd men den
Zomerzonnestant noemt, dewyl men enige dagen lang niet kan merken, dat zy langer,
of korter worden, zo dat de Zon op dezelve plaats van den Dierenkring schynt stil te
staan, tot dat ze weer te rug loopr.

Voordeel op ’t Land in deze Maand.
Men verkoopt de Boter op de Markt, dewylze zo goed niet is, als de Maiboter om te
smelten, of te zouten. Dog zo men’er te weinig geld voor kan maken, is het raadzamer
haar op te leggen, en ze te bewaren voor den Winter, om in huis te gebruiken.
De Kaas moet altoos gezouten worden: want hem op de Markt te brengen, en’er
niet veel voor te krygen, beloont de moeite niet, die men’er van heeft. (In Vrankryk
mag dit waar en raadzaam wezen, maar in Holland, weet ik, dat de Kazen op dezen
tyd met een menigte te Markt gebragt, en wel verkocht worden.)
De Eijeren, die men in huis niet van noden heeft, kan men verkopen, dewyl het
nog de tyd niet is om ze te bewaren.
Met de Kalveren is ’t het zelve als in Mei, als ook met de vette beesten.
Wat de Hoenderen betreft, men moet nu niet denken, om’er zig van te ontdoen:
maar ze in tegendeel laten aangroejen, om’er Kapoenen, en op zyn tyd jonge Kuikens
van te krygen.
De Kalkoense hoenderen kan men nog in deze maand verkoopen, dog weinig,
om’er een goede kudde van te houden, en op ’t veld te weiden.
Indien de Meimaand geen tyd genoeg heeft uitgeleverd, om de witte en rode Wynen
te verkoopen, gaat men met derzelver verkoop voort, zo wel als met het koren.
Zo men vele Kersseboomen heeft, is het in deze maand de rechte tyd om die vrucht
te verkoopen.
Men koopt nog in dit saisoen, zo men wil, schone Veerzen, die men in de Weide
laat gaan, om ze vet te maken, tot den Winter toe; wanneer men zich van die men te
veel heeft, en niet voeden kan, ontdoet.

Wat arbeid in de Moestuinen voorvalt.
Ik herhaal hier ’t geen ik in den aanvang van ieder maand gezegd hebbe, namentlyk
dat men in de Zomermaand alles doen moet, dat in Mei niet voltooid was; zelfs moet
men met al dat werk voortgaan, behalven met de Mestbedden, die men voor de
Meloenen niet meer nodig heeft: maar men kan’er maken voor late Komkommers
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en Paddestoelen. Men kan nog tot den 12, of 15. der maand toe enige Artischokken
verplanten, om’er zig in ’t naastvolgende voorjaar, zo ze wel besproeid worden, van
te bedienen. De begieting is vruchteloos, indien het water niet tot aan de wortel toe
doordringt. En over zulks moet men, zo de Plant diepe wortels heeft, ze des te sterker
begieten, vooral in een droge aarde, maar in vochtige en zware aarde moet men haar
zo dikwils niet begieten, nog zo sterk; by voorbeelt; de Artischokken in een lichte
aarde hebben om de twe dagen ene kan vol waters nodig, voor ieder Stalplant, en in
zware aarde is ene kan voor drie Planten genoeg.
In ’t midden van deze maand verplant men de Look, een halven voet van
elkanderen, in een gat ruim 6 duimen diep, dat men met een Tuinboor maakt, en met
legt’er maar een in ieder gat, zonder de aarde, waar in de Look staat, te raken, gelyk
als met alle Planten, die men door dat werktuig verpoot, geschiedt.
Men gaat voort met Cichory en Genuaasche Latou te zajen, om ze, als ’t van noden
is, ’t overige van den Zomer te verplanten. Men verzamelt het Zaad van de Kervel,
die ’t eerst van het jaar ryp wordt, op de stelen van die, welke in den Herfst is gezaait,
dat is, men snyd alle de stelen af, en laatze drogen, waar na ze als Koren gedorst en
zelfs gewand worden. Men handelt op gelyke wyze met alle Zaden, die men inzamelt,
ieder op zyn tyd, en vooral in de maanden van Juli en Augustus; goede zorg dragende,
dat het van de Vogelen, die’er op verlekkert zyn, niet opgegeten worde.
Men poot in ’t begin nog de Beetwortel, om op den Herfst schone te hebben. Zy
tieren wel, wanneer ze tussen twe reien Artischokken staan, en men moet ze
anderhalve voet van elkander zetten, en ’t onkruid zorgvuldig uitroejen, op dat het
niet in zaad schiete, en ’t goede verstikke.
Men moet zonder langer te wagten, alle Heggen en Palm scheren, zo dat men daar
mede, ten uiterste op St. Jans dag gedaan hebbe, ten einde ze tyd hebben om nog
voor den Herfst uit te lopen. Vergeet niet de Zaden van de Moeskruiden rykelyk te
begieten, als mede dag voor dag de Komkommers op de Bedden, maar de Meloenen
middelmatig, twe, of driemaal per week, een halve kan voor ieder voet.
De wilde Porcelyn begint in ’t begin van Zomermaand te voorschyn komen, en
duurt tot het einde van Hooimaand: men moet’er het onkruit uithouwen en wel
uitklouwen. By de Erten worden ryzen gezet, en andere Erten gepoot, die in September
goed zyn.
Men zaait nog van acht tot acht dagen Kropsalade, en verplant Selderi.
Men verplant rode Kool, en gedurende de maand Savoy- en Bloemkool.
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Tegen ’t laatste van de maand begint men Herfst Andivie te zajen.
Men neemt de glazen van Meloenbakken in huis.
Men maait de Graskanten voor de twedemaal.
Men snoeit de jonge uitspruitende Oranjeboomen. Men vervolgt de Zomersnoei
der Wyngaarden. Men legt Turkze Sultboonen tegen Erritrys.
Tafelperen en Appelen, ook Keukenperen hebben gedaan; de Spiegelappel is’er
nog. Men heeft Aardbeijen, vroege Kersen, Meloenen, Kropsalade, Radys, Spenasie,
Zuring, Kervel, Beet, jonge Wortelen, Porcelein, Peulen, Erreten, grote Boonen,
Komkommers, Ajuin, Zomerandivie, Seldery, Artisokken, Bloemkool, Aspersien,
dog deze snydt men maar tot 15 Juni.
Men beoorloogt de grote witte Wormen, die de Aardbezien en gekropte Lattouwen
doorvreten.

Bewerking van den Boomgaard in deze Maand.
Sedert half Juni begint men de scheuten van Neutdragende Boomen te oculeren,
vooral de Kerssen van grote boomen op twejarig hout, dat men tot op drie, of vier
duimen afsnydt van de plaats, daar men wil Okuleren. De bekwame tyd is altoos
voor de Zonnekeer.

Bewerking der Bloemtuinen in Zomermaand.
Men kan nog verscheide Zaden van jaarlykze planten zajen, om’er Bloemen van te
hebben, de rest van den Zomer en in den Herfst, gelyk in Mei.
Men moet het rype Zaad, als van de Oostersche Hyacinthen, Narcissen, Aurikels,
Renonkels en dergelyke verzamelen, en op een droge plaats bewaren, om het op zyn
tyd te zajen.
Men neemt de Tulpen uit, en verplant terstond zulken, die uitgedroogd schynen,
heel diep in de aarde, dog in koele plaatzen niet zo diep, en ze van boven begieten,
alleen om de aarde Koel te houden.
Met half Juni begint men de Jasmyn, Oranjeboomen, Rozestokken en andere
Heesters te Okuleren.
Men neemt de Anemones en de Renonkels uit de aarde, na de regen, die tegen ’t
einde dezer maand valt, niet te voren.
Men kan met den uitgang van Juni de planten, die niet lang buiten den grond willen
blyven, uitnemen en aanstonts verplanten, als de vroege Aardappelen, Oosterse en
andere Hyacinthen, die bollen hebben, de Iris, Krizerskroon, de velt- en purpere
Lelien, de Muscaris, Fritillairie en meer dergelyke.
Men neemt alles zorgvuldig waar ontrent de Oranjeboomen, volgens ’t geen wy
op zyne plaats van hare behandeling gezegd hebben.
De zware Aarde moet men dikwils roeren, om haar geen tyd te geven tot hard
worden en splyten. Men spit om dezen tyd doorgaans alle Moestuinen om, en de
beste tyd om zulks met de droge aarde te doen, is kort voor, na, en zelfs onder ’t
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regenen, ten einde het water spoedig, en voor dat de hitte komt, in den grond zakke.
Dog aangaande de zware en vochtige aarde, moet men droog en heet weer waarnemen,
om ze te doen opdrogen. Zorgvuldige Tuinders maken greppels, om ’t water van de
stortregens, die om dezen tyd vallen, dwars in hunne perken te leiden; en vooral
waneer de aarde licht is. Maar het tegendeel doet men, als de aarde te zwaar is, om
het water buiten de Vakken te laten loopen, gelyk wy in de Meimaand reeds hebben
geërinnert.
De Liefhebbers van Nagelbloemen moesten al begonnen hebben stokjes te zetten
by ider voet, om te beletten, dat de wind de stelen niet breke, en de knoppen afsla.
Byaldien het niet geschied is, doen ze het in deze maand, en nemen niet alleen een
gedeelte van de kleine knoppen weg, die al te menigvuldig aan de Nagelbloemen
komen, om daar door de beste te versterken: maar ook het grootste deel van de stelen,
om niet dan de fraaiste te behouden, die best in staat zyn om goede bloemen voort
te brengen.
Van bloemen heeft men dubbelde Hyacinthen, Tulpen, Trosnarcissen, dubbelde
Jonquillien, Ranunkels, Anemonen, Tuberosen, Franse Lelien, Oranje en witte Lelien,
Fioletten, Fraxionellen, Bloemen van Damast, Duizendschoon, Kruisanjelieren,
Rozen.
zomerdraden, zyn die draden der Spinnewebben, die in ’t najaar by fraai weder door
de lucht zwieren, en zich overal aan vast zetten.
Zon. Is een verlichtend lighaam dat zyn licht aan andere Planeten mededeelt. De
oude Starrekundigen meenden, dat de Zon een Planeet waar, die rondom den
Aardkloot liep. Die ’t gevoelen van Copernicus volgen meenen, datze het middelpunt
van ’s Werelds rond uitmaakt, alwaar ze gene andere beweging heeft, dan die ze
rondom zyn aspunt heeft, rondom welke zy in 27 dagen draait. Wat daar ook van zy,
zy schynt haren loop te voleindigen in den tyd van 365 dagen 5 uren en 49 minuten.
’t Gemeen Jaar heeft 365 dagen, maar als men vyf uren en 49 minuten oprekent,
maakt het in ’t vierdejaar een schrikkeljaar van 366 dagen.
Men heeft’er die meenen, dat de Zon een millioenmalen groter dan de aarde zy.
De Heer Cassini verzekert, dat de grootste afstand der Zonne van de aarde is 22374
halve Diameters van de aarde en zyne naaste afstand is van 21626 van die Diameters.
De halve Diameter van den Aardkloot is van 1432 gemeene franse mylen.
De Starrewigchelaars zeggen, dat de Zonne heet, droog, goed zy; dat zy ’t leven
en licht aan alle natuutlyke vermogens geve. Dit gevense te kennen door deze
afbeelding . Zie daar enige hunner voorzeggingen.
in met in de vochtige tekenen, middelende , of van betekent regen.
in met in de vochtige tekenen, brengt regen voort, en in de winderige
tekenen, als
en geeft het wind.
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zonneweg. Zie in Hubners Kunstwoordenboek ECLIPTICA.
Hier by zullen we alleen voegen, dat het vlak van die kring gaat door ’t middelpunt
der aarde. Dat de jaartyden en langte der dagen naar de plaats verandert, daar de Zon,
of Aardkloot op dien Zonneweg zich bevinden. Dat de langte van elk gestarnte van
den Dierenriem, daar op voor 30 graden langte gerekend wordt, en daarom met den
Bok begint te tellen; dat deze Zonneweg de Linie snydt in ’t teken van den Bok en
van de Balans.
zonnebloem. In Hubners Kunstwoordenboek worden’er de soorten van opgeteld.
Ziet de voortteling dezer zoorten in Millers Hoveniers Woordenboek.
DE GROTE ZONNEBLOEM groeit in korten tyd zeer hoog; vooral in Spanje,
daar men ze ter hoogte van vier en twintig voeten gezien heeft. Maar hier reiktze de
hoogte van zes, of zeven voeten. Zy schiet ene, dikke, rechte stam zonder zydtakken,
de bladen zyn groot, breed als die van de Klittewortel, getand, spits; zy draagt aan
haren top een grote schone wyde gekroonde gele bloem, welke uit halfbladige
bloemtjes bestaat, die een oneindige menigte van kleine bloemtjes omringen. Deze
bloem keert zich deurgaans na de Zon toe, om datze zwaar zynde, en de steel heet
geworden aan dien kant zacht is, en derhalven daar heen zich kromt.
Als zy is afgevallen volgt’er een grote menigte langwerpig Zaad, wat groter als
dat van Meloenen, dat van boven twe Blaadjes heeft, en gevat is in een blad dat als
een huisje is.
DE KLEINE ZONNEBLOEM; deze verschilt daar in van de eerste, dat ze zo groot
niet is, en verdeeld in verscheiden Takken, die elke een Bloem dragen, veel kleinder
dan de andere.
Deze Planten zyn uit America, en byzonderlyk uit Peru oorspronklyk. Men heeft
ze tans byna in alle Hoven van Europe, om de fraaiheid der Bloem. ’t Zaad van’t
groot soort wordt in Virginie gebruikt om’er Brood van te maken, en een pap voor
de Kinderen. Men eet ook ’t bovenste van die Plant, als zy nog jong is, na dat men
ze heeft doen koken, en in Olie en Zout gedoopt.
Men zegt, dat de gantze Plant goed voedzel geeft; bekwaam om ’t Zaad gaande
te maken, zy heeft veel Olie en Water, en middelmatig Zout.
zoomen is een spreekwys van den Tuinbou, waar mede men wil zeggen, dat een
boom die door snoejen, of anderzins gekwest is, zyne bast zo doet uitgroejen, dat
het uitterste der gekwetste bast zich rond begint te vertoonen. Zie vruchtboom.
zotheid; zie dwaasheid, gekheid, krankzinnigheid.
Zotheid noemt men de begrippen en daden der Mensen, die met de zaken, waar
ontrent ze bezig zyn, gene overeenkomst hebben. Deze krygt men deur opvoeding,
verkeerde onderrrechting, vooroordeelen, gewoonte en voorbeelden van anderen,
buiten ziekten: ten zy men alle verkeerde begrippen, ziekte, doch die der ziele,
noemde, maar vooral ook door ziekte des lighaams, welke verbeeldingen van zaken
maakt, die’er in de wereld niet zyn.
Men heeft ze in allerhande koortzen, en in den enen eer en lichter dan in den
anderen; men heeft ze ook zonder koorts in melankolyken, en dollen; maar men heeft
ze vooral in Hersen en middelrifts ontstekingen.
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De oorzaken zyn veelvuldige, en zodanige, dat ze, of van zelfs, en door
geneesmiddelen, of ’t bestuur des zieken overgaan.
Zy komen of van koorts, of van ontsteking der hersenen, of van de aandoening
der maag en ’t middelschot; of van overvloed van bloed, of van gele, of verbrandde,
of verhitte gal.
Men haaltze zich op ’t lyf door heete en droge luchten in te ademen, lang in de
Zon te zyn, te veel te arbeiden, ten ontyde te baden, ’t hoofd ruw te vryven, en ’t na
den eten te zeer te dekken, te sterke geneesmiddelen in te nemen, door opstopping
van afgang, te veel eten, door toorn, door gewond, of gevallen te zyn .
Dat zy van te veel bloed komt, blykt uit de gedurigheid der koortse, roodheid van
aangezicht en oogen, verheven pols, bloeden uit de neus, uit meer lagchen dan
schreijen, uit een moeilykheid van spreken, uit een schyn van roodheid aan ’t geen
men ziet. Somtyds zit men, somtyds legt men, en werkt men met grote ongerustheid.
Komt de zotheid van gele gal, heeft ze de zelfde tekenen als boven: uitgenomen,
dat het aangezicht geel schynt, de tong van de zelfde kleur is, somtyds wat zwart,
droog en ruw.
De tekens van een verbrande gal, zyn dolheid razerny, in ’t wild en zonder reden
spreken, gedurig opstaan, elk slaan, alles aanstuk scheuren, wat men vindt, een zwarte
droge dorre tong, opstopping van water, kleine en rasse pols, een ruim en langzaam
aderlaten, en verloren geheugen.
De tekenen, dat het door een absces in de hersenen, of in deszelfs vliezen
veroorzaakt wordt, zyn een doffe en drukkende pyn in ’t hoofd, rode, of gele oogen,
gelyk in oogontsteking en een golvende pols.
Gene van deze herzenziekten zyn’er, of zy zyn gevaarlyk, maar, die ’t meeste te
duchten is, is die, welke van een verbrande gal komt.
Zinneloosheid scheidt, of met zweet, of neusbloeden, speenen, gezwellen die
ontrent de ooren komen.
Oude luiden zyn aan hersenontsteking niet onderhevig, en komt het hun over,
komen ze’er niet af.
Zyn de hersenvliezen voor al ’t fyne ontsteken, is ’t gevaarlyk, vooral zo ’t gaat
na de hersenen.
Schreijen en lagchen beide, is zo kwaad een teken, als in Stuiptrekkingen te vallen.
Zo’er braken, ’t zy van gele rode, of groene stof komt, en daar van geen kleur krygt,
is ’t zo wel een doodlyk teken, als helder pis, en witte afgang. Zo een onzinnlge na
drinken vraagt, en ’t kwalyk deur kan krygen, en’er byna aan stikt, of de stem
verandert, en de ademhaling gesneden is; nadert het einde.
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Alle Onzinnigbeid eindigt op verscheiden wyzen, door veretteren, of ontbinden, of
scheiden, of veranderen in een andere ziekte, gelyk in doodslaap, of tering. De
zekertste genezing geschiedt door scheiding.
’t Zy de Onzinnigheid van Bloed, of Gal, of ontsteking kome; men moet het
aderlaten niet vergeten. Als men drie, of viermalen op den Arm heeft gelaten, en de
zieke daar geen verlichting van gewaar wordt, zal men op den Voet aderlaten, en
herhalen ’t enige dagen daar aan, zo’er krachten zyn om ’t te verdragen. Die ouder
zyn, en in ’t Noorden wonen, moet men minder aderlaten dan anderen. Als men
aderlaat zal men kleine gaatjes maken, op dat het gat niet open ga. Men moet’er Aloë
in poejer op leggen, of ’t gebrande haair van een Haas, of Mastik, of Pleister. Men
raadt zich met geen Spaanze-vliegen te moejen, noch schroeimiddelen; maar men
heeft door vele ondervindingen geleerd, dat een kop op de Kroonnaat velen heeft
genezen.
Zo de Onzinnigheid meer van Gal als Bloed komt, zal men eerst moeten
Buikzuiveren met anderhalve once Kassia in twe glazen Wei gemengd, of in een
afziedzel van twe oncen Tamarinden. In dezelfde buikzuivering zal men doen een
half once Catholicum Duplex. Voor de twedemaal zal men ze afnemen, als men’er
by doet twe dragmen de Diaprunis compositum, of een once Siroop van bleke Rozen.
Men doet daar door zien, dat men loslyvig makende middelen moet van den enen
tot den anderen dag vermeerderen, en ze in ’t begin niet sterk maken, om de vochten
niet in beweging te brengen. Men moet zich wel wachten van iets kouds aan ’t hoofd
te doen, om ’t kwaad niet na de hersenen te jagen, en den zieken in gevaar te brengen.
Men kan’er een Duif, of Hoen, of jonge Kat, levend opgespouwen, opleggen. Men
zal een Tizaan gebruiken, van Paardebloemen, Wortels van Braambozen, Zuring,
Zoethout, Sla, of Renetappelen, en met Pastelein gekookt. Van dit afziedzel kan men
ook Klisteren maken, als men’er gemene Honig by doet; of drie oncen Honig van
Plompen, en twe lepels Wynazyn. Men zal terzelver tyd Linnen doeken in een
afziedzel van Kamillen, Meliloten, Glaskruid, Heumst, en zo veel Wyn als water
gekookt, steken, en leggen ’t op den Buik en Nieren. Men zal hun, voor levens
nóóddruft, om de twe uren een Kalfs-, of Hoendernat geven, daar Oranje-, of
Citroensap in gedrukt is, of men zal’er verjuis in doen, of twe, of drie druppen Geest
van Zwavel.
Den vyfden dag zal men ze beginnen Melken te geven, gemaakt van een oncen
zoete Amandelen, geslagen in een pint afziedzel van Plompen, of Sla, of Postelein,
of Gerste-water, of van Zemelen. Als men dit mengzel zal deurgezygd hebben, zal
men daar vier oncen Suiker by doen, en men zal’er tussen ’t Vleesnat een glas vol
van nemen; in dat van den avond, zal men een once Stroop van Slaapbollen doen.
Men schryft deze Stroop niet voor, dan om de dampen neer te houden, en een
zachte geruste slaap te veroorzaken; zo imand raadde Opium, of Philonium te geven,
of een ander slaap-, of verdoofmiddel, moet men dit niet doen, zonder de voorgaande
zorgen te hebben gedragen.
Gelyk het nodig is den zieken door pis te helpen, zo zal men hem de Navel en
Pisgang met wat Olie van Scorpioenen vryven.
Om de Onzinnigheid te genezen, die van ontsteking der Hersenen komt, moet men
op ’t hoofd des zieken de Long, of ’t gantze Karwei van een Schaap, dat eerst gedood
is, leggen; of een Hoen, of Duif die aan den rug is opengespouwen, en daar op leggen,
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of men moet het voorhoofd en gantze hoofd met Rozenolie, Wynazyn, Popeljoen-zalf
smeren, of met het Zap van Nachtfchade, Rozenolie en Wynazyn.

Voorhoofdmiddel voor Onzinnigheid.
Men moet zes witte Slaabbollen met hun Zaad stampen, twe vingergrepen Bloemen
van Nymfea. Doet daar wat Rozenwater en Slawater onder om’er een pap van te
maken, welke gy tussen twe Lywaten zult winden, en leggen voor uw hoofd.
Anders. Neemt anderhalve handvol Salade, twe handvollen rode Rozen, een half
once Zaad van witte Slaapbollen, doet alles in gemeen water koken, en als de stof is
tot een deeg gemaakt, stoot ze in een Mortier, doende daar een half once Gerstemeel
in, zo veel Vrouwen-melk en een weinig Violen-stroop, bewint deze pap gelyk de
andere boven, en legt het op ’t voorhoofd.
Anders. Vult een verglaasde Pot met Aardveil, giet daar van de beste witte Wyn
op, tot dat de pot vol is. Laat het vyf, of zes uren koud trekken. Laat daarna de vocht
met sterke persing uitzygen, en gebruikt het om daar de slagen van ’t hoofd mede te
betten en bevochtigen, gelyk ook ’t voorhoofd des zieken. Neemt ook den Droessem
en ze met Olie in een Mortier gestooten hebbende, doet ze nog eens onder de heete
As braden; maakt’er een Pap van en legtze op als boven.
zout noemt men een stof, die de Tong scherp aandoet. in ’t water smelt, en door
’t vuur, zo ’t te voren niet in de lucht vervliegt.
Men kent twe soorten van Zout, die in veel gebruik zyn. Berg-zout en Zee-zout.
De Geneeskundigen hebben nog anderen, en de Chimisten halen ze uit Dieren en
Gewassen.

Van Bergzout.
’t Berg-, of Graaf-zout, sal Gemmae, wordt als Steen, of Rots, in Bergen gevonden.
’t Is wit, glinsterend, deurzichtig, als fyne Stenen. Dit heeft het den naam van sal
Gemma doen krygen. Katalonie en Polen levert veel daar van utt. Men maakt’er werk
van, door het te houwen. ’t Is zouter en deurdringender dan Zee-zout.
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Van Zeezout.
’t Zeezout wordt van ’t Zeewater, deur uitdampen en Kristalschieten
gemaakt, ’t Heeft veel schyns, dat dit, en ’t Bergzout een en ’t zelfde zy.
’t Is waarschynlyk dat het Zeewater zulk Zout gesmolten en medegesleept
heeft, en daar van daan zyne zoutheid gekregen. Men haalt nog Zout uit
de Fonteinen van Salin, in ’t Franche Comtè, de Putten van Lotharingen,
uit enige Meren van Italie, Duitsland, en ’t Comtat van Venaissin.
’t Zout, dat men door uitdamping haalt, door ’t koken van ’t Zeewater in grote pannen,
tot dat het droog is, is wit. ’t Geen men deur Kristalschieten voortbrengt, door water
van de Zéé deur goten, gedurende de hitten van den Zomer, in pannen te leiden, is
graau. Deze kleur krygt het om dat het met enige slibben verzeld is. Men maakt het
wit deur ’t te laten in water smelten, en na dat het is gesmolten te laten stilstaan. Dan
vindt men op den grond een aardachtige stof. Welke men weg moet doen door stil
afgieten van dit Zoutwater in een ander vat. Men doet dit water uitdampen, door
koken over vuur.
’t Zout, dat dus is wit geworden, is zo sterk niet als ’t graauwe Zout. ’t Schynt dat
het over ’t vuur veel van zyne kracht verliest.

Eigenschappen van ’t Zeezout.
’t Is goed om te ontbinden, en deur te dringen. Het zuivert, en droogt op. Men gebruikt
het in Stuipen en Apoplexie. Men steekt een lepel vol in den mond des Zieken. Men
gebruikt het ook in zetpillen, en in Klisteren. ’t Verdwynt en verdunt zinkingen, zo
men ’t heet maakt, en heet om den Hals legt.
Zuivering van Zeezout.
Laat Zeezout in Water smelten, zygt het daar na door graau Papier, laat de vocht
uitdampen; dan zult gy op den grond wit zout vinden, van zyne aarddeelen gezuiverd.
De beste wys, om Zeezout te zuiveren.
’t Zeezout gesmolten en deurgezygd zynde, gelyk men ’t vindt aangetekend. Gy
zult maar een gedeelte laten uitdampen, en een aarden Pot op een koele plaats brengen,
om ’t Smeltzel te doen Kristal schieten. Als gy ’t zout zult weggehaald hebben, ’t
geen aan Kristal op den grond van ’t Vat geschoten is, zult gy een gedeelte van de
vocht uitdampen, en ’t Smeltzel weder laten Kristal schieten als te voren. Dit zult gy
zo menigmalen herhalen, als gy nog zouts genoeg zult vinden, om op den grond te
zinken; en om Kristal te worden. Op ’t eind van ’t Kristal schieten, zult gy de vocht
geheel laten uitdampen, en op den grond van ’t Vat een Zout vinden, vervuld met
een leemachtig Vet, dat het Kristal schieten belet, ’t Zeezout, met Vitrioololie
gemengd, kookt byna ten eerste, en schiet heete dampen uit, en die twe zure stoffen
maken vervolgens een zelve stolling uit.

Kalcinering van Zeezout.
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Neemt een nieuwen aarden Pot; laat ze gloejend worden, tussen gloejende Kolen,
en als ’t wel gloejend is, doet’er ontrent een once zout in, en dekt de Pot toe. Terstond
zal ’t zout knappen, en springen, en aan stoff op den grond vallen. Als ’t eerste geknap
gedaan is, zult gy ’t deksel van de Pot nemen; en doen’er nog weder een nieu once
zout in; en laat dit ook tot Kalk branden. Gaat dus zo lang voort, als gy ’t oordeelt
nodig te wezen. Gy zult het gecalcineerde zout bewaren; doen ’t in een Bottel, die
wel ter degen droog is. Sluit hem dichtjes, en houdt hem in een droge plaats, om dat
het zout zeer aan vochtigworden onderhevig is.

Gebruik van uitgeknapt Zout.
Men doet het in zakjes, en legt het warm om den hals, op dat het de gaatjes openende
de deurwaasseming bevordere, en de al te grote vocht der Hersenen vertere. ’t Nieuste
is ’t beste, om dat het, van zyne vocht beroofd, de vocht te beter na zich haalt. Om
’t nog krachtiger te maken, mengt men daar een weinig zout van Wynfteen onder.

Hoe men geest van zout maakt.
Men maakt de geest van zout, gelyk die van Salpeter. Neemt gemeen zout, droogt
het, stampt het; mengt het met gestooten klei, doet het in een Kromhals, en daar de
hitte van een Weerslag-oven by trappen, omgaan, om daar den geest uit te halen;
waar van ’t gebruik is, het te mengen met enige vocht, tot een aangenaam zuur.

Eigenschappen van geest van zout.
’t Is een goed middel tegen Graveel en Steen, zo gy ’t met water van Rammenas,
Glaskruid, of Wyn van Krieken over zee mengt.
Die geest is ook zeer goed, om de Geluw, Waterzucht, verstoppingen der Lever,
en ’t Scheil te genezen, welke door een slymige stof veroorzaakt worden, zo gy ze
met een weinig witte Wyn mengt.

Andere zouten, in de Geneeskunde gebruikt.
Behalven de geesten, waar van we spreken, gebruikt men nog anderen in de
Geneeskunde. Die meest uitsteken, zyn het zout van Alembrot, ’t zout Ammoniac,
’t bitter afgangmakend zout, de Salpeter, en ’t zout van Glas.

Van ’t zout Alembrot.
Men heeft twe soorten van zout Alembrot, ’t Een is Bergstof, en ’t ander wordt door
kunst gemaakt.
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’t Zout Alembrot, dat gegraven wordt, komt uit Cyprus van den Berg Olimpus. ’t
Ziet’er uit van gedaante en kleur, als gedroogd bloed.
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’t Zout Alembrot, ’t geen men aan de kunst schuldig is, wordt op deze wyze gemaakt.
Neemt acht oncen Sal Geminae, vier oncen Zout van Souda, de sappen van Kruis en
Munt, en Cariosyllata gezuivert, van elks een once. Na dat alles onder een is gemengd,
doet het over ’t vuur, en laat het smelten over een genoegzame menigte gemeen
Water, laat daar na ’t smeltzel deurzygen, en de vocht tot droogwordens toe
uitdampen. Om daar in te gelukken, zult gy ze doen in een aarden Pot, of een Glas,
over een vuur van zand. Bewaart dat zout in een Bottel, om ’t ten gebruike te bewaren.

Krachten van ’t zout Alembrot.
’t Bergzout is byna in geen gebruik, ’t geen door kunst wordt gemaakt, maakt Pis,
en doet de Stonden der Vrouwen voor den dag komen; ’t verdryft de verstoppingen,
en opent de Klieren, en lymige vochten.

’t Zout Ammoniac.
’t Zout Ammoniac der Ouden was niet anders, dan ’t vluchtig zout der Pis van de
Kamelen, en verscheiden andere Dieren, die in groten getalle door hete Landen
kwamen, als door de Woestyne van Libie en Arabie. De Pis van die Dieren droogde
door de grote hitte der Zonne in korten tyd, en men vond derzelver vluchtig zout op
’t zand. Dit is mooglyk, ’t geen het heeft den naam doen geven van Sal Ammoniacum,
quasi Ammoniacum, ab Ammos, arena. Men vergaderde het by een, en bewaarde het
in glas: Maar men ziet thans niet meer van dat ware zout Ammoniac; ’t Zy, dat’er
nu gene Kamelen genoeg meer in heete Landen komen, ’t zy dat men het geen men
thans vindt, niet meer der pyne waard acht, by een te vergaderen. ’t Ammoniaczout,
dat men ons thans brengt, wordt aan platte ronde Broden gemaakt, die wat groter als
een Tafelbord zyn; drie vingeren dik, en graau van buiten, wit van binnen, en in
hunne dikte aan Kristallen, zo recht als Kolommen, geschaard, zonder reuk, die niet
zeer vochtig in de lucht worden, zeer zout van smaak en deurdringende zyn, smelten
in gemeen Water, maar licht stollen aan zachte sneeuachtige Kristallen, die zeer koud
in ’t aanraken zyn. Dit zout is deurdringend, of een Alcali voor sterke Waters. ’t Is
te verwonderen, dat de oorsprong van dat Ammoniak zout tot nog toe onbekend zy,
want men weet nog niet net, op wat plaats men ’t make, noch wat stoffe men gebruike,
om het te maken.
De gemene gedachte is, dat de Venetianen het maken van vyf deelen Pis, en een
deel Zeezout, en een half deel Schoorsteen-roed, dat men met den anderen kookt, en
tot een klomp maakt, die in Sublimeer-potten gedaan, en door groot vuur gestookt
wordt, om daar van een zout te sublimeren, dat de gedaante heeft, welke we zien,
dat het gemene zout Ammoniac heeft; maar men weet, dat dit zout niet alleen te
Venetie gemaakt wordt; en ’t heeft meer schyns, dat het het werk der Egyptenaren
zy, en van verscheiden andere Volken van ’t Oosten, die om ’t te maken, de Pis der
Kamelen, en ’t Zéézout gebruiken, of een dergelyk vast zout. ’t Zal best zyn, zyn
oordeel over dit stuk opteschorten, tot dat men daar van volkomen onderrecht is. ’t
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Geen my zeker schynt, is, dat ons Ammoniac zout, bestaat uit een vlug, pisachtig en
Alkalyn deel, en uit een deel vast-, of zuur zout, dat na gemeen zout gelykt. De deelen
van ’t Zeezout, die in de gedaante van grove punten waren, moeten in het verband
van die twe schynstrydige zouten zich inwikkelen, of als begeven in de gaatjes van
’t vluchtig Alkalyn zout; of niet hebbende bewegings genoeg gehad, om’er zich af
te scheiden, hebben zy niets gedaan, dan ze vullen, vast maken, en enigermate den
deurtocht van de lucht gebruiken.

’t Zuiveren van Ammoniaczout.
Zo men ’t Ammoniaczout wil zuiveren, moet men ’t smelten, in een genoegzame
menigte water, dat smeltzel deurzygen, en ’t tot droogwordens toe in een glas laten
uitdampen, dan zal men hebben een wit zout, waar van men van tien tot vier entwintig
greinen, in een bekwame vocht kan geven.
Krachten van ’t Ammoniac zout.
’t Is een uitnemend zweet- en pismiddel, men gebruikt het in kwaadaardige en
derdendaagze koorzen. ’t Is ook goed om de Stonden voort te brengen. Men gebruikt
het in enige Oogwaters. Men geeft het van een half tot een heel scrupel.
Zo men ’t Ammoniac zout in water laat smelten, zal ’t dit zo koud maken, dat, zo
men daar ten eerste een Thermometer in steekt, men zal zien dat de geverwde
Brandewyn, welke men daar in heeft, schielyk veel lager zal dalen, dan hy doen
zoude, zo ’t in zuiver water was; en zo men de Thermometer daar uithaalt, om ze in
’t gemeen water te steken, zal de Brandewyn een tyd lang vry schielyk ryzen. Deze
ondervinding is men aan den heer Boyle schuldig, en dient om den Wyn in de Zomer
te koelen.
Geheim om den Wyn koel te maken.
Men moet een pond gestooten Ammonac zout nemen, en by poozen, dit in drie,
of vier pinten water gojen; meer, of min te gelyk naar dat men wil, dat het water
meer, of minder koud is: want zo gy’er niet meer als vier, of vyf oncen in doet, zal
’t zo koud niet wezen, dan, of gy’er acht oncen in deed, en zo gy’er ’t ganse pond in
doet, zal ’t water nog veel kouder zyn; maar de koude zal minder duren, dan, of gy
’t ’er by poozen in deed. Men moet het Ammoniac zout roeren, met een houtje, naar
maten dat gy ’t in ’t water gooit, om’er ’t smelten van gemaklyk te maken, en daar
een groter verkoeling van te maken.
Geheim om Ys in den Zomer te maken.
Neemt Ammoniaczout en Sublimaat Korrosief,
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gestooten op zich zelve, van elks een pond. Deze twe poejers in een glas wel gemengd
hebbende, giet op dit mengzel drie ponden gedestilleerde Azyn, en roert alles wel
met een spatel, dan wordt dat glas zo koud, dat men ’t naaulyks in de hand kan
houden; en zo gy dit mengzel vermeerdert, door meer by te doen, naar gelang van ’t
geen we aangetekend vinden, zult gy een soort van Ys krygen, dat zeer bekwaam is
om vochten koud te maken.
Bitter buikontlastend Zout.
’t Buikontlastend bitter zout, of sal Admirabile, wordt ons uit Engeland in kleine
fyne Kristalen gebragt, die zeer wit zyn. ’t Is bitter, en gelykt na Salpeter. Men haalt
het door uitdamping uit de Minerale wateren van Epson.
Krachten. Dit zout doet den buik ontlasten en koel worden. Men gebruikt het in
Graveel, in de Nephritis, in afgaande koortsen, in de Waterzucht en andere ziekten,
waar in men zachtjes den buik ontlast met de verstoppingen weg te nemen. Men
geeft het van zes drachmen tot anderhalf once.
Van de Salpeter, of sal Polychrestum, ziet het geen we daar van te zyner plaatze
op ’t woord Salpeter, of Nitrum, gezegd hebben. Wy zullen hier van ’t Zout
Polychrest, of ’t sal Polychrestum spreken.

Hoe men ’t Zout van veel gebruik, sal Polychrestum maakt.
Stoot een pond gezuiverde Salpeter, en een pond gemene Zwavel, mengt het deur
een, en het, in een aarden pot, over geglommen kolen hebbende laten gloejend worden,
doet’er ontrent twe oncen van dit mengzel in, en roert het. Als de vlam der stoffe,
als zy aan ’t branden is, zal ophouden, zult gy’er twe oncen van ’t mengzel, onder
een geroed ondergojen, en gaan dus tot het laatste toe voort. Daar na zult gy ’t, onder
een geroer van zes uren, tot kalk toe verbranden. Al dien tyd moet de stof gloejend
wezen zonder smelten. Laat deze stof in een goede menigte koud water smelten, en
laat ze, na het deurzygen en uitdampen, Kristal schieten in een kelder.

Krachten van het Zout van veel gebruik.
’t Is openend, doet wateren neemt de verstoppingen weg die in Lever, Milt,
Darmscheil, komen. Men geeft het van ene drachme tot twe. Gy zult het met bekwame
vocht geven, naar dat men’er voor heeft, mede uit te voeren. Men geeft het menigmaal
’s morgens met een glas Putwater.

Zout van Glas.
’t Zout van Glas, of deszelfs schuim is een stof, die zich van ’t Glas scheidt, als het
in de Glasblazers Ovens wordt gestookt.
Hoedanigheden. Men stoot het en blaast het in de ogen der Paarden, die de Staar
hebben, en verdryft ze.
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CHYMIZE ZOUTEN; het Zout blyft gemeenlyk, volgens de Chymisten, onder
de Aarddeelen, na dat iet is gedestilleerd, en als het’er is afgescheiden, gezuiverd en
gedroogd, is ’t wel en licht aan stuk te vryven.
’t Is het zwaarste der beginselen die werkzaam zyn, scherp en met bitterheid
gemengd. ’t Is de grond van alle smaken. ’t Is heet, deurdringende, afvagend. Eer de
Metalen en andere stoffen smelten, helpt ze alle stoffen bewaren; waar van ’t als de
ziel is, en aan de Bergstoffen vastheid, en vruchtbaarheid aan de dieren geeft. Zy
verenigt zich krachtig met den geest, zo dat de geest meerder is, dan zy. Het gaat
met destilleren over; het doet zekere vochten stollen, zuiveren, openen, ontbinden,
en verteert de overtollige vochten. ’t Vertraagt de vertering van olie, zonder ’t zelve
zoude de aarde onvruchtbaar zyn; en ’t is niet dan door deszelfs veelheid, dat ze dor
wordt. ’t Zout der Dieren, wordt niet te min, nooit op den grond, onder de aarde, na
het destilleren gevonden, gelyk die der gewassen, om dat het van nature vluchtig is.
Men heeft in ’t algemeen twe soorten van Zouten; de ene zyn zuur, de andere
Weed-, of Alkaline Zouten.
De ene maken, of geven een prikling van zuurheid, de andere van scherpheid op
de tong. Zie zuur en alcali.
Die Zouten vindt men somtyds in de vochten. Zo men een zure met een Alkaline
vocht mengt, geschiedt’er een gisting, die een grote verandering in die twe vochten
maakt.
Uit het verenigen van zure en Loogzouten komt een derde zoort, gezoutten Zout
geheten. Zo het mengzel zo gelyk is, dat het een noch ’t ander de overhand heeft,
noemt men dit volmaakt gezouten Zout. Zo ’t zuur uitsteekt, is ’t een scherp Zout.
Alle deze zouten ’t zy zure, ’t zy Loogzouten, zyn van drie soorten, en vaste-,
vlugge-, en wezens-zouten. Vast zout noemt men dat door de Kalkbranding daar uit
gehaald wordt, en krygt dezen naam, om dat het met de Aardstof blyft zonder
uitdampen. ’t Vlug zout in tegendeel is dat lichtlyk opvliegt, als ’t heet wordt, gelyk
het zout der Dieren; en ’t Wezens zout, dat, uit het sap der Planten, door Kristalzetting
gehaald wordt; ’t houdt het midde tussen vast en vluchtig zout.
Daar is nog een Loogzout, dat een vast zout is, door wassing, of Loogtrekking met
heet water, uit de Mineralen gehaald, ’t geen na uitdamping overblyft, als Salpeter
en anderen.
Men bereidt gemeenlyk de vaste zouten door de deelen der Dieren en Gewassen
tot As te verbranden; men doet gemeenlyk die As in gemeen water koken; en na een
lang koken, laat men ’t deurzygen, door een graau papier, tot dat het helder is; dan
zet men ’t over ’t vuur, om ’t allengskens met weinig koken te laten uitdampen, tot
dat het zout droog op den grond blyft.
Men haalt het zout nog op een andere wys uit Gewassen, door ’t overgebleven
van ’t sap der planten, na ’t uitpersen, te nemen, of ’t uittrekzel van de ruikende, daar
men ’t water uitgehaald heeft.
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Men doet drogen, tot Kalk verbranden, ’t geen van dit geperste, of uitgetrokken is
overgeschoten, tot dat het as is geworden; men moet’er een aftrekzel van in gemeen
water maken, ’t daar na door graau gapier deurzygen, daar na moet men nieu water
op de As gieten, om ’t overig Zout, daar verder uit te halen, tot dat het water
smaakloos is.
Van alle de Chymise zouten zyn die, welke uit gewassen worden gehaald zeer nut
in de Geneeskunde, maar inzonderheid die, welke uit ruikende planten worden
gehaald, want die zyn openende, versterkende, zweet- en pisdryvende. Men geëft ze
van tien tot dertig grein, in een vleesnat, of andere bekwame vocht.
De voornaamste ruikende Planten zyn Alsem, Averuit, kleine Santorie, Melisse,
Mente, Venkel, Moederkruid, Zevenblad, Scordium, enz.
Hoe men ’t zout uit Planten haalt.
Op deze wys zult gy zout uithalen. Neemt de droessem, en ’t geen van ’t uitpersen
van ’t sap der Planten overblyft, of ’t geen men uit die rrekt, welke ruiken, waar van
men water haalt. Doet drogen, tot Kalk verbranden den droessem, of ’t Extract, tot
dat het as is, maakt’er een loog van met gemeen water, of Rivierwater, laat het daar
na deur Lekpapier zygen, en giet naderhand nieu water op de as, na ’t deurzygen,
om ’t overige zout daar uit te halen, en gaat dus voort met’er een loog uit te trekken,
zo lang’er nog Zout in is, en’er het water smaakloos afkomt.

Hoe men vast zout uit alle Planten trekt.
Als men niet dan vast Zout, uit wat voor een Plant het ook zy, haalt, is ’t niet nodig
om het’er uit te halen, de Plant te destilleren, men kan ze maar drogen, en tot as
verbranden, daar kokend water op gieten, ze laten trekken, het trekzel deurzygen, en
laten de vocht in een aarden pot uitwaassemen; dan zal’er een Zout, dat bruin is,
overblyven. Dit moet men in een Kroes tot Kalk verbranden, tot dat het blank is,
laten het smelten in zuiver water, deurzygen, en de vocht in een aarden pot laten
uitdampen; dan zal men een wit zout hebben, dat men in een welgesloten Bottel moet
bewaren.
Maar de wyze, waar op men een Plant, of Gewas doet verbranden, is velerlei; want
men haalt’er op d’ene wys meer zout uit, als op de andere. De beste van die manieren
is, als men op ’t veld is in den rechten tyd, en men heeft een groten hoop planten te
verbranden, een, of meer gaten in d’aarde te graven, en daar de Plant droog in te
doen, ze daar in aan te steken, met wat vuur, dit gat met steen, of aarde te dekken,
die daar op drukt; en’er gene opening in te laten, dan zo veel nodig is, om’er de lucht
te laten bykomen, op dat het vuur maar aan ’t branden kan blyven, dan zal de Plant
zachtjes verbranden, en Kalk worden, men zal weten, dat de uitdamping volkomen
zy, als de aarde van boven gans koud is geworden; dan zal men zachtjes ’t gat openen,
en vinden daar as, die wel gekalkt en gezouten is, die ten merendeele aan kruimelen
aan den anderen hangt, ’t geen een teken is, dat het wel gebrand is, en dat’er redelyk
wel zout in is.
Als de Boeren van Auvergne van nutteloze Planten, die op hunne Bergen wassen
en droog zyn, voordeel willen halen, snyden zyze zonder onderscheid af, en
verbranden ze met malkander in putten, die ze in de aarde op de wyze gegraven
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hebben, welke we gezegd hebben. Daarna vergaderen ze daar de assen van by een,
daar een hoope Loogzout in zit; maar zy zyn zo naaukeurig niet in daar de assen van
by een te vergaderen, gelyk men zoude kunnen doen, want zy nemen daar een deel
aarde onder, die’er rondom lag, en die daar, door gemeenschap, iet van gekregen
heeft. Zy verkoopen die as vry goed koop aan de Kruideniers, die ze aan de Blekers
verkoopen; want zy zyn goed voor de loogen.
Als men een gewas in zyn Labaratorium wil verbranden, is ’t best een Fornuis te
hebben, waar in men smelt, gelyk dat is, ’t geen men in ’t woord Destillatie heeft
beschreven; dit Fornuis moet onder een Schoorsten staan; dit voldoen met droge
Kruiden, zo dat ze wel geperst zyn, daarna moet men ze aansteken, en dekken het
Fornuis met zyn dekzel en de kleine schoorsteen. De Planten zullen allengskens
branden en geven veel rook, en als zy half zyn verbrand, zal men’er nog meer Kruiden
opgojen om ’t Fornuis vol te maken, en men zal dus voortgaan, tot dat men alle de
Kruiden verbrand heeft, of tot dat het gans Fornuis met as is. Zo’er geen plaats meer
is om’er meer kruiden op te leggen, moet men de as nog eens branden, of de as tot
Kalk laten verbranden, want zo men de Planten wel heeft geperst, naar de mate, dat
men ze in ’t Fornuis gedaan heeft, zullen ze tien, of, twaalf uren na ’t rooken, nog
vuur blyven, en worden’er nog zouter van. Men zal ze by een vergaderen als zy koud
zyn geworden, men zal’er vele greinen in vinden, gelyk in die welke, in putten op ’t
veld gebrand zyn; en men zal’er het zout op gezegde wyze uithalen.
Gelyk men uit een grote menigte Kruiden maar een weinig zout haalt, en’er veel
moeite en tyd toe van doen is, zo heeft men niet gemist, dat zout te vervalsen, om
het beter koop te kunnen geven. Dat Zout, ’t geen de Kramers, en de Drogisten uit
verre Landen doen komen, in Kassen, aan fraje Krystallen, ’t geen ze Zout van Alsem
noemen, of Zout van Tamarisc, is niet minder dan dat Zout. Om daar van overtuigd
te wezen moeten we verscheiden zaken in overweginge nemen. Vooreerst, dat alle
vast zout, van wat plant het ook wezen mag, door verbrandig daar uit gehaalt, een
Loogzout moet wezen, en moet opvliegen met alle zuur, dat men daar op giet, ’t geen
niet geschiedt in die eerste zogenaamde vaste zouten der Planten. Ten twede, dat het
vast zout van een plant vol gaatjes is, en licht vochtig wordt,
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en smelt, zo men ’t niet in een Glazen bottel doet. Doozen zyn niet bekwaam om ze
daar in te bewaren. Zy zouden gesmolten zyn en deur ’t hout zyn heengedrongen,
eer men ze op enige plaatzen gebragt had. Dit gebeurt echter van ’t zout der
Winkelieren niet, dat bewaart men in hunne Doozen enige jaren, zonder vochtiger
te worden, dan naar de gewoonte van gerafineerde Salpeter, of Aluin te maken. Ten
derde geven de planten niet veel vast zout.’ t Loogzout van een plant zet zich niet,
dan zeer moeilyk aan de Kristallen, en die Kristallen zyn niet van de gedaante der
zouten van de Winkeliers. Ten vierde, de planten verliezen niet veel zout; ’t kost
zeer veel dat te maken, en men zoude het zo goedkoop niet geven, als ’t gemeenlyk
geschiedt: want men verkoopt het op zyn meeste voor dertig franse stuivers. Men
weet wel, dat men zeggen zal, dat men in heete landen, daar men dat zout maakt,
meer planten heeft, daar men veel meer zout uit haalt, dan uit die, welke in gematigde
landen zyn gegroid. Maar die gewoon zyn in die dingen te doen, weten, dat hoe
gemeen die gewassen in heete landen mogen wezen, men echter dat zout tot geen
geringe prys kan geven. Men zal mooglyk nog zeggen, dat, zo dat zout een wezens
zout van de plant is, zou het nog meer waard zyn, dan ’t vast zout. Want men haalt’er
minder van. Daar by zouden die kooplieden ’t nooit zo blank kunnen maken, noch
aan Kristallen zo groot, als dat zout. Men gelooft dan, na dat men hunne zo genaamde
zouten van Tamarisc en Alsem heeft onderzocht, dat het niet anders zy, dan een
mengsel van Aluin en Salpeter, en dat’er in ’t geheel geen zout van die plant is: want
zo men ’t daar had onder gemengd, zoude het enigzins koken, als men daar op zuren
zoude gieten, maar dat doen ze niet.
Om deze en andere redenen, hier verzwegen, om niet te wydloopig te zyn, is ’t
waarschynlyk, dat men kwalyk doet, als men zich van de zouten bedient, welke de
Drogisten, of Kruideniers verkoopen; om dat ze, die van verscheiden koopende, zelf
niet weten wat het zy. Men moest ze liever by den Apteker halen, die ze maakt,
inzonderheid als men ze moet innemen. ’t Zelfde zeggen we van alle Geneesmiddelen,
ook die gestookt worden. Men kan daar ontrent niet te veel voorzorg hebben, om dat
daar van menigmaal de goede, of kwade uitslag afhangt.
Hoe men zout van Gezegende Distel trekt.
’t Verbranden tot as van de deelen der planten, is niet altyd nodig om vluchtig met
zuur zout te verenigen, om een vast zout te maken; om dat we door ondervinding
zien, dat we zonder haar hulp uit de Gezegende Distel, Alsem, Zuring, Santori, en
verscheiden andere planten, een zout, gemengd uit zuur en vast zout kan trekken,
dat gelyk naar den aart der vaste zouten heeft, schoon ’t een weinig minder in staat
zy, om ’t vuur te wederstaan, dan ’t gemeen uit de zelfde planten halen kan, als menze
tot as maakt; en schoon men ’t daar niet voor kan blootstellen, zonder dat de menigte
merkelyk vermindert, en voor al van ’t waterig deel, dat zich daar mede tot een
lighaam had gemaakt, en zonder enige verspilling van ’t zuur, dat nog niet volslagen
met het vluchtig zout was vereenid, of ’t geen ’t in menigte was te boven gegaan.
Dat zout echter de kracht van ’t vuur nog niet beproefd hebbende, ’t geen men tot
verbranding en asmaking der plant is gewoon te gebruiken, en houdende zyn
wezensgedeelte in zich, is veel meer in de Geneeskunde waard, dan dat de asbranding
heeft geveeld: want dit behoudt nog een goed deel van het Sulferachtig wezen van
de plant, daar men ’t uitgehaald heeft, en van daar zelf de geur en reuk heeft, als
maar het waterig deel der plant, dat daar mede is vereenigd, niet mist zyne scherpte
te verminderen.
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Men noemt die zouten wezens zouten, om dat daar in de wezentlykste deelen van
de plant vervat zyn. De kleur is gemeenlyk donker, of men moest ze in een Kroes
verbranden, en men moetze ontbinden, deurzygen en laten stollen op nieu, schoon
’t beter zy het te bewaren, en gebruiken zo bruin als zy zyn, dan ’t sulferachtige ze
kwyd te maken, door ze tot Kalk te verbranden, en daar door de smaak en geur der
plant te missen, die daar in vervat was.

Krachten van zout van Gezegende Distel.
’t Wezentlyk zout van Gezegende Distel, vervat veel van de sulferachtige deelen der
plant, en is daarom zeer bekwaam om zweet te dryven, vooral zo men ’t in zyn eigen
water geeft. ’t Is een vyand van de Wurmen, ’t wederstaat de verrotting der vochten,
en de kwaadaardigheid der koortzen. Dat men uit de as der planten haalt, heeft byna
de zelfde krachten, maar derzelver uitwerkingen zyn veel eer buikzuiverende, dan
zweetdryvende. Alzo dit laatste vaster is, en bekwamer om de zouten te dooden, die
gestingen in de maag maken, en in de benededeelen. Men geeft de ene en de andere
van die zouten van een half scrupel tot een scrupel, en een halve, en zelf tot een
dragme in zyn water, in een afziedzel, in Wyn, of enige andere vocht.

Hoe men wezens zout, Cremor, of Cristal van Wynsteen maakt.
Men zal drie, of vier ponden gewassen Wynsteen doen in een grote kopere Ketel,
die wel zuiver, op een goed vuur van kolen staat, met tienmaal zo veel schoon water;
en ’t hebbende laten een goed kwartier uur koken; roert het ondertussen van tyd tot
tyd met een houtten spatel, en neemt’er het schuim af. Men laat het naderhand door
een Lekzak loopen, latende’er zelf de vocht die’er eerst af kwam weder deur loopen,
en makende dus, dat het alles klaar is, en ’t alles hebbende laten deurzygen en
koudworden, zal men wat Cremor op de Potten als een korst zien dryven, en ’t overige
van het wezentlyk zout der Wynsteen,
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dat aan de wanden en bodem van de potten vast is. Dit zal men by een vergaderen,
wassen, drogen, om ’t in dien staat te gebruiken zo men wil.
Maar zo men ’t schoonder zoekt te maken, en ’t aan grote Kristallen te brengen,
zal men ’t in een grote Ketel doen koken; zo een nieuw en wel helder water zo
verminderd is, dat men de Kremor zich boven aan een vlies ziet zetten, zal men de
Pan zachtjes van ’t vuur nemen, en laten de vocht gants koud worden, zonder’er aan
te raken. Dan zal men die Cremor vry dik boven op de vocht vinden te dryven, en
de blanken en glinsterende Krystallen aan de wanden, en op den grond van de Ketel;
na datze gewassen en gedroogd zyn, zal men ze ten minste bewaren.
De grote menigte van de Kristallen van Wynsteen, welke men in de landen maakt
daar de Wynsteen zeer gemeen in is, maakt dat men gene zwarigheid maakt in koper
Vaatwerk te gebruiken, schoon men beter deed, dat men de Wynsteen in een klinkende
tinnen pot kookte; want schoon de Wynsteen niet schielyk kan deurdringen, om ’t
koper veel te ontbinden, echter mist het niet in den weinigen tyd, welke zy er in blyft,
enige deelen daar van te nemen, welke zich onder de Krystallen vermengen, gelyk
men in de Krystallen van de Wynsteen, die men daar maakt, zien kan. Deze zyn
ondeurzichtbaar, en ’t wit trekt een weinig na de koperkleur, daar die, welke men in
Tinnen vaatwerk heeft gemaakt, gans wit en vry deurzichtig is.
De verdeeling der deelen van dit wezens zout, welke gebeurt, als ’t smeltzel door
de Lekzak gaat, is oorzaak, dat menze byna aan stof op den grond, en aan de wanden
van ’t Vaatwerk vindt, en dat men om ’t aan Krystallen te hebben, weder smelt en
laat koken in nieuw water. Men neemt daar na de Ketel zeer zachtjes van ’t vuur, op
dat de vocht niet geroerd worde, noch de deelen van ’t wezens zout gebroken, en de
Krystallen helder en schoonder zouden worden.

Hoe men ’t maakt.
Men doet ten dien einde in een Glazen kolf, de menigte, die men wil, van Olie van
Wynsteen, door de lucht gesmolten, welke wel is gezuiverd; men zet de Kolf op een
Zandvuur, dat matig heet is. Als deze Olie van Wynsteen heet genoeg is, giet men
daar allenskens de eerste Kremor van Wynsteen in, die wel wit is, en zo fyn gestooten,
dat ze daar in kan smelten, en als de Olie van dat zuur kokende, door ’t onderling
werken van ’t laatste, met het vaste zout, zal opgehouden zyn; zal men in de Kroes
byna twemaal zo veel heet water gieten, dat zuiver is, als’er stof is, en ’t alles met
den andere wel zynde gemengd, zal met ’t heet door een groot papier gieten, dat op
een glazen Trechter legt. Daar na de Kolf hebbende uitgespoeld en gezet in heet
zand, zal men daar in de deurgelekte vocht zachtjes uit laten dampen, tot dat men
ziet een klein velletje boven op de vocht te voorschyn komen. Dit gedaan zynde,
moet men ’t vuur van ’t Bad halen, en ’t Vat laten koud worden.
Na dat men de vocht die boven op de Kristallen staat, in een Bottel heeft gegoten,
zal men ze op een schoon papier leggen, en ze in de Zon, of een Stoof schielyk
hebbende laten drogen, zal men ze in een Bottel dichtjes sluiten. Deze zyn de rechte
Kristallen van Wynsteen, die in waterige vochten, die koud, of warm zyn, smelten.
Men kan de vocht, die men heeft afgegoten, weder in de zelfde Kolf doen, en laten
ze, op de zelfde wys als te voren, Krystal schieten.
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Maar zo men geen werk maakt, om daar een gekrystalliseerd zout uit te halen, kan
men zich vergenoegen, met’er de vocht te laten uitwaassemen, dat’er het zout droog
en wit in overblyve, vervolgens zal men ze naaukeurig, als de eerste wegsluiten.
In deze bereiding moet men weten, dat het paren van ’t zout van Wynsteen met
het zuur van ’t vuur, of de brandbare stoffe vast gemaakt, en toegesteld met het ander
zout van Wynsteen, dat van nature vlug is, maar vast gemaakt door ’t zuur, dat een
gedeelte van ’t mengsel uitmaakt, een zout wordt toegesteld, dat van allerlei soorten
van vochten gemaklyk kan deurdrongen worden: maar dat zeer wel in staat is, om
de buisjes van een lighaam te openen en deur te dringen, dat in zich de krachten en
de eigenschappen vervat, van alle zelfstandigheden, die zich daar in vereend vinden,
en met grote kracht kunnen werken, en met meer kracht en gemak alles voortbrengen,
dat men van ’t Kristal van gemene Wynsteen wagt. Men kan’er dus ook van gebruiken,
en in de zelfde menigte, en’er zich in de plaats van ’t laatste van bedienen, om de
gestaalde Wynsteen, en de Braakwynsteen, Tartarus emeticus van te maken.
Die dit willen toestellen, zullen de oplettenheid hebben, van hun zout van Wynsteen
te wegen, eer men het in vocht laat smelten, en hun Kristal van Wynsteen eer zy ’t
laten smelten; en dan zullenze de waarheid weten van ’t geen elders is gezegd, dat
is, dat zes deelen van Zout van Wynsteen, zeven deelen van haar Kristal doen smelten.
Eiegenschappen. ’t Voornaamste gebruik van de Cremor, of Kristal van Wynsteen
is, om te verdunnen en smelten dikke en lymige vochten, en ze te schikken tot
zuivering. Men gebruikt ze met een gelukkige uitkomst in de verstoppingen der
Lever, Milt, en alle Ingewanden, en men gebruikt het enige dagen aan den andere,
naar dat men ’t van noden heeft. Men geeft het van een scrupel tot een dragma, in
vleesnat, of in enige heete vocht, waar in men ’t zal hebben laten smelten. zie
wynsteen.
zout van lood, sal Satruni. Zie lood.
zout der aarde; is een spreekwys van den Akkerbou. ’t Is het zout dat ze vrugtbaar
maakt.
Zo zegt men, naar de manier van spreken in enige talen. Dat Land heeft veel zout,
’t geeft zonder moede worden; een ander Land heeft geen zout, dat is, is onbekwaam
geworden, om
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langen tyd vruchten voort te brengen, als het ze maar heeft voortgebragt.
zouten van ’t varken, gezouten Varkensvlees is een der noodzaaklyke deelen van de
Huishouding. Ik onderstel dat men een, of twe Varkens heeft, die gemest en vet zyn
om te slachten.
Als deze Dieren zyn gekeeld, legt men ze op Takken van onderen; vervolgens
dekt men ze met Stoo, dat men aansteekt, om’er de Bostels van te verbranden. Als
zy geschroeid zyn, schrappen enigen ze met het mes af, anderen wassen ze, na dat
ze zyn gebrand.
Men heeft plaatzen daar men ze met kokend water schroeit; dit is evenveel, maar
zy die ze schroejen met kokend water, hebben ’t alles blanker, maar die ze branden,
hebben vaster en sappiger vlees.
Als ’t Varke dus is toegesteld, opent men ’t aan de rug, maar anderen aan den
Buik, om’er de ingewanden uit te halen, die met het Bloed, ten deele voor Beulingen,
ten deele voor Worsten, of Saucyzen dienen. Daarna laat men ze styf worden, en de
uiterlyke vocht uitdrogen, men snydt ze aan stukken om ze te zouten. Dit doet men
op dat de grootste vocht weg zoude zyn, en ’t Zout te beter ’t vlees zonde vatten,
daar ’t anders in de vocht blyft zitten.
Hoe men ’t Zout; zie varken.
Aanmerkingen. Men heeft plaatzen, daar men ’t Varkensvlees, na dat het een
maand in de pekel heeft gestaan, aan speten, een handbreed van den andere, steekt,
en pas boven de Mantel van de Schoorsteen hangt, en laat rooken; en daar na wast
en kookt, als men ’t nodig heeft.
zouten van Vlees, of Rundvlees.

Bereiding der Kuip.
Eer men ’t Vlees zout, dient de Kuip wel gedreven en dicht te zyn, daarna een nacht
vol water te staan, om dicht te trekken. Daar na giet men’er kokend water in, waar
in Wyngaard bladen zyn gekookt. Men stopt ze in dezen staat dicht toe, en laat ze
broejen, tot dat het water by na koud is, daarna werpt men by partyen een handvol
Kruidnagelen op een test met vuur, en stolpt’er de Kuip over, en laat ze dus berooken.
Daarna giet men om de Kimmen gesmolten Kaarsvet, om ’t deurdringen van de pekel
te beletten, en eer men’er ’t vlees in legt strooit men op den bodem een laag met
zout.

’t Zouten.
’t Vlees van alle kanten met zout te vryven, en dit in de hollen te duwen; ’t dan in
de Kuip zo dicht te pakken, als mooglyk is, en zout tussen beide te stroojen, is de
gemeenste wys van zouten.
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Maar anderen maken pekel zo sterk, dat’er een Ei op dryven kan. Als zy dan den
bodem met zout hebben bestrooit, zetten ze de stukken vlees op zynen kant daar op
zo ruim; dat ze malkander niet kunnen raken. De twede laag zetten ze daar weder
boven op; na datze op de onderste zout hebben gestrooid. Dan gieten ze de Pekel
daar op; tot dat het vlees onder legt. Waarna ze iets zwaars; voor ’t opdryven, daar
boven op leggen Als na acht, of tien dagen ’t Vlees bloedig is, gieten zy het af, koken
’t op, en schuimen ’t; en als ’t koud is geworden; gieten ze het weder in de Kuip.
Dus wordt het, zegt men, nooit zo zout. Velen leggen de magere stukken boven, de
vette onder, om dat ze de Pekel best verdragen kunnen.
Andere laten de Pekel eerst koken; en gooijen de stukken Vlees in de kokende
Pekel, en ’t weder aan de kook hebbende gebragt, en geschuimd, halen ze ’t Vlees’er
uit, laten ’t op Schotels koud worden, en pakken ’t in de Kuip, en gieten’er de Pekel,
die gekookt is, weder op, als zy koud is geworden; dan wordt het Vlees niet zouter.

’t Zouten van gerookt Vlees.
’t Vlees geschikt om te rooken, dient eerst met zout te zyn gevreven, maar zo hard
niet, als ’t geen men in de Kuip legt. Als ’t is gevreven, legt men ’t in een Tobbe om
te pekelen, en laat het daar 8, 10, 12, 14. dagen in leggen. Maar anderen zyn drie
dagen en drie nachten genoeg.
Enigen steken ’t Vlees, als zy ’t in de Schoorsteen ophangen in zakken, die yl zyn,
anderen nemen graau papier, anderen wentelen ’t in Zemelen, of Zaagmolm; maar
best is ’t niets te gebruiken. Men laat het hangen tot in Maart, wanneer men ’t op een
drogen dag ’s morgens afhangt, afboent, en in de Zon, of Wind laat droogen. Waar
na men ’t in de Keukens, ontrent de Schoorsteenen aan de Balken laat hangen. Vette
Ribbestukken, Paterstukken, enz. mogen met Tongen, Hammen en Spek, wel een
maand, of zes weken vroeger uit de Schoorsteenen genomen worden.
zoutenvis; zie labberdaan.
zuigers worden in den Tuinbou genaamd zulke takken, die dik groejen op zekere
plaatzen van den Boom, en ’t voedzel van andere takken na zich trekken.
zuiveren wordt van alles gezegd, dat van zyne vuiligheid wordt gereinigd, maar dit
heeft zyne byzondere namen, naar de zaken, daar ’t van gebruikt wordt. In Goud en
Zilver draagt het den naam van Louteren, zie het woord zilver. In Suiker van
Rafineren, enz.
zuiveren van Sappen. Zie sap.

’t Zuiveren van Galbanum, Opopanax, en andere Gommen, die men niet
stampen kan.
Men moet de Gommen aan kleine stukje schrappen, ze laten vier, of vyf uren in
Wynazyn leggen, en ze doen smelten over een zacht vuur. Hebbende daar na door
een Stamyn ’t smeltzel laten loopen, en het sterk uitgeperst, zult gy ’t overschot in
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andere Wynazyn doen, om ’t te laten smelten. Daar na zult gy ’t smeltzel, als te voren
laten uitpersen. ’t Zelfde zult gy herhalen, tot dat uwe Gom gesmolten is. Als ’t laatste
is deurgezygd, zult gy het alles by een doen, en zetten uwe aarden pot op ’t vuur om
te laten uitdampen, tot dat de stof de dikte van een smeersel heeft gekregen.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

1449
Deze manier van zuiveren kan men houden met andere ontbindmiddelen, als met
Wyn, Brandewyn, en andere vochten, die tot de uitwerking zyn geschikt, welke het
moet voortbrengen: maar men moet de gommen gebruiken gelykze zyn; doen deze
alleen stooten, om datze door t smelten veel van hunne zouten en andere beginselen,
verliezen.
Zuivering van Sappen. Was. Olie. Salpeter. Wynsteen. Ammoniak.
Zie sap. was. olie. salpeter. wynsteen. zout.
zuring Acetosa, Oxalis in ’t Latyn; men heeft’er verscheiden soorten van. Deze zyn
de grote, waarvan een blad genoeg is voor een pottasie, aangezien ze zo groot van
blad is, dat ze bladen heeft, die zeven duimen breed en vyftien, of achtien duimen
lang is. Dit soort groeit in de Nederlanden.
’t Twede soort is een andere grote Zuring, die naar de Patig; of Patientie gelykt.
’t Derde soort is, dat geen zaad voortbrengt, maar welker plant zich uitbreidt in
de aarde, door kleine spranten aan de zyde voort te brengen, welke men gebruikt,
om ze te planten.
’t Vierde soort is de kleine Zuring, welke men zo lang in gebruik heeft gehad.
’t Vyfde is de ronde Zuring, grote en kleine, die geen zaad geeft, maar men haalt
uit de Plant zekere loopers, welke ze over de gantse aarde verspreidt; en door de
scheuten, die rondom de Plant zyn, welke men in kleine zoden verdeelt, om daar
Bedden mede vol te zetten.
’t Zesde soort is de Veldzuring, die men in de Landen vindt, en waar van men de
moeite niet wil nemen, van ze in den Thuin te zajen.
Men heeft nog een zevende soort dat een Klaverblaadje draagt, dit noemt men zo
om zyne zurigheid, waar in ze na de Zuring gelyk heeft, Alleluya, of Klaverzuring.
Wat de smaak belangt; deze is uitnemend in Potasie, Vulsels, Saladen, te meer, om
dat het alle de hoedanigheden, en de smaak der andere Zuring heeft.
Wy zullen hier niet dan van twe soorten spreken, die, zo in de keuken, als in de
Medicynen gemeen zyn.
Beschryving. De lange, of grote Zuring heeft bladen, zo zeer na de Patientie
gelykende, dat ze dikmaal ’t oog bedriegt. Zy heeft nochtans veel kleinder en smalder
bladen, die gladdar zyn, en op een punt eindigen. Zy heeft een menigte van Wortels,
maar die niet geel zyn, als die der Patientie, zy heeft een zuurachtige smaak.
Plaats. Zy groeit in ’t Veld, en in de Tuinen, bloeit in Juni en Juli.
Krachten. Zy opent, is dienstig ter verteringe, belet den dorst, maakt honger, matigt
de Gal; hier van daan gebruikt men ze in koorsen en pesten, ’t Afziedzel maakt
loslyvig, zo wel, als wanneer zy raau is. Wanneer zy met Rozenolie, of Saffraan
wordt opgelegd, doet zy de Absteunen verteren. ’t Zaad in Water, of Wyn, is goed
voor rode Loop en Kolyk.
Beschrijving. De kleine Zuring heeft bladen als een Schicht, maar is gladder en
zachter als de andere, en met rosse Aders getekent. Zy geeft meer sap dan de grote.
Haar Zaad is gelyk, uitgenomen dat dat van de grote Zuring groter is.
Plaats. Zy wast in onbeboude plaatzen, en in Wyngaarden; zy wast in Juli.
Krachten Zy heeft eigenschappen, gelyk die der grote. Als men ze in de
Geneeskunst voorschryft heeft men die in ’t oog, die in ’t veld groeit, schoon men
de ronde in de plaats zoude kunnen gebruiken welke in de Tuinen gekweekt wordt.
Dit zegt Seroderus. ’t Afziedzel maakt loslyvig. Zo men de raauwe Zuring met
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Rozenolie, of Saffraan gebruikt, ontbindt ze Absteunen. ’t Zaad in Brandewyn, is
goed voor de Rodeloop, de pyn in de Buik, of de ongemakken der Mage.

Krachten der Zuring.
De bladen der Zuring, onder heete as gebraden, hebben een zonderlinge kracht om
Absteunen; of vochten van ’t oog weg te nemen. Een pap van de bladen der Zuring
gemaakt, met twemaal zo veel oud smeer, wel geslagen en gemengd met den andere,
en daar na onder de as in een Koolsblad gedaan, is uitnemend voor koude gezwellen.
’t Zaad gestooten met Brandewyn gedronken, en ’s morgens nuchteren gegeten, is
zo wel een bewaarmiddel voor de Pest, als de Siroop van ’t Zaad, als een Julep
gemaakt. De bladen gestampt en gelegd op de Pols verminderen de hitte des koorse.
Zy is uitnemend verkoelend. ’t Afziedzel doet de geluwe door de pis weggaan.
De bladen, met een weinig Wynazyn gestooten, nemen het springend vuur weg en
bedaren de ontstekingen. Zo men ’t onder de as laat braden, en met Uijen, op de
zelfde wyze gebraden, mengt, en wat Reuzel, doen ze alle gezwellen ryp worden.
De Zuring is een plant, die uitnemend is voor de beten van dolle Honden. Men
geeft daaglyks van het afziedzel te drinken, men wast’er de wonde mede, en legt de
bladen op de wonden. Men moet daar mede voortgaan tot dat de bete genezen is.

Hoe men de Zuring kweekt.
De Warmoeziers hebben in de Tuinen zelden anders als Spaanse- en Schapenzuring.
De Spaanse is groot van blad, langachtig, groeit opwaarts met uitspruitende bladen.
Deze teeltmen van gescheurde planten.
’t Ander soort wordt van Zaad geteeld, en gebruikt tot Winterzuring, om dat ze
tegen de koude kan. Maar om dat ze haast schiet, is zy in de zomer niet goed, zy is
ook wranger, en de bladen gaan leggen; zy moet daarom uitgedund zyn om te stoelen.
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Die twe soorten teelt men van Zaad, of van gescheurde Planten.
Zo men Zuringzaad wil zajen, moet men dit in de maand van Maart doen, als de
vorst over is, op bedden aan ryen, die vier goede vingeren van den andere staan. Men
moet een goeden mullen grond kiezen, die met goede aarde gedekt is; als de Zuring
opgekomen is, zult gy ze besproejen, en alle kwaad kruid daar uit halen, dat het doet
verstikken. Als het wat sterk is geworden, zult gy ’t verlichten, op dat het te beter
groeje, en zo gy wilt, zult gy van ’t uitgedunde weder andere Bedden planten.
Maar ’t beste is, zo gy daar van weder zoekt te verplanten, in de Herfst, of in ’t
voorjaar grote stoelen te nemen, die te scheuren, en daar bedden alleen van te maken.
Die twe soorten van Zuring komen wel op de ene en de andere wyze voort, en duren
vry lang, zelf tien, of twaalf jaren lang, waar na het goed zal zyn ze elders te
verplanten, te meer, om dat het de grond moede wordt, altyd met de zelfde plant
beladen te wezen, en behagen schept in verscheidenheid. Voegt hier by dat de Wortels
de ene over de andere raken en geen genoegzaam voedzel vinden. De grond wil’er
ten minste driemaal ’s jaars omgehaald worden, In de laatste omhaling, die in t’ begin
van een sterke vorst geschiedt, zult gy’er kleine mest overhalen. De Hoenderdrek
is’er ook goed voer, en doet ze wonder groejen.
In dit laatste omhalen, haalt men ze alle uit, die van Zaden zyn gegroeid, die buiten
hunnen rang gevallen zyn. Men lubt de Planten in ’t ronde, en snydt’er alle de bladen
en stengels kort aan den grond af, eer men ze dekt met mest.
Wat het Zaad belangt, dat is ligt te winnen in dat gene, dat ze dragen; want als de
zomer is gekomen, schieten ze, en als gy ziet, dat het ryp zal zyn, zult gy de Stengels
by den grond afsnyden; en deze wel gedroogd zynde, zullen licht afvallen, gy zult
ze wel zuiveren en wegsluiten.

Hoe men de Zuring gereed maakt.
Men gebruikt de Zuring, om’er de Eijeren mede te vullen, om’er een groene saus
van te maken, en om ze gereed te maken, gelyk we gaan zeggen. Neemt Zuring laat
ze koken, braden in een Casserol, doet’er Room by, en Zout, laat het dus stoven, en
om de saus gebonden te hebben, neemt Dojers van Eijeren en zet het op.
De Zuring wordt nog tussen twe Schotels gereed gemaakt met Boter, Zout, Peper,
na dat ze haar water heeft gegeven.
zuur. Zie wrang.
Is een soort van zout, waar van elk klein deeltje langwerpig, puntig, of snydende
aan ’t einde is, en het gevoel van zurigheid op de tong verwekt. De zure gewassen
zyn de Citroenen, Oranje-appelen, Limoenen, Tamarinden, en enige andere. Onder
de Mineralen en Dieren vindt men byna geen zuur.
De voornaamste uitwerking van ’t zuur, is het doen schiften en dik worden van
de vochten, waar mede men ze vermengt. Wanneer men op witte gesmolte Vitriool
enige druppels olie van Wynsteen, by smelting (per deliquium) uitgetrokken giet, zo
geschiedt’er aanstonds ene verdikking. Is het zuur, dat men hier toe gebruikt, zeer
sterk, zo brengt deze vermenging een soort van een hard Lighaam voort; maar is ’t
een zacht zuur, zo baart de schifting ook maar een week Lighaam, gelyk de Melk
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doet, wanneer ze met Runsel dik wordt gemaakt. Deze verdikkingen worden
voortgebracht, door dien het zuur de lucht-gaten van de vochten, daar ze op worden
gegoten, zodanig toestoppen, dat de dunste lucht daar niet meer deur kan. Dan worden
die vochten dik, en verliezen beweging. Het is aan te merken, dat zo de zure Sappen
in grote menigte waren, zo zouden ze, verre van ene verdikking te veroorzaken, ene
verdunning maken, dat is ene scheiding van de zwavelachtige deelen van ’t vocht,
waar mede men ze vermengt, gelyk men zal bevinden, als men sterk Water op het
Stremsel van Vitriool en Olie van Wynsteen giet; of, ’t welk lichter om te doen is,
wanneer men een goed deel sterken Azyn in Melk giet.
De zuren moeten in de Koors niet gegeven worden gedurende de koude, noch
onder het zweten; maar men kan’er zich met voordeel van bedienen in de hette van
de Koors, gelyk genoegzaam blykt, door het gebruik van de Kruis-, of Doorn-beziën,
alzo die weinig gisten, en haar zuur, dat zich licht laat afscheiden, het al te vlugge,
of gistende Bloed bindt, en zyne overmatige beweging stuit.
zuurbrekende middelen. Zie verbeterende middelen, en aldaar Opslurpend verbeter
middel.
zwaan. Zie Hubners Kunst-woordenboek.
’t Vel van een wilde Zwaan is in grote achting, om ’t op de Borst en Maag te
leggen. Men geeft voor, dat het doet verteren. Men maakt’er ook Palatynen voor de
Groten af. De Veders van de vleugels, zyn goed om te schryven.
zwanedrift, betekent, behalven een gezelschap van zulke Vogels, ook een Recht van
zekere Adelyke Gestichten en Huizen, of Steden, die een Recht hebben, om Zwanen
te houden; met alle de voorrechten, die daar aan behoren. Zie drift.
zwaarmoedigheid; gemenelyk genaamt Melankoly, is een ziekte van ’t Gemoed, en
van ’t Lighaam; somtyds ontstaande van de kwade gesteltheid des Bloeds; en somtyds
van treurige voorvallen, die, het gemoed eerst aandoende, het Lighaam daar na in
een kwade gesteldheid brengen. De melankolyke Mymering verscheelt echter van
de uitzinnigheid, of dolheid, door dien de eerstgenoemde zo kwaadaardig en uitzinnig
niet zyn, dan de laatste; maar de eerste ziekte al te lang durende, kan wel in de andere
overslaan. Een Mens met Melankoly aangedaan, is droefgeestig,
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en mymerende, heeft eigenzinnige fratzen, en somtyds verbeeldingen, nare droomen
en gezichten, naar mate, dat de ziekte zwaar, of gering is, altyd in vrees en kwaad
vermoeden, zoekende de eenzaamheid, ’t zy van Kamer, Kelder, Hollen, of Bossen,
Wildernissen, en Oevers van Vyveren, en Moerassen, niet wetende waar heen hy ga,
noch op ene plaats kunnende duren, de kleur van zyn Aangezicht is bleek, geelachtig,
de Tong droog, als of hy altyd dorst had, de Ogen insgelyks droog, zwak, ingevallen,
noit tranen lozende, en de Huit hard en mager.
De Gesteldheid, of ’t Temperament van een Mens, meest aan deze ziekte
onderhevig, is de volgende: Magerheid van ’t ganse Lyf, zwarte Hairen en Ogen,
grote Aderen, een langzame Pols, langzaam en talmachtig in zyn doen,
waantrouwende, hardlyvig, veel zittende, dieppeinzende, in gezelschap, of treurig
zittende, of, zonder grote rede al te licht lachende.
De oorzaak der zwaarmoedigheid, als een ziekte aangemerkt, wordt van de Ouden
gesteld in een zwarte, verbrande Gal, daar de naam van Melankoly ook van daan
komt, die, van Griekse afkomst, zwarte Gal betekent.
Anderen stelden een ander zwart Sap, dat dan eens in de Milt, dan eens in de
Hersens zat, en wordt ook met den naam van Milt-ziekte by de Ouden genoemt.
Doch hedendaags heeft men ondervonden, dat de voornaamste oorzaak is dik
Bloed, en daar uit ontstaande verstoppingen. Dewyl nu het dikste Bloed, ook het
zwarste is, en in langdurige Melankoly, de afgang en brakingen, dikwils een soort
van zwarte Gal vertoonen; zo kan men den naam van zwarte Gal wel behouden. Ja,
dewyl de verhardingen en verstoppingen der Milt, dikwils gepaard gaan met deze
ziekte, mag men den naam van Milt-ziekte, somtyds ook wel aan haar geven, mits
men niet stelle, dat dit altyd de oorzaak zy: want de verhardingen en verstoppingen
tonen zich niet altyd in de linker zyde, daar de Milt legt, maar ook wel aan de rechter
zyde; en somtyds binnen in de Klieren van den Buik, en Krans, of Mesenterium.
Doch veelmaals bemerkt men gene verharding in ’t een, of ander geteelte des
Lighaam; maar de dikheid van het Bloed, en Sappen, met enen tragen ommeloop
derzelver blyft altyd de hoofdoorzaak, maar brengt verscheide uitwerkingen voort.
En tot deze verdikking geeft meesttyds de overtolligheid van bloed aanleiding.
Daarom zeggen de Geneeskundigen. De bloedrykheid (Plethora) is de Moeder der
Melankoly, en beide worden ze gevoed door ’t gebrek van beweging: want, by foute
van genoegzame beweging, wordt’er minder verteert, en uitgewazemd, dan’er
dagelyks door spys en drank bygezet wordt; en het zelve gebrek van beweging, doet
de Sappen ook dik en taai worden; en, gelyk het genoeg bekend is, dat het Bloed
afgetapt zynde, zeer genegen is, om dik te worden; alzo worden dezelve ook dikker
naar mate, dat ze in hunnen omloop verminderen. Men zegge dan niet, gelyk vele
onkundigen redeneren, als imand bleek is, hoe kan hy dan te veel Bloed hebben? En
hoe kunnen magere Lieden te bloedryk zyn? Want, wat de bleekheid aangaat, dient
men te weten, dat het Bloed, te dik zynde tot in alle de kleinste Aderen niet kan
doorstralen; en de grote Vaten, door te veel Bloed opgespannen, drukken de kleine,
en daar van komt de bleke verf. Want het Vel is in zich zelven wit, en zyne rode
kleur is alleen een doorschynsel van ’t Bloed in de kleine Vaten. En wat de magerheid
betreft; zo dient aangemerkt, dat magere Lieden doorgaans meer Bloed hebben, dan
de vette; om dat hunne Bloed-vaten groter en voller zyn.
De Milt-ziekte wordt ook het Malum hypochondriacum genoemt, en als men zegt:
hy is Hypochonder, wil men het zelfde daar mede te kennen geven, wat van de
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Melankoly, en verstoppingen in de rechter en linker zyde, hier vorens gezegd is. En
alschoon de naam verschilt, de ziekte is genoegzaam dezelfde: want Hypochondrium
is een Grieks woord, betekende de zyde des Buiks onder de korte Ribben. En zy,
welker Melankoly uit verstoppingen op die plaats ontstaat, gevoelen ene nyping, als
of’er een band, of gordel om ’t Lyf gestrengelt zat, een inwendige brand en klopping
op dezelve plaats, verzeld met hartklopping, waar aan ze somtyds menen te stikken.
Ja men ontmoed dezelve toevallen, die men by de Vrouwen, in de zogenaamde
Opstyging der Moeder bevindt; hoewel zelden in een zo hevigen graad by de Mans,
als by de Vrouwen. En het is ook ’t eigenste kwaat. De Lyders zyn schrikachtig,
hebben bange dromen, (zo als boven van de Melankolyken gezegd is) en worden met
schrik en bevingen wakker, hebben drajingen in ’t Hooft, en dreigingen van Stuipen,
en trekkingen in de Zenuwen, ’t welk niet altyd geschiedt.
Wanneer den Melankolyken de gulde Ader, of Speenader aan ’t lopen raakt, het
is een goed teken; alzo zich de Natuur van ’t overtollige en kwade Bloed ontlast.
Onder de uitwendige oorzaken, die deze ziekte der Zwaarmoedigheid verwekken,
zyn, by voorbeeld, het afwezen van een Echtgenoot, de ontrouheid van een derzelver,
de afwezenheid van een voorwerp, dat men bemint, of de tegenwoordigheid van den
genen, dien men haat, of enige gevoelige spyt, schrik, verlies, of ander misnoegen,
dat imand aangedaan wordt.
De genezing van deze ziekte, uit de laatstgenoemde voorvallen ontstaande, is, dat
men door goede redeneringen de zwakheid van dergelyke vooroordeelen aantone,
het welk echter dikwils heel moeilyk is, wegens de hoofdigheit der mensen: doch
dan is best niet van dat voorwerp gesproken, maar de geesten door andere voorwerpen
en redenen vermaakt en veranderd, en door reizen na ene andere plaats van lucht te
doen veranderen, en van het voorwerp van hun verdriet afgetrokken.
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NB. De genezing van ’t Lighaam bestaat in Aderlating, zachte stoelgang dagelyks
te onderhouden, en vooral in ene gedurige beweging des Lichaams; want als dit
laatste niet by de geneesmiddelen gevoeg wordt, worden ze te vergeefs aangewend.
De lating dient wel voor af te gaan, en kan maar matig zyn, als de ziekte niet groot
is; maar hoe meer de herssens verward zyn, en het verstand gekrenkt is, hoe ruimer
die moet geschieden, hoe meermalen herhaalt, en hoe sterker buikzuiveringen daar
moeten in ’t werk gesteld worden. Anders is het genoeg, dat men een middelmatig
gewigt van Pillen, uit de Aloë gemaakt, enige dagen gebruike. En, dewyl de
Frankforter Pillen genoegzaam uit enkele Aloë bestaan, zo zyn die hier toe zeer
bekwaam. Anders neemt men ook Pillen van Agaricum, of een once siroop van
Nieswortel, gesmolten in een afziedzel van Polypodium, of Boomvaren, en een
halfloot Sennebladen.
Maar zyn’er sterker buikzuiveringen van noden, men late den Lyder eens en
andermaal Klisteren, of meermalen Purgeren met anderhalf loot Confectio hamech,
opgelost in een afkookzel van een halfloot Sennebladen van Polypodium, en
Epithymum.
In de dagen, dat men niet purgeert, geeft men ’s ochtens nuchteren een afziedzel
van anderhalf oncen Indise Mirobolans gestoten, en twe dozyn Pruimen van Damast
daar by gedaan, dit doet men zamen koken in een goed pintje water tot op de helft;
als dit door een doek, of papier afgelopen en klaar gemaakt is, doet men daar by
anderhalf once Manna.
Of men kan hem laten purgeren met de volgende Pillen.
“Dus spreekt de Franse Schryver, maar dat de zin hier iets tegenstrydigs behelze,
zal ider een bemerken, want wat wil dat zeggen; in de dagen als men niet purgeert,
purgeert men de volgende Pillen; en dewyl ook de Manna overtollig is by de Pruimen,
als het oogmerk is om met purgeren stil te staan, en alleen enen natuurlyken afgang
te hebben; zo mag men die daar ook wel aflaten, en de Pillen die’er volgen, niet op
den rustdag, maar op den purgeerdag nemen; nademaal zy al vry sterk zyn, in dat
gewigt genomen, ’t welk de Schryver bepaalt.”
De Pillen dan zyn deze.
Neemt anderhalf once Aloë, vyf vierendeel loots zwarte Nieswortel, en zo veel
Polypodium, drie vierendeel loot Agaricum, en even zo veel van de volgende drogen,
namelyk Azur, Sal Gemma, en Kolokwinten; maakt alles tot een poeder, maakt’er
een Pillendeeg van met siroop van Rozen; het gewigt, daar van op ene reis te nemen,
is van anderhalf vierendeel loots, tot derdehalf vierendeel toe: “ons dunkr echter dat
voor ene middelmatige buikzuivering een half vierendeel loods genoeg is.”
Daar is een uitwendig middel voor de Melancholy, die zich met het krenken der
herssenen uit, ’t welk van ene beproefde goede uitwerking is; doch zeldsaam zal
schynen; men kan het in ’t werk stellen als men wil. Men dompelt een groot laken
in Brandewyn, en windt den zieken daar in; teffens steekt men den Brandewyn in
brand. De yver en benaautheit die de lyder zal hebben om zich los te maken, en uit
den brand te redden, zal hem onfeilbaar genezen; zo niet, mag men roeden gebruiken,
en hem wakker geesselen, zomtyds ook enige klappen om de oren geven. Men placht
Krankzinnige mensen ook met een heet yzer op den kruin van ’t hoofd te branden,
dikwils met vrucht. “Men vindt de uitvoering van dit Brandmerken ook nog
beschreven by den Hr. Nuk, gewezen Hoogleeraar te Leiden, in zyn boekje van de
Heelkundige Werkingen; maar hedendaags is het buiten gebruik geraakt, en wordt
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voor al te wreed gehouden, dewyl het geen enkel stippen, of brandmerken is; maar
een tamelyk diep gat in ’t bekkeneel gebrand wordt, het welk met het inleggen van
ene Errit, of ander kogeltje, als ene Fontanel, wordt open gehouden.” Dezelve
Schryver zegt ook dat het by de Italianen meerder in gebruik zy, dan by ons; en wel
voornamentlyk in toevallen der Ogen, Zinkingen, Aamborstigheid, en de Vallende
ziekte. Edoch, indien men ’t tot genezing der Krankzinnigheid wilde aanwenden,
behoeft men het gat niet open te houden.

Purgerende Tisaan, tegens de Melancholy en Miltziekte.
Neemt zes schoongemaakte wortels van Zuring, namentlyk de middelste wortel
genomen na het afsnyden der zytakken; zes wortelen van wilde Cichory, klaargemaakt
als de voorgaande, een Ons Polypodium, doet het koken in zes grote glazen
Pompwater; laat het kooksel dan een weinig koud worden, tot dat het laau is, giet
het dan in een aarden pot over, waar in alvorens een lood Sennebladen, en anderhalf
loot Rhabarber, en zo veel Bergkristaal, met een Ons Suiker, een half Ons groene
Anys, een vierendeelloots droge Rozen, en een takje gesneden Zoethout, met een
weinig bladeren van Pimpernel, en een Citroen aan schyven gesneden, gedaan is.
Laat dit een heele nacht over staan trekken, in dezelve aarden pot: ’s anderendaags
morgens laat de vocht door een witten linnen doek aflopen, en geef’er ’s morgens
een glas vol van te drinken, en ’s avonds weder een; maar men moet twe uren voor
en na het innemen niets eten, en met dit middel drie dagen achter een aanhouden.
Deze Buikzuivering kan men drie, of viermaal in ’t jaar te werk stellen.

Ander middel tegen de Zwaarmoedigheid.
De Syropen van de bloemen van Bernagie en Ossentong, of Buglossa, zyn veel in ’t
gebruik voor die Melancholyk en Hypochonder zyn; maar het zap van Appelen is
veel beter voor hun; voornamentlyk die van Fransche Renetten; dewelke zelfs nuch-
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teren gegeten, veel verlichting aan die mensen toebrengen, als hunne ziekte nog niet
ingeworteld en verouderd is, een Cider, of Appelwyn, gemaakt van het zap dezer
Appelen, ’t zy alleen, of met Razynen, geeft een heerlyken drank. En de uittrekkingen
van Staal, of Yzer, door het sap derzelver, eer zy ryp zyn, gedaan, is het hoofdmiddel
in dit soort van ziektens.

Laatste middel.
Andere middelen te vergeefs in ’t werk gesteld zynde, vindt men dikwils baat by het
gebruik der Minerale wateren van Zwalbach, Pyrmont, Aken, of andere dergelyken,
welke echter van meer uitwerking zyn, als ze by de Fontein zelf gebruikt worden,
dan wanneer men ze hier heen laat overbrengen, wegens de uitspanning en beweging,
die men op dergelyke plaatzen geniet.
Men heeft ook een Extract van Spawater uitgevonden, die in de verstopplnge van
Milt en Kransklieren, van goede uitwerking zyn.
zwaluw is een zeker soort van Gevogelte, waar van men verscheiden soorten heeft,
die van den andere verschillen, en die in de Lente zich hier te lande vertoont, en in
de Winter weg zyn; zie Hubners Kunstwoordenboek.
zwaluwe staart noemt men in den Tuin- en Huisbouw alle zodanige stukken van
Hout en Yzer, die gemaakt en gehoedanigd zyn, dat ze de gedaante van de staart ener
Zwaluwe hebben. Zie ook Hubners Kunstwoordenboek.
zwaluw kruid, zie Hubners Kunstwoordenboek op chelidonium; en boven op ’t
woord gouwe en schelkenskruid.
zwaluw wortel, Hirundinaria, Asclepias, Vincetoxicum, in ’t Latyn. Dezen naam
krygt het naar de Vrucht, of de Aautjes, welke het voortbrengt, die opengaande een
vederachtig zaad vertoonen, en de gedaante ener Zwaluwe.
Beschryving. ’t Is een Plant waar van de Stengels, die twe voeten hoog groejen,
rond, taai, groen zynde, zich licht aan andere daar by staande Planten vastmaken. De
Bladen gelyken naar die der Laurier, behalven dat ze scherper zyn; zy zyn vast en
glad; zy wassen paar aan paar, aan de knoppen der Stengels, tegen malkander over.
De bloemen zyn klein, dun en wit, als een kelk gemaakt die in vyven is verdeeld. De
reuk is niet onaangenaam. Na die Bloemen volgen enige Aautjes, die met een witte
pluis vol zyn, en met Zaad, dat met schubben, die rosachtig zyn, en met een bosje
voorzien is. De Wortel is wit, fyn en spreidt zich in ’t ronde.
Plaats. ’t Wast op Bergen, op droge en zandige plaatzen.
Eigenschappen. De Wortels van die Plant zyn uitnemend tegen het Venyn, waarom
het den naam van Domte Venin by de Fransen heeft; dat is, van Venyntemmer; als
men daar een drank van maakt, is hy goed tegen beten van venynige Dieren. ’t
Afziedzel met gezegende Distel, ter gewigte van een dragme en een half, gedurende
twaalf dagen, is uitnemend voor zulke, die van een dollen Hond zyn gebeten. In Wyn
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genomen is ’t goed tegen de Pest; de Wortel is zweeddryvend, en om de Stonden te
bevorderen.
zwart is een kleur, die met zyne naam beter bekend is, dan te beschryven. Zy draagt
niet, dan oneigentlyk, den naam van kleur, om dat ze niets dan beroving van alle
kleuren is.

Zeer schoon zwart, van Schapenvoeten gemaakt.
Kalcineert de Schapenvoetjes in een Kroes, of nat Lywaat, dat gy in ’t vuur begraaft.
En als ’t wel is verbrand, zo dooft het in een nat Lywaat uit. Vryft het daar na met
water, en mengt het daar na met Gom. Dit zwart is tot Waterverw in gebruik, als men
het met Lak, en Omberse aarde mengt.

Ivoorzwart voor Miniatuur, volmaakt goed.
Kalcineert in een Kroes, of verloodde aarden pot, ’t schrapzel, of zaagzel van Ivoor.
Om dit te doen moet de pot gedekt en wel gesloten zyn met Klein in een gerold
Lywaat. In dezen staat zet men ze in ’t midden van een groot vuur, of geglommen
kolen; en, als men denkt, dat het volkomen tot kolen is geworden, haalt men de pot
van ’t vuur; en ze met as hebbende gedekt, laat men ze koud worden. Men zoude ze
ook in de aarde kunnen laten koud worden; dit moet men ook van de Kroes verstaan.
Als de pot is koud geworden, giet men de Ivoor op een steen, en men dooft ze schielyk
met een natten doek uit, om te beletten, dat ze, van zelfs koud wordende, niet wit
worde. Om van gekalcineerd Ivoor gebruik te maken; moet men ’t eerst vryven op
een Porfyr, of Marmorsteen, met enkel water, tot dat het een ontastbare poejer is
geworden. Daarna doet men ’t aan kleine hoopen drogen op een blad papier, en als
men gereed staat om het te gebruiken, vryft men ’t voor een twede reis met het water
van Arabise Gom. Dit Zwart is zeer goed om Felp en zwart meel te verbeelden. Men
gebruikt het ook voor ’t grys, mengende het met fyn wit.

Ander schoon Zwart.
Mengt in gemeen water Goudglid aan fyne poejer met ongeleste Kalk.
Anders. Doet vylzel van Yzer gloejen, en gooit het zo gloejend als ’t is in Wynazyn,
sluit het vat wel, roert de stof sterk, en gebruikt het daar na, dan zult gy een volmaakt
schoon Zwart hebben.

Ander om te Verwen.
Neemt water van Neutenbladen, doet het onder levende kalk; laat in dat mengsel, ’t
hout, of enige stoffe koken, zo zal het met een schoon zwart gemengd zyn.
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Om fyn Zwart te maken.
Men moet een Lamp, of enig ander Vat met Neutenolie volmaken, daar een groot
Kattoene lemmit in leggen, ’t onsteken, en een omgekeerde schotel op steenen daar
boven leggen, dan zal de rook zich rondom aan de schotel zetten, en aan een zwarte
poejer gemaakt worden, welke gy zorge zult dragen, om by een te vergaderen, en ze
te gebruiken, is ’t nood.

Om een schoon deurdringend Zwart te maken.
Alle soorten van hout, die, behalven hare zwartheid na Ivoor gelyken, kunnen zwart
geverwd worden; maar die hard en vast zyn, gelyk de Palmboom en andere
dergelyken, zyn de beste en glimmenste, voor al ’t hout van zwarte en witte
Moerbeijen, maar dat van zwarte is best.
Men moet gezegde hout nemen, en leggen ’t driedagen lang in Aluinwater, in de
zon, of wat verder van ’t vuur, tot dat het water wat heet wordt. Daar na moet men
Olyvenolie, met wat Vitriool, en zo veel Zwavel nemen, en ’t in een pan steken met
de stukken hout, en ’t laten een tyd lang koken. Hoe het langer kookt hoe ’t zwarter
wordt: maar ’t al te lang te koken, maakt het bros, en doet het scheuren.
Als men ’t uit het water haalt, moet men ’t in de lucht niet leggen, voor dat het
droog is.

Ander gemaklyker middel.
Om zwart te verwen op de Draaibank, moet men water en Galnoten nemen, en ze
een weinig heet maken met de Biezen, ’t stuk polysten op de Draaibank, en ’t laten
drogen, daar na een sterk trekzel van Brazielhout nemen; daar meê gedachte stuk
vryven, als ’t heet is; ’t daar na laten drogen; daar na zult gy ene Inkt nemen, die gy
wilt, en daar van vier vyfmaal doen op gezegde stuk, latende het een weinig heet
worden; als het droog zal zyn, zal men ’t met Was moeten polysten.

Om rook zwart te kalken en fynder te maken.
Men moet een Schop over ’t vuur laten gloejend worden, leggen daar ’t zwart op, en
daar de rook van laten opgaan, men zal ’t met Gomwater gebruiken, en voor Olie is
’t niet goed het te gebruiken.
zwart; zie kleur, vel, verwen, verw.
zwavel Sulpher. Dit is een vette Bergstof, die vuur vat, en Vitriolies is. Men heeft’er
twe soorten van; ’t ene noemt men levendige Zwavel, ’t ander gele, of gemene Zwavel.
De levendige Zwavel is een gryze, vette, kleiachtige, brandbare stoffe, die men op
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verscheiden plaatzen vindt. De gele Zwavel is gemeen, is een harde brosse stof, die
licht smelt, en vlam vat. Men haalt ze van den Vesuvius; men smelt ze over ’t vuur,
men gietze in Vormen, om’er rollen van te maken, of stokjes, die men Magdalen,
noemt.
Keur van Zwavel. De levendige Zwavel moet licht aan stuk zyn te vryven,
gemaklyk vuur vatten. De gele Zwavel, of de gemene, die men ook Rolzwavel noemt,
om de gedaante, welke ze heeft, moet wat na den groengele trekken ze moet broklig
eu glinsterende van binnen zyn. Zo men in zekere operatien een Zwavel nodig heeft,
moet men de kleine, of groenachtige rollen voor anderen pryzen.

Eigenschappen van levendige Zwavel.
Men gebruikt levendige Zwavel om den Wyn te zwavelen, die men ter Zee wil
vervoeren. Men gebruikt ze om Schurft, Zeer en Dauwurm te genezen; men mengt
ze onder enige smeersels. Zy is deurdringend, verdunnend en ontbindend.

Eigenschappen der gele, of gemeene Zwavel.
De gemene Zwavel wordt uitwendig voor Schurft en Dauwwurm gebruikt, en in
kwade humeuren, en inwendig in Tering, benaaude Borst, en verzweringen der Long
en Borst. Zy is insnydende, openende, opdrogende; men geeft ze van vyftien greinen
tot twe scrupels.

Middel tegen een benaaude Borst, of Aamborstigheid.
Stoot de Rotzwavel, laat ze een kwartieruur in water koken, herhaal dit dikmaal, tot
veertien-malen toe, veranderd telkens van water. Hebbende ten laatste ’t water
weggeworpen, doet de Zwavel in een nieuwe pot over ’t vuur, laat ze zachtjes smelten.
Laatze koud worden, en stootze daar na tot Poejer. Neemt een deel Rozensuiker, aan
poejer, en mengt viermaal zo veel Rozensuiker met die poejer van Zwavel.

Gebruik van een mengzel van Zwavelpoejer en Rozensuiker.
Men laat de Aamborstigen, ’s avonds en ’s morgens, den tyd van twe, of drie maanden
van die poejer innemen; elke gift is van een half once. Zy doet stoelgang, twe, of
driemaal daags krygen.

Aanmerking op dat middel.
Men laat de menigte verminderen, en daar niet dan de helft van geven; men moet de
gesteltenis van hun in acht nemen, die dat middel gebruiken. ’t Is goed voor
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Aamborstige sterke Luiden; maar het maakt krimpingen, en snydingen in den buik,
voor zulke, die wat teer zyn.

Om Wyn en andere vochten te laten koud worden.
Doet een grote rol Zwavel en andere vochten in een Emmer water, steekt daar uwe
Bottel in. De Zwavel die lang in ’t water is geweest, om het te verkoelen, kan daar
niet meer toe gebruikt worden.
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Bloem van Zwavel.
’t Is de zuiverste Zwavel, die zich aan ’t Kapiteel van een Kolf vast zet, als men de
Zwavel sublimeert. Zo men vast Nitrum, of Sal Polychrest met Zwavel mengt, zal
men bloemen van witte Zwavel hebben.
De bloem van Zwavel heeft de zelfde krachten, welke de Zwavel zelve heeft: maar
in een groter maat, om datze van aard en grover deelen bevrydt is. Men gebruiktze
aan koekjes, of Opiaat. Men geeftze van tien tot dertig greinen. Zy komt ook in de
Smeersels voor de Schurft, de Douwurm en Haairwurm.

Magistere, of Melk van Zwavel.
Men noemt Magistere, of Melk van Zwavel; de Zwavel gesmolten in een genoegzame
menigte van water met Wynsteenzout, en nedergestreken door middel van Azyn, of
enig ander zuur; ’t wordt Melk van Zwavel genaamd, om dat het wit is, als Melk. ’t
Is voor verscheiden Longeziekten, en Borstziekten goed.

Olie, of Geest van Zwavel.
Neemt een Pot, of Kroes, die sterk en groot is, doet hem vol zwavel, zet hem in matig
vuur, of steekt’er met een kool den brand in. Zet de kroes in een zuivere Verglaasde
pot. Hangt daar een Klok over, en van elk pond Zwavel zult gy een once Olie, of
Geest van Zwavel krygen.

Eigenschappen van Olie van Zwavel.
Zy maakt de tanden wit, en als men ze met Stroop inneemt, is zy goed voor de ziekten
der Longe.
Anders. Neemt een pond Zwavel, een half pond levendige Kalk, en vier oncen
Zout Ammoniac. Mengt alles onder een, haalt’er zachtjes den geest uit; zet het vuur
aan om’er olie van te hebben, en gy zult een schoone Tinctuur hebben.
zwavel, sulfur, Is een Kunstwoord der Chimie. Zie Hubners Kunstwoordenboek.

Zwavel van Antimonie, en Vergulde zwavel.
Men noemt Zwavel van Antimonie die, welke men haalt uit de vuiligheden van de
Saffraan der Metalen.
zweetmiddelen, of Deurwaassem-middelen. Zie planten. remedien.
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zweetdryvende middelen; uit de Chimie gehaald. Wy zullen’er verscheiden
beschryven.
Blixemend goud, Aurum Fulminans. Men geeft het van twe tot zes grein.
Tinctuur van Luna. Men geeft het van zes tot zestien druppen.
Tinctuur van Mars door Ammoniakzout gemaakt. Men geeft het van vier druppen
tot twintig.
Brandende geest van Saturnus. Men geeft hem van acht tot zestien druppen.
Antimonium Diaphoreticum. Men geeft ze van zes greinen tot dertig.
Bezoard Minerale. Men geeft het van zes greinen tot twintig.
Zout Ammoniac, en zout van Wynsteen, op zich zelf ingegeven, en ’t een na ’t
ander. Men geeft van elks, van vier tot tien grein.
Geest van Mensenhoofd, men geeft hem van vier tot vier en twintig druppen.
Elixir Antiepilepticum. Men geeftze van vier tot twintig druppen.
Vluchtige geest van Zout Ammoniac. Men geeft ze van zes tot twintig druppen.
Veronica in Afziedsel.
Water van Gezegende Distel en Melisse. Men geeft het van twe tot zes oncen.
Extract van Melisse en Gezegende Distel. Men geeft het van een scrupel tot twe
dragmen.
Zouten van Gezegende Distel en Melisse. Men geeft ze van tien grein tot een
scrupel.
Vluchtige zouten van Wynsteen, Slangen, Mensen-Bekkeneel, Pis, haair,
Hartshoorn, Ivoor. Men geeft ze van zes tot dertig druppen.
Poejer van Slangen. Men geeft het van vier tot dertig grein.
Bezoard Mineraal. Men geeft het van vier tot twintig greinen.
Water van drie Neuten. Men geeft het van een once tot zeven.
AEthiops Meneralis. Men geeft het van twe tot twaalf greinen.
Mercurius Praecipitatus niger. Men geeft het van twaalf greinen tot een half
dragma.
Mercurius Praecipitatus ruber, zonder byvoeging. Men geeft het van twe tot zes
greinen.
Extract van Neuten. Men geeft het van een scrupel tot een dragma.
Sal volatile oleosum aromaticum. Men geeft het van zes druppen tot twintig.
Spiritus volatilis oleosus aromatiecus. Men geeft ze van zes tot twintig druppen.
Aqua Sudorifica viperae. Men geeft het van een dragme tot een half once.
Resina Succini. Men geeft het van zes greinen tot vyftien.
Ens veneris. Men geeft het van zes greinen tot een scrupel.
Stomachicum Poterii. Men geeft het van zes greinen tot dertig.
Olibanum. Men geeft het van een scrupel tot een dragma.

Poejer, of zweetdryvende Deeg.
Neemt de wortel van ronde Osterlusie, Angelica, van elks twe oncen. De wortel van
Valeriane, Serpentaria Virginiana, Beerwortel, Carline, Pestwortel van elks drie
drachmen; Zedoaria, Gember, van elks twe drachmen; Bladen van Wynruit,
Gezegende wortel, Goudsbloemen, en Oosterse
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Saffraan, van elks een drachme, Laurierbeijen Myrrhe, Wierook, Kamfer, van elks
een half drachme; Tartarus Solubilis emeticus, twe drachmen, Bokkenbloed een half
once; essentie van Citroenschors, een half drachme. Bezoard Orientale; Sal volatile
karabe, en Adderpoejer van elks vier scrupel.
Stoot alles, wat kan gestoten worden, fyn, mengt alles, doet’er Theriak onder, en
zo veel Mithridaat, met een genoegzame menigte gedestileerde Wynazyn, dan zult
gy hebben een deeg, welke gy in een pot van Postelein bewaren zult, of welke gy
zult laten drogen op een Stoof. Daar na zult gy ze fyn stoten, en gebruikenze als gyze
nodig hebt. Men geeftze tot een half dragme, welke men naar den ouderdom
vermindert. Men geeft’er van aan Kinderen van twe tot vier jaren een vierde; van
vier tot acht jaren een derde, van acht tot twaalf jaren de helft, van twaalf tot achtien
jaren twederde, en van achtien tot sestig jaren, de gantse menigte. Men kan verzekerd
zyn door de ondervinding, die men van dat middel heeft, dat het het uitnemenste
Zweetmiddel van allen is. Men kan het altyd by nood gebruiken. Men moet dien
Deeg, of Poejer in zes oncen water van Klaprozen, of gezegende distel mengen. By
gebrek van die waters kan men de geklaarde sappen van Ossetong gebruiken, van
Bernasie, van Kervel, of het afziedzel van dezelfde enkelden gebruiken, zo wel als
’t afziedzel van het lof der Palmhouten. Men kan dit ook aan brokjes innemen, mits
men de ene, of andere vocht terstond daar aan inneme.

Andere eenvoudige Zweetpoejer.
Neemt bladen van Gezegende Distel, Scordium, Antimonium Diaphoreticum Solare,
Oosterse Saffraan, van elks een half once. Alles gestooten zynde, doet’er by drie
drachmen Sal volatile van Hartshoren, en twe drachmen poejer van Adderharten;
met acht greinen Laudanum. Mengt alles wel onder een, en bewaart die poejer in
een droge plaats. Men geeft het van twe scrupels, tot een drachma in een bekwame
vocht gemengd, of in een klein glas afziedsel. Men moet een half vleesnatje heet
nemen, zo dra men ’t ingenomen heeft; en zich wel dekken, om het zweet gemaklyk
te maken. Dit middel is ook uitnemend.

Zweetpoejer van Padden.
Neemt een goede menigte levendige padden, doetze in een nieuwe verglaasde pot.
Sluit de pot dicht toe, en ze over een klein vuur gezet hebbende, laatze daar in onder
een geroer van tyd tot tyd, tot dat de Padden gans droog zyn. Haaltze daar na uit de
pot, en stootze. Men geeftze van een half tot een geheel drachme, die men mengen
moet met enige druppen Syroop van gezegende Distel, om’er een Slikbrok van te
maken. De zieke moet’er een glas warm afziedsel van Gezegende Distel gemaakt
boven op drinken.
Deze Poejer is goed in Waterzucht, kwaadaardige Koortzen, en de Pest.
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Zweetdryvind trekzel van de Bladen van Palmboom.
Stoot in een Marmoren Mortier een goede handvol Bladen van Palmboom. Giet’er
daar na een halfpintje kokend water op, en laat het op heete as, den tyd van vier, of
vyf uren trekken. Als dit trekken gedaan is, zo laat de vocht door een Stamyn
uitperzen, en doet ze van den zieken innemen.

Vaardig en verzekerd Zweetmiddel.
Neemt een dragme van de Schaal ener Schildpad, tot kalk gebrand; in een glas met
bier, en dekt u wel; dit middel zal u vaardig en overvloedig zweet bezorgen.

Zweetmiddel voor de Jicht.
Neemt een trekzel van Rosmaryn, Salie, Orego, of enige andere geurige Plant. Men
moet in dit trekzel wat Kaneel, Muskaat, of gestooten Nagelen doen. Dit zweetmiddel
is zeer heilzaam; maar het doet genen dienst, dan aan sterke luiden. Zulke die zwak
en teer zyn, vergenoegen zich met de Planten te koken, en doen zich in den damp
van dat afziedzel zweeten, die sterk moet zyn. Dit middel is goed, niet alleen voor
Jicht, maar voor Heupjicht en Lamheid.
De Bladen van Frangula, Lysterbeijen, Berkenboom, Hadig, Fleer, in een zak heet
gemaakt, of in een stoof, en op t lighaam gelegd, of op een gedeelte daar van, ’t geen
men wil doen zweten, brengen dit schielyk, en op een heilzame wyze voort, om dat
ze de Muskulen, en Zenuwen versterken, terwyl zy ze van vochten, of lymige stoffen
ontlasten, die ze knagen, en in de vryheid hunner beweginge belet doen.

Wild Bokkelboed.
Het bloed van wilde Bokken, is een uitnemend zweetmiddel, om dat de geurige
Kruiden, welke dat Dier eet, in deszelfs bloed een grote menigte van vluchtige Zouten
doen overgaan. Men geeft dit Bloed droog en gestooten tot een half drachme. By
gebrek van Boekkebloed, kan men ’t bloed van een ouden Bok, of een oud Schaap,
of een oud Hart gebruiken, om dat men door de Scheikunst heeft ondervonden, dat
het bloed van die Dieren, een vluchtig zout van den zelfden aart is, als dat van wilde
Bokjes, maar ’t is minder in menigte. Hier om moet men’er eens zo veel van nemen,
en in de plaats van een half, een heel dragme.
Men bereidt het Bloed van die Dieren op de volgende wys. Men moet ze kelen,
en al het Bloed afhalen, dat men daar na in de zon moet laten drogen, of in de stoof
van een Confituurbakker,
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of in een Mariebad. En als het gans gedroogd is, zal men ’t in een pot doen, of in een
doos, en bewaren ’t op een droge plaats. Als men ’t wil gebruiken zal men de
bovengewaagde menigte nemen, en ze fyn gestooten hebbende, zal men ze in Wyn
doen, of in een Vleesnat, of in een bekwame vocht.

Gekruik der Zweetmiddelen.
Men gebruikt Zweetmiddelen, 1. in de Jicht, Heupjicht, Lamheid, Kolyk, in een
waterige Buikloop, en in ’t algemeen in alle ziekten, die van een verdikking van ’t
Bloed, en andere vochten, by gebrek van deurwaasseming, voortkomen. 2. In de
Roos, de Douwurm, Roodvonk, Pokken, aanhoudende-, kwaadaardige-, brandende-,
Purper-koortzen, en in alle ziekten, of onzuivere en besmettelyke gistingen, zo ze
inwendig met het bloed en andere vochten zyn verenigd, dat de Klieren van het vel
hun geen deurtocht kunnen geven. 3, In alle soorten van pynen, zo in, als uitwendige,
als’er maar gene ontsteking by is. In de Scheurbuik, in de opstoppingen der Stonden,
daar gezwollentheid by is; eindlyk in alle ziekten, waar in de vrye beweging des
bloeds door verdikking belet wordt, of door te grote overvloed van vochten.
Om al ’t voordeel te krygen, ’t geen men van Zweetmiddelen heeft, moetmen de
volgende regels in aanmerking nemen. 1. Moetze een zieke nuchteren innemen, of
ten minste een uur, of vier na den eten. 2. Hy moet zich gedekt en stil in zyn bed
houden, op dat de koude der buitenlucht, of de beweging van ’t lighaam ’t zweete
niet stake. 3. Zo dra men begint te zweten, zal men een heet Vleesnat nemen, daar
enige druppen Citroensap in kunnen uitgedrukt worden, om ’t hart te verkwikken en
versterken. 4. Hy zal een uur vyf zes het zweten aanhouden, of tot dat het koud en
taai wordt; of men moest al vroeg enige hartklopping, of zwakheid gewaar worden:
want na dien tyd moet men niet uitstellen om van Lywaat te veranderen, en van nog
een Vleesnat te nemen. 5. ’t Lywaat, ’t geen men hem zal geven, moet heet wezen,
en hy zal niet opstaan, voor enige uren daar na; op dat de lucht indruk op ’t Vel
makende, de zweetgaatjes niet sluite, ’t geen ’t kwaad verergeren, in de plaats van
verbeteren, zal. 6. Zo de zieke na ’t eerste innemen met moeite aan ’t zweeten kan
raken, zal men ’t hem voor een twede reis, een paar uren daar na nog eens ingeven.
Men zal hem wel dekken, en leggen hem op zyn bed, aan zyne zyde, verscheiden
tinnen Flessen, of verscheiden platte kannen van Klei met heet Water vol, die wel
zyn gesloten, en in Servetten gewonden; dragende zorg, dat men hem van tyd tot
tyd, enige lepels vol Alikantse Wyn geve, of andere goede Wyn, of een lepel vol van
een hartsterkende drank, om ze wat krachts by te zetten, zo ze zich te zwak bevinden.
Men kan drie, of vier uren na ’t zweeten den zieken, naar dat het de nóód vereist,
een Klisteer zetten; en zo hy zich met het eerste innemen van een zweetmiddel niet
hersteld vindt, zal men’er het gebruik van herhalen, tot een volmaakte genezing toe.
Men kan ze in de dagen van tussen-poozing aderlaten, buikzuiveren, en enige andere
bekwame middelen, naar den aart des zieken geven.
Wat de levenswys belangt, welke de zieke moet houden, deze zal byzonder wezen,
na de gematigheid des zieken, of naar de de hoedanigheid van zyne ziekte; en hy
moet zich daar by houden, naar de ordre, welke hem zyn Geneesheer voor zal
schryven.
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Zo de ziekte, die men wil genezen, van een Koorts verzeld gaat, moet men
aanmerken, dat men ’t zweetmiddel niet moet geven, als op ’t afnemen van de Koorts,
of in de tussentyden. Maar zo de Koorts gedurig is, zal men ’t middel zes uren voor
de verdubbeling, of voor de koude geven, en als de ene, of de andere begint, geeft
men daar van voor een twedemaal in. Men moet voor ’t overige, eer men ’t
zweetmiddel ingeeft, voor af doen aderlaten, en buikzuiveren naar den aart der
koortze. Zo de loop der koortze door ’t eerste innemen van ’t zweetmiddel niet wordt
opgehouden, moet men ’t meermalen herhalen, op de wyze, die wordt voorgeschreven.

Ander gebruik van ’t zweetmiddel
Men gebruikt niet alleen zweetmiddelen, om de deurwaasseming te genezen; men
gebruikt ze ook, omze gemaklyk te maken, of te vermeerderen. Hierom laat men ze
gebruiken van luiden, die aan raauheden onderhevig zyn, of aan braken, of walgen,
of buikloop, en slymige afgangen. Men geeft maar de helft daar van nuchteren, of
vier uren na het eten, en een uur daar aan kan de zieke gaan eten, en opstaan, zo zyne
krachten, en kentekenen van de ziekte het hem toelaten.

Derde gebruik der zweetmiddelen.
Men kan zweetmiddelen voor hartsterkingen gebruiken, als men spreekt van koude
en stollende Vergiften te bestryden, als zyn de Dullekervel, Champignons, en
verscheiden andere. Men geeft dan zweetmiddelen met halve giften, en herhaalt ze
om de twe uren, of vier uren, naar grootte, of kleinte van ’t geweld des toevals. Men
geeft het zweetmiddel, in goede zuivere Wyn gemengd; en in de tussenpoozen, dat
men ze niet neemt, doet men den zieken een menigte van drank, of heet water
deurzwelgen. Daar na geeft men ze lichte spys tot voedsel.

Ziekten, waar in zweetmiddelen niet te pas komen.
’t Gebruik van zweetmiddelen zoude zeer nadeelig in ziekten wezen, die door een
bloed worden veroorzaakt, dat van zyne balzamike deelen wordt
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beroofd. Dus moet men dat soort van middelen niet gebruiken, in ontstekingen van
den onderbuik, of de Borst, die van ’t zydweê niet afhangen. In de Long- en
Tering-ziekten, in zwakheid en vermageringen, die den zieken overkomen, of van
buitensporigheden; in de verstoppingen der eerste wegen, opstoppingen van den
Afgang, in uitdrogende Koortzen, in pynen, daar Wonden by zyn, in Kankergezwellen,
in Stonden, noch twe dagen te voren, of daar na. Eindlyk, men moet nooit
zweetmiddelen aan Luiden geven, die droog van aart zyn, heet, of gallig, of die
wezentlyk in de hitte der Koortze zyn.
zweetmiddelen. Zie planten, remedien, wyn.
zweet, hoe zweet uit te dryven. Zie zweetmiddelen.
zweeten van’t Koorn. Zie landbou.
zwelgen is iet deur de Keel en Slokdarmen in de Maag brengen, dat men met den
Mond inneemt.

Middel tegen ’t moejelyk zwelgen.
Zo een lamheid in de Tong, en de andere deelen ter deurzwelging dienstig, de
voornaamste oorzaak is, die het deurzwelgen belet, zult gy, om ze te genezen, nemen
Salie, Rakette, van elks een handvol, welke gy zult laten koken in een pint Wyn, op
de vermindering van een halfpintje. Dit afziedsel zult gy in den Mond nemen, en
gorgelen daar mede, dragende zorg, met het dikmaal te herhalen. Of gy zult
Neutmuskaat kaauwen en deurzwelgen, of doen enige druppen Anys in de Keel. ’t
Zal ook goed zyn, enige vryvingen om den hals met alles te doen, dat we boven
aantekenen. Zo de moeilykheid van deurzwelgen, van de droogte der Kele komt,
neemt Vrouwe-melk, en zoete Amandel-olie, Violen-olie, van elks evenveel,
Rozensmeer, zo veel nodig is, om de bovengemelde vochten te mengen, maakt’er
een Pap van, en legt ze op de Keel.
zwelling. Middelen om te doen slinken. Men moet nemen ’t gewigt van zes greinen,
Gomme Gutte, deze aan Poejer stampen, en trekken in zoete Amandel-olie in een
lepel, den tyd van een uur; daar na de Olie daar zo veel laten afdruipen, als mooglyk
is; ’t geen’er over is, moet men nemen ’s morgens nuchteren, in drie, vier lepel vol
witten Wyn, waar in men zorg moet dragen, dat men ze moet mengen. Twe uren
daar na zal men een klein Vleesnatje nemen, en een uur daar na een ander klein
Vleesnat: vier dagen daar aan zal men’er nog een nemen.

Zwelling van de zyden eens Paards.
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Men ziet Paarden, die aan die deelen zyn gezwollen, of om dat ze te veel Gerst,
Haver, Hooi, of iet anders, dat niet goed is, hebben gegeten, en zo men somwyl voor
die ongemakken bang is, is ’t geen wonder: want zo men dat niet ten eersten helpt,
zoude het Paard dikmaal gevaar lopen van te sterven.
Men geneest dat soort van zwellingen, met een Afziedsel van Malue, en Branca
ursina, met zemelen, die men in twe pinten Water laat koken. Dit gedaan zynde, laat
men ze door een Lywaat lopen, daar na laat men’er zout in smelten, daar men Honig
en Olyven-, of Neuten-olie by doet. Als alles is met den anderen gemengd, zet men’er
het Paard een Klisteer van. Daar na neemt men een stok, waar mede men den buik
van ’t Paard styf vryft. En op dat het Paard deze Klisteer niet te vroeg kwyt zoude
raken, de stof die van binnen is, en van die gezwollenheid oorzaak is, tyd zoude
hebben, om te kunnen weeken, en los worden, om’er met een uit te raken, moet men
zorge dragen, dat men het Fondament toestopt. Daar na moet men niet vergeten het
te nemen by de Halster, om ’t te laten een half uur stappen. Daar na zal men men ’t
de vryheid laten, om zyne vuiligheid kwyt te raken. Dit zal het doen, en volkomen
genezen zyn.

Zwelling der Koejen.
Neemt een Bedpan met vuur, die wel heet is, om den buik te verwarmen. Deze ziekte
zoude ze, zo men ze zonder hulpe liet, doen bersten. Een diertje deurgezwolgen, of
gras, dat nog bedouwd is, zyn daar oorzaak van; en om dat te genezen, neemt men
een hoorn, daar een gat in is, en steekt ze deze een vingerbreed, of vier in den Aars.
Daar na laat men ze stappen, tot dat ze beginnen winden te lossen. Of men moet ze
Klisteren met een afziedsel van Malue, Glaskruid, wilde Cichorei, en Bete. Hier by
doet men zemelen en olie van Neuten. Dus geneest de gezwollenheid.

Zwelling van den hals der Koejen.
Somtyds krygen de Koejen een gezwel aan den hals, of deur een kneuzing, of
verzwering. Zo het door kneuzing geschiedt, zal men’er een Pap opleggen, den tyd
van drie, of vier uren lang. Zo ’t een verzwering is, ’t geen men kan weten, zo het
eerste middel niets heeft uitgevoerd, moet men ’t smeersel van Heumst, de Olie van
Laurier nemen, en verse Boter, twe oncen van elks. Als alles koud met den anderen
geklust is, zal men daar den hals van de Koe mede vryven, daar men een doek om
doen zal. Dit smeren zal niet nalaten de vochten na buiten te trekken, dat een gezwel
zal maken, dat men met een Mes zo dra moet openen, als men ’t goed zal vinden.
Deze opening gedaan zynde, zal men ’t alle dagen verbinden, leggende daar een Pap
van Brandnetels op. Gaat daar mede voort, tot dat het gezwel geheel zyne stinkende
stof is kwyt geraakt.

Zwelling der voeten van een Koe.
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Gelyk de kwade vocht zich dagelyks op de benedendeelen werpt, vooral, zo ze niet
gezond zyn; zo zoude het gevaarlyk zyn, dat een gezwel aan de voet van een Koe,
een al te grote menigte
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daar van na zich haalde, zo men door de rust, en de middelen, die wanorde niet
verhoedde. Zo een gezwel heeft weinig te beduiden, ’t is waar; maar ’t kan echter
veel kwaad doen, zo men daar niet na zag, leggende daar de bladen van Fleer op,
gestoten met Varkens-reusel, en gewonden in een Lywaat. Deze Pap is alleen genoeg,
om te genezen. Zie pooten.

Zwelling der Schapen.
De Schapen zwellen, om dat ze Kruiden hebben gegeten, die hun niet goed zyn, of,
om dat ze venynige Dieren in ’t lyf hebben gekregen. Zy zouden daar ligt van bersten,
zo men ze niet hielp. Dit zwellen ziet men ligt, en men vindt, dat het kwaad zy, als
men ziet, dat de Mond kwylende is; en deze vogt door den Mond geloost een kwade
reuk krygt. Om de Schapen van dat kwaad te genezen; zal men ze terstond aderlaten,
in de deelen, die dicht by den Bek zyn, waar na men ze Mensen-pis zal te drinken
geven.

Zwelling, die de Geiten overkomt.
Na dat de Geiten hunne Jongen hebben ter wereld gebragt, somtyds niet dan na een
zwaren arbeid, raakt hunne Lyfmoer aan ’t zwellen, of de Nageboorte is niet wel
voor den dag gekomen, ’t geen van binnen veel kwaad veroorzaakt, zo men daar niet
schielyk hulp aan toebrengt, doende hun een glas goeden Wyn innemen.

Zwelling der Varkens.
In den tyd der Vruchten, eten de Varkens dikmaal het verrotste Ooft in zo grote
menigte, dat zy’er van opgezwollen raken; deze zwelling wordt hun gevaarlyk, zo
men hen niet hielp. Hierom geeft men ze een afziedsel van rode Kool, dat men haar
te drinken geeft, of men geeft ze Kool onder hun eten, en zy worden in korten tyd
dun.

Zwelling van de halsklieren der Varkens.
Als men ziet, dat de halsklieren van een Varke gezwollen zyn, zal men ’t zelfde
middel gebruiken, dat goed is voor zinkingen.

Uitnemend Afziedsel voor zwelling.
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Doet in twe pinten Water, op een halfpintje verkoken, de wortel van paardebloemen,
de kruisdistel, Hondsroos, Stalkruid, van elks een handvol; als het deurgezygd is,
doet daar in koken gestooten Kristal, ter gewigte van twe Ryksdaalders. Men geeft’er
van twe glazen, die men ’s morgens nuchteren moet innemen, tot dat men is genezen.
zwelling der Klootader Cirsocele. Zie Hubners Kunst-woordenboek op dat woord.
zwemkruid, in ’t Latyn Potamogeiton.
Beschryving. ’t Is een Waterplant, waar van de steel lang is, geknoopt en takkig.
De bladen zyn lang en smal, als gras, als zy onder ’t Water zyn, maar als zy zyn
boven gekomen, dryven ze op ’t Water, en zyn zo breed als Weegbreê. De Bloemen
zyn risten, met vier bladen, die kruiswys staan, zy zyn rood, of purpurachtig, staan
op steeltjes, die midde uit de bladen komen. Na die bloemen volgt een soort van
hoofd, daar vier lange zaden in zyn.
Plaats. Die Plant groeit in Meren en Slooten, bloeit in Mei.
Eigenschappen. Deze Plant is t’zamentrekkende, en verkoelende. Zy is zeer goed
in Jeukte, en voortetende Wonden, die verouderd zyn. Gelyk ook in alle soorten van
ontstekingen en Roos. De bladen, in een Pan gekookt met Olyven-olie, en Wyn-azyn,
en daar na laau gemaakt in Melk, bedaren de grote pynen van de Voeteuvel.
zwering. Dit is een ontbinding des Geheels, door wegeting der zachte deelen
veroorzaakt. Maar die dikke, of dunne Etter veroorzaakt, die daar van de genezing
belet.

Onfeilbare Balsem voor Zweringen.
Verbrandt Rotsaluin, Vitriool, en Spaansgroen, van elks evenveel, tot Kalk; en ’t
geen gy hebt, stoot het onder een. Stoot daar na ’t geen tot Kalk is gebrand, doet nog
in een glazen Matras, twe ponden Lyn-olie, doet daar op een halflood van dit tot
Kalk gebrande, en tot ontastbare Poejer gemaakte mengsel. Sluit uwe glazen Matras
wel. Zetze daar na in de Zon, of op zand, of in hete Mest, tot dat ze zo rood als bloed
is. Deze Balsem is uitnemend goed voor zweringen, Kanker, Douwurm, Haarwurm,
en Wonden.

Middel voor Verzweringen.
Men moet nemen een plaat Lood, die op verscheide plaatzen gaatjes heeft; neemt
een kleine Spons, die gy in Aqua celestis zult weken, doende daar een weinig
Smits-water onder. Eerst zult gy die Schotel op de Wonde doen, en dan’er de Spons
over heen stryken.

Voor de Zweringen in Wonden der Beenen.
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Neemt een kleine looden Plaat, die wel dun is, of een loode Koegel, die uitgeslagen,
en met Kwik deurtrokken is, legt die op de zwering. Zy moet zo groot zyn, dat zy ’t
kwaad bedekt, en gy zult haast zyn genezen.

Voor de Zweringen op de Beenen, en de Kwetzuren der Milt, en Lyfmoeder.
Neemt veertig, of vyftig rode Slakken, steekt ze in een zak van lywaat, met een
weinig Zout. Daar na zult gy iet nemen, om ’t Water te ontfangen, dat daar van zal
druipen; en ’t geen gy bewaren zult, om daar ’t kwaad mede te stryken. Neemt daar
na de Slakken, en doet ze in een kleine aarden Pot, met twe glazen Brandewyn, en
’t
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Vet van een half vierendeel gesmolten Spek, met een stuiver nieu Was. Doet alles
koken tot een smeersel, dat uitnemend is voor een Kwetzuur der Milt, en Lyfmoeder.

Voor kwaadaardige en verouderde Zweren.
Neemt levende Kalk naar believen, doet daar Wyn-azyn, zo veel genoeg is, van elks
evenveel op; zo dat het’er vier vingeren breed boven op staat. Doet het koken in een
verglaasde Pot, tot droog wordens toe. Doet daar op zes vingeren Brandewyn, giet
die Brandewyn daar af, en gy zult in een half pond doen, een half once Mercurius
dulcis, en men zal daar in Lywaat steken,om ze te leggen op kwaadaardige Wonden.
Anders. Maakt een loog met de Scorien van Antimonie, houdt daar het Been, den
tyd van twe uren in. Dit middel geneest alle verouderde Wonden.
De bladen van Eupatorium, Agrimonie, ’s morgens en ’s avonds op Wonden
gelegd, zyn een uitnemend middel. ’t Is goed met het Sap van de zelfde plant te
betten.

Wonderlyke Balsem, voor de verzweringen der Beenen.
Neemt twe ponden Olyven-olie, een half pond nieu Was, laat het over vuur smelten.
Als deze stof zal zyn gesmolten, en van ’t vuur gezet, zult gy daar twe oncen Cinnaber
by doen, met twe oncen Menie, en roeren alles met een houtten Spatel, tot dat ze
koud worden, bewaart ze in een Pot ten gebruike.
Men moet twemalen daags daar een Pleister van maken, en leggen ze op de zwering.

Geneesmiddel tegen de Zweringen van de Blaas.
De geest van Therebinthyn, van vier tot twaalf druppen ingegeven.
Vluchtig Zout van Brandsteen, van vier tot vyftien greinen.
Gezuiverde Olie van Wynsteen, van een tot zes druppen.
Olie van Was, van twe tot tien druppen.
Zout van Zwavel, van een half scrupel tot twe.
Spiritus nitri Dulcis, van vier tot acht druppen.
zwering. Zie Zwarte Pleister.
zwerm. Zie byen.
zwermen. Zie byen.
zwym. Zie Hubners Kunstwoordenboek op ’t woord SYNCOPE.
De oorzaak is, of in den Geest, of in ’t Lighaam; Zy komt over, of na ene grote
bloeding, of verlies, of uitputting van krachten, of na een groot leed, of uitnemende
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vrees; zy komt ook van enige kwade, of venynige damp, of Meisjes, die nog de
Stonden niet hebben, of Vrouwen die ze opgeslagen zyn, of door raauheid van Maag,
of van veel waken, of zweeten, of groten arbeid, of honger, of grote pyn, of om ’t
blyven in gevanknis, of donkere plaats, of een lichte lucht.
Zy openbaart zich, als men bleek wordt, of een koud zweet krygt, men geen pols
voelt, zonder gevoel en beweging is, en overal koud wordt; en zo men niet schielyk
geholpen wordt, zoude men daar van kunnen sterven.

Middelen tegen Bezwymen.
De gereedste en gemeenste is koud water in ’t gezicht te gojen, op de rug te leggen
los te maken, en een weinig kruim van Wittebrood in Wyn te geven.
Zo men ziet, dat het Zwymen van kwade dampen, of vergif komt, moet men een
dragma Theriakel in Wyn geven, of wat Brandewyn, of Rossolis, of Keizerwater, of
Wynazyn te ruiken geven, of de slagen van ’t hoofd, en de uitersten vryven, of enige
Balsem, of aangename reuk laten ruiken, als maar ’t Zwymen niet komt van de
Lyfmoeder, of men moet by de Ooren, of de haartjes van de Neus, of van enig ander
deel trekken.
Zo ’t Zwymen van de maag, of enig ander deel komt, moet men daar de nodige
hulp aan toebrengen; gelyk, zo men genegenheid had om te braken. Men zal het
moeten gemaklyk maken, door vier lepels vol Olyvenolie te doen nemen in een half
glas laau water, of Braakwyn, of zes greinen bereide Antimonie; of stooten een lepel
vol Raapzaad, en mengen ’t met wat Honig en laau water, of met Wortel van Beteuni
gestooten, en met wat Honigwater ingenomen.
Zo zy van overvloed van bloed, of vochten haren oorspronk neemt, moet men
aderlaten, met zachte middelen buikzuiveren, als Kassia, Rabarber, of Catholicum
Duplex; en laat het een en ander in Zoetwei smelten.
De Luiden, die zwaarlyvig zyn, moeten zich niet doen aderlaten, maar zich den
Buik zuiveren met een half once Tabletjes van Diacarthamus, of met twe oncen
gesmolten Manna in een afziedzel van Salie, of Thym; zy kunnen na den eten
Rabarber kaauwen, zo veel als een Turkze boon groot is.
De Vrouwen zullen zien, waar haar Zwymen van daan komt, en daar na zullen ze
toebrengen nodige middelen, welke in de ziekten worden verklaard, die haar
gemeenener dan Mans zyn.

Middelen voor Zwymen.
Vryft met goede Saffraan de Ping van de linkerhand, en ’t linker Oor van den zieken;
zo zal hy van zyn Zwymen bekomen. Zie onmagt, flaaute.
zwyn (wild.) Dit is deurgaans zwart, of na den zwarte trekkende; ’t heeft woeste
Oogen, heeft grote scherpe en snydende Slagtanden. ’t Eet Kruiden, Eikels en Vygen.
Als wilde Zwynen met malkander vechten, en een Wolf zien;
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voegen ze zich ter bescherminge by een, laten hun geschil varen; zy loopen aan
koppels, en laten geen Dier by zich toe, dat van hun soort niet is.

Wat gebruik men van een Wild Varke, in de Medicynen maakt.
Alles wat men van dat Beest, ten dienste van de Geneeskunde, halen kan, is ’t Vet,
de Klootjes, de Gal, de Drek, de Pis.
’t Vet is uitnemend om pynen van de zyde te bedaren, de stof te verzachten. Men
gelooft, dat het met Wyn, of Wynazyn gedronken, ’t bloedspuwen ophoudt, en dat
het gemengd met Rozenolie, voor verstuikingen, goed is.
De Klootjes zyn goed voor zulke, die tot byslapen niet goed zyn, en bevorderen
de voortteling.
De Gal verdwynt koude Klieren.
De Drek droog, in een slik ingenomen, of drank, van buiten opgelegd, geneest
Bloedspuwen.
De Pis is een uitnemend eigenaartig middel om de Steen der Blaze te breken en
af te zetten; men zal’er naderhand van spreken.

Wille Zwynen Jagt.
De Jagt der wilde Zwynen is vry moejelyker en gevaarlyker, dan die der Harten, om
dat een wild Zwyn voor de Honden niet vreest, maar ze afwagt, en dikmaal zelf
naloopt om ze te stooten, en met hunne Tanden aan stuk te scheuren; terwyl hunne
voornaamste beet in ’t lyf by na niet is te heelen. Hierom zal een goed Jager, die
zyne Honden, om een Hart na te loopen, of een wilde Bok, of Haas, gebruikt, nooit
een wild Zwyn met lange Honden jagen, maar veel eer op enige plaats, daar ze ’s
morgens vergaderen, waar van ’t Zwyn ’t wild is.
Alle wilde Zwynen verdienen niet gejaagd te worden, maar alleen die, welke niet
ouder dan vier jaren zyn, want in dien tyd zyn ze schoon, groot en vet. Na vier jaren,
wordt het wild Zwyn mager van ouderdom, en verliest terstond zyne goedheid. Men
moet ze ook op alle tyden niet jagen; maar voornamentlyk als zy in haren tyd en jagt
zyn, welke is van half September tot December, als zy beginnen Bronsig te worden;
alhoewel zy in April en Mei gemaklyker zyn te vangen in Netten, dan op andere
tyden, om dat ze in die twe maanden meer dan op enige ander slapen, te meer, om
dat ze sterke Kruiden eten, die het bloed in beweging brengen, en de damp in de
Hersenen doen vliegen, dat ze dodderig maakt. ’t Voorjaar vernieuwt ze het bloed,
’t geen oorzaak is van hunne rust.
De Jager zal de schoonheid van een wild Zwyn, en dat waard is om gejaagd te
worden, kennen aan deze tekenen; te weten, aan de Sporen, gegraven gaten, Mest,
en de gedaante der Sporen, die groot en breed zyn. De tekenen van de Sporen zyn,
van voren rond en groot, de kloven der kanten der Sporen versleten, zonder zich
snydende te toonen, de Kooten breed, de Gardes groot en open, waar van het in de
aarde op het harde overal die moet geven, daar het gaat. Alle deze dingen doen zien

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

dat het Zwyn schoon en groot zy; desgelyks zyn de Sporen van achteren wyder, dan
van voren, en doen de grootte van de tussen de beenen zien; de rimpels, die tussen
de Gardes der Kooten zyn, zo deze in de aarde drukken, doen zien dat hunne gang
groot en lang is, en de gang van ’t Spoor diep en groot, toont ook de zwaarte.
De gaten van ’t wild Zwyn diep en wyd gegraven zyn, getuigen van de groote en
langte van de Muil; de Vuiligheid van ’t wild Zwyn lang, breed en groot, geeft een
groot Zwyn te kennen, of wel zal men het kennen aan den ingang der sterkten, aan
’t scheiden van de vuiligheid, aan de Bladen en Kruiden, daar de vuiligheid by reikt;
om dat, als het’er uitgaat, het vuil, of slyk mede neemt, welke de Bladen in ’t inkomen
tekent: waar uit men van de hoogte en grootte kan oordeelen. ’t Gebeurt dikmaals,
dat het Zwyn, zich vuil gemaakt hebbende, gaat tegen een Boom schuren, en daar
tekens van zyne grootheid laat.
’t Gewei, dat is, de Drek van ’t Zwyn, doet zien, als ’t groot en lang is, de langte
van een wild Zwyn; een Jager moet het niet in de vergadering brengen, maar laten
het daar ze is.
’t Onderscheid, tussen wilde Zwynen en tamme Varkens, is. De wilde Zwynen
zetten gedurig, in hunnen gang, de achtersporen in de voorste, of om en by, en rusten
meer op de Koot, als op de Hoef, en zetten gemeenlyk de Gardes in de aarde, welke
zich na buiten uitzetten. De tamme Varkens hunne Voorklauwen openende, als zy
gaan, rusten meer op de Hiel dan op de Voorhoeven, en hunne Achterpooten vallen
in ’t Spoor der Voorpooten niet; en ’t onderste van de Klaau is vol van vlees, dat de
gedaante van het Spoor niet kan vlak maken, gelyk dat van het wild Zwyn; dat ook
dieper gaten maakt, om dat het een langer Snuit heeft; en als het komt in een gezaaid
Veld, volgt het gaarne een Veur, snuffelende overal langs de Veuren, tot dat het ze
ten einde is gekomen. Dit doet een tam Varke niet, dat maakt zo diepe gaten niet, en
volgt ze niet, gelyk het wild Zwyn, maar hy maakt’er een op eene plaats, en een
ander wat verder, dwars over de Veure heen; zonder dat het een gat aan ’t ander
hangt. Als de wilde Zwynen in ’t Veld komen, helpen ze ’t Koorn in ’t rond om veer:
maar zo doen de tamme Varkens niet. Het wild Zwyn heeft dezen aart, dat is, dat het
nooit Lazarus wordt, gelyk een tam Varke.

Onderscheid tussen een Beer en Zog van wilde Varkens.
’t Mannetje zet in ’t loopen de Achterpooten wyder van malkander, dan de
Voorpooten, en zet deurgaans de Achtersporen op den kant van de Voorpooten van
buiten, ’t geen de Zoggen niet doen; want zy lozen tussen de dyen, ’t geenze naauwer
doet loopen. De Zog is zo goed op de
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Pooten niet, als de Beer; en heeft smalder Klaauwen, die spitzer van voren en meer
open zyn. De Voorpooten en Klaauwen van achteren zyn smaller, als die van een
Beer. De Beer schreeuwt naaulyks als men hem doodt, maar de Zog laat zich vry
wel hooren.
’t Wild Zwyn heeft geen verblyf, ook zegt men, ’t is niet anders, dan een haastige,
om dat het niet doet, als van ’t een in ’t ander Bos loopen. ’t Is meest evenwel genegen
in ’t land en de plaats zyner geboorte te leven; zo dat het, door de Honden uit een
Bos gejaagd, altyd zal loopen, zonder zich op te houden, tot dat het in ’t Land zyner
geboorte is gekomen; waar uit het is gekomen, daar acht het zich veilig, en de
toevlucht zyner sterkte te wezen. Men vindt ze meest in Landen daar men Hazelnoten
en Meel heeft; want van dit voedzel houdt het meer dan van Eikels.
Tot de wilde Zwynenjacht worden meer Mensen, als Honden, vereist, om dat ze
rechte Moordenaars van Honden zyn. Men kan altoos met zulke voorzichtigheid te
werk gaan, dat de Pikeurs altyd onder hen zyn gemengd, als zy zo hard op ’t Zwyn
jagen als zy kunnen. Want als het ziet, dat het van Honden en den Pikeur wordt
aangetast, verbaast het en verliest het zyn hart, zo dra het gebeurt, dat zy’er hard op
aanzetten; dan is het genoodzaakt te vluchten, in de plaats van zyne razerny op de
Honden te laten uitbulderen. Dan moet men enige Honden tot ontzet’er op afzenden,
die niet jong zyn, maar van de oudste en verstandigste, om de eerste te helpen, en
het Zwyn nog meer op de vlucht te brengen, en men hoeft niet te vrezen, dat het u
bedriegen zal; men gebruikt enige list, te meer, als het zwaar is, en de Honden het
van naby volgen. Of, als na een lange loop de Pikeurs zien, dat het Zwyn ’t opgeeft
(’t geen het niet doet, dan wanneer ’t daar toe is genoodzaakt) moeten ze zo heimelyk,
als zy kunnen, het omringen, en met eene loop met de Degen in de vuist daar na
toeloopen, en niet missen het den doodsteek te geven. Men moet de hand niet laag
houden, want zy zouden ze de Snuit geven. Maar zy moeten de hand om hoog hebben,
en geven den steek na om laag, dragende zorg, dat ze het Zwyn aan den kant van
hun Paard niet treffen: want het Zwyn keert aanstonds den Bek na den kant daar ’t
wordt gewond, ’t geen maken zoude, dat het het Paard doodde, of kwetste. ’t Is een
zekere zaak, dat zo men aan de halzen der Brakken halsbanden met schelletjes doet,
als zy ’t Zwyn naloopen, zy ze zo dra niet om hals helpen, maar voor hen uitloopen
zonder zich te weer te stellen.
’t Voordeel van de wilde Zwynenjagt is twemaal zo groot, als die van de
Hartenjacht, aan den enen kant om ’t Vlees, aan den anderen om de Remedien.

’t Gebruik van ’t Vlees van ’t wild Zwyn.
’t Wild Zwynenvlees is beter, dan dat van een Hart. Ik gedraag my aan de heerlyke
Banketten der oude Romeinen, die zo veel werk van wild Zwynenvlees maakten, dat
zy ’t geheel op de Tafel zetten. De Princen en Groten van onzen tyd gebruiken ’t
menigmaal, en vooral wordt een wild Zwynenhoofd voor een lekker beetje gehouden.
Men maakt veel werk van jonge wilde Zwynen, welke men op de Wintermaaltyden
Markassins noemt. ’t Is waar te zeggen, dat het wild Zwynenvlees wel voedt en goed
bloed geeft. Hierom maken’er de Geneesheeren groot werk van, vooral van dat van
een Zwyn, dat op de Jagt gevangen is.
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Gebruik van Zwynenpis.
De Pis van wilde Zwynen heeft vele krachten. Men moet de Blaas van een wild Zwyn
nemen, daar nog wat Pis in is; en onder die Pis enige Olie doen, daar na die Blaas in
de Schoorsteen hangen, en ze daar in laten, tot dat de Pis, die in de Blaas is, de dikte
van Honig krygt. Dit gedaan zynde, moet men ze naaukeurig in de Blaas bewaren,
om daar de Navel mede te vryven, en de Neus van de kleine Kinderen, die met
Wurmen gekweld zyn; ’t geen men met een gelukkig gevolg menigmaal heeft beproefd
gehad. Deze Pis, dus zynde gereed gemaakt, breekt de Steen der Blaze, inzonderheid,
zo men daar maar een weinig van drinkt. Zie in ’t begin van dit Artikel.

Hoe men een wild Zwyn gereed maakt.
Daar is geen onderscheid in de bereiding van een wild Zwyn, en een gemeen Varken,
en zo ’t ’er in is, zie daar waar ’t alles in bestaat.

Wilde Zwynen Kop.
Ik zal met het wild Zwynen Hoofd beginnen, en zeggen, dat, om het gereed te maken,
gelyk ’t behoort, ik onderstel dat men’er al ’t haair heeft met branden, schrappen en
vryven met een baksteen afgedaan, gelyk van de Varkens deurgaans geschiedt. Men
moet’er de twe Kakebeenen en de Snuit afnemen, en ze van onderen spouwende, de
Hersenen en Tong uit het Hoofd nemen. Dit gedaan zynde, zout men, en om dit te
beter te doen, gebruikt men de punt van een Mes, om ’t zout te dieper te doen
indringen. Daar na sluit men dit gespleten hoofd weder toe, en bindt’er een toutje
om, en daar over heen een Servet, om ’t in een Ketel te doen daar ’t in leggen kan.
Dit waargenomen zynde, doet men daar een menigte van water in, allerleije soorten
van fyne kruiden, Varkensreuzel, Laurier, Anys, Nagelen, Neutmuskaat, Zout, Uijen,
Rosmaryn; en als ’t half gaar is, doet men daar Wyn in, waar in men ’t twaalf uren
laten moet, om volmaakt gekookt te zyn. Als ’t gaar is, laat men ’t koud worden in
zyn nat, daar na schept men ’t op om opgedist te worden met sneedjes Citroen en
kleine Pieterseli.
Als men de sneedjes daar van wil opdissen, wil men ze in Wyn doen koken met
wat gerast Brood,
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en als zy gaar zyn, en de zaus gebonden is, dist men ze heet op.

Gebraden Zwynenvlees.
Men kan een stuk van een Zwyn fyn larderen, daar na aan ’t Spit steken, en zo dra
het gaar is, het met een Peper saus, of sauce Robert eten.

Hammen van een wild Zwyn.
Men maakt de Hammen van een wild Zwyn gereed, gelyk die van een gemeen Varke;
zie varke.
zwynen kop (wild); zie zwyn.
zwyn; zie varken.
zyde.

Hoe men vlekken uit witte zyde Stoffen doet, en uit Karmozyn Fluweel.
Na dat de Vlek in sterke Brandewyn heeft staan trekken, doet men’er aan weerskante
het wit van een vers Ei op, en laat het Stof in de zon drogen. Daar na moet men ’t in
schoon water uitwassen, en wel uitnypen. Zo de Vlek’er in eens niet uit is, herhaalt
men ’t voor een twedemaal.
Anders. Men maakt in een Postelyn, of aarden Kopje, een kookzel, of bry van
Styfzel met Brandewyn. Dit doet men op de vlek, laatze in de zon drogen, en vryft
het daar na uit. Dit kan men ook aan Wolle Stoffen doen.
Geest van Wyn en eau de la Reine; neemt de vlekken van Was weg. Maar de
moeilykste vlek neemt de Zeep weg.
zydwee is eene ontsteking aan het Borstvlies, dat tegen de binnenkant der Ribben
aanlegt, en de Borst van binnen bekleedt.
zydwee heeft twe soorten, de Ware en Onware.
De Ware kentmen aan een stekende Ribbepyn, met een hevige koorts, moeilyke
ademhaling, droge, heftige, en moeilykvallende kuch, harde, jagende, gespannen,
ongelyke pols, en de zieke kan op de gezonde zyde niet gaan leggen.
De Onware heeft byna de zelfde toevallen, met dit onderscheid niet te min, dat
men de zyde aanrakende, men pyn gewaar wordt. De koorts is zo hevig niet, noch
de pols zo hard en gespannen.
De oorzaak van de ene en de andere, komt van enige verstopping in ’t een, of ’t
ander Bloedvat, en naar mate dat die klopping en de aanbotzing groter is, is de pyn
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heviger. Dit merkt men gemaklyk aan de kleur van ’t spog, want dit is geel, of bleek,
of zwart, of rood, als bloed.
Alhoewel die twee Zydween in toevallen zeer verschillende zyn, zo wel als door
hunne plaats, zy zyn echter zo na, datze zich lichtlyk by een zouden voegen, zo men
daar ten éérste geen hulp aan toebragt.
Zo men een Buikloop krygt, en aan ’t Spuigen raakt zonder moeite, is ’t een goed
teken, en nog beter, als men ziet, dat het geen van dag tot dag voor den dag komt,
noch te dik, noch te vochtig is; en zo het naar den witte trekt, is ’t een bewys, dat de
stof begint te koken.
Zo de ontsteking is aan ’t middelschot en ’t Mediastinum, welke met de hersenen
gemeenschap hebben, is zy gevaarlyk.
Zo’er de klieken zwart, of zeer geel uitzien, en de koorts niet afneemt, komt men
den zevenden dag niet over. Zo men niet slapen kan, en’er ontsteltenis, walgen,
zwakheid, by komt, met bulkloop, en men naaulyks fluimen kan opbrengen, de pis
heet is, en de middelen niet werken, zyn ’t kwade voortekens.
Beide de Zydween komen van zeer grote hitte, of van hevig werken, of
kwaadmaken, of slagen, die men ontfangen heeft, of van koud drinken; zy komen ’s
Winters meer dan op andere tyden over.
In de Zydwee, als ’t kwaad meer, of min dringende is, doet men laten zonder op
Dag, Nacht, Maan, Starren acht te geven; men zal midlerwyl de menigte in acht
nemen.
Om den zieken op enen bof niet te verzwakken, haalt men hen gemeenlyk bloed
af, tot dat het bloed van kleur veranderd. Sommigen zet men Bloedzuigers aan de
slagen van ’t hoofd, of neusgaten, of schouders.
’t Zal goed zyn na den vierden dag gene ader te laten, welke de tyd is, waar op de
fluimen beginnen ryp te worden, en met meer gemak’er uit te willen; zo men niet te
min nog volheid had, zoude men den raad niet gans en al volgen, maar men moet
acht geven, op Kinderen, Oude luiden en Vrouwen, die ver in zwanger zyn gevorderd
zyn.
Gelyk den eersten dag het Zydweê te kennen is, zal men wel doen dat men ten
eersten met een ons Kassie in Wei den buik zuivert, of van Catholicum duplex, in
een glas Weegbreê water. Men heeft bevonden, dat het zekerste is, dat men doet
braken met Braakwyn, waar van men ingeeft van zes tot zeven grein in een weinig
nat, [’t geen een verstandig Geneesheer echter niet zal doen.] Om naderhand het spog
gemaklyk te maken, zal men midlerwyl de Syroop van rode Rozen gebruiken,
gemengd met de Syroop van Jujuben, of Nenufar, of enkel de Appelen. Zo de fluimen
glad en lymig zyn, zoude men de Syroop van Hysoop kunnen gebruiken, of van
Malrove.
Men moet het zweet door dergelyke middelen uitjagen.
Neemt het sap van Netelen, ’t water van gezegende Distel, of witte Wyn alleen,
met het Sap van Netelen. Doet den zieken dezen drank deurzwelgen, en als hy wel
gezweet heeft, verandert hem van Lywaat; geeft hem des anderen daags ook zo veel.
Men zal midlerwyl op de zyde, de zelfde Netelen gestooten zo heet leggen als men
kan. Men kan de Netelen anders gereed maken. Neemt een handvol van de malste,
doetze in gemeen water en Olyven-olie koken, van elks drie
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oncen. Als ’t water gans verteerd is, zo mengt de Olie, die in ’t afziedsel overblyft,
en laat het den zieken innemen, na dat men daar een weinig Suikers in gesmolten
heeft. Legt daar na het grondsop op de zyde van den zieken, als boven.
Anders zal men Paarden-, Muilezels-, of Ezels-drek nemen, hoe verser hoe beter.
Men laat ze op heete as, den tyd van een uur, op een half pintje witte Wyn trekken,
of in water van gezegende Distel. Daar na zal men ’t afziedzel afgieten, en het in
tween scheiden. ’t Eerste inneemsel zal men twe uren voor het twede innemen.
Men heeft luiden, die den zieken met voordeel hebben laten innemen een mutsje
witte Wyn, waar in men enige verse Paardevygen, die nieu en nog heet zyn, had laten
trekken, den tyd van twe uren. Men moet de Vygen laten breken, als men ze te trekken
zet, en het aftrekzel door een wit Lywaat laten loopen, eer men ’t van den zieken
doet innemen. Om verse Paardendrek te hebben, moet menze droog nemen, ze tussen
de vingeren vryven, ze van een Paard laten ruiken, en hy zal terstond afgang hebben.
Of men zal een dragme eiken Boomvaren nemen, gestooten in een glas witte Wyn,
of in drank: men zal een groot glas gezegende Wortelwater laten nemen, of een glas
afziedsel van Kruis en Munt, of Kamille, of een half dragme schrap:sel van
Zwynentand, met twe oncen Lyn-olie, die eerst is gemaakt.
Zo niet, zalmen nemen twe dragmen van de pit van Eikels met een drachme der
wortel van Meum, en twe greinen Saffraan, welke men stooten zal, waar van men
anderhalve drachme in witte Wyn zal geven. Men zal zich vervolgens van de ene;
of de andere van die Smeersels bedienen.
Neemt Olie van Lelien, of Kamillen, waar in men een weinig gestooten Saffraan
zal doen, smerende dit over een blad papier.
Of neemt een once slym van Kween, met zo veel Violen-olie, zoete Amandelen,
en verse Boter; smelt het alles onder een, en smeert het op de zyde.
Zo niet, neemt de bladen van Kool, gebraden onder de as, stootze daar na, en
mengtze met een weinig verse Boter, en legtze daar op.
Men neemt de Olie van zoete Amandelen en Eikels, en elks een once; Vet van een
Hoen, Eend, Haas en Boter, van elks een drachme; gestooten Saffraan, vyf, of zes
greinen. Smelt alles onder een met wat Was, smeert het heet op de zyde, Of smeert
de zyde met Olie van Was.
Neemt Gerstenmeel, afziedsel van Vygen, Honig en Boter, mengt alles onder een,
en besmeert’er de zyde mede, doet ’s morgens en ’s avonds een once Lynolie in een
glas, afziedsel van Malve en Heumst innemen.
Men zal van den enen tot den anderen dag den zieken afziedzels van Heumst,
Gerst, en Zemelen geven, waar in men zal smelten twe once rode Suiker, of
Rozenhonig. Men zal hem doen drinken een afziedzel, waar in men zal hebben doen
koken de bladen van Klaprozen, of Zoethout, of Gerst.
Men wil vooral niets van buiten opleggen en niets van binnen geven, dat koud is.
Zo de Fluimen in het Zydweê overvloedig zyn, zal men minder aderlaten, en leggen
deze pap op de zyde.
Neemt Marjoleine en Wynruit, van elks een handvol, en vyf, of zes greinen Laurier,
stoot alles te samen met vier oncen Honig; en ze hebbende heet gemaakt, legt het’er
alles op. Daar na zal men een glas Wyn drinken, waar in men zal hebben gestooten
en laten trekken twe vingergrepen Kwendel, of Thym, op heete as, den tyd van een
half uur, getrokken.
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Na den zevenden dag zal men den zieken buikzuiveren met twe oncen Manne, of
met een once Catholicum Duplex, in een afziedzel van Polypodium, en Vrouwenhaair
getrokken; en naar mate dat de zieke zich wel zal gedragen, zal men de Medicynen
vermeerderen met een once Syroop van Appelen gemengd, of Siroop van
Persikbloemen, of ’t aftrekzel van een drachme Rabarber, met zo veel Senne.
Men zal beginnen bróód in ’t nat te doen, en allengskens den volgenden dag; hem
te geven een weinig Vlees, en Wyn met water gemengd.
Om midlerwyl de Longe te versterken, zal men hem dit Opiaat doen gebruiken.
Neemt een once Conserf van Rozen, drie drachmen Theriak, en een drachma Bolus,
stoot alles onder een in een Mortier, met twe oncen Siroop van enkelde Appelen.
Men neemt’er van een Neutmuskaat grootte.
Men heeft nog twe andere Zydween, maar die vry veel verschillen van dit Zydweê:
want nog d’ene noch d’andere zyn van enige koorts verzeld van de eerste is oorzaak,
dat’er enige winden zyn in opgesloten, die men daar aan kent, dat ze nu eens op
d’ene, dan eens op de andere plaats zyn.
Men geneest die pyn met enige stoving, of met daar een smeersel, van
Brandewyngemaakt, op te leggen, of met Olyvenolie, of met Olie van Neuten.
Wil men dit niet, kan men een handvol Geitendrek nemen, welke men met een
vierendeel olie zal stampen, om daar een pap van te maken; men zal ook een Klisteer
van gemene olie zetten.
De andere pyn komt van een zinking, of verkoudheid, die begonnen heeft op den
Hals, of Schouders te vallen, en die naderhand op de zyde valt, waar van de pyn
groter wordt, als men daar aan raakt. Om daar van verlichting te krygen, moet men
tot de zelfde middelen zynen toevlucht nemen, welke men in Zinkingen en
Verkoudheid gebruikt.

Uitnemend geneesmiddel in Zydweê, zo wel in de Onware, als Ware.
Neemt een groot Hoenderei snydt het deur midde, neemt’er het Dojer uit, doet het
wit op een Tafelbort. Neemt daarna Gember, zwarte Peper
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(gene witte, want die deugt’er niet) zo veel van doen is van elks, om ene der zyden
van de Eijerdoppen te vullen. Na dat het alles grof is gestooten, zult gy het te samen,
met het wit van een Ei mengen.
Daar na zult gy’er een pap van op een wiek van Hennip maken, die ontrent een
hand grootte in ’t ronde heeft.
Men moet Hennip en geen Lywaat hebben: want linnen deugd niet; ’t zoude de
goede uitwerking van ’t middel beletten, ’t geen bevonden is.
Gy zult daar na die Pap op de zyde leggen, en op de plaats daar de zieke pyn
gewaar wordt.
Legt een Servet daar over heen, dat enige malen dik gevouwen is; ’t geen gy aan
een genaaid hebt, om de Pap op zyne plaats te houden, zo dat ze niet verschrikt. Dit
gedaan zynde, zult gy ’t daar vier en twintig uren op laten leggen. Daarna zult gy ’t
’er afnemen, en weggojen, dragende wel zorg, dat men ’t voelt, want men zal
onfeilbaar ’t Zydwee krygen, ’t geen men menigmalen heeft zien gebeuren.
Men moet aanmerken, dat men niet aderlaten moet voor en al eer dit middel’er
oplegt. En zo de zieke al gelaten was, moet men ’t niet nalaten’er op te leggen; maar
zo ’t de eerste reis niet werkt, moet men ’t voor een twede reis herhalen, ja tot
driemalen toe, zo ’t nodig is; maar het aderlaten is daar zeer strydig mede.
Dit middel heeft nog twe andere wonderbare krachten. ’t Geneest onfeilbaar de
Gezwellen der Keel, en zeere Kelen. ’t Geneest ook de Jichtpynen, als men ze op de
pynlyke deelen legt.

Uitnemend middel voor Zydweê.
Men neemt lange Pompoenen, die noch te ryp, noch te weinig ryp zyn, en die zagt
genoeg zyn, om’er de nagel in te zetten. Men schraaptze schoon, als rapen. Men
snydtze overlangs zo groot en dik als een duim. Men neemt’er het overige van de
Pompoen af; men weegt die verscheiden en verschillende stukken. Dit gedaan zynde,
weegt men daar zo veel Olyvenolie tegen. Als men dus twéé, vier, zes Ponden
Pompoenen heeft, neemt men zo veel Olie; men doet het in een nieuwen aarden Pot,
die zo sterk is, als menze kan vinden, en daar een deksel by is, dat wel sluit; of men
neemt een pot van Yzer, en men doet de Olie en de Pompoenen over matig vuur
koken, dat van kolen, of ander geglommen vuur gemaakt is, dat zonder vlam is, tot
dat de Pompoenen gans gedroogd zyn. Men giet de Pot uit en neemt’er met een
gaatjes-lepel de stukken uit en laatze door een grove linnen doek loopen.
Daar na doet men de Olie in een zuivere Pot. Men brengt ze na een Smit toe, daar
men een Smits Fornuis heeft; of zo men dat gemak niet heeft, zalmen vuurs genoeg
maken, om ’t Yzer te gloejen. Men doet van een staaf zuiver Yzer, dat niet bewerkt
is, hakken zes kleine vierkante stukken, ter breedte van twe vingeren; men doetze
gloejen; men zet de Pot in een aarden Pot, op dat, zo hy breekt, de Olie niet verloren
rake. Men lest een van gezegde vierkante stukken gloejend in de Olie, en doet’er het
dekzel op, om te blussen. Als de Olie wat koud is geworden, doet men daar ene
andere in, en doetze op nieu gloejen, die men’er uit heeft gehaald; en dus gaat men
met alle andere te werk, die gloejend moeten zyn, en in Olie gelest worden. Na datze
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elk driemaal zyn gelest, die daar de Olie volmaakt, en in staat om de Pleuris te
genezen; zynde het Yzer daar achtienmaal in gelest.
Gebruik. Men doet een weinig van deze Olie heet maken, en legtze op de plaats,
daar de pyn is, zo heet, als de zieke het verdragen kan. Men doet daar een weinig
heet pluksel overheen, met een Windsel, zo dat men zich roerende, ’t middel van de
kwaal niet raakt; en zo men pyn heeft op verscheiden Ribben, smeert men overal;
en zo de pyn van plaats verandert, verandert men van Smeersel; en doet het overal.
Zo de zieke in vyf zes uren na ’t eerste smeren geen fluimen wel opbrengt, ’t geen
zelden gebeurt, komt men tot een twede zwering, ’t welk niet nalaat de verzwering
te openen, en de gezondheid weder te geven.
Dit middel heeft duizenden van Mensen, aan welker gezondheid men had
gewanhoopt, te Rome en Turin genezen, en is bekend gemaakt door een Geestlyken,
die op zyn Sterfbed wilde, dat zyn geheim bekend werd.

Ander middel.
Geeft aan een zieken een glas Benasiesap, of van Kleefkruid. Dekt den zieken wel
om hem te doen zweeten. Geeft hem natten. In de winter is ’t goed aan weerskanten
in de zyde en aan de voeten heete Flessen, of heete Steenen te leggen. Zo ’t zweet
ophoudt eer de zieke is genezen, herhaalt het sap van de Bernasie, of Ossentong. Zo
gy ’t niet vindt, geeft hem zes Dojers van versgelegde Eijeren, op den zelfden dag,
in een glas witten Wyn, of water van gezegende Distel, of van Schurftkruid, of
Scorsonere.

Ander middel voor Zydweê, en pyn in de zyde.
Men moet het wit van drie Uijen nemen, het wel zuiveren, in een papier rollen, en
onder de as braden. Als zy zyn gekookt moet men ze als een pap op de zyde leggen,
met een vierdubbeld stuk Lywaat daar over heen; en ’t daar enige tyd laten.
Anders. Doet tussen twe Schotels, met verse Boter braden, twe, of drie Uijens.
Deze tot een pap zynde gemaakt, smeert ze op een dot van Hennip en niet van Vlas,
op de wyze van een pap, bestrooit ze met Gember, legt ze op de zyde, daar ’t kwaad
is.
Anders. Doet een klein stuk Mannetjes Wierook braden in een Appel, en eetze op.
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Uitnemende pap voor Zydweê.
Neemt Peper, en Gember gestooten, van elks twe Neuten vol, mengt het met zes
witten van Eijeren; en ’t alles op Grofwerk gedaan hebbende, legt het op het kwaad.
Let wel. Men moet de Peper noch Gember met het wit van een Ei mengen, voor
dat het op de Hennip is, maar daar na. Men moet’er niet spaarzaam maar ryklyk mede
te werk gaan. ’t Zoude goed zyn de pap vier verscheiden reizen aan een, van zes tot
zes uren te verversen. Zo men het gemak van ze te veranderen niet heeft, moet men
ze vier en twintig uren op ’t kwaad laten leggen.

Middel voor Zydweê.
Neemt een bos Yzerkruid; neemt’er de stokjes van, stoot ze in een Vyzel; neemt nog
drie witten van een Ei; een handvol Boonemeel, en zo veel zout, als tot het zouten
van drie Eijeren nodig is. Mengt alles in een Vyzel onder een. Doet het daar na op
een stuk Vlas, of Grofwerk, zo groot als een Tafelbord, en maakt het heet voor ’t
vuur op dat stuk. Legt het op de plaats der pyn. Legt’er een heet Servet over heen,
en laat het’er vier en twintig uren op leggen.

Ander middel voor ’t Zydweê.
Men moet een half once zaagzel, of schrapzel van een Tand van een wild Zwyn, zeer
fyn gestooten, nemen; en met Gerstenwater, door den lyder ingedronken worden; of
met water van roode Erreten, of met een Borstziedzel; dit verlost ze zekerlyk van ’t
gevaar, dat hen dreigde.
Anders. Neemt een handvol Yzerkruid; twe lepels vol Roggenmeel, twe lepels vol
Bloemenmeel, met vier witten van Eijeren; kneed alles onder een, en legt het warm
tussen twee Lywaten op de zyde.

Ander beproefd middel.
Doet met een sterke Wynazyn ’t wit van een goede grote handvol gehakte Uijen
koken, legt het daar na naakt op de zyde, zo heet mooglyk is; en legt’er heete doeken
over, die enige reizen dik gevouwen zyn. Zo dit middel geen geluk heeft in de eerste
reis, herhaalt men het. Men kan in plaats van Uijen zich van de verse blade van witte
Malrove bedienen, gebraden met Wynazyn, en eveneens opgelegd, of van de verse
bladen van Bernasie, of Ossetong. Men kan’er ’t sap van innemen. Men geeft’er van
een half glas vol, ’t geen men ’s morgens nuchteren neemt. Gedurende den Winter,
als ’t Sap ontbreekt, gebruikt men in zyne plaats gedestilleerd water van de zelfde
Plant.
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Ander, dat zeer beproefd is.
Neemt zo veel Suiker als een Duivenei groot is, in een glas rode Wyn; laat alles
koken in een pan, of ander eiken vat over een helder vuur. Uwe Suiker zynde
gesmolten, vryft een stuk papier, steekt daar den brand in, laat het papier boven de
Wyn branden, en alle de as in de Wyn zynde gevallen, laat de vocht door een Lywaat
loopen, en ze van den zieken innemen, welke gy wel zult dekken, om hem te doen
zweten. Dit middel is goed in alle ziekten, die de deurwaasseming vereissen.
Anders. Men moet ontrent een dozyn Amandelen nemen, lange rode Hazeneuten
in de schil; stooten ze, mengen ze met witte Wyn, en daar van een glas van den zieken
laten nemen, die daar deur genezen zal worden.

Ander onfeilbaar middel.
Neemt een once Waterkers, of Tuinkers, zo veel nodig is, om een once vers uitgeperst
sap te hebben, neemt zo veel Rozenazyn, een half once Olyvenolie, een Scrupel
gemeen Zout. Mengt alles wel onder een, en geeft het den zieken te drinken.

Ander uitnemend middel.
Doet op een gloejende Schop ontrent 30 Pissebedden braden. Stoot ze daar na, mengt
ze in een half glas hartsterkend water van Schurftkruid, of gezegende Distel, en doet
den zieken dat middel innemen.
Anders. Neemt Lynzaat en Kamillebloemen, of Wollekruid, doet het in Melk
koken, en ’t afziedzel in een Blaas zynde gedaan, legt het op de zyde. Dat middel
doet den zieken veel dienst.
Anders. Kerft twe oncen Brasieltabak, zonder stelen, zeer klein; laat ze daar na in
een half pint rode Wyn koken, met een stuk Pik zo groot als een Ei. Laat het alles
verkoken tot smeersels dikte. Maakt’er een Pleister van, legt ze op de zyde, en laat
ze’er vier en twintig uren op.

Ander beproefd middel van een Italiaans Geneesheer.
Gy zult levende Kalk fyn maken. Hebbendeze daar na in Honig gemengd, zult gy’er
een pap van maken, smerendeze op een dot Hennipwerk, en legt ze op de plaats daar
de zieke de pyn gewaar wordt. Zo dra als de pap koud is, moet men ze afnemen; en
leggen’er een nieuwe op, die op de zelfde wys gemaakt is.
Anders. Om de koking en ’t zweren der vocht gemaklyk te maken, doet acht oncen
Olyvenolie in twe pond gemeen water koken. Als ’t water verkookt is, neemt’er de
Olie uit, en laat ze den zieken dikmalen innemen. Dit middel doet zachtjes afgaan.
Men moet ten dien einde een verglaasde pot gebruiken.
Anders. Doet den zieken in een Vleesnat een goede vingergreep Hoenderdrek
nemen.
Anders. Om een zieken schielyk verlichting toe te brengen, legt’er een Pleister op,
van Wynmoer gemaakt, en van Bloemenmeel. Men moet die
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[illustratie]
[Plaat 80. pag. 1467. zywurm eerst aan ’t Spinnen geraakt Moerbeyen
blad, met zywurmen zo groot, als zy gemeenlyk worden ’t huisje van een
zywurm Zywurm, die uit heeft gesponnen en op ’t veranderen in een popje
staat popje van een zywurm van achteren te zien ’t zelfde op de zyde Wyfjes
popje van voren te zien Mannetjes popje van voren te zien de dop van een
popje na dat’er ’t uiltje is uitgekomen uiltje eerst uit zyn dop gekropen
uiltje van voren te zien uiltje op de zyde te zien uiltjes, die ter voorttelinge
vergaderd zyn uiltje, dat eijeren legt kleine zywurmen, die in ’t volgend
jaar uit de eijeren komen ZYWURM. F. de Bakker fecit, 1741.]
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Pap terstond op een blad Papier smeren, en ’t ’er zo heet opleggen, als mooglyk is.
’t Is goed ze naderhand met een heet Servet te dekken, dat enige malen dik gevouwen
is.
Anders. Hebbende terstond den zieken doen Bloedlaten, zult gy hem doen nemen
een drachme Bloemen van Palmboom gestóóten, en gemengd met Klaprozenwater,
of ’t water van gezegende Distel.
Anders. Doet den zieken terstond innemen de zwaarte van twe Goude Ecus,
gestooten Mostertzaad, in een halfpint witte Wyn gemengd. Dit middel is niet goed
dan voor sterke luiden.
’t Volgende is goed voor luiden, die zwak en teder van aart zyn.
Anders. Neemt twaalf witten van Eijeren, stoot ze wel in gezegende Distelwater,
of dat van Schurftkruid, en doet den zieken dat mengsel innemen.

Zweetdrank voor ’t Zydweê.
Laat het Aderlaten en andere algemene middelen voorafgaan, laat daar na den zieken
een glas witte Wyn nemen, daar gyeen handvol Wederich, den tyd van twaalf uren,
hebt laten in trekken.
Anders. Men moet in Wyn, of andere bekwame vocht, ’t gewigt van een drachme
wit van Duivendrek smelten, en den zieken dien drank laten innemen. Dit middel is
in de Zydweê uitnemend, en voor vallen.

Geneesmiddel voor ’t Zydweê, zonder Aderlaten.
Doet een vers Ei koken, om’er de Eijerschaal van te nemen, doet daar een oortjes
gewigt Schoorsteenroet by; laat het den zieken innemen, en hy zich te bed houden.
Dit zal hem doen zweeten, en hy zal genezen zyn.
Anders. Neemt het Dojer van een raau Ei, een stuiver Brandewyn, doet’er een
vingergreep Peper, of geraspte Neutmuskaat in; stoot het onder een, neemt het in, ’t
zal doen zweeten en genezen.
Dit middel is ook goed voor alle Purperkoortzen; Kinderpokken, en andere
Pestziekten.
Anders. Laat enen nagt, in een mutsje Paryse maat witte Wyn, een Muilezels keutel
staan trekken. Laat’er den zieken twemaal over drinken, een uur, of twe na malkander.
Dit middel doet ook zweeten.
zygzel. Colatuur. Zie COLATIO in Hubners Kunstwoordenboek.
zypaden zyn zulke Paden, die benevens en gelykwydig met een groot Pad loopen,
en in den Tuinbou, zyn ’t zulke paden, die gelykwydig met het middelpad langs de
Heining, of ’t Rabat loopen.
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zywurm, noemt men een Wurm, die de Zyde voortbrengt. In ’t Latyn noemt men
hem Rombyx, of Vermis Lanificius. Dit is een soort van Rups, of lange Wurm, die
ontrent een ping dik en van plaats tot plaats met ringen, als omvangen is. Zy hebben
veertien Pooten, zes in haar voorste gedeelte, die kort zyn, acht in haar achterste
gedeelte, die langer zyn, en die na den derden ring beginnen. De twe achterste zyn
de langste. De gedaante is léélyk en slecht om aan te zien; zy is vochtig, lymig van
zelfstandigheid, gedekt met een dun Vel, dat teder is, licht breekt, bruin, of blank,
met enige vlekjes is. Zy komen in ’t voorjaar uit kleine eitjes. Men geeft ze witte
Moerbeijebladen, die eerst geplukt zyn; maar men moet zorge dragen, dat ze niet nat
zyn, als men ze haar geeft. Want die vochtigheid van buiten, zoude ze ’t Vel zacht,
en waterachtig maken, doen bersten, en sterven. Als zy haren wasdom gekregen
hebben, eten ze niet meer, en doen uit een kleine Bek, tussen de Mond en Maag
geplaatst, een soort van dikke, lymige kwyl komen, welke zy uithalen, en leiden
rondom zich, byna even gelyk de Rupsen doen. Daar na maken zy zich met dezelfde
stof een huisje, dat de grootte en gedaante van een Ei heeft, en zo groot is, als een
Duiven-ei, en somtyds geel, somtyds wit is, waar in zy zich winden, en insluiten
verscheiden dagen. Hebbende in dat huisje byna de grootte en gedaante van een Boon
gekregen, wordenze bruin-geel van kleur, en zy hebben zo weinig bewegings, dat
zy byna dood schynen. Dan noemt men ze een Popje, of Aurelia, of Chrysolis. Zo
men dit huis je niet in ’t Water gooit, om’er de Zyde af te halen, zo legt dit Popje
een grove huit af, eet door ’t huisje heen, en daar komt een fraai, wit, levendig, en
gezond Uiltje uit voort. Maar gelyk men op deze wyze, een grote menigte van Uiltjes
kan doen voor den dag komen, zo kan men ’t vermaak hebben, van die Uiltjes,
Mannetjes en Wyfjes malkander te zien liefkozen en paren, waar na’er Eijertjes
volgen, en de Beestjes sterven. De Zywurmen hebben veel Water en Olie in zich, en
weinig vluchtig zout.
Men wil, dat ze goed zyn voor drajingen in ’t Hoofd, zo men ze eerst droogt, daar
na stampt; en de Poejer op het Hoofd strooit, na dat het is geschoren.
De Zyde met zyn Huisje, dat nog niet in ’t Water is gegooid, noemt men in ’t Latyn
Sericum Crudum, raauwe Zyde in ’t Nederduits. Men moet het in tween snyden;
om’er het overschot der Zywurmen uit te halen, die’er in is gebleven. Men heeft’er
weinig Waters in; veel Olies, vluchtig zouts, en weinig Aarde.
Men houdt ze goed, om ’t Hart te versterken, ’t Bloed te zuiveren, als men ze in
Poejer inneemt. Sommigen willen, dat, zo men een kalf Moerbeijen blad voêrt, daar
na slacht, in stukken hakt, en ’t op een huis in de lucht legt, dat daar in Zywurmen
zullen groejen; maar deze gedachte vereist zekerheid. Wy zullen hier vry omstandig
van alles, wat de Zywurm raakt, spreken.

Hoe men de Zywurmen handelt, en eten geeft.
Om de Zywurmen eten te geven, en op te bren-
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gen, moet men de voorname regels, voor een dergelyk gedrag uit de kennisse van
de krachten halen, welke Maan en Zon aan dit klein Diertje mededeelen, dat zo
kostlyk is: want terwyl de Maan ze aan vier ziekten onderhevig maakt, welke haar
in een Maand van acht tot acht dagen overkomen, naar de vier verscheiden
veranderingen, welke de Maan in een Maand, van acht tot acht dagen ontfangt; te
meer, dewyl de Zon ’t vermogen heeft, om ze mild, of gierig in ’t Zyde geven te
maken; om dat, zo de Zywurm Zyde maakt, als de Zon ons met zyne grote kracht
nadert, ze Zyde in overvloed geeft; zo de zon van ons afgaat, als zy hare zyde geeft,
verminderd de Zywurm van kracht, en geeft ze zo groot een voordeel niet. Dewyl ’t
dan waarachtig is, dat dat klein Beestje zo veel met die twe Hemellichten gemeenschap
heeft, moet men ’t op zo een wyze besturen, dat het met behulp van haren invloed,
de zyde aan zynen Meester geeft.
Hierom is ’t, dat zy allen, die dat goed bestuur willen geven, voor een grondregel
zullen hebben, ze zo te handelen, dat de Eijertjes der Zywurmen zes, of zeven dagen
voor de nieuwe Maan van April uit zyn gekomen, om drie redenen.
De eerste is, op dat de ziekte de Wurmen overkome op den dag van elk quartier
Maans, en ze door dat middel te eer verlost worden.
De twede is, dat, dewyl de Zywurm zyne zyde in zes, of zeven weken moet geven,
’t geen ze zekerlyk zal doen, zo ze gekweekt, en opgebragt wordt, gelyk ik naderhand
zeggen zal, als de Wurmen op gezegden tyd voor den dag komen, ’t gebeuren zal,
dat zy in zes, of zeven weken daar na, de zyde zullen geven, als de volgende Maan
op haar krachtigste is; ’t geen ’t eerste kwartier, of ’t begin van de volle Maan zal
zyn.
De derde is, dat, zo de Eijertjes in dien tyd uitkomen, de zon nog op zyn krachtigste
is, alzo zy nog nadert, als de Zywurm zyne zyde geven zal.
Zie daar fraje bedenkingen, zo men maar op den tyd, als men ze wil laten uitkomen,
de kost voor de Wurmen kan vinden; en dewyl men Provincien in Vrankryk vindt,
welker ene kouder, dan die der andere zyn; of dat de witte Moerbei wegens koude
nog gene bladen heeft, als men de Eijertjes zoude laten uitkomen; moet kunst het
gebrek der nature vervullen, en deze de Luchtstreken van de Provincien van Vrankryk,
in ’t vermogen gelyk maken, om daar een goede menigte zyde te hebben.
De kunst, waar van men zich bedienen moet, is, dat men een kleine menigte van
jonge, witte Moerbeijen hebben moet, of wel zulke, die dit kunnen hebben, zullen
Hoven van jonge Moerbeijen maken te hebben op een verheven en hoge plaats, daar
de zon van ’t oosten en zuiden sterk steekt; ’t geen ’t blad van die kleine Boomen
tien, of twaalf dagen voor de grote Moerbeijen doet uitkomen. Dit leert ons de
ondervinding, en deze hebbende, zult gy’er uwe Wurmen maar eens daags van voeren,
tot dat uwe Boomen verder geschoten zyn; wanneer gy ze handelen zult, gelyk wy
daar na zullen zeggen.
Zo uwe Zywurmen drie, of vier dagen eer uitgekomen waren, als uwe
Moerbeijenbóómen bladen hadden; geeft ze dan enige weinige bladen van Salade,
of Bramen, of waagt een gans jaar deur een Moerbei, of twe van den tweden
ouderdom, welke is van zes tot twaalf jaren. Zo gy een menigte van Wurmen hebt
de kost te geven, en zo gy’er weinigen van dat soort hebt, moet gy andere Moerbeijen
boomen nemen, die jonger zyn, aan welker voet gy daaglyks warm Water zult gieten,
tot dat het blad is uitgekomen; en’er alle de bladen hebbende afgeplukt, zult gy hem
afznyden; en aan den voet van beide, enige dagen aan een, gieten koud Water, en
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door dit middel, zal de weinige kragt, die’er in over is, nieuwe wortelen, en spruiten
doen schieten; en zo dra gy tot den herfst zyt gekomen, en ziet, dat de Wortel, waarop
gy hebt warm Water gegoten, dood is, of weinig kracht heeft, zult gy hem afhakken,
en laten de nieuwe Scheuten blyven, welke ze voort zullen hebben gebragt, en op
deze wyze zult gy bladen hebben, om in ’t begin bladen voor uwe Wurmen te hebben;
en daar mede zult gy uwe Boomen bewaren. Of gy zult ze laten ontwortelen, drie
voeten in ’t ronde, en zo diep, dat gy de ganse Wortel zult hebben ontdekt, en zy
gans te zien is; daar na zult gy ze met levende Kalk dekken, en doen’er de Aarde
weder over, die gy van de Wortel van uwe Boomen hebt genomen. Dit den tyd van
acht dagen gedaan hebbende, zult gy ze met koud Water eens daags besproejen, en
zo dra, als gy ziet, dat de knoppen uwer Moerbeijenboomen zwellen, moet men zorge
dragen, dat men ze ’s avonds dekt met een dekkleed, om ze voor de vorst te bewaren.
Even eens zult gy doen, als ’t sneeuwt, en gy zult ze gedekt houden, zo lang als ’t
sneeuwt. Deze uitvinding gaat wis; ’t is ook waar, dat gy uwe Moerbeijenbóómen
zult verliezen; maar om beter te doen, neemt het groen, dat onder den bast is, en
schilt het van het hout der takken uwer Moerbeijen, en hakt ze klein, en geeft’er van
aan uwe Wurmen; zo is ’t zeker, dat gy ze door dat middel in ’t leven zult houden,
tot dat de kleine Moerbeijenboomen hunne bladen hebbende uitgegeven, gy de
vertraging der bladen zult te hulpe komen, die op enige koude plaatzen zyn.

Om de Zywurmen te doen uit de Eijeren komen, welke gy zult doen komen
uit Languedoc.
Zo gy gene Eijeren hebt, die hier geteeld zyn, doet ze komen uit Provence, of
Languedoc, om dat ze beter met de Luchtstreek van Vrankryk, dan die van Spanje
overeenkomt. Gy zult ze naar de menigte der Wurmen, welke gy zoekt te houden,
by oncen verdeelen, of van twe tot twe oncen, welke gy in Lywaat zult winden, daar
Kottoen in is. Gy zult ze over dag by u in de zak dragen, en Meisjes en Vrouwen in
den Boezem, en des nachts in uwe Bedden. Dit gult gy drie dagen aan een doen,
zonder na uwe Eijertjes te kyken, om ze niet te laten verdrogen, of verkleumen.
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Gy zult ze den derden dag gaan zien, en zo’er nog gene Eijertjes zyn uitgekomen,
zult gy nog blyven voortgaan, gelyk gy daar gezien hebt, gedurende twe, of drie
dagen, binnen welke gy ongetwyfeld Eijertjes zult zien uitkomen. Gy zult ze niet
van de Eijertjes nemen, maar gy zult het gantse Lywaat, daar gy ze zult uitgedaan
hebben, in een kleine houten Doos doen; zo gy’er geen hebt, zult gy’er een papier
over heen leggen, zo groot als uwe Doos, en geprikt, en klein afgesneden; en legt
over het papier Moerbeijenbladen heen, die zacht zyn, en zo gy ze niet hebt, ’t voetzel,
waar van we boven hebben gesproken.

Hoe men de Wurmen moet opbrengen, die zich ontsluiten.
Zo dra als gy uwe Wurmen door ’t papier ziet uitkomen, en op het blad komen, zult
gy ze’er zachtjes aflichten met haar Moerbeijen bladen, en leggenze in andere Doozen.
Na dat gy’er de Wurmen hebt afgehaalt, die uit zyn gekomen; zult gy uwe Doos
sluiten, daar ’t overige van de Eijertjes in is; en gy zult ze doen, tussen twe
hoofdkussen, welke gy te voren zult hebben heet gemaakt, en leggen onder ’t deken
van uw Bed, en vervolgens moet gy uwe Eijeren twe, of driemaal daags gaan zien,
en nemen’er de uitgekomen Wurmen af, naar mate, dat ze uitkomen, doende daar
na uwe Doos sluiten, met de Oorkussens onder de Dekens hebbende te voren die
Kussens laten heet worden.
Gy zult de uitgekomen Eijertjes, elk op zichzelve, in verscheiden Doozen doen;
en by gebrek van Doozen, op Papier, Kaart, of kleine Plankjes; ’t geen daaglyks
uitkomt, zult gy zorge dragen, dat gy dag voor dag van den andere scheidt, zonder
ze met den andere te verwarren. Gy zult ze warmtjes houden, op dat men den tyd
wetende, in welke de ziekte, of doofheid haar overkomt, gy de toevallen en
ongemakken verhoede, dle haar overkomen.
Wy hebben reeds gezegd, dat, zo men gene Moerbeijenbladen had, wanneer men
de Wurmtjes gaarne zag uitkomen, dat groen vliesje, dat onder de Schors der scheuten,
en kleine Takken der Moerbeijenboomen is, zeer klein gehakt, en aan de kleine
Wurmen gegeven, haar zo lang tot voedsel kan dienen, tot dat de Moerbeijenboom
zyn blad heeft geschoten. Dit heeft ons de ondervinding geleerd, en de rede heeft het
ons ingeboezemd; en men heeft geweten, dat dat teder vliesje onder de Schors van
den Moerbeijenboom, niets anders is, dan ’t Sap van den Moerbeijenboom, en ’t Sap,
’t welk de Zywurm tot zyn voedsel zoekt, in de bladen van de Moerbeijen: want als
het blad maar een weinig droog en verflenst is, zal ’t de Zywurm niet eten, en doet’er
niet dan overloopen.
Laat ons tans de hoedanigheden zeggen, welke de Moerbeijenbladen moeten
hebben, om met voordeel aan de Zywurmen van elken ouderdom gegeven te worden.

Hoedanigheden, welke de Moerbeijenbladen moeten hebben, om goed en
bekwaam te zyn tot voedzel van de Zywurmen.
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Men heeft drie soorten van Moerbeijenbladen; te weten, die der zwarte
Moerbeijenboomen; die der witte Moerbeijenboomen, die kleine rode Moerbeitjes
dragen, en het blad der witte Moerbeijenboomen, die witte Moerbeijen voortbrengen.
’t Blad van den witten Moerbeijenboom, die witte Moerbeijen draagt, is ’t blad,
daar de Zywurm het meeste werk van maakt, en die een volmaakt schoone en
luisterryke Zyde voortbrengt, en by gebrek daar van, is ’t ander blad van de witte
Moerbeijenboom, welke rode Moerbeijen draagt, zeer goed; en by gebrek van die
twe, is dat van de zwarte Moerbeijenboom, dat een rond breed blad is, dat een weinig
ruw, en wat dikker dan de twe anderen, is niet kwaad.
Zo gy bladen genoeg hebt, van een zelfde soort van Moerbeijen, om uwe Wurmen
de kost te geven, geeft ze ’t voedsel van de byzondere soorten van Moerbeijenbladen,
niet deur malkander: maar geeft ze de kost van een soort van bladen, zo gy kunt; en
vooral wagt u, van ze te geven de bladen van witte Moerbeijen, zo gy ze te voren de
bladen van zwarte Moerbeijen hebt gegeven: om dat de witte malser, dan de zwarte
zynde, de Zywurm daar van meer eten zoude, als behoorde, en door dit middel zoude
ze bersten, of glimmend worden. Maar, zo gy ze in 't begin bladen van witte
Moerbeijenboomen hebt gegeven, en niet genoeg hebt, om ze ’t uit te houden, geeft
ze dan vervolgens de bladen van zwarte Moerbeijenboomen tot het einde toe.

Hoe men de Zywurmen in elken ouderdom handelt.
In den eersten ouderdom van de Zywurmen, welke de dag van ’t uitkomen is, tot aan
haar eerste ziekte, geeft ze kleine spruitjes, en de tederste blaadjes des
Moerbeijenbooms.
In den tweden, derden, tot de vierden ouderdom toe, die onderscheiden en bekend
zyn, door de twede, derde, vierde ziekte, geeft haar in elken ouderdom, de tederste
bladen van uwe Moerbeijenboomen, gelyk in den eersten.
De Wurmen uit de vierde ziekte voortgekomen, tot dat ze Zyde geven, hebben
sterke, en gevoede bladen van noden, en gene scheuten, van onderen noch van boven;
van de takken, niet meer, dan van de spruiten van een andere plaats van den
Moerbeijenboom, schoon ’t blad daar van breed zy; om dat het blad mals zynde, ’t
voedsel daar van zo aangenaam is, dat ze daar meer van eten, en bersten, of glimmend
worden, en op deze wyze zyn ze hun een vergif.
Men moet derhalven ’t plukken der bladen schikken, om dat te ontgaan.

Hoe men ’t blad moet plukken.
Begint elken dag, alle de scheuten van om laag te
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plukken, welke aan elke uwer Moerbeijenboomen komen; zonder andere plaatzen
te raken; en als de jonge takken om laag zyn afgeplukt, neemt dan de toppen der
scheuten rondom den Moerbeijenboom; daar na zult gy den enen na den anderen
Boom afplukken, als het blad omlaag, of de spruiten zullen hebben gefeild tot het
midden van elken Boom.
Dit gedaan zynde, zult gy ’t overige van ’t blad der Moerbeijenboomen, de ene
na de andere plukken, dag voor dag, naar dat menze van noden heeft. Men moet de
bladen van de onderste bewaren, om ze aan de Wurmen te geven, als zy staan te
klimmen, om hunne Zyde te maken: geeft acht, dat gy gene bladen der Moerbei op
den morgen plukt, daar de daau op is gevallen.

Van den tyd, die men waar moet nemen om de bladen te plukken.
Als men enige dagen donker en met Wolken ziet gedekt, en’er schyn van regen is,
zo doet de bladen voor twe dagen plukken; en gy zult ze op een hoge, heldere en
luchtige plaats leggen, of op ene andere plaats, mits dat ze niet vochtig zy; en
plukkende het blad in een schoon helder weder, moet men ’t leggen in een lage plaats
in een Kelder, zo gy’er een hebt, daar geen kwade lucht in is, maar zet ze niet in een
Kelder, om dat ze te vochtig zynde, ’t blad die vocht behoudt; Zo men niet te min
genoodzaakt is, ze in een Kelder te leggen; zo legt ze een uur, of een half in de lucht
eer gy ze zult geven aan hem, die de Wurmen zal de kost geven.

Aanmerking op de bladen van Klimop.
Het blad dat tegen de Klimop aan is, is een vergift voor de Zywurmen; dus moet men
toezien en beletten, dat dat Kruid zich niet vastmake aan de Moerbeijenboom.
Als men de bladen plukt, moet men niets gehandelt hebben, dat een reuk heeft,
waar van men naderhand spreken zal, en die met de Zywurm strydig is; en om ’t blad
wel te plukken, gelyk te voren gezegd is, is ’t nodig, dat hy, die ’t plukt, of zal doen
plukken, ’t zelfde verstand heeft om Zywurmen op te brengen, als hy, die ze zal
besturen; en dus de Zywurm zynde uitgekomen, en ’t voedsel gevonden, moet men
een bekwame plaats zoeken om ze te plaatzen.

Van de plaats, die men aan de Zywurmen geven moet.
Men zal de plaats, welke men ze geven zal, naar de luchtstreek kiezen, om dat men
ze in de landen, daar ’t zeer heet is, in een lage plaats moet zetten, en in een koude
luchtstreek, en door gans Vrankryk op kamers van de eerste en twede verdieping,
die wel gesloten zyn, waar van de gaten en scheuren zyn toegestopt, op datze van
regen, wind en koude geen ongemak lyden, en Rotten en ander ongedierte ze niet
opeten.

M. Noel Chomel, Huishoudelyk woordboek

De kamers, daar de Zywurmen ’t meeste behagen in scheppen, zyn de Vertrekken
van de eerste en twede verdieping, die negen, of tien voeten hoog zyn; en niet in
lange Galderyen, die niet goed zyn, dan voor heete landen; men moet acht geven,
dat’er geen stank is, of enige sterke geur, maar zy moeten van ’t Oosten en ’t Zuiden
licht hebben, zo men ’t doen kan.
Alzo de Zywurmen nog klein zyn, moet men ze in kleine wel heete Kabinetten,
of elders plaatzen, mits dat de plaats niet koud zy, en zo ze ’t daar en tegen was, zoud
gy ze kunnen matig warm maken met kolen in een aarden pot, of in een groot konfoort,
of in iet anders.
De vocht, de koude en de uiterste hitte zyn hun kwaad, gelyk ook alle plaatsen in
kas van nood, ’t zy ze hoog, of laag zyn, die vry zyn van die hoedanigheden, zyn
hun goed.
Als de Zywurmen nog klein zyn, moet men hunne kamers gesloten houden, en ze
zo weinig lucht geven, als mooglyk is; en als zy de derde ziekte hebben deurgestaan,
tot datze Zyde spinnen, kunt gy ze lucht geven, naar mate dat de hitte groot is.

Winden, die de Zywurmen kwaad doen.
De Noordewind is haar zeer kwaad, zo dat men wel moet letten, wat wind het zy,
als men ze lucht geeft.
De Zuide wind is haar heel goed; evenwel moeten de vensters van ’t Vertrek, waar
in de Zywurmen zyn, aan dien kant niet gedurig open blyven; maar alleen, als’er een
grote hitte zal zyn, en ’t weder helder en klaar is. De grote hitte van den dag over
zynde, zult gy ze open zetten, en latenze een uur, twe, of drie open. Dus zult gy te
werk gaan als gy zult oordeelen, dat de Kamer daar uwe Wurmen zullen zyn, van
een broejende en kwade lucht vol zyn, ter oorzake van de warmte van uwe Wurmen.
De Wurmen dus zynde geplaatst om ze wel te voeden, en op te brengen, moet men
’t volgend bestuur houden.

Hoe men de Zywurmen handelt om ze wel op te brengen, en de kost te geven.
Van dat de Zywurmen uitkomen, tot hare eerste ziekte toe, moet gy maken, dat het
Moerbeijen-blad niet worde dan geplukt, als gy ’t geven zult; en van de éérste ziekte
af, tot datze hunne zyde geven, geeft haar geen blad, dat op den enen dag niet is
geplukt voor den anderen. Gy zultze van de bladen, dus gehoedanigd, blyven geven
van den dag, dat de Zywurmen zyn uitgekomen, tot de eerste ziekte toe, wanneer gy
ze eenmaal daags zult geven ontrent den middag. De sterkste van hare ziekten, zal
haar overkomen zes, of zeven dagen, na datze zyn uitgekomen. Zo ze sterk zyn en
van goed ras, zal deze ziekte niet boven de
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twe, of drie dagen duren; gy zult ze kennen, als gy ziet, dat het eind van hunne bek
begint wit te worden, en ’t hoofd wat te zwellen, ’t geen men van naby moet bezien.

Wat het zy een Wurm en fraize, of die helder wordt.
Op dat men wete, wat het zy een wurm en fraize, of die helder wordt, wil dit zeggen,
dat de Zywurm in den staat van ryp worden zy, dat is, van koken, verteren en zich
kwyt maken, alle de vuiligheden welkeze te voren heeft vergadert; en van in zyn
lighaam de Zydestof te maken; en om dat te toonen, scheurt een Zywurm op den tyd,
als hy in zyne vierde ziekte gaat, al is hy groot en vol, aan stukken zo zult gy van
binnen niet zien, dan ’t groen van de Moerbei dat niet gekookt is; en zo gy de Wurm
aan stuk scheurt als hy klaar is, zult gy de Zyde stof gemaakt zien, gelyk de stof van
een helder geel, dat doorluchtig, lymerig en taai is.

Hoe men met de Zywurmen handelen moet, die en fraize, of helder zyn.
Ais de Zywurmen helder zyn, blyven de sterke vier, of vyf dagen, de zwakke acht,
eer zy hunne Zyde geven; geeftze dan hunne bladen van ’t een tot het ander uur;
want in dien tyd zynze onverzaadbaar, om datze in den staat van volmaakte
gezondheid zyn, en in ’t sterkste van hunne natuurlyke hitte, verterende veel, en
verkeerende al ’t fynste van ’t geen ze verteren in Zyde. Men zal lichtlyk, uit het
geen ik kom te zeggen van hare gretigheid in ’t eten in dien tyd oordeelen, dat het
niet kwalyk te passe komt, dat men in Languedok, Provence, en ’t Graafschap
Avignon, de Zywurmen dan Maignans noemt, ’t geen een woord is uit het Italiaans
herkomstig, en ’t geen een woord is uit het Italiaans herkomstig, en ’t geen betekent
Eters, om dat het nodig is, datze ’t blad ’s morgens, ’s avonds en ten allen tyde
hebben. Hier moet men zich naar schikken, zo men voordeel van die kleine diertjes
wil halen.
Let wel. I. Men moet de grote Wurmen met de kleinder niet verwarren, die op
verscheiden dagen zyn voortgekomen; om dat zo men ze onder een vermengde, het
gebeuren zoude, dat men grote konde hebben, die vry gezond waren, en kleine die
ziek waren, of grote zieken en kleine gezonden, ’t geen maken zoude, dat men haar
gene bladen zoude geven, naar de levenswys, waar van we gesproken hebben. Zie
daar waarom, als zy uitkomen, men ze moet van dag tot dag plaatzen, en zonder
verwarring.
II. De Levenswys moet niet naaukeurig worden waargenomen op de plaats van
de Zywurm, dan wanneer ze in gezondheid, en ziek zyn. Gy kunt de regel wel
waarnemen van ze het blad zo dikmaal te geven, als ik gezegd heb; maar in zo grote
menigte niet, dan of ze gezond waren; men moet ze haar alleen zeer helder geven.
III. Als de Zywurmen nog jong zyn, tot dat hunne eerste ziekte voorby is, willen
ze een weinig gesloten worden gehouden, en de bladen die boven over de Wurmen
heen leggen, moeten malkander raken. Maar men moet de Wurmen, noch ’t blad,
waar op ze zullen zyn, op malkander leggen, om dat men ze bladen gevende, gy hun,
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die ouder zyn, en die ziekte deur zyn, ’t eten beletten zult; zy helderen op naar de
mate, dat ze groot worden.
IV. Als zy helder worden, houdt ze zuiver, anders zal de grote hitte met de vocht,
die daar in is, haar doen rotten, om dat de hitte en vocht de oorzaken en beginzelen
van hunne bedervinge zyn.

Rooken, dat voor Zywurmen goed is, als ’t regenachtig weder is.
Zo uwe Wurmen doof en dof zyn, onthoudtze hunne gewone kost, geeftze weinige
bladen, en eer gy ze hun geeft berookt ze met Wierook, dat gy op kolen zult gojen
in een Konfoort, ’t geen gy in de Kamer zult laten.
In dezen tyd zyn de Wierooken haar nodiger dan ’t voedzel. De rook der Wyn, of
van sterke Wynazyn is haar zeer goed. Men moet een steen gloejend maken, en’er
daarna Wyn, of Wynazyn op gieten. Zy zyn hun voornamentlyk noodig en voordeelig,
als zy hunne Zyde zullen geven; want die reuk geeft haar moed en kracht om te
klimmen.
Allerleije soorten van goede reuken, ten zy ze zeer sterk waren, gelyk Muskus, en
alle soorten van Speceryen, maar zachte, als Thym, Lavendel, Romarin, Venkel en
andere van dergelyken aart, zyn haar zeer goed, en de kwade reuk is haar een pest.
Geen andere Vrou, dan zulke, die gewoon zyn Zywormen te fokken, moeten in ’t
vertrek komen, daar ze in zyn, vooral in den tyd, als zy hare Stonden hebben: want
dan is haar gezicht een Basilisk.
Als gy zult willen ’t onderste van uwe Wurmen weggojen, ontneemt het haar niet
als zy ziek zyn, maar in tegendeel, als zy gezond zyn, en hare ziekte haar aantast:
want anders zult gy ze veel ongelyk vergen.
Men moet voor regel hebben, dat men ze zo zuiver houdt, als men kan, vooral, zo
ze de vierde ziekte zyn deurgeworsteld, in welken tyd ze een groot bed maken.

Ziekte van een Zywurm, en haar geneesmiddel.
Als de eerste ziekte, of doofheid over is, en zy gekomen zyn tot de twede, zo geeft
ze een blad twemaal daags in kleine menigte, en alleen ’s morgens en ’s avonds. Gy
zult weten dat ze van d’eerste ziekte genezen zyn, als ze slinken, en hunne Bek slap
wordt. In dezen staat zyn ze vier, of vyf dagen op zyn langste, en gy zult weten dat
ze komen. of vallen in de twede, als hun ’t hoofd dik wordt.
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Als de twede ziekte over is, en ze in de derde zyn gevallen, geeft haar veel van de
bladen twemaal daags, ’s morgens en ’s avonds. Men noemt deze twede ziekte Mûë,
beweegziekte, om dat de Zywurm van de twede genezen wordende, ’t vel van zyn
hoofd beweegt, en het huitje aan ’t hoofd rimpelt, en als zy valt in de derde, worden
’t Hoofd, en Póóten, hun gezwollen.
Als de derde ziekte over is, en men komt tot de vierde, moetmen ze bladen geven
driemaal op enen dag, ’s morgens, ’s middags, en ’s avonds. Deze derde ziekte noemt
men ook Mûë, of beweegziekte, om dat de Zywurm, als zy geneest beweegt en aflegt
’t vel van ’t hooft, en kwytraakt het vel van den Buik, en Póóten, en blyft met een
gekronkeld vel aan ’t hoofd, met een staart, die wyd en uitgezet is; en vallende in de
vierde, blyft het gans lighaam gezwollen. De vierde ziekte over zynde, tot dat ze
helder worden, ’t geen binnen vier, of zes dagen daar na geschieden zal, zo zy krachtig
zyn; en zo ze zwak zyn, acht, of tien daar aan; geeft ze bladen viermaal op een dag,
’s morgens vroeg, ten tien uren ’s morgens, ten drie uren na de middag, en zeven, of
acht uren ’s avonds. Deze vierde ziekte hiet alleen eigentlyk beweegziekte Mûë, om
dat de Wurm ’t vel van zyn ganse lyf afstroopt, hebbende ’t hoofd en lighaam
verschrompeld, en de staart breed, en

Zywurmen die glimmen, en de middelen daar voor.
Legt alle de Wurmen, die glimmen van de andere alleen. Doet ze vasten en berookt
ze. Deze zyn de twe middelen van hare genezing.

Zywurmen, die geel en gezwollen zyn.
Men gooit deurgaans de gele en gezwollen Wurmen weg, met die bersten; om dat’er
geen hoop van herstellinge is, midlerwyl raad ik u ’t volgend middel in ’t werk te
stellen.

Geneesmiddelen tegen de geelheid van de Zywurmen.
Zo uwe Wurmen geel worden, of een leelyke kleur krygen, om een mist, die’er ’s
morgens over is gekomen, en haar geheel kwaad is, of door enige andere oorzaak,
zo berookt ze ten eerste met Thym, welke gy op kolen zult gojen in een Konfoort.
Dit is een byzonder middel, dat voor de geluw uitnemend is, geeft ze gene bladen,
en opent de Vensters een uur daar na, niet die, welke aan de windkant zyn, en gy
zult uwe Wurmen zien ontwaken, en nieuwe krachten krygen. Sluit de Vensters een
kwartier uurs daar na, en geeft ze bladen met matigheid, niet gelyk gy gewoon zyt.
Laat ze een uur vier vyf in dien staat, zonder ze iet meer te geven, en gy zult uwe
gele en kwalyk gekleurde Wurmen zien veranderd, zich meer herstellen, en levendig
van kleur worden.
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’t Geen aan de Zywurmen kwaad doet.
Wacht u voor alle zoort van Olie, en daar zy in uwe handen, of op uw blad, of op de
Wurmen, of op de Tafel, of Zolder niet, waar op gy de handen zult gewassen hebben,
eer gy ’t blad en de Wurmen handelt. Handelt, noch eet Uijen, Look, of Saffraan.
Als gy dit in acht neemt zullen uwe Wurmen in Vrankryk vry wel gehandeld worden,
en tot volmaking van deze behandling, zal’er niet overblyven, dan middel te vinden,
om de Eijertjes der Zywurm te doen overblyven, zonder dat men hoeft daarom te
gaan in vreemde Landen bedelen.

Rakken der Zywurmen, als zy hunne zyde willen maken.
Na dat men de Zywurmen heeft opgebragt, tot dat ze gereed zyn om hunne Zyde te
maken, zult gy uwe Rakken toestellen; of te voren zo ’t u goeddunkt, in ’t Vertrek,
’t geen gy daar toe bekwaamst en gemaklykst vindt, gelyk ik hier boven gezegd heb.
Gy zult elk Rak van vier staken maken, die sterk en regt zyn, welke gy op de Zolder
omlaag zult vastzetten, en vastmaken aan de Zolder boven, terwyl de ene van de
andere zo wyd af is, dat men daar op in ryen kan zetten, en leggen drie plankjes, en
voor de langte van de wydte van zes voeten, of naar dat het gemak het medebrengt.
Op dit Rak zult gy vier, of vyf verdiepingen, de ene boven de andere maken, van
de wydte die men nodig heeft om daar op drie planken te maken, die ter hoogte, de
ene van de andere af zyn, een Konings voet.
Na dat gy uwe Rakken, of verdiepingen toegesteld hebt, zult gy ze beleggen met
Berkenboon, of Hey, Genist, met Wyngaartranken, Paardebloemen, zo gy ze hebt,
om dat de Zywurmen, daar veel vermaak in hebben, maar de minste is de Berkenboon.

Op wat wyze men de Rakken moet beleggen.
De wyzen waar op men ze belegt, is takjes te nemen, of handvollen van takken, waar
van we te voren gesproken hebben, een weinig hooger dan de verdiepingen; op dat
men ze daar in leggende, zy zich wat krommen om bogen te maken.
De Bogen zullen dwers over de Plank zyn, van den enen tot den anderen kant;
voegende de ene boog tegen de andere, en openende ontrent een voet, zult gy den
kant van uwe verdiepingen van Takken, of Paardebloemen maken, om dat de Zywurm
daar veel mede op heeft.
Maar men moet aanmerken, dat, eer men de Plankjes aan de Rakken vast maakt,
men ze te voren enige dagen in de zon moet hebben gelegd, en gevreven met Venkel,
gelyk ook de Hey, die zo droog is in de zon geworden, dat de Most’er van zelf afvalt,
en men moet ze gans warm in de Rakken leggen, gelyk ook de Paardebloemen, of
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’t Hondsgras, en ander Heestergewas, of Stroo, dat gy daar in zult leggen, om dat,
zo’er de minste vocht in was, gevoegd by de grote warmte der Zywurm, zoude dit
veel kwaad doen.
Dit gedaan zynde, zult gy uwe Wurmen in die holletjes heel helder plaatzen, omdat,
zo ze daar benaaud in waren, behalven dat de hitte haar zoude schaden, gelyk ik heb
gezegd, zullen zy al klimmende zich met haar tween, of drien by een begeven, om
een dubbelt huisje, of tonnetje te maken, dat den Meester niet veel voordeels zoude
geven.

Middel om luije Wurmen op te wekken, tot het geven van Zyde.
Enige dagen na dat gy ze in de holletjes hebt gedaan, en de tyd gekomen is van Zyde
te geven, ’t geen gy zult kunnen zien, zo zy niet dan een klein bruin groen by ’t hoofd,
op de wyze van een ring hebben, welke ze zich zullen kwytmaken eer ze Zyde geven,
en als ’t overige van ’t lighaam helder is, en niet glimmend, anders zyn zy dood; en
de Pooten en Buik helder, en als deurluchtig zyn. Zo gy ziet, dat ze traag zyn om te
klimmen en Zyde te geven, neemt de laag der verdiepinge weg, waar op ze zullen
zyn; en eer gy ze daar weder op legt, handelt ze, en besproeitze lichtjes en zachtjes,
zo dat ze niet te veel vocht hebben, met enige goede Wynazyn, of hebt gy
Venkelkruid, of Lavendel, of Thym, besmeer’er die verdiepingen mede, en gy zult
zien, dat uwe Wurmen wel haaft iverig om te klimmen zullen wezen.

Twe soorten van Wurmen, en de verscheidenheid hunner verblyven.
Men heeft twe soorten van Zywurmen, de ene zyn lang, en de andere kort; de lange
zyn bekwaam om de boogjes te beklimmen, en die kort zyn kunnen niet klauteren,
om dat de Pooten kort zynde, zy terstond nedervallen. Zo dat men de korte van de
andere moet scheiden, en ze alleen leggen op een Plank, of verdieping, die niet is
met Rys belegd, en gy zult daar op kleine bosjes, wissen, of ruikers leggen, gemaakt
van Hondsgras, dat niet te zeer in een geperst is, op dat de Wurmen plaats hebben
om hunne huisjes te maken; en gy zult zien, dat uwe korte Wurmen daar terstond
zullen heen loopen, en hun klein werk verrichten.

Middel om te beletten, dat de Uiltjes het tonnetje, of huisje niet deureten.
Als uwe Wurmen hunne huisjes zullen hebben gebreid, welkeze in vier dagen zullen
maken, neemt dan de takken en de holletjes, binnen den tyd van vier, of vyf dagen
daar aan weg, en wagt niet na den twintigsten dag, welke de huisjes geheel kunnen
blyven, eer het Uiltje daar uit komt, om twe redenen.
De eerste is, op dat gy zoud hebben tyds genoeg, om de Zyde van uwe huisjes te
halen, zonder dat gy ze in de Zon, of Oven hoeft te leggen, om te maken, dat het
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Uiltje niet uitkomt; zo gy terstond uwe huisjes afneemt, om de Zyde te laten afwinden,
zult gy een frajer Zyde hebben, die meer glans heeft, en sterker is, dan anders.
De twede is, dat, zo gy twaalf, of vyftien dagen wagt, eer gy Zyde windt, en om
de Uil te doen sterven, die daar in is, zal hy het huisje van binnen zo aanstuk arbeiden,
dat men daar na de Zyde afwindende, de draad terstond op ’t tonnetje, aan den kant
daar ’t Uiltje heeft geknaauwd, zal breken, en dus zal ’t overige van uw huisje niets
deugen, dan om Filosel, of Fleuret te maken.
Zo gy geen gelegenheid hebt om uwe Zyde te doen winden binnen gezegden tyd,
of zo gy een grote menigte van huisjes hebt, zo doet de Uiltjes sterven, die in uwe
huisjes zitten, of in de Zon, of in den Oven.

Om de Uiltjes in de zon en oven te doen sterven.
’t Middel omze in de Zon te doen sterven is, dat men ze, zo dra men ze heeft van de
Rakken genomen, den eersten dag, dat het een schoone heldere brandende Zonneschyn
is, de tonnetjes in de heete Zon op een Laken legt van den anderen af, den tyd van
twe, of drie uren, en in deze hitte zult gy ze met het Laken bedekken, en leggenze in
een vochtige plaats; dit moet men drie, of vier dagen aan een doen, zo ’t heldere en
brandende Zonneschyn is; maar anders niet.
En om ze in den Oven te doen sterven, zo legt uwe huisjes in een zuivere Zak, en
bedektze met een Laken, en een uur na dat men ’t brood heeft uit den Oven gehaald,
als de hitte niet zeer hevig is, zult gy uwe tonnetjes in den Oven steken, en ze den
tyd van drie, of vier uren daar in laten.

Om de zyde van allerleije soorten van huisjes te winden.
Gy zult op een Fornuis een Ketel met zuiver water zetten, dat gy zult zo warm maken,
dat het water in ’t midden begint te paarlen, en als een wit schuim op te brengen; ’t
geen het doen zal, als ’t zal koken; dan zult gy uwe huisjes’er ingojen, welke gy zult
roeren met een kleine Bezem, of Schrobber; en zo zy’er niet gemaklyk af willen
gaan, zult gy uw vuur vermeerderen, en als zy beginnen te lossen, zult gy ’t vuur
verminderen.
Als de tonnetjes afwinden, zal haar draadje aan die Schrobber, of Bezem blyven
hangen, welke gy zult met de vinger uithalen, ter lengte van een arm, of meer, tot
dat het grofste van ’t huisje is afgeloopen, ’t geen gy zult afsnyden, en op zich zelve
doen, houdende altyd in ene hand alle de strengen van uwe tonnetjes by een, en
vergaderd tot een draad; en vervolgens zult gy zo vele strengen van de tonnetjes
nemen, als vereist worden om de Zyde te maken, die men spinnen wil. Zy gy wilt
Organcin maken, moet gy nemen de strengen
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van zes tonnetjes; zo gy Veronne wilt hebben, moet gy twaalf, of vyftien draden
hebben, en ze hebbende vereenigd tot enen draad, zult gy ze eerst deur een ring
steken, van Yzerdraad gemaakt, geschikt om de draden in ryen te zetten, en die vast
tegen ’t vooreind van een stuk hout staat, dat overdwers op de Bank voor de Klos is,
welke men de Bobiniere noemt, om dat op ’t hoogste van dat stuk, in een kleine
tussenwydte, welke men daar vindt, men twe Bobynen vast maakt, die twe goede
vingeren breed, de ene van de andere afstaan. Van deze Ring zult gy uwen Draad
halen, en kruissense over de twe Bobynen, die niet vast zyn, dan om de Zyde te
twynen. Van de Bobynen zult gy een draad om hoog doen gaan, in ene ring, die in
’t midden van een stok vast is, en die komt en gaat, naar de beweging van het Wiel,
Lancette geheten, dwers gezet onder ’t Rad, en van dien Ring zult gy den draad
brengen, en vast maken op het Rad, ’t geen gy gedurig zult doen drajen; tot dat uwe
Zyde streng gemaakt is.
Gy moet aanmerken, dat naar het getal der strengen van de huisjes, welke gy zult
hebben genomen, om uwen draad te maken, gy met die zelfde menigte van huisjes,
tot uwen draad zult voortgaan, en gedurig een gelyk getal van behouden; als enigen
geheel af zyn geloopen, of haar draadje is gebroken, ’t geen men aan de beweging
der huisjes ziet, als het volmaakt getal zich niet beweegt; en gy zult dit blyven doen,
tot dat uwe streng af is.
Als men de Zyde afhaalt, zult gy ’t Water, dat gy in een Ketel houdt, daar gy die
huisjes in zult doen, om de Zyde af te halen, zo zuiver houden, als gy kunt, en daar
met een Schuimspaan de Wurmen uithalen, die van hunne Zyde beroofd zyn, welke
gy zult weggojen, en van Water zo menigmalen veranderen, als het vuil is geworden.

Van de krachten en eigenschappen, van ’t water der ketel, daar men de
Zytonnetjes uit heeft gehaald.
Dit Water is uitnemend, om alle eerstgemaakte Vlekken weg te nemen, zo het heet
zynde, men daar ’t Laken in steekt, of enige andere gevlekte Soffe, en men het slaat
en vryft in ’t zelfde Water.
’t Heeft nog ene uitnemender kracht, dat is, dat het goed is voor allerleije soorten
van pynen, die aan de Beenen komen; en als gy daar van gebruiken wilt, en ’t niet
had, dewyl men dit water, om dat het stinkend wordt, niet kan bewaren; zo neemt
als gy zware pyn had, Filoselle, of deurgegeten tonnetjes, of vuile Filoselle, die nog
niet is gereed; en ’t geen overblyft van de Zyde, die men afgehaald heeft, doet dit
sterk koken in Water, tot dat het heel onklaar is geworden; en daar na ’t Water warm
zynde geworden, vryft’er uwe Beenen mede, en laat ze een weinig in ’t water, en
weest verzekert, dat het de pyn zal stillen.
By gebrek van Filoselle, kan men zo vele takken van Moerbeijenboomen nemen,
die klein gehakt, en wel gekookt worden. Dit doet dezelfde uitwerkingen; want het
is niet dan de Filoselle, ’t geen aan de Schors van den Moerbeijenboom is.

Hoe men de Eijertjes van de Zywurmen maakt te hebben.
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Zo gy Eijertjes van Zywurmen wilt hebben, die beter, dan anderen zyn, om dat ze
genaturaliseerd zyn. Neemt zo vele Zytonnetjes, als gy wilt, die hard en vast zyn. ’t
Is evenveel wat kleur ze hebben, of ze wit, geel, of incarnaat zyn; legt die alleen,
maar half langwerpige en puntigen aan weerskanten, welke de Mannetjes zullen
wezen, en half plompe en buikige, welke de Wyfjes zullen zyn.
Als de uiltjes zyn uitgekomen, zult gy zo vele Mannetjes als Wyfjes nemen op
een stamyn, of zwarte Bûat, en niet op Papier, of Lywaat; of, om beter te doen, zult
gy ze op een Neutenblad zetten, daar ze op zullen paren; en daar na van een geraakt,
zal het Wyfje hare Eijertjes geven, op het blad; en om dat het twede paren niet met
al deugt, om dat ze dan de kracht kwyt zyn, moet men de Mannetjes, als zy ontpaard
zyn, maar weggojen, op dat ze niet weder by de Wyfjes komen; en door dit middel
zult gy Eijeren hebben, waar van Wurmen komen, die niet flaau, noch zwak zyn.

Hoe men de Eijertjes van Zywurmen overhoudt.
Als ’t Wyfje zyne Eijertjes heeft gegeven, die geel zyn in ’t begin; maar grys worden
in drie, vier dagen; zo neemt, alsze zyn grys geworden, het blad van de Neuteboom,
waar op ze zullen zyn, en vryft het zachtjes tussen uwe handen, dan zullen de Eijertjes
van ’t blad gaan. Doet die in kleine doosjes, welke gy gedurende de hitte, in een
gematigde plaats zetten zult; en gedurende den winter in een Koffer onder de Kleeren
sluiten zult, daar geen Lywaat in is; men moet ze niet zetten op een koude, vochtige
plaats, op dat ze niet verkouwen.
Na dat men de tonnetjes heeft gekozen, om Eijertjes van Zywurmen voor ’t
volgende jaar te hebben; zult gy van het overschot der huisjes, terstond de Zyde
halen, zonder ze in de zon, of oven te leggen, zo het mooglyk is, om bovengemelde
redenen.
En dewyl’er twe soorten van tonnetjes zyn, die twe soorten van Zyden
voortbrengen, is ’t goed, deze van een te scheiden.

Keuze van tonnetjes voor ’t zaad.
De ene worden enkelde genaamd, dat is, dat ze gemaakt zyn van ene Zywurm, de
andere dubbelde, om dat ze van twe, of somtyds van drie worden gemaakt.
De enkelde huisjes zyn alleen bekwaam, om te maken fyne Zyde, en de Organcin.
De dubbelde huisjes geven niet dan een grove, knopige Zyde, vol van Bourillons,
en maken huisjes, die groot, en buikig zyn, men moet ze alleen leggen, om’er de
Zyde van te halen.
Onder deze twe soorten van huisjes, moet men nog twe soorten aanmerken.
De ene, welke van de Zywurmen in de kracht van de Maan zyn gemaakt.
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De andere, welke de Zywurmen in een zwakke Maantyd gemaakt hebben.
Van die, welke de Zywurmen in de kracht der Mane gemaakt hebben, moet men
maar weinige draadjes nemen, om’er een goeden draad van te hebben.
Van de anderen, welke de Zywurmen in een afgaande Maan gemaakt hebben,
moet men vele draadjes hebben, om enen vry ronden draad te hebben.
De rede daar van is, dat de huisjes, die in ’t krachtigste van de Maan gemaakt zyn,
en wel gevoed, sterke draadjes maken, die veel lyfs hebben; en die in ’t afgaan van
de Maan zyn voortgekomen hebben een zwakken losssen draad, die geen lyf heeft;
zo dat men, om een zyden draad van Organcin te maken, vyf, of zes huisjes van
noden heeft, en zo de tonnetjes, die in ’t afgaan van de Maan gemaakt zyn, zwak
waren, moet men’er twe, of drie meer nemen. ’t Zal ook gebeuren, dat vier goede
huisjes, een zyden draad van Organcin maken, die volmaakt schoon is, zo de
Zywurmen die gemaakt hebben in ’t krachtigste van de Maan. Hierom moet men
netjes op alles letten, ’t geen te voren gezegd is, zo men voordeel van deze
behandeling wil halen; vooral, zo gy wilt goede huisjes hebben, neemt den tyd waar,
daar wy boven van gesproken hebben, om de Zywurmen te doen uitkomen, op dat
de Wurm sterke Zyde hebbe, en niet in ’t afgaan der Mane..

Aanmerking op de middelen, om de Eijeren der Zywurm te bewaren.
Men moet weten, dat men in vele vreemde landen, en in Vaankryk, daar men Zyde
maakt, gewoon is, de Eijeren om de drie, of vier jaren te vernieuwen, om dat, zegt
men, de genatulaliseerde Eijertjes zwak en moede worde, zo het Ras in ’t zelfde
Land, langer dan drie, of vier jaren blyft; zo dat ze in Avignon, Oranje, Languedoc,
en Provence, gewoon zyn Eijeren uit Spanje te hebben, om de vier jaren; ’t geen
echter ’t eerste jaar niet deugt; maar ’t volgende jaar tot het derde, is ’t uitnemend
goed, krachtig, en vruchtbaar. Men wyt die deugd aan de Luchtstreek van Spanje,
nemende niet eens in aanmerking, dat de rede, waarom de Eijertjes in ’t eerste jaar
der Zywurmen, geen goede vrucht geven en geen voordeel doen, gene andere is, dan
dat de Eijertjes zyn verkoud, en zwak geworden, die onder ’t goede zyn, en niet
voortbrengen, dan slappe Wurmen, die tot gene volmaaktheid kunnen komen; en dat
men niet heeft, dan een kleine menigte van goede Eijertjes, die volmaakte Wurmen
voortbrengen, en die Zyde geven, waar uit naderhand sterke Uiltjes voortkomen, die
een grote menigte goede Eijertjes geven; en dus geven ze in dat eerste jaar niet veel
voordeels: maar in de volgende jaren geven ze wonderlyk schoone Zyde, om dat’er
gene, dan sterke Wurmen, uit goed zaad gekomen, werken. Want zo de vernieuwing
alleen oorzaak was van ’t telen van goede Eijertjes, zoude men ze in Spanje moeten
uit heeter Landen vernieuwen, en dat uit een ander; ’t geen in ’t oneindige zoude
moeten geschieden, dat in de natuur niet is. De ondervinding doet u zien, dat in alle
Landen de Uiltjes der Zywurmen goede Eijertjes kunnen geven, zonder vernieuwen,
en veranderen, zo men de middelen gebruikt, die ik achter zal zeggen.
De Spanjaards zeggen, dat ze het middel hebben gevonden, om ze in hun Land
te houden, ’t geen is, in een vertrek een jong Melkbeest te sluiten, het enigen tyd
Moerbeijenbladen voor te voeren, het daar na te slachten, ’t vlees in ’t Vertrek te
laten verrotten; waar uit Wurmen zullen voortkomen, die van het bedurven vlees
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uitnemend zullen groejen; daar na verkorten ze tot een popje, brengen Uiltjes voort,
die goede Eijertjes van Zywurmen geven, welke ze tot vernieuwing gebruiken.

Middel om de Eijertjes der Zywurmen in Vrankryk te doen duren.
’t Middel om in Vrankryk de Zywurmen te doen duren, bestaat in ’t nemen van de
tonnetjes, welke de Zywurmen in de kracht der Mane, en niet in ’t afnemen hebben
gemaakt; of wel, zo ’t mooglyk is, den tweden dag der nieuwen Mane, of op de drie
eerste dagen der volle Mane: want in die dagen is de Maan in haar grootste kracht,
en sterkte, ’t geen wel te zien is aan de vloed, die in de drie eerste dagen, der volle
Mane hoger stygt, dan in de andere staten der Mane; uitgenomen, den tweden dag
der Mane, waar op ze zo hoog en groot is, als in de drie andere. En onder alle de
huisjes, kiest de vastste zo wel van Mannetjes, als van Wyfjes, welke gy kennen zult
aan de tekenen, welke we boven gezegd hebben. Deze zult gy alleen leggen, om daar
uit Uiltjes te halen; zynde de Uiltjes daaruit gekomen, zult gy ze op een pylaken, of
een Neuteblad zetten, en als zy malkander hebben los gelaten, zo werpt de Mannetjes
ten eersten weg, en laat geen een Mannetje noch Wyfje, voor een twedemaal paren.
Na dat men de Eijertjes heeft gekregen, en deze graau zyn geworden, zo neemt ze
van ’t Pylaken, of van het Neuteblad, en neemt Wyn in een lepel, welke gy op een
Konfoort met vuur zult zetten, om laau en niet heet te worden: want anders zoud gy
aan de Eijertjes kwaad doen, die gy in uwe Wyn zoud doen. Als hy in dien staat is,
gooit daar uwe Eijertjes in; roert ze om, op dat die, welke ligt, en min krachtig zyn,
mogen boven dryven, en welke gy alleen moet houden; en gy zult de andere nemen,
die op den grond zyn, ’t welk een vol en zwaar Ei is, om uwe zaken te doen. Gy zult
ze niet lang in den Wyn laten, maar zo dra ze maar een weinig van de Wyn hebben
ontfangen, zult gy ze daar uit halen, en zult ze in de schaduwe laten drogen, tussen
twe wel droge Lywaten. Als zy wel droog zyn, gedurende de grote hitte, zult gy ze
in een verglaasde Pot doen, en zetten ze in een gematigde plaats, dat is, in ene, die
noch heet, noch koud is, en gy zult ze gedurende den Winter met een Pylaken, of
stamyn dekken, en
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sluiten ze in een doos, daar Kotoen in is, of van die Filoselle, die men van de huisjes
der Zywurmen haalt. Daar na zult gy ze sluiten in een Koffer, onder de Klederen,
daar geen Linnen onder is; of zo uwe gelegenheid het medebrengt, en om nog beter
te doen, zult gy uwe Doos bedekken met een Laken, of een Bont, en laten ze in dien
staat, in een Koffer op de Kamer, daar gy ze tot het voorjaar op zult leggen. Gy zult
uwe Doos voor dien tyd niet open doen, om dat men anders doende, gy uwe Zywurm
eijertjes zoude verkouwen laten.
Als de tyd gekomen is, om de Eijertjes te doen uitkomen, zult gy ze nog eens in
den Wyn doen, niet in gemene, maar in de beste, die gy vinden kunt; ’t zy roode, en
geen witte, gelyk de Spaanse Wyn is, als zy maar rood is, of enige andere sterke, of
krachtige Wyn. Hy zy warm, gelyk we te voren gezegd hebben, en niet meer, waar
in gy uwe Eijeren zult laten een half kwartier uur, terwyl gy ze gedurig roert; op dat,
zo’er nog enige ligte Eijertjes mogten onder zyn, en die op den Wyn dryven, gy die
alleen moogt houden; en gy de zware, die op den grond zyn, daar uit mogt halen; en
ze op een Lywaat spreijen, dat gy te voren wel zult hebben gedroogd. Desgelyks zult
gy ’t met het zelfde Lywaat dekken; en als gy ziet, dat ze droog zyn, moet gy ze in
een klein Kopje in Lywaat leggen, dat met een deel laken wel gedekt is. En na dat
gy ze in uwe Zak, of Boezem by dag zult hebben gestoken, en by nacht in uw Bed
gelegd; en gy’er in geen drie dagen na zult gezien hebben; zie de onderrichting te
voren gegeven; en de Eijertjes zyn uitgekomen, zo vermengt ze onder de andere niet;
legt ze alleen, om daar Eijertjes op zynen tyd van te krygen, ’t geen gy alle jaren zult
blyven doen. Zo gy deze manier van doen zult volgen, zult gy onfeilbaar de Eijertjes
volmaakt goed, en beter by u hebben, dan die, welke gy zult uit Spanje, of uit enig
ander Land halen.
Men wil, dat de uitvinding van Zyde te gebruiken, eerst zy in ’t Eiland Kos
gevonden, door de Dochter van Petus, Pamfilia geheten. Deze ontdekking is wel dra
by de Romeinen bekend geworden: men bragt hun Zyde uit het Land der Seres, daar
de Wurmen, welke ze voortbrengen, natuurlyk groejen. Wel ver van met zo een nuttig
ding voordeel te doen; hebben ze zich nimmer kunnen verbeelden, dat die Wurmen
zo schone, en kostelyke draden voortbragten; zy hebben daar over vele
hersenschimmige gissingen gemaakt. Hunne onkunde, by hunne luiheid gevoegd,
gaf gedurende verscheiden eeuwen, een Zyde zo zeldzaam, en die zo hoog van prys
was, dat men ze tegen Goud verkocht. De Keizer Aurelianus, weigerde om deze
reden, de Keizerinne zyne Vrou een Kleed van Zyde, daar zy hem met kracht om
verzocht. Deze zeldzaamheid duurde vry lang; en wy zyn de wyze van Zywurmen
te fokken aan de Munniken schuldig, die onder Keizer Justiniaan, de Eijeren in
Griekenland bragten, gelyk Gothofredus in zyne aantekening op ’t vierde Boek van
de Kodex, en in de Wet Emptori 37 zegt; Ulpiaan verzekert in de eerste Paragraaf
van ’t 21 Boek van der Digesten, dat de prys der Zyde zo groot, als die van Paarlen
waar. Mezerai geeft voor, dat het niet zy geweest, dan onder de Regering van Rogerius
van Sicilie, ontrent het Jaar 1130, dat men in dit Eiland en in Kalabrie Werklieden
in Zyde gezien heeft, die geweest zyn een gedeelte van den Buit, welke die Prins
van Athenen, Korinthe en Thebe haalde; welke hy won op zynen tocht na ’t Heilig
Land. Eindlyk, dees verstandige Schryver voegt’er by, dat het overige van Italie, en
Spanje, van de Siciliers, en Kalabriers geleerd hebben, hoe men de Zywurmen moet
handelen, de Zyde spinnen, en, om te bewerken, bekwaam maken. De Fransen, en
inzonderheid, die van de zuidlykste Landschappen, zyn door ’t recht van Nabuurschap
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te rade geworden, hen daar in na te volgen, hbben weinige jaren voor de Regering
van Francois I, die de Manufacturen te Tourenne heeft opgerecht; en hy merkt aan,
dat de Zywerken nog zeer zeldzaam, zelfs aan ’t Hof, waren; dat Hendrik II. de eerste
waar, die Koussen van Zyde, op de Bruiloft zyns Zusters droeg. Mezerai schynt zich
te bedriegen, in ’t geen de Manufacturen der Zyden van Tours betreft, welke hy zegt,
dat Francois I. daar instelde; Louis XI. heeft ze voor hem, in ’t Jaar 1440. ingevoerd.
De eerste Werklieden, die daar aan gearbeid hebben, zyn uit Genua, Venetie, Florence,
en zelf uit Griekenland ontboden, en in 1480. in de Maand van October, heeft die
Koning, zo bekwaam in de Wiskunst, als in regeren, hun open brieven verleend, die
grote voorrechten vervatten, waar van hun nog een gedeelte is bewaard.

Algemene raad, om Zywurmen te handelen.
’t Eerste, dat men moet in acht nemen, om Zywurmen te houden, is, dat de dag, waar
op men de Eijeren tot uitkomen schikt, niet zy regenachtig.
Doet uwe Eijeren zo wel uitbroejen, zo het mooglyk is, dat de Ziekte volmaakt op
den eersten, of tweden dag van nieuwe Maan van de April, de Zywurmen overkomt,
gelyk te voren is gezegd.
Legt uwe Zywurmen op gene vochtige plaats.
Voedt de Zywurmen met geen vochtig blad, of ’t geen is geplukt, als’er de morgen-,
of nachtdaau nog oplegt; gelyk de nood somtyds kan vereissen, zo men geen zorge
heeft gedragen, om ze te voren te plukken; noch in regen, als men ze te voren niet
heeft gedroogd, deur ze eerst met verscheiden linnen doeken af te vegen, die by ’t
vuur zyn gedroogd.
Wagt u wel, dat gy geen blad gebruikt, dat in de schaduwe staat, dat is, van de
Zon niet beschenen wordt, om dat het vocht na zich haalt.
Houdt uwe Planken, daar uwe Wurmen op zyn, zeer droog, en draagt zorg, dat
door dien ’t Bed al te vol is, zy geen vocht na zich trekken.
EINDE
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Aanhangsel van overgeslagen artikelen.
B.
boomen. Zie houtgewas.
boomluis. Zie ongedierte.
bos. Zie houtgewas.
brief; betekent een geschrift, dat de een den andere toezend, om hem zyne gedachten,
verzoeken, enz. te doen weten; en somtyds zo veel als papier by ’t gemeen; zo zegt
men een Brief met Suiker by voorbeeld, zo wel als een Papier.

Verscheiden geheimen van Brieven.
Men heeft driederhande manieren van schryven, bedekte, verborgen en onvolmaakte,
te weten, om dat men nog iet van nooden heeft om ze te lezen. Die met Vet schryven,
hebben Houdskool, of As van nooden om ze te lezen. Die met water zyn geschreven
hebben Koperrood van doen, daar men wat helders in heeft; gelyk, zo men met Aluin
schryft, moet men water hebben, of iet diks; gelyk, als men met Zout Ammoniac
schryft, moet men vuur hebben om het dik te maken. Die weten wil, of’er letters op
staan, moet Olie op ’t papier doen, en zien het tegen de Zon, het in water steken,
voor ’t vuur leggen, of Koperrood’er over strojen.

Geheim om Brieven toe te doen, en sluiten zonder datze kunnen worden
opengedaan.
’t Gebruik van Brieven en de wys van toedoen, is zo voordeelig als noodig. Zo gy
hebt een Zegelring, moet gy, eer gy’er Lak op doet, het papier ruw maken, en gy zult
bevinden, dat het naderhand moeilyk zy het Lak daar af te doen, ja zelf onmooglyk,
zonder daar de kleine stukjes papier van mede te nemen. Als gy den Brief hebt
opengedaan, zult gy ’t bedrog gemaklyk zien kunnen aan de deelen van ’t zegel,
die’er onder zyn. Zo gy geen Zegelring hebt, moet men scheiden en verdeelen met
een Liniaal en priem A B. na dat de Brief is gevouwen, en als het deel A D. raakt
aan de Brief die een lange en rechte hoek moet hebben, moet men twe insnydingen
maken, ene die raakt aan A. en de andere moet gebragt worden aan ’t
tegenovergestelde deel van B; wederom moet men die brengen door C; eindlyk het
deel hebbende gesneden, en tot een punt gemaakt, moet men weder ’t gepuntte deel
F. onder B C. brengen van B; zo dat het deel, dat B C. dekt, vierkant is, en niet gepunt;
daar na moet op ’t tegenovergestelde deel, ’t deel van ’t blad gans gelyk en
overeenkomstig met D. gesneden zyn; en ’t zal gebeuren, dat de deelen van de ene
en d’andere kant gelyk zullen zyn, en dat niemand zal weten, aan wat kant zy gesloten
zy; men zal ook aan de ene en de andere kant op de gesloten plaats schryven.
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Ander geheim.
Men is gewoon de Brieven met een Paardshaair te openen, maar men moet het Lak
eerst heet maken; dit bestaat veel eer in gelykheid van handen, dan in kennisse. Men
moet het derhalven wederbrengen recht tegen over de plaats, waar in het was, op dat
de plaats hun die aan ’t Zegel gewoon zyn niet ontdekke het bedrog. Voegt anders
de plaats van ’t Zegel te samen, giet’er daar na Pleister op, die fyn, en in water
gemengd is met Was, Vislym, of Arabise Gom, laat het drogen, en dus zult gy een
volmaakt Zegel hebben, dat nagemaakt is.

Geheim om Brieven voor ’t vuur te bewaren.
Zo gy wilt, dat de Brieven voor ’t vuur kunnen zyn bewaard, neemt sterke Wynazyn,
en wit van Eijeren, waar in gemengd en geslagen moet worden Kwikzilver; smeert
het papier met dat Mengsel, en laat het zo dikmaal drogen; schryft’er daar na al op
wat gy wilt, gooit het op ’t vuur, en gy zult zien, dat het geen schade lydt.

Ander geheim.
Wilt gy een Brief maken, die men niet dan by nacht leest, zo schryftze met de Gal
van een Schildpad, of Melk van Vygenboomem, en brengt het dicht by ’t vuur; of
met water van de Wurm, die by nacht licht geeft.
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brunelle, & Prunella, welke laatste naam zy aan haar gebruik in heete koortsen
schuldig is, waar in de Tong als een kool vuur schynt te branden; en de eerste aan ’t
Hoogduitse woord Bruine, een soort van Keelgezwel, dat binnen weinige dagen in
een Koudvuur verandert. Men zegt, dat weleer een Leger, aan die ziekte onderhevig,
door middel van dit kruid, by geval gevonden, en aan mondspoeling en Pap gemaakt,
genezen zy geworden.
Beschryving. ’t Brengt vierkante ruige stelen van een handbreed langte voort; de
bladen zyn als die van Kruis en Munt, maar wat ruw. De bloemen groejen aan den
top van de steel aan een staart, zyn purperachtig, maar somwyl wit. De wortel is ruig
als die van Weegbreê.
Eigenschappen. Zy is goed voor Ontstekingen, en voor zweringen van Tong en
Keel; en in zyne andere deelen gelyktze na de Consolida Media. ’t Afziedsel
gedronken, is goed voor die gevallen hebben, en voor Darmbreuken. ’t Sap geneest
alle kwaadaardige Verzweringen; geperste Bladeren, of haar Sap, zyn zonderling
voor Kankerachtige Wonden, die voortetende zyn, zo van den Mond als Teeldeelen
van Mans en Vrouwen. Zy is nog beter dan de Smeerwortel om Wonden te genezen
en te stoppen.

D.
dauwurm is een ziekte van de huit, waarop zy een korst maakt, die ’t vel schubbig,
of zemelig doet zyn. De Dauwurm maakt veel gejeuk.
I. Neemt een half drachme Kamfer; Nagelen, een half once; Gember een half once;
Grana Paradisi, een dozyn; Gom Adragant, een weinig; levende Zwavel zo veel als
gy wilt; Varkensreuzel, van een mannetjes Varken, zo veel nodig is, doet dit alles
wel onder een, en maakt het tot poejer, daar na mengt het met Reuzel, en maakt’er
soort van smeersel van; waar mede gy de Dauwurm smeert; gy zult het ook voor de
schurft gebruiken.
II. Neemt sap van de wortel van Lapatum Acutum zes oncen; Olie van Hennip een
pond; fyn geschrapte Zeep vier oncen; roet van den mond eens Ovens, wel fyn
gemaakt, een half once; doet alles over ’t vuur in een vat koken, en roert het gedurig
tot een smeersel; smeert’er de Dauwurm mede, en wast ze met Pis.
III. Neemt voor twe stuivers wit Maagden Was, zoete Amandelolie een once;
Veneedse Terebinthyn, door ’t wassen in Rozenwater aan smeersel gemaakt.
Doet in een bekwame pot uwe was smelten op een Konfoort; als het gesmolten
is, doet’er het andere in, neemt het van ’t vuur, en slaat het met den andere, tot dat
het de dikte van een smeersel heeft; bewaart het met den andere; en gebruikt het als
gy het nodig hebt, om’er de Dauwurm mede te smeren.
IV. Doet in ’t voorjaar Neutenolie koken, en neemt vyf, zes levende Padden, gooit
ze daar in, als zy enigen tyd gekookt hebben, zo haalt ze daar uit, en gooit ze weg.
Bewaart die Olie in een glazen fles, en smeert’er de Dauwurm mede, die daar in ’t
korte van zal droog worden.
V. Neemt Sublimaat, Kwik, Ceruis, een once van elks; zoete Amandelolie, twe
oncen; Limoensap twe dragmen. Doet daar de Kwik in doden, stoot daarna het
overige, mengt het door een, en slaat het drie, of vier uren deur een; zo zult gy een
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smeersel hebben, waar mede gy ze smeren zult; ’t neemt eerst de hitte weg, en daar
na geneest het.

Voor ontstoken Dauwurm.
I. Neemt Goudglid een once; Ceruis een once; Olyvenolie een half vierendeel;
Wynazyn twe lepels vol.
Doet alles in een verglaasde pot; doet het over klein vuur koken; als het zal tot
een smeersel gemaakt zyn, haalt het van ’t vuur, en bewaart alles tot dat gy ’t van
noden hebt; als gy ’t wilt gebruiken, legt het op ’t kwaad, en smeert het’er warm
mede.
II. Neemt Waterkers, stoot ze met Zout, en legt ze op ’t kwaad.
III. Neemt de poejer Algeroth, mengt ze met Pomade, van bloem van Oranje, of
Jasmyn, of Rozensmeer, en smeert’er de Dauwurm mede.
IV. Neemt een eind van een hout van Hazelaar, ontsteekt het aan ’t eind, en houdt
het gans brandende, tegen een Tinnen Tafelbord, dat gy een weinig schuin zult
houden, dan zal’er rode Olie van loopen, waar mede gy de Dauwurm zult smeren.

Om de Semelige Dauwurm te genezen.
I. Doet een stuk verse Boter, zo groot als een Ei, in een Tinne Schotel, zo veel Pik,
en mengt het onder een, bewaart het in een aarden pot, en legt het alle avond op de
Dauwurm.
II. Neemt een glas goede Wynazyn, doet daar in weeken een vers Ei in zyne schaal,
dan zal’er een schuim op komen, waar mede gy de Dauwurm zult smeren.

Voor de Dauwurm van ’t Aangezicht.
Men geneest ze door ze dikmaal met Wynazyn te smeren; waar in men zal hebben
een Ei doen weeken, zo lang, tot dat de schaal is gesmolten.

Andere middelen voor de Dauwurm.
I. Neemt Zout van Wynsteen, Koperrood van elks een pond, doet het in drie pinten
witte Wyn, doet alles een uur lang over klein vuur koken. Dit mengzel is een schat
voor Dauwurm, Haairwurm, Semelschurft, Melaatsheid, Myt, enz.
II. Neemt Goudglit, fyn gestooten, twe oncen, doet het in een pan over vuur dat
brand zonder
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rook, roert gedurig met een hout, tot dat’er vonken uit de stof komen, doet’er dan
een pond sterke Wynazyn by; laat ze maar een walm daar mede opkoken, en neemt
ze dan van ’t vuur; laat ze koud worden, en daar na deurzygen. Neemt de drie derden
van die vocht, en een derde Olyvenolie, stoot het onder een in een kom met kleine
roeden, tot dat het een Pomade is geworden, daarge twe, of drie maal mede zult
smeren.
III. Doet Bloedzuigers in Rivier-, of Meerwater koken, en mengt het met
Wynsteenzout, wast’er u mede, en de Dauwurm zal haast zyn genezen.
IV. Zo gy een smeersel met Koejen merg maakt, en zuiver Schapensmeer, dat
gesmolten is; mengt het met sap van Marjolein, ’t geen gy op de Dauwurm zult
leggen, zo zult gy worden genezen.
V. Men moet Posteleinsap, sap van Gouwe, Weegbreê, Nagtschade, Limoen
gebruiken, en zo dit middel niet sterk genoeg is, zal ’t goed zyn, daar wat rode
Wynsteen by te doen, en smeert met dat mengzel de aangedane plaatzen.
VI. Laat den tyd van enen dag een goede sterke witte Wynazyn op de wortel van
Patig, in schyven gesneden, trekken; smeert de Dauwurm drie, of viermaal daags
met een schyfje.
VII. Doet tien greinen Subblimaat, en een half drachma Aloes in zo veel
Weegbreêwater als dat van Nachtschade koken, tot op de helft.
VIII. Laat de poejer van Leijen in goede sterke Wynazyn met Zout koken, en
smeert’er de Dauwurm mede.
IX. Neemt de Gom van een Kerseboom, een weinig Zwavel, met twemaal zo veel
Zout, als Zwavel; laat alles in zeer sterke Wynazyn weeken als gy kunt, en smeert
met dat mengzel de vlakkige plaatzen.
X. Smeert de Dauwurm met uwe nuchteren kwyl, of met een Gom, die om de
Wyngaart wast: maar men moet ze te voren met Salpeter vryven, of wel met gestooten
Tabak, leggende de droessem en ’t sap op de Dauwurm.

Geheim voor de Dauwurm van ’t Aangezicht.
Neemt een halfpond Goudglit, laat het koud trekken in een halfpint witte, of rode
Wynazyn. Legt de Room, die’er op komt, met de vocht, die na melk gelykt op de
kwaal.
doofheid van gevoel; dit is een ophouden van gevoel voor een tyd. Somtyds is ze
algemeen; en men wordt ze gewaar aan een geprikkel, als of het krevelde van
Wurmen; somtyds is ze niet dan aan een gedeelte, maar somwyl is ze meest aan de
beenen; men noemt het in ’t nederduits Krevel. Zo ’t dikmaal gebeurt, dreigt het
Stuipen, of Lamheid; is’er drajing in ’t hoofd by, moet men Apoplexie, Lamheid, of
Doodslaap vrezen.
Die van een slag komt, of van een wonde, is ongeneeslyk, men moet ze genezen
gelyk Lamheid. Zo zy door te veel bloed veroorzaakt wordt, zal men zo veel ontnemen
als men nodig heeft, en purgeren door Cassie, en Catholicum Duplex, af met Syroop.
De Doofheid wordt veroorzaakt, als’er Zenuwen gedrukt worden; men noemt het
in ’t Nederduits slapen, want dan willen de geesten, als sliepenze niet deurgaan, zo
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dat men naaulyks kan staan op de beenen, zo het daar in is. Men voelt een geprikkel
als van Spelden, het komt om dat de deelen ongelyk worden aangedaan, want de
dooven zyn vast aan de gezonden; daar is geen beter middel, dan de leden wel uit te
rekken.
dwaallichten, of stalkaarsen noemt men zekere lichtjes, die huppelen ontrent water
in moerige plaatzen, en by nacht gezien worden.

E.
ELIXIR SALUTIS, of der gezondheid, of Kordiaalwater van den Broeder
Kapucyn.
Een once Mastik; twe oncen beste Socotorase Aloë; drie oncen Mannetjes Mastik;
zes oncen Grieks Pek, of Kolophonium, elk alleen zo gestooten, dat de stof te fyn
noch te grof is, en alle die Poejers in een grof sterk glas gedaan met drie pinten van
de beste Brandewyn, en veertig, of vyftig dagen in de zon gezet, maken deze Elixir.
Deze Elixir nuchteren ingenomen, en geen water, of vocht daar op, of ten minste
in geen twe uren daar op gedronken, geneest de volgende kwalen; twe slokjes, of
een klein Brandewynsglaasje, op eenmaal is genoeg. Zo’er Buikloop, of Braken op
volgt, moet men ’t terstond herhalen. Als men van die Elixir inneemt voor een zwakke
maag, of als men veel braakt, moet men eveneens te werk gaan; als ook in Dauwurm,
Jeukt, Buikpyn, allerleije Kolyken. Verminderen de pynen niet, zo neemt men ’t
voor de twede reis in, twe uren daar na. Komt’er Buikloop van, is ’t een goed teken.
Men moet het ook innemen na de buikontlasting; zy herstelt de krachten. In ’t begin
der huiveringe van de afgaande koortzen kan men meer innemen; en zo ze binnen
drie, of vier dagen niet weg zyn; gaat men daar mede voort, en doet bloedlaten en
buikzuiveren. Om de Pest voor te komen, is ’t goed ze ’s morgens nuchteren in te
nemen, en’er Neus en slagen van ’t Hoofd mede te smeren. Als Vrouwen eerst gebaard
hebben is ze zeer goed voor de pynen; gelyk ook voor onkookbaarheid en raauheid
der mage. Men herhaalt dit middel van twe tot twe uren, tot dat de zieke volkomen
is hersteld. Zy doet veel dienst in allerleije zwakheden en Flaauten, in Hartkloppingen,
Dampen, en Stuiptrekkingen. Men doet ze daar voor innemen en daar ’t slag van ’t
Hoofd en Neusgaten mede smeren. Die al te slaperig, of van zich zelve zyn, of van
ingenomen Opium, vinden’er, op die wys gebruikt, ook heul aan. Men laat’er ’s
avonds, als men na bed gaat enige druppen van in ’t Oor
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druipen voor het geruis in ’t oor, of men neemt het in de mond met Kottoen voor
Tandpyn. Pyn in ’t hoofd wordt genezen, als men’er ’t hoofd en ’t voorhoofd mede
smeert, waarom men een band legt, die men om ’t uur ververst. Voor gevaarlyke
vallen, of grote kneuzingen, gebruikt men ze voor Theriac; men moet te voren
aderlaten. Men doetze ook in Wonden, en legt’er een Compres overheen, daar in nat
gemaakt. ’t Bezinkzel is goed voor Wonden. ’t Is een middel beproefd in de
bovengenoemde kwalen.
erven in ’t Latyn Ervum, is een plant, die Aautjes draagt, en waar van men twe
soorten heeft.

Beschryving van ’t eerste soort der Erven.
De Stengen klimmen ontrent ter hoogte van een voet; zy zyn zwak, hoekig, en spreiden
zich wyd en zyd. De Bladen zyn geryd langs een steel, en de gedaante is als die van
Linzen. De Bloemen zyn als die van Aauvruchten. ’t Zaad is als dat van de Orobus,
en in twe Aautjes gesloten, die aan weerskanten zyn gegolfd; de Wortel is klein.
Plaats. Dit soort van Erven groeit op ’t Land.
Krachten. De Erven zyn insnydende, afvegende, bloedzuiverende, Zogmakende.
Eet men ze evenwel wat veel, doen ze bloed wateren, ontstellen ze de Buik, en maken
zwaarheid van Hoofd. Men laat de plant braden, mengt ze met Honig, en geeft’er
van te eten aan de luiden, die teringachtig zyn, om ze tot voedzel te doen dienen. ’t
Is ook goed voor Springend vuur, waar op men het, gekookt met Wynazyn, leggen
moet.
Men moet het’er driedagen opleggen zonder aanraken; eindelyk men laat ze koken,
en geeft ze Koejen te eten om ze vet te maken.

Beschryving van ’t twede soort van Erven.
Zy is byna als ’t eerste, maar wat kleinder, en van een slecht smaak.
Plaats. Zy groejen in magere plaatzen, die droog zyn onder kóólen.
Eigenschappen. Dit twede soort van Erven, heeft de zelfde eigenschappen als het
eerste.

H.
houtgewas. Door Houtgewas verstaat men wel allerleije soorten van Boomen; maar
in ’t byzonder die, welke men zaait om in vervolg van tyd, of Hakhout, of Stambomen
te worden, en voor Brand, of Timmerhout dienstig zyn.

Hoe men het teelt.
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Zaait ’t in een grond, die niet t’enemaal verwerplyk is, om’er allerleije soorten van
Granen in te gojen: want menigmaal vindt men luiden, die uit spaarzaamheid landen
daar toe gebruiken, die nergens anders toe dienstig zyn: maar ik zag ze ook, die in
hunne hoop bedrogen waren, en die na langen tyd eerst hout hadden van klein gewas.
Men moet ook toestaan, dat men’er niet hoeft ’t beste Land aan te besteden, dit
zoude ook niet voordeelig uitkomen. Die de middelmaat houden zullen best doen.
Zo ’t slechtste Land van een Landhuis goed is om Koorn te zajen, zal men niet
voordeelig doen, zo men’er hout in zet; ’t Graan is altyd voordeeligst.
Vraagt men hoe veel Land men daar toe moet gebruiken? dit hangt van de menigte
af van ’t Land dat men heeft, en de wil van hem die ’t wil bezetten.
Wat voor Land men met Houtgewas bezajen mag. ’t Brengt niets goeds voort, als
men ’t niet bearbeidt, en ’t Houtgewas groeit’er niet op, zo ’t niet is geploegd, of
gespit.
Als men Eikels wil zajen, waar van de Eikenboomen groejen; moet men ten minste
den grond driemalen bearbeiden; hy moet mul en niet kluitig zyn, om ze te eer te
doen spruiten.
Dit Land moet aan breede Veuren leggen, van omhoog na omlaag, op dat’er de
regen te eer afloope, die’er op komt.
Wat de manier van zajen aangaat, daar ontrent moet men anderen raad geven; en
zie daar waar in zy, die over dat stuk geschreven hebben, van malkander verschillen.
De eersten willen, dat men op de Voren in regte lyn de Eikels plant, een halve
voet van malkander; gebruikende om daar in te gelukken, een hout, waar mede men
gaten steekt, waar in men de Eikel goit.
Die Veuren moeten vier voeten wyd zyn, en niet hebben, dan ene ry van die Eikels
gezaaid, op dat, zeggen zy, die willen, dat de zaak zo is, men de grond roere om ’t
hout; ’t geen maakt, dathet in korten tyd fraai wordt. Deze voorzorgen neemt men
om Bossen te bezajen: maar ’t geeft my vreemd, of zy, waar van die grote Bossen
zyn, deze manier wel gebruikt hebben, om dat ik twyffel, of de Kool de Sop wel
waard is, gelyk men zegt.
Maar de twede, die daar minder werk van maken, vergenoegen zich, na datze hun
Land hebben na behooren geschikt, met daar de Eikels over te zajen, gelyk men
Koorn doet, maar minder dicht; en daar de Eg over te halen.
Wat den tyd belangt, waar op men ze zajen moet; deze is Februari, of Maart; als
de grond die grote vocht kwyt is, welke de Winter geeft, en die ze beletten zoude
mul te worden, zo zy daar van nog deurvochtig was.
De eerste en nuttigste aanmerking, welke men moet maken, na dat het Houtgewas
is gezaaid, is het met Slooten te omringen. Dit bewaartze voor twe ongemakken, die
niet missen zouden, zo men deze voorzorge niet droeg.
Voor eerst, kan ’t Vee zonder deze Slooten gemaklyk in ’t Houtgewas komen; als
het begon te groejen, kon het’er dan ligtlyk van beschadigd worden; ’t zy dat het ten
deele werd afgegeten, waar-
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door het ten eerste sterven zoude, ’t zy dat het vertreden werd, waar door het weinig
voortgang in den groei zoude maken.
Ten twede. In de Slooten ontlast zich ’t water, dat anders op den grond, met Eikels
bezaaid, zoude blyven staan; en dus raakt de te grote vocht weg, die ze anders zoude
doen verrotten.
Men zaait gemeenlyk met hoop, dat al het zaad groeje; maar gelyk men Planten
heeft, die, hoe dicht gezaait, echter wel groejen; zo heeft men andere, die, overvloedig
opgekomen, malkander in ’t groejen hinderen, en die men derhalven dunnen moet.
Dus is ’t met de Eikenboomen. Deze een wydgespreide wortel hebbende, moeten
een goeden voet van een gehouden worden. Men moetze dunnen op ’t eind van Juni,
wanneer ze daar groot genoeg toe zyn.
Maar, om dat de Planten nog teder zyn, de aarde hard, en de wortels niet willen
schieten, moet men wagten tot dat het heeft geregend; dan zal men met de Ryf, of
Klou alles uithalen, wat kwaad kan doen: want zo de wortels in de aarde bleven,
zoude men voor ene, verscheiden stengels krygen. Men moet ook zorge dragen, dat
men in ’t uitwieden wat acht op de ryen geeft, om alles in orde te krygen.
Als men de jonge Planten dunt, moet men’er ook ’t onkruid uithalen, dat haar niet
minder nadeel zoude toebrengen. Dit eens gedaan zynde, laat men ’t Houtgewas ’t
gantse Jaar staan, zonder iet meer daar aan te doen.
In ’t twede Jaar gaat men in de maand Juni, als ’t geregend heeft, nog eens kyken,
om ’t uit te harken; maar men neemt veel volk meê om te schielyker gedaan te krygen,
eer de aarde weder hard wordt. Dit gedaan zynde, kykt men’er niet na voor ’t volgende
jaar, wanneer men nog eens ligtjes omklout, om te eer te doen groejen.
Door middel van dit omklouwen is de grond beter in staat om ’t geen uit de lucht
tot hare groei komt te ontfangen, en te beter de Planten te doen groejen. Als ’t derde
Jaar over is, en men de jonge Boomtjes sterk genoeg ziet, om zo veel van een yzer
niet te weten, haalt men den grond twemaal ’s Jaars om.
De eerstemaal doet men het in de maand van Maart, en wat dieper dan de volgende
reizen.
De twedemaal haalt men den grond om in de maand Juli, drie dagen na ’t regenen,
met mooi weêr, op dat de hitte de wortels van ’t onkruid doe sterven; ’t geen ze niet
doen zoude, zo ze nog enigzins zouden vochtig zyn, door ’t weder. Dit moet men
doen tot dat het Houtgewas negen Jaren oud is, wanneer men het voor de eerste reis
hakt, niet om daar een groten overvloed van te halen; maar op dat de voet, ontlast
van de takken die hy te veel te voeden heeft, te beter deurgroeje; dan krygt die voet
meer kracht als zy te voren had, en schiet grover en schoonder takken.
Uit zulk gezaaid Houtgewas kan men Boomtjes halen, als zy ter hoogte van een
voet, of anderhalve gekomen zyn, om ze elders te verplanten, of Hakhout van te
maken.
Gelyk’er niemand is, die niet weet, dat het Hakhout niet alleen van Eikenhout is,
en men daar Olmboomen, Ahornboomen en andere wilde Boomen in vindt, en zelf
zulke die Vruchten dragen, zal het niet kwalyk voegen aan te merken, dat het goed
zy, dat men de Eikel zaait, om daar een hondertste deel van dat soort van zaad onder
te gojen. Zy hebben op haren tyd hun byzonder nut.
Als Juni op ’t laatst gekomen is, noopt ons dit Houtgewas, als het éérst geplant is,
uit hoofde van de vreemde wortels, die daar van alle kanten deur komen, om ze daar
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voor de twede reis uit te halen, door ze nog eens luchtjes om de zelfde rede om te
halen, om redenen te voren aangetekend.
En eindlyk voor de derde reize roert men den grond als in de twe voorgaande, in
de maand van September: waar na dat hout ons niets meer vergt te doen, tot aan de
naast aanstaande maand April. Dan roert men de aarde een weinig dieper, als de
éérstemaal; vervolgens doet men het in Juni, en in de maand Augustus gelyklyk.
Hoe zoude de grond, die zo gehavend wordt, ondankbaar kunnen zyn? Hy zoude
immer al zyn vermogen in ’t werk stellen, om de Planten, die’er in zyn, gelukkig te
doen groejen. Men spaart, zes Jaren lang, aan jong Houtgewas geene moeite in de
gedachte maanden, en gedurig al dieper en dieper.
Zie daar dan zes Jaren arbeids: maar men doet het daarna altyd; want het zevende
blad, ’t geen dat jonge hout uit zyne takken schiet, die van den enen en den anderen
kant uitkomen, wordt zo dicht in een, dat’er geen deurkomen aan is, dan met grote
moeite; te meer is het van den ouderdom van drie Jaren in staat, om zich algemeen
te bewaren voor alle planten, die het verstikken wilde; en in ’t zevende is ’t, na alle
bearbeidingen, die het gekregen heeft, sterk genoeg, om na wens te groejen, tot dat
men het de eerste reis hakt, ’tgeen men gemeenlyk doet, als het negen, of tien Jaren
heeft.
Schoon men zegt, dat men, na het voorbygaan van zes Jaren, niet hoeft te doen
dan ’t Houtgewas maar te laten groejen, echter schynt het voordeel, ’t geen men daar
van haalt, ons aan te raden om in dat Jaar, waar in het gehakt wordt, nog eens den
grond om te halen in de maand April. Men kan niet zeggen hoe wel dit Hakhout
naderhand uwen arbeid vergoedt; hoe veel hout het levert voor brand, en hoe veel
inkomen ’t u geeft.
Hakhout plant men niet verder van een, dan anderhalve voet; maar opgaand hout,
zes voeten van een.
hout (hak). Zo een Koopman een Bos om te hakken wil koopen, zie daar hoe hy
moet te werk gaan.
Voor eerst moet hy op de gelegenheid der plaatze acht geven. Ten twede moet hy
in ’t koopen een volmaakte kennisse hebben, welke daar in be-
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staat, dat hy ziet, of het Bos wel is voorzien, of het hout groot genoeg zy, om gebruikt
te worden tot het geen men wil, ten aanzien der plaatzen, daar men is, en ’t vertier,
dat men’er van doen wil. Dit wel onderzocht hebbende, moet men acht geven op de
Bedingen, en Markten. By gebrek daar van heeft zich menig bedurven. Hierom moet
men over de prys overeen komen, om eer meer tyd te krygen, als minder, om ’t
verkochte perceel af te hakken. Om dat menig daar voor geen zorg gedragen heeft,
heeft men Verkoopers grote schaden zien lyden, door de schade, welke hunne Waren,
die ze weg moesten halen, aan ’t gehakte hout deden, op een tyd, als ’t al begon te
schieten. Anderen die al te zeer waren geperst, moesten dubbeld geld voor de hulp
geven, dieze van noden hadden, om ’t weg te halen, op datze dat ongemak niet zouden
velen. Zie daar zeer wezentlyke verdragen, die men in ’t verkoopen niet moet
vergeten; dat de Verkooper den Koopman zal afhouden alle moeite en kosten, die
hem konden overkomen, van alle schade, kosten en interessen, door den dag van ’t
verkoopen der Houtwaren te vertragen; anders loopt de Kooper dikmaal gevaar van
te zien, dat zyn Verkoopen, door de menigvuldige beletzelen, afgebroken wordt, die
men daar aan doet.
’t Gebeurt somwyl, dat hy die verkoopt, zekere jonge Boomen doet uittekenen, of
zelver uittekent; in zo een geval, doet hy in ’t verkoopen aantekenen; dat in geval,
by ongeluk, die jonge Boomen gekraakt, of gebroken worden, de Kooper daar gene
schade van lyden zal, en dat hy niet verantwoordlyk zal zyn voor de schade, welke
de Werklieden moedwillens, of by ongeluk daar aan gedaan zullen hebben; behoudens
dat de Verkooper tegen hen recht behoude; en dat de Kooper, hoe ’t gaan mag, niet
zal zyn gehouden, dan om anderen in de plaats te laten, van die, welke omver zyn
gehakt.
Wy moeten hier nog iet by voegen, dat niet minder noodig is. Een Koopman koopt
niet dan Boomen, die in een Hakhout staan, dat eerst wordt gehouwen. Hy komt met
den Verkooper wegens den tyd over een, wanneer hy zyn Perceel moet weggehakt
hebben. Niet tegenstaande dat, moet de Kooper niet nalaten te bedingen, dat zo,
gedurende den tyd, waar over men ’t eens is, enige schade aan ’t Hakhout komt, de
Verkooper gene schade kan eissen, als die schade niet geschied is met medewete van
den Koopman, die daarontrent op zynen eed zal geloofd worden.
Dit Hakhout, is niet altyd aan de grote wegen gelegen; en gelyk men om de Parcelen
af te hakken, noodwendig een weg van node heeft, die men somtyds niet dan over
eens anders grond krygen kan; zoude zich een Koopman verlegen vinden, zo hy niet
wist hoe zich daar uit te redden. Hy moet wel acht geven, eer hy de koop toeslaat,
dat hy bedenkt, dat de Verkooper hem zal een pad wyzen, dat hem brengt aan den
weg, die ergens heen leidt, daar hy zyne Waren zal verkoopen; en dat tot zyne keuze,
zonder dat hem imand kan hinderen in ’t vervoeren van zyn hout, of hem enig belet
kan toebrengen, dan ten schade en koste van den Verkooper. Men zal ook bedenken,
dat het zal geoorloofd zyn Kolen, Assen en andere dingen te maken, die men goed
acht van ’t hout. Zo ’t opgaande Boomen zyn, zal men schryven, dat het geoorloofd
zal zyn, hoog en laag hout te hakken, in wat tyd het ook zoude mogen wezen, zonder
enige achterhoudenheid, naar de Wet; en ’t zo te doen verkoopen, tot zulk werk, als
de Koopman ’t zal goed vinden; en te nemen, of doen voor hem in ’t algemeen zulke
gemakken maken, als hy nodig en dienstig zoude vinden, om zyn hout aan den man
te helpen; en dat de Kooper eindlyk meester van de Eikel zal wezen, den gantsen tyd
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van het Verdrag, zonder dat imand vryheid zal hebben, om’er enig Vee zonder zyne
toestemming in te brengen.
En gelyk een Koopman niet te veel voor zyn belang kan toezien, zo moet hy vragen,
zo hy wil, of hem, naar mate, dat hy de Landen zal uitwieden, geoorloofd zal zyn ze
te bearbeiden, ’er zaad in te gojen, en de vruchten daar van gedurende de huur te
halen; en zo men die Landen in Houthakkeryen wil veranderen, dat hy niet zal
aanspreeklyk zyn voor de schade, welke de Beesten daar aan zouden, gedurende dien
tyd, hebben kunnen doen.
Om zich middelen te geven om gemaklyk te betalen, kan een Koopman van hout,
op verscheiden tyden, na vele Jaren, doen stellen de koop, die hy van ’t hout gedaan
heeft, om te maken, dat in geval men hem komt moeilyk te vallen, ’er nog iet
overschiete ’t geen hem voor waarburg strekt.
Na ’t doen van de koop heeft men ’t hout maar te handelen, gelyk men het
voordeeligst zal vinden. Dan moet de Koopman zien, hoe hy doen moet, om schielyk
van zyne Waar te geraken, alles naar de kostumen en gewoonten van de plaatzen.
hout, (opgaand). Alle hout, dat men niet hakt op den gewonen tyd; maar van veertig
tot honderd en twehonderd Jaren laat groejen, wordt voor opgaand hout gehouden.
De kennisse van dat soort van hout, terwyl het staat, verschilt veel, en is vry wat
moeilyker, dan dat men van Hakhout heeft; en een Koopman is een dwaas in den
Koophandel, zo hy, een opgaanden Boom koopende, daar van de natuur niet kent,
om daar van ’t hout toe te stellen; en zo hy niet weet, wat men’er al mede doet, en
waar ’t al goed voor is.

Hoe men alle de byzondere gebruiken van hout kent.
Om tot die kennisse te geraken, moet men de plaatsen weten, daar dat hout legt, en
van wat groei de Boomen zyn; en, naar dat men ze by onderzoek vindt, of zal men
ze schikken voor de Schrynwerkers, of men heeft ze te verkoopen voor de
Timmerlieden.
Men heeft Bossen, die zo dicht bewassen zyn,
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dat’er de Zon niet kan deurboren, en die op een goeden grond leggen. ’t Hout dat
daar van komt, is altyd teder, om dat het altyd in de schaduwe geweest is; en ’t is
niet goed dan voor Schrynwerkers, waarom men dat Artikel moet nazien. Maar zo
de grond, waar op ’t Bos staat, zandig en steenig is, of keizelig, of met Hageboomen,
en wel in de Zon heeft gestaan; zo moet men niet eens twyffelen, of men ze tot
Timmerwerk moet schikken: want het hout zal hard zyn, en gevolglyk daar dienstig
toe wezen. Men spreekt hier niet alleen van de Boomen, die in de Bossen groejen;
maar ook van alle, die elders opkomen, en die meer, of min in de Zon staan, om zich
daar van de zelfde gedachten te maken, die we boven komen te zeggen: want alle de
Kooplieden in hout, zyn niet altyd in staat om Bossen te koopen.
De Ordonnantie spreekt van de verschillende Perceelen, die men van hout maakt,
en die gemeenlyk zeven zyn; te weten de Perceelen van Hakhout; die van
overgehouden opgesnoeide Boomen op Hakhout; de Perceelen by verdunning; die
by de stammen der Boomen; hoge Boomen; geknotte Boomen; omgewaaide Boomen;
waar van we niets byzonders zullen zeggen, dewyl het genoeg is, dat alle hout hout
zy, en dat een Koopman het koopen kan, als het maar is geoorloofd het te verkoopen.
De Houtkoopers moeten wel toezien, zegt men, dat men ’t hout niet omhakke, dan
in ’t afgaan van de Maan; en dat men daar in de slechte gedachten van vele werklieden
niet volge, die anders wetende, dan ze zeggen, staande houden, dat’er weinig aan
bedreven is, wanneer men ze hakt; en liever hun voordeel daar in zoeken, dan ten
dienste en nutte van hem, die zulk hout in gebruik zal brengen.

De tyd wanneer men oude hooge Boomen hakt.
Hooge oude Boomen begint men te verkoopen, van Sint Maarten af, tot op ’t eind
van Februari, en men ziet wel toe, dat men ’t altyd in ’t afgaan der Mane hakt, om
dat het hout dan gesloten, en beter ten gebruike wordt; en langer duurt, als wanneer
men ’t by een Nieuwe Maan omver hakt. Ik weet wel, dat’er zyn, die zich inbeelden,
dat de Maan’er weinig op vermag: maar daar men ziet wat invloed de Maan op enige
ondermaanse dingen heeft, mag men de Houtkoopers wel bidden, daar meer acht op
te geven.

Hoe men aan de kennisse van oude hooge Boomen komt, om te gelukken
in dien Koophandel.
Men kan zeggen, dat al wie oude hooge Boomen wil koopen, na datze wel zyn
onderzocht, groot gevaar konde loopen van bedrogen te geraken in zyne koop. Hierom
moet een Koopman, die in zyne onderneming zal gelukken, de navolgende voorzorgen
nemen, Voor eerst zo hy geen te groten getal van Boomen heeft gekocht, moet hy
op de hoogte en dikte acht geven; en derhalve zich met het gezicht alleen niet
vergenoegen, maar een toutje gebruiken; want dit gedaan zynde, zal hy de takken in
aanmerking nemen, om te oordeelen van ’t geen’er van komen kan, en dus zal hy op
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een papier een Rekening van ’t geheel zetten, om daar zyne gissing zo goed over te
maken als hy kan.

Hoe men de maat van de hoogte der Boomen neemt.
Neemt imand by u, die maat voert met een Roe, en van den voet af begint. Oordeelt
by ’t oog van ’t overige, naar gelang van de Roe, die gy hebt gemeten, en van ’t geen
’t overige kan doen. Voegt daar na alles by een, dit zal byna de hoogte des Booms
uitmaken. Dit middel dan in ’t werk gesteld zynde, kan een Koopman weten, wat hy
uit een Bos kan halen.

Middelen om te weten hoe vele duimen een Boom zal houden, als hy is
gevierkant.
Neemt een toutje, legt dat om den Boom, en is dit zes voeten in ’t ronde, zo voudt
het in drien. Neemt’er een deel af, en ’t overige, dat de twe andere uitmaakt, voudt
dat in twaalven, om’er nog een deel af te nemen. Dit gedaan zynde, vout het in vieren;
’t geen’er overblyft, hoeft men daar van niet dan de langte te meten, en dat zal wezen
’t hout ’t geen de dikte inhoudt.

Wat men meer in ’t stuk van dien Koophandel moet aanmerken.
Na datwe hebben in aanmerking genomen, of de Boomen schoon en recht zyn, en
of de Perceelen groot zyn, moet men ze altyd in ’t vierkant hakken; want men heeftze
meer en eer verkocht, dan ’t geen gezaagd wordt, en de kosten zyn zo groot niet. De
Koopman moet wel toezien, dat dat hout wel gevierkant zy, om dat men dat eer kwyt
maakt, als ’t andere dat vol is van Spint. Zo men ziet dat’er krom grof hout is, zal
men daar krommers van doen maken voor Meulens, of Schepen, naar de grootte van
de dikte die ze hebben. Maer zo men een menigte van Boomen had af te zenden,
moet men ze op verscheiden wyzen toestellen, om ze te eer kwyt te worden, als’er
elk zyn geryf vond. Gelyk, by voorbeeld, men verkooptze gekloofd, die tot het kuipen
van Vaatwerk gebruikt worden, zo wel vierkante gescheurde, als platte gescheurde
Latten (volace) en Staken, zo wel Ribben als gescheurde Palen en Staken.
Men moet ook niet vergeten Planken van verscheiden grootte en dikte te doen
maken. Palen, Regels, Ribben, Staken, Balkjes tot Goten, en te doen maken Raamhout,
Bossen, Takken en Kolen; alles naar ’t meest gebruik der plaatsen; om niet te maken,
dat men ’t goed lang by
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zich houdt. Zo men onder ’t hout ander vindt, dan Eikenhout, doet men ’t verkoopen,
naar dat men het gemeenlyk gebruikt.
Eikenhout is een hout, waar van men in de Bossen ’t meeste werk maakt. ’t Is in
’t groejen aan twe ongemakken onderworpen, welke men noodwendig moet weten;
om in ’t verkoopen niet bedrogen te wezen, want somtyds is ’t, of schilferig, of
dwersdradig, ’t geen ’t onbekwaam maakt om te worden gekloofd.

Gebladderd hout, of Roulé.
Men weet dat een Eikenboom is schilferig Roulé , als ’t gewas van elk jaar niet aan
malkander is vast gegroeid, maar elk gewas op zyne dikte op zich zelve is gebleven.

Dwersdradig hout.
Als men ziet dat de draad van Eikenhout dwers loopt, dat is, van de ene kant der
schorse na de andere toe, is ’t een bewys, dat het dwersdradig loopt; en zo een Boom,
behalven dat ze niet dienstig is om te klooven, durft men van een grote langte niet
gebruiken, als hy veel gewigt moet dragen, om dat hy afknappen zou.

Kloof-hout.
’t Beste hout, dat in een party komt, is dat voor klooven moet gekoren worden, en
de Blokken daar toe in gebruik, worden gemeenlyk gezaagd aan ’t eind van ’t
afgehouwen. Hier van haalt men gemeenlyk de duigen van de bekwame lengte, en
naar ’t gebruik van ’t Land waar voor ze geschikt zyn.
De twe soorten van gescheurde Latten worden ook van de stammen genomen; en
die men noemt vierkanten quarreé, moeten vier voeten langte, en twe duimen breedte
hebben, en drie linien dikte. Wat de platten Volices aangaat, die hebben de zelfde
langte en dikte; maar de breedte is van drie, of vier duimen.
De gescheurde vierkante Palen zyn van vier voet en een half, en van drie voeten
gemeenlykst. Men neemt’er ’t grootste gedeelte van de Stam toe, waar van men niet
heel wel latten heeft kunnen scheuren. Men kan palen maken tot vyftien voeten toe.
Deze zyn ’t, welke men gebruikt om Pallissaden te maken; en als zy meer dan zes
voeten hebben, noemt men dit soort van Paaltjes, aan de kant van Auxerre, Perches.
Men heeftze naaulyks dan aan dien kant, daarze dien naam hebben, om dat het niet
byna dan in ’t Auxerrois is, daar men de Wyngaarden aan Staken bindt.
Maar, om weder tot de duigen te komen, waar van men reeds heeft gesproken;
men moet weten dat men ze van verscheiden langte heeft; dat enige van 3 voeten
moeten zyn, zullende dienen voor Oxhoofden, die voor halve Oxhoofden twe voeten
en een halve; en dus met de anderen, en ten aanzien van de Landen, daar ’t Vaatwerk
groter, of kleinder is, zyn die soorten van duigen meer, of min groot. Elke Duig moet
altyd van de Bômen verzeld gaan, welke een soort van Duigen zyn, die niet boven
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de twéé voeten lang zyn, en zes duimen breed. Dese schikt men voor de Oxhoofden,
maar voor de halve moetenze niet boven de anderhalve voet langte hebben; en zyn
van de zelfde langte als de voorgaande. Alle Duigen en Bodemen, die beneden de
vier duimen breedte hebben, worden voor uitschot gehouden, en zy moeten van zeven
tot negen linien dikte hebben. Aan ’t eind der stammen, waar van men de Duigen
gehaald heeft, is’er altyd nog de langte der Boomen over, die zes voeten heeft, en
somtyds meer in de lengte. Deze moet men vierkanten, en ze daar na om te zagen
gebruiken.

Van ’t Spint.
Wy zullen in alle Boomen van wat aart het zy, als zy omver gehakt zyn, pas binnen
den bast een wit hout zien, dat rondom den Boom gaat, een duim ontrent dik, en
gemeenlyk van een andere kleur, als ’t voorname hout is; dit noemt men Spint. Dit
hout heeft slechte hoedanigheden, en moet onder het Vathout niet komen, want het
is uitnemend gevaarlyk de Wyn in Vaatwerk te doen, daar dat ten deele in komt.
Daar by als dit hout op een vochtige plaats is, is het het rotten zeer onderworpen; of
het stuift af door opeten, als het in droge plaatsen legt. Hier om gebruikt men ’t nooit
als tot Staken.

Van verscheiden stukken van gezaagd hout.
Na dat een Koopman in hout, door klooven’er alles af heeft, wat hy kan, ziet hy de
stukken hout uit, waar van hy kan laten zagen; en naar de langte, welke elke soort
hebben moet. Men verdeelt het Zaaghout in planken van verscheiden dikte, in Latten,
Regels, vierkanten Palen, Ribben, Geuthouten, of Chevrons, gelyk men in Bourgonje
zegt: Maar ’t is niet genoeg alle de namen van de soorten van gezaagd hout te hebben,
om ’t te verstaan moet een leerling, die daar Koophandel in dryven wil, weten, wat
elke van die namen wil beduiden, en hoe men ’t moet kwyt worden.

De Planken.
De Planken zyn goed tot velerleije gebruiken, naar meerdere, of mindere langte,
breedte, of dikte; dit moet een Koopman van allerhande soort hebben, om het hout
ten voordeele te verkoopen.
De Planken, welke men gebruikt om Kuipen van te maken, hebben deurgaans niet
meer, dan een duim breedte; wat de langte belangt, men heeft het van drie voeten en
een half, en vier voeten. De Plankjes, die Schrynwerkers deurgaans gebruiken, zyn
die een duim dikte, en twaalf duimen breedte hebben. Men moet maken, dat men
zulk soort heeft, want dit gaat wel weg; men maakt ook Plankjes van een half duim
dikte, en twaalf breedte, die men Wageschot noemt. Men maakt’er hier ook gelds
genoeg van, al gaat het zo grif niet voort, als de voorgaande.
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Balkjes.
Men moet zo veel als men kan uit een party maken, dat men’er allerleije soorten van
waren uit heeft, om ’t verdriet niet te hebben, dat men imand heenzendt, die’er komt
koopen. De Balkjes zyn onder ’t gezaagd Hout, waar voor een Koopman zorg zal
dragen, dat hy is voorzien. Men doet ze van vyf tot zes duimen dikte verkoopen,
maar de langte hangt van het begrip af: want men maakt ze zo lang, als men ze hebben
wil, altyd meer, of min, de ene dan de andere lang; en om goed te zyn, moet men’er
sterke houten uit kiezen, om den last, die ze hebben te dragen. Men heeft Balken,
welke men Solives de Bris noemt, en welke in ’t vierkant gehakt van zeven tot negen
duimen dikte hebben, en van vyftien tot achtien, en by de twintig voeten langte.
Zulke stokken zyn zeer gewild, en de Kooplieden moeten maken, daar van wel
voorzien te zyn, alzo ze boven Zaaghout gehouden worden.

Ribben, contre Latte.
De Ribben zyn ook een werk, dat men gezaagt verkoopt; ’t is goed in het Leidekken,
en van vier tot vyf duimen breed, en een halve dik.

Ribben, of Sparren.
Men kan geen Huis zonder Ribben, of Sparren maken, dat soort van gezaagd hout
wordt daarom ook wel verkocht.
De gemene Ribben moeten van drie duimen op den enen kant gezaagd zyn, en
van vier op den anderen, al het Spint moet’er af zyn, zo het mooglyk is. Men verkoopt
nog Ribben van een ander soort, die vier duimen van alle kanten hebben, behalven
dat men ze gebruikt om Huizen te dekken, zo worden ze van Schrynwerkers gekocht,
vooral als zy zonder vlekken en van zacht hout zyn.

’t Spint.
Dit is een wóórd, ’t geen de Houtkoopers gebruiken, en ’t geen een plaats betekent,
waar van ’t Spint niet wel is weggenomen, als ’t vierkant wordt gehakt, en ’t geen
op vierkant gehakt hout te zien is.
Alle de regels, hoedanige zy zyn mogen, worden niet gemaakt dan voor
Schrynwerkers. Men verkooptze van twéé soorten, te weten, ’t een van twee duimen
dikte, ’t andere van drie, en elke van zes duimen grootte.

Spillen en Posten.
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Men verkoopt die twe zoorten van hout van verscheiden breedte en dikte; dat is, men
maakt ze van vier en acht duimen, van vier en negen, vier en tien, vyf en tien, vyf
en twaalf. Dit Hout moet ongebladderd wezen, en is goed voor Timmerlieden.

Goot-hout.
Men heeft geen Zaaghout, daar men meer op letten moet, dan hier op; want we weten,
dat goten van grote nuttigheid zyn, maar ook om goede en langen dienst te doen.
Men moet ze van gezond Eikenhout nemen, dat gene kwasten, Schilfers en spint
heeft; om dat het water, dat het moet ontfangen, daar door gaande, de plaatzen zoude
schade toebrengen, die het moest bewaren. De stukken houts, die men voor dat stuk
van gezaagd hout moet gebruiken, moeten acht en negen duimen vierkant zyn; en
de wyze, waar op men het moet zagen, is, dat men ’t van den enen tot den anderen
kant, dwers deur de hoeken heen, moet laten zagen.
Wy hebben nu niet meer noodig, dan te weten hoe men het moet koopen. Men
moet vooreerst aanmerken, dat de kant, daar de Zaagsnee heengeloopen heeft, het
bovenste van de Goot moet uitmaken, welke men moet uitholen, latende een goede
duim breedte op elken kant; en dat stuk van Timmerwerk is gemeenlyk lang van zes
tot een en twintig voeten; en om te beletten, dat de stekende Zon ’t hout geen leed
doet, moet men ’t gedekt houden.

Palen.
De Timmerluiden gebruiken Palen om Heiningen van te maken, men geeftze om te
verkoopen de dikte van vier, en zes duimen.
Zie daar al het Zaaghout, dat men gewoon is te verkoopen in de Eiken-bossen.
Maar gelyk men meerderhande soorten van hout heeft, en waar van de Houtkoopers
geld maken, als zy zyn gehakt op haar soort; zo zullenwe op elken Boom een verhaal
doen van de Waren, waar voor men ze verkoopt.

Neuteboom.
Dees Boom meer dan enige geschat, die men verkoopt, zal hier den eersten rang
hebben. ’t Is een Boom, die van de Schrynwerkers zeer geacht wordt. Hier van
makenze ook ’t fraaiste huisraad; Men maakt het aan Balken en Planken, en Regels,
en alle die stukken moeten zonder scheuren en bladders wezen: want zo wel als
Eikenboomen zyn de Neuteboomen aan bladders onderworpen. Die Zaagstukken,
waar van we spreken, zyn twaalf, of elf duimen breed, dertien linien dik zonder
zaagsne. Dit hout wordt ook aan bladen verkocht: maar dan moeten die Neuteboomen
zeer gezond zyn, dikke stammen hebben, en de bladen moeten twe duimen dik zyn.
De Werklieden, dieze van nooden hebben, gebruikenze zo als zy het goedvinden; en
gelyk de wortels van de Boomen niet te verwerpen zyn, vooral zo ze bruin van kleur
en wel geaderd zyn, zo zal men zorge dragen, dat men ze aan tronken maakt, en men
zal ze hier wel verkoopen. Men maakt’er ook Blokken van, en de bast is goed voor
de Verwers.
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De Kornoelje.
Men ziet naaulyks Boomen, waar van ’t hout harder is, dan dat van de Kornoeljeboom;
deze is de rede, waarom ze de Molenaars gebruiken om’er de Pennen en Spillen van
te maken, voor de Raden en Huisjes van hunne Meulens, en men geeft aan die Pennen,
vier duimen van alle kanten, en zestien langte.
Alle de takken van een Kornoeljeboom zyn goed voor Staven, als zy maar groot
genoeg zyn. Zo niet, gebruikt men ze tot Tanden, welke men verkoopt van achtien
duimen lang, en drie breed. De Schrynwerkers gebruiken dit hout om hun gereedschap
van te maken. Om ’t hun te verkoopen, laat men ’t gemeenlyk aan Ribbens van drie
vier duimen in ’t vierkant maken; of men verkoopt het aan Regels, waar aan men
geeft de dikte van twee duimen, en zes breedte. Men zaagtze ook van vier tot zes
duimen, en van zes tot twaalf voeten langte.

Kastanjehout.
’t Kastanjehout volgt het Eikenhout: wat het Timmerhout aangaat; schoon men
naaulyk Kastanjehout gebruikt, als men Eikenhout kan vinden; en ten aanzien van
dat gebruik, verkoopt men ’t even-eens. Men heeft Landen daar men vindt Scheuten
van zes zeven jaren; men maakt’er Hoepels van, of men verkoopt dat hout tot Staken,
die heel wel aan den man willen.

De Berke-boom.
De Kooplieden, die Heestergewas te koop hebben, moeten zorg dragen, dat ze Palen
te koop hebben van vier duimen vierkant, en van zes tot tien voeten lang; en zy zullen
ook niet vergeten ze aan Ribben te verkoopen, die twee duimen en een linie zonder
zaagsne houden, en van zes tot acht duimen breedte, en van zes, negen, twaalf voeten
langte. Men maakt ook van dat hout tot Planken, waar aan men elf, twaalf duimen
breedte geeft, en dertien linien dikte zonder zaagsne. Men maakt nog Tafels voor de
Keuken, en Hakblokken voor de Slagers. Men maakt’er ook van Schuppen, Lepels,
Holblokken en een menigte van andere werken, welke de Houtwerkers gebruiken
en toestellen, gelyk ’t hun behaagt.

Waarschuwing.
’t ls niet genoeg, dat een Koopman de langte, breedte, dikte weet, welke ’t hout moet
hebben, om de Zagers zo te doen zagen, als hy zal zeggen. Hy moet nog toezien, dat
de Zagers zynen last volgen. Want de Zagers zyn een volk, dat niet veel deugt, zo
men ze van naby niet in ’t oog houdt; en ’t is volk, dat het niet veel scheelt, al bederft
het een stuk houts van een Koopman, die ’t op hen laat staan. De Houtkoopers moeten
dan zelve hun hout gaan bekyken; zy moeten het oog over ’t hout laten gaan, datze
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verkoopen; en hebben gedurig de maat in de handen; en meten, of de Werklieden
ook wel hun hout gemaakt hebben, als ’t hun is belast; en die yver, welke de arbeiders
in hen merken, die, beweging welke ze zien, dat zy hun geven, en de voorzorgen,
welke ze merken, datze dragen; dit alles, doet hen toezien op zich zelve, dat het alleen
goed is voor hun, die zich met de Houtkoopmanschap bemoeijen.

De Els.
Men gebruikt het Elsenhout, als het dik en recht is, om’er Holblokken van te maken,
of Buizen voor Fonteinen; als een hout, daar in den grond geen vergaan onderhevig
is; als het maar geen lucht meer krygt, als het’er eens in is. Als de Elsen dik genoeg
zyn, om te worden gezaagd, maakt men’er Ribben van, drie duimen vierkant, en
Ribben van twe duimen en van zes, tot acht duimen breed; alzo de Drajers zich van
dit soort van hout als Staken voorzien, als zy dik en recht zyn. Men verkoopt de
Schorse van die Boomen, zeer gretig, op dat men dat niet vergete te zeggen. Wy
hebben reeds gezegd, dat men dit in de maand van Mei moet doen. De Houtkoopers,
die dat hout hakken, dragen zorg, dat zy’er de Schors van halen. De Leertouwers en
Hoedemakers zullenze hun niet laten. Men verkoopt’er ook Pennen van om de Vaten
mede te sluiten.

De Populier.
Als men de Populier Iaat hakken, doet men ’t niet, als om Planken van drie tot vyf
linien dikte te maken. De Schrynwerkers gebruikenze voor verburgen werken, en
men geeftze tien duimen breedte, en zes voeten langte. Gelyk dit hout niet seldzaam
is, noch dier, zo zaagtmen daar Planken van, van een duim dikte, en elf, of twaalf
breedte, welke men gebruikt om Deuren en Vensters te maken, ’t geen men aan
Landhuizen doet. Dit hout is ook goed om een soort van Vathout te maken, dat men
Barre noemt, en welke men in Bourgogne gebruikt, om goeden Wyn in te kujpen,
die men daar van daan na Parys brengt.

Linde-boom.
Men verkoopt de Linde boomen aan Bladen, zo ze daar dik genoeg toe zyn. Die
Planken zyn van twe tot vyf duimen dik. Men maakt’er ook Planken van, die enen
duim dik en twaalf lang zyn.

Abeel-boom, witte Populier.
Buiten ’t bovengemelde, is de Abeel nog goed om tot Holsblokken te maken, en voor
Klompen, welke Vrouwen en Mans gemeenlyk gebruiken. De Beeldhouwers zoeken
’t ook voor hun werk.
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De Mispel-boomen, Lotus-boomen, en andere Boomen van dien aart.
De Molenaars gebruiken, als zy geen Kornoeljehout vinden kunnen, Tanden en
Staven van Mis-
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pelen-hout, Lotus-boom, en andere Boomen van dien aart. Deze is de rede, waarom
men ze onder de gekochte Perceelen vindende, ze op die wys van die langte en dikte
moet verkoopen.

Ypen-boom.
Dees Boom heeft zyn byzonder vertier; en vindt’er een Koopman enige in zyne
Parceelen, of ’er gantse Parceelen van; zie daar hoe hy daar mede leven, en alle de
aanmerkingen, die hy daar op hebben moet, om ze een gedaante naar behooren te
geven; en al dat hout heeft geen gebruik dan voor Wagemaken, en aan mooten, en
alles gezaagd.

Ruw Wagemakers hout.
’t Hout dat den Wagemakeren dienstig is, en men daar toe gereed maakt, zyn de
Aven, Assen, Speeken, Vellingen, Disselboomen: maar men weet niet veel, als men
die stukken weet, zo men niet is onderrecht, hoe men ze aan den man helpt-

De Aven.
Alle mooten, gelyk men wil zeggen, eer ze worden vervoerd, moeten op zes voeten
en een halve lengte worden gezaagd, en tien duimen over ’t kruis hebben aan ’t dun
eind; en vindt menze van twaalf tot zestien duimen, om’er grote Raden van te maken,
’t is daarom niet kwaad.

De Assen.
Gelyk de stukken van Karren, Wagens en Koetzen, die ’t gantze gewigt van ’t geheel
moeten ondersteunen, en van alles wat’er op geladen wordt; zo worden de Assen
van zes voeten langte gekoren, en van zeven acht duimen middellyns aan ’t klein
eind, en worden ruw gelaten.

De Armen.
De langte, welke men aan de Assen in ’t ruw geeft, moeten ook aan de Armen gegeven
worden, welke op ver na zo dik niet zullen zyn: maar daar zeer naby komen, als ze
niet zyn toegesteld: want als zy dit gedaan zyn, en het staaltje zo styf niet was, zou
’t niet min goed zyn.
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De Vellingen.
Dit ruwe hout, dat de Wagemakers gebruiken, als zy de randen van de Raders maken,
die men Vellingen noemt, wordt op de langte van twee voeten, of achtien duimen,
en somtyds op drie voeten langte gehouwen, als zy worden gerond.

De Dissels.
De Wagemakers willen twe soorten van Disselboomen hebben, die men voor Karossen
en andere Wagens gebruikt.
Dissels voor een Karos maakt men van tien tot twaalf voeten lang; en die van
anderen, van twaalf tot vyftien voeten, zonder kwast en wel gekromd.

De Tangen.
Men heeft twe soorten van Tangen, te weten zulke, die men slechte Tangen noemt,
en die ruw ter langte van zes voeten worden verkocht, en van acht, of negen duimen
in de middellyn, aan ’t dun eind, en die men noemt Tangen van bogen, welke men
neemt van vier voeten en een half lang, en van negen, of tien duimen dikte.

’t Gezaagde Wagemakers hout.
Na datwe gezegd hebben, wat het ruw Wagemakers hout is, moeten we tegenwoordig
nog zeggen, welk dat is ’t geen gezaagd moet worden. Men heeft’er drie voorname
soorten van, te weten Lissoirs, Pilaren van een Koets en Disselboomen.

Lissoirs.
De eerste stukken worden tot zes en een half voet langte, en zes, of zeven duim
breedte, en vier, of vyf duimen dikte verkocht. Nimand, die zich wilde bemoejen
met Ypenhout te verkoopen, moet vergeten alle deze onderrechtingen waar te nemen.

De Pilaren van een Koets.
Men doet de Pilaren tot zes voeten en zeven acht duimen langte zagen, van vyf zes
duimen breedte, en drie vier duimen dikte.

De Disselboomen.
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De Disselboomen worden vertierd tot negen voeten langte, drie duimen en een half
in ’t vierkant, aan ’t dun eind vier duimen aan ’t dikke.

Aanmerkingen.
Men heeft nog andere Eiken stukken, die gezaagd worden, njet door de Houtkoopers;
maar van de Wagemakers zelve. Dit maakt, dat de Kooplieden altyd vele stukken
hout onbezaagd van verscheiden dikte en langte laten. Men schopt voor de
Wagemakers de takken, die fraai zyn, niet weg, zo rechte als kromme, als’er maar
gene kwasten in zyn: Want de Wagemakers weten ze wel te gebruiken, tot de kleine
stukken toe, die maar een been dik zyn, en welke in ’t Wagenmaken worden gebruikt;
en dit gants hout, dat men brengt, wordt hout om te verkoopen genaamd. Men moet
aantekenen, dat zo men stukken houts van twe drie voeten en een halve dik vint, in
’t vierkant, en die van vier tot zes duimen dikte kunnen hebben, en in hunne breedte
gelaten worden, moet men aan Bladen verkoopen. De Meulenaars zullen de
Kooplieden wel zoeken, die zulke stukken hebben, om daar Raderen enz. van te
maken. Zie daar onderrechtings genoeg die klaar is voor een Leerling in ’t stuk van
Houtkoo-
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pen. Maar laat ons dit stuk ten einde brengen, en nog zeggen ’t geen hier van gewigt
is.

De Essen-boom.
Men verkoopt het Essenhout aan Pilaren en aan Disselboomen; men voert het ook
weg onbehouwen van verscheiden lengte, als van tien tot acht voeten, en van
verscheiden dikte; van acht en negen duimen in ’t kruis. Zulke stukken zyn goed om
zulk soort van tuig te maken, dat men gebruikt om de Wyn te vervoeren, en welke
men Rolwagens noemt. Als een Koopman kwasten in een Essenboom ziet, die anders
gezond is, moet hem dat niet stooten, want de Egwerkers hebben ze van nooden, en
koopen ’t geen goed is.

Boog-hout.
Dit hout is van den aart van den Essen-boom; wat de Egwerkers belangt. Hierom
brengen ’t de Houtkoopers deurgaans onbehouwen, om de werklieden daar van te
laten maken, wat ze willen.

De Jok-boom.
’t Grootste vertier van den Jokboom is tot Assen, of tot ander Wagemakers werk.
Men gebruikt het in de plaatze der Ypenboom, daar dees zeldzaam is; en na de
Wagenmakers, weten we niet wie ze gebruikt, of het moesten Vorm-makers wezen,
die ze ruw koopen.

De Wilg.
De Wilgen worden aan driederhande stukken gehouwen; te weten aan Poten, welke
die zyn, welke men gebruikt om te planten, en de Boomen van dat soort te
vermenigvuldigen; aan Palen van vier voeten, om ze tot Latten te scheuren, bekwaam
om aan de Wyngaarden te zetten; en aan Ribben om te gebruiken in de Tuinen tot
Prielen. Van het dun hout maakt men Takkebossen, waar mede Bakkers en andere
den Oven stoken, of den Haart, om een schielyken brand te hebben.
Men gebruiktze tot Hoepen, velerlei Drajers werk, tot het maken van Klomphouten,
Doozen, enz.

De Pere-boomen.
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’t Gebeurt somwyl, dat Houtkoopers in hunne Perceelen een Pereboom vinden, waar
van de Stam veel belooft. Om daar geld van te maken, moet men ’t tot Planken, van
zes of negen voet, laten zagen, en van een halven duim buiten de zaagsne, om wel
tot Regels van de zelfde langte, en van vyf, of zes duimen breedte en dikte.

De Pruimen-boomen.
Men verkoopt het Pruimen-hout ruw, als de stammen niet te dik zyn, op dat de
Draaijers ze zelve zo toestellen als ’t geen vereist, dat zy’er van maken. Men verkoopt
het ook aan Regels van langte en dikte als de Pruimen-boom is.

Hazelaars.
Men heeft Landen, daar men veel Hazelnotenhout heeft, gelyk aan den kant van
Avallon, alwaar men’er wat voordeel mede kan doen. Men verkoopt het tot Hoepelen
van velerhande grootte; dat is, voor Oxhoofden en halve Oxhoofden, of vierdeparten;
men maaktze tot Bossen. Men heeft’er vyftig aan elke Bos, men kanze heel wel en
wis verkoopen, en van die soorten van Hoepen willen de Paryzenaars dat hunne Wyn
gekuipt is, anders maken zy’er weinig zaaks van, en houdenze niet dan voor
Bourgonjese Wyn.

Beucke.
Sprekenwe hier van velerhande ander hout niet, ’t is om dat het voor zaaghout niet
dient, en ’t niet anders deugt, dan om aan Takkebossen te maken; uitgenomen
Palmhout, daar we niet van gesproken hebben, en dat men by de Stam, of aan de
Kammakers en Drajers verkoopt.

De takken van hoge Boomen.
Na dat men het ruwe grove hout gebruikt heeft om het zo te vertieren als ons
goeddunkt, moet de Koopman de Takken in overweging nemen, die hem van de hoge
Stamboomen zyn gekomen, op dat hy’er van make ’t geen hy kan. Gelyk ’t Zaaghout
meer, dan de kleine stukken, waard is, die vierkant zyn, en van die takken gehaald;
en die kleine stukken meer waard zyn dan de Takkebossen, zal een Koopman, die
daar van onderrecht is gaarn onderzoeken, wat vertier hy daar van maken kan; ten
zy de takken, die hy daar aan ziet, boven zes voeten langte hebben, is ’t onnut, dat
hy takken van minder langte doe zagen. Zo het tot vierkant hout dient, kan hy’er niet
van halen dan kromhout voor Scheepmakers, waar van de vertier zeer goed is, als
het dicht by vaarbare Rivieren legt; of zo ’t ’er ver van af is, en de Voerluiden met
al den winst daar van heen loopen, dat men van die stukken halen kan, zal men ’t
niet trachten te maken, en men zal ’t alles aan Brandhout hakken, naar de styl der
plaatze, daar men het vertieren wil.
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Van die Takken, en alleen ten aanzien van ’t hout, dat goed is voor Wagemakers,
kan men daar Raderen van maken, na dat men onderzocht heeft, of’er geen
kloof-einden aan zyn, die de behoorlyke langte hebben; te weten, twe voeten en een
half, en enige duimen langer. Alle hout, dat men met de Spint vertiert, moet groter
gelaten worden, dan dat het niet heeft. Schoon we komen te spreken om van die
takken de Spaken van Raderen te maken, wy verstaan daar door niet dat men daar
toe zo veel hout doet maken, als men daar toe bekwaam vindt; maar alleen om de
Waar aan
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soorten te maken, en niets meer; te meer, als men den gantsen Bos bederven zoude,
die een van de voornaamste vertieringen van een Perceel uitmaken. Wat het overige
der takken belangt, de vaam hout, op enige plaatsen genomen, verkoopt men tot
Kolen, of men haalt ontrent Parys de kortelingen uit die, welke recht zyn; en ’t overige
van de takken maakt men tot Bossen.
De Berkenboom is onder ’t Hakhout zeer gemeen, en groeit vry hoog. Hy is wit
van bast; men maakt’er Hoepen van voor Fust en om te kuipen, naar de langte en
dikte, die hy heeft.
Uit het Hakhout maakt men op verscheiden plaatzen Hoepen van Eikenhout, voor
al in de Provincien, waar in men heeft grote Wyngaarden; gelyk in Bourgonje,
Champagne en andere plaatsen. Schoon die twe Artikels alhier niet op hare plaats
zyn, die op het Artikel Hakhout is, echter verzoekenwe hen, die ’t lezen, dat zy’er
hier zo wel hun voordeel mede doen, als zy’er daar mede zouden hebben gedaan.

Hoe men hout vervoert.
Men moet weten, hoe men op de plaatsen, daar men het gehakt heeft, ’t hout vervoert,
om daar zyne maatregels naar te nemen: want, of men vervoert het met Rytuig, of
te water maakt men ’t aan Vlotten. Wat de manier belangt om Voertuig te maken;
een Koopman moet het gebruik volgen van ’t Land, daar hy zyn hout doet vervoeren
en verkoopen.

Gewigtige Aanmerkingen.
Als een Houtkooper een Perceel hout koopt, met alle de voorzorgen, welke we reeds
gezegd hebben, dat hy nemen moet; zie daar nog een raad, die ik hem daar ontrent
kan geven, en van groot gewigt is; te weten, dat hy dat Perceel koopende, ten aanzien
der plaatse, daar hy zyn hout wil vertieren, bepaald moet zyn, en onderrecht, of op
die plaatsen ’t hout gene Tollen, of Rechten te betalen, onderworpen zy; en hoeveel
’t betaalt, op dat hy, zyne Koop gedaan hebbende, daar op staat make, anders zoude
hy bedrogen wezen.
Gelyk we tot nog toe niet gesproken hebben, dan van Zaag- en Kloof-hout, en
niets van de grote stukken, waar van een Koopman zich moet voorzien in ’t verkoopen,
zo is ’t goed aan te merken, dat men ’t in ’t vertieren van ’t hout niet vergeten moet.
Maar ’t is ook niet buiten den haak te zeggen, dat men van die soorten van stukken
zich niet voorzien moet, dan voor zo veel noodig is, om de soorten van Waren. Onder
de grove stukken hout begrypt men de Balken van velerlei langte en dikke stukken
hout, welke men noemt Persbalken, Couillard, Tesson en Jumellen; alzo alle deze
stukken tot zulk werk noodig zyn, en verscheiden anderen van gelyke grootte, of ten
naastenby.
Die de Houtkoopmanschap willen aanvangen, moeten zich niet te vrede houden
daar mede, dat ze weten, hoe men ze in de Perceelen verkoopt: maar ook moetenze
weten, wat voor stukken hout men’er van maakt, zo men ’t schikt om op zo, of zo
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een plaats, by voorbeeld; Parys, Lyon, en in andere grote Steden te verkoopen; en
waar men ’t klein hout toe gebruiken moet. Daar zyn nog andere kleine dingen, waar
van een Houtkooper niet onkundig mag zyn, om zynen handel gemaklyk te maken.
Voor eerst, dat het hun geóórloofd zy, hun hout, over de landen, die tussen de
plaatsen zyn, daar ’t hout is, tot aan het water, ’t zy ’t Rivieren, of Beken zyn, daar
’t vloten kan, te vervoeren.
Ten twede, dat elk Houtkooper, die zyne Waar doet vertieren voor Parys, Lyon,
enz., kan, zonder dat men het beletten kan, maken Graften, en nemen Meer-water,
om zyn hout te doen vlotten, mits den eigenaar schadeloos stellende.
Ten derde, dat ’t hem zy geoorloofd zyn hout in alle Beken en Rivieren te werpen,
daar ’t hem gemaklyst schynt.
Ten vierde, dat de Houtkoopers de Eigenaars van Erven, aan de kanten der Beken
gelegen, kunnen dwingen, dat ze moeten plaats van vier voeten laten, voor de
werklieden, van de Kooplieden aangesteld, om ’t hout deur ’t water voort te krygen.
Alles wat we zeggen rust op de Ordonnantie die nog wel meer aanduidingen,
rakende de Houtkoopmanschap, vervat. Welke kennis zy niet kunnen hebben, zonder
dat Boek te hebben, en ’t van vore tot achtere te lezen.
hout. De Houtkoopmanschap is een voornaam deel van den Hollandsen handel: want
behalven dat’er een groot gedeelte van tot de Scheepvaart wordt gebruikt, zo wordt’er
niet weinig vertierd tot Vaatwerk; zonder nog eens te rekenen ’t geen tot den Huis-,
Vesting-bou, Dyken, Sluizen, enz., zo te Water als te Lande gebruikt wordt. Zy
vertieren ook veel aan Fransen, Italianen en Spanjaars. Noorwegen en Zweden geeft
veel Grenen- en Vuren-hout. De Oostzee geeft hun veel Eiken- en Vat-hout. Masten
komen uit Noorwegen, Muskovie, Riga, Nerva, Revel, Dantzich. Zy krygen ook veel
houts van d’Elve, Wezer, Rhyn.
De soorten van hout die men in Holland tot Scheeps- en anderen Bou gebruikt,
zyn Eiken- Grenen- Vuren- Dennen-hout.

Eikenhout.
’t Eikenhout is, of Hamburgs-, of van de Oostzee, of Ryns-, of Wezels-hout, waar
van ’t Ryns wel blanker en frajer op ’t gezicht is: maar ook vooizer. Maar ’t Wezels,
dat’er zo fraai niet uit ziet, is langer van duur.
’t Komt, of aan Sommers, of Assen en Klossen, aan Vat-, of Pyp-hout, en Duigen.
Men heeft’er ook van Berkoenen van 9 en 7 voeten.
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Men heeft’er van aan gezaagd hout by de Houtkoopers, Wageschot 2 duims van 13
voeten, l en een half duims, vyf vierde duim, 1 duims; van deze dikte heeft men ze
ook van Vat-, of Pyp-hout, maar van 9 voet lang; gelyk men ze van drie vierde en
een half, en een vierde duims heeft; ’t welk laatste, Sprei geheten; van de laatste
langte heeft.
Van Eikenhout zaagt men ook driederhande Veren, waar van de ene dikker dan
de andere zyn, en de langte van 5 voeten hebben, middel en kelder Veren.

Grenenhout.
Van deze heeft men Stolpbalken, dat het beste hout is, Christiaans, Nerva’s, Noords,
Hamburgs. ’t Noords en Nerva’s wordt voor ’t beste gehouden. Men heeft’er ook
Delen van, in Noorwegen gezaagd, en welke, hier deurgezaagd, gemeenlyk de
zaagdelen zyn.
Van de Balken van Greinenhout, hier te landen gezaagd, heeft men gemeenlyk by
de Houtkoopers Ribben van 6 en 8. van 5 en 7. van 4 en 6. van 4 en 5. van 3 en 4.
van 4 en 4. van 3 en 3. van 2 en 3. van 2 en 2. van 1 en een halve en 2 duimen; welke
laatste dubbelde Latten worden geheten; en vervolgens nog enkelde Latten van 1 en
vyf vierde duim. De langte die men deurgaans aan dit hout geeft zyn 16. 18. en 22.
voeten; alle andere langte en dikte moet men met voordagt aan de Houtmolens laten
zagen.
Men vindt van Greinenhout by de Houtkoopers deurgaans in voorraad tot yders
geryf gezaagd, planken van 3 duim, 2 en een half duim, 2 duim, 1 en een half duim,
vyf vierde duim, 1 en drie vierde duim, gezaagde, of snedelen van 1 en een half duim,
en van vyf vierde duim. De langte waar op de snedelen deurgaans zyn gezaagd, zyn
9. 12. 13. voeten, maar de andere op 16. 18. 22. voeten, alle Rynlandse maat.
Men maakt’er ook halfduims Latten van, gemeenlyk Rinkellatten geheten, die de
langte, of van 8, of van 16 voeten hebben.

Vurenhout.
Nerva en Christiania levert het beste Vurenhout. Van ’t Vurenhout heeft men,
behalven Juffers en Sparren (want men heeft het niet aan Ribben) Delen.
De Delen, die men’er van heeft, zyn van 1½, ¼, 1 duims, en drievierde duims.
Gezaagde Delen ter langte van 16, 18, 22 voeten.
Men heeft’er Juffers van, van 18, 20, 24, en 30, ook 36 voeten. Ook Paalbalken
van allerleije, en gebroken langten: maar deze Paalbalken zyn gemeenlyk Grenen;
alle andere lengte en dikte, moet men met voordacht laten zagen.
Men heeft ook twaalf ellens, en Kolders, die wat lichter zyn, en lang 12 voeten;
ook heeft men Stengen van Vuren-hout, die van 50, 60 en 70 voeten zyn.

Dennen-hout.
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Men heeft’er in de Houtkooperyen van Ribbens van 5 en 7, 3 en 3, 2 en 3, ook 2 en
2 duimen dik; ook enkelde Latten van 16, 18, 22 voeten lang.
De Planken, welke men’er gemeenlyk van vindt, zyn dik 2, anderhalf, vyf-vierde,
1 duims en drievierde duims, en lang 16, 18, en 22 voeten.

HOUT KLEUREN.
HOE MEN HET HOUT KLEUR GEEFT.
Om aan hout een kleur van Ebbenhout te maken.
Neemt Campechie-hout, kookt het in water tot dat het Violet wordt; gooit’er dan een
brokje Aluin in. Smeert het’er kokend over met een Kwast.
Laat daar na Vylsel van Staal in Wyn-azyn over heete as trekken, en doet’er wat
Zout in. Smeert dat daar na met een Kwast over ’t zelfde hout; dan zal ’t zwart
worden; en om ’t nog beter te maken; zo legt’er nog eens ’t Violet, en daar na de
zwarte Azyn over, en als ’t droog is vryft het met een Wasse lap, dan zal het glimmen.
’t Hardste hout is’er het beste toe.

Op een andere wys.
Neemt een vierendeel gestootten beste Galnoten, voegt daar by twe lood
Campechie-hout, dat aan kleine stukjes is, met een half lood Vitriool, en een lood
Spaans groen. Kookt dit alles in een nieuwe pot, giet het deur een doek en smeert
het een reis twe, of driemaal over ’t hout, dit maakt het zwart. Laat het drogen; en
vryft’er glans op met een Wasse lap.
Als gy ’t over wilt doen, zo neemt een halve lepel sterke Wyn-azyn, doet’er by
een half once Staalvylsel, en laat het over vuur trekken. Als het koud is, smeert het
over het eerste gezwartte, dan zal het een kleur van Ebbenhout krygen. Dit kunt gy’er
twe, of driemaal over doen, latende het zo dikmaal drogen; vryft zo menigmaal met
een doek dit hout; en als het alles droog is, zo vryft het styf met een Wassen lap.

Om hout rood te maken.
Fyn geraspt Brazielhout in Oli van Wynsteen gedaan, maakt hout, daar mede
verscheidemalen gesmeerd, rood, na dat het is telkens droog geweest; en de glans
brengt men’er op door vryven met een Wassen lap.

Om Violet te maken.
Een halfpond Campechie-hout, met vier oncen Brasiel-hout, en een once gemene
Aluin, maakt, dat het hout daar mede gekookt, een kleur van Violet krygt.
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Om Purper te maken.
Duitze Tournesol in water getrokken, by een Verw van Brasielhout, in Kalkwater
gemaakt gedaan, en daar ’t hout mede gesmeerd, maakt het Purper; glans krygt men
met Vernis, een Wolvetand en een lap.

Fraai Blaau.
Wil men ’t hout fraai blaau hebben, doet men vier oncen Tournesol in drie halfpintjes
water op levende Kalk, ontrent een uur trekken. Gy kunt het eveneens als ’t
voorgaande op ’t hout doen.

Groen.
Spaans-groen met sterke Wyn-azyn gevreven, en gemengd met groene Vitriool,
kookt ontrent een kwartier-uurs, in twe pinten water. Gooit’er daar na uw hout in,
laat’er dat in tot dat het kleur gekregen heeft; voorts kan men’er mede doen, gelyk
met het voorgaande is gezegd.

Schoon Geel.
Doet in een pint water een half uur lang koken, vier oncen Greinen van Avignon;
doet’er ook een stukje Aluin by, dat een Okkerneut groot is. Men laat ook het hout
weeken, waar in Terra Merita gebroken is gekookt.

Wit gepolyst.
Engels Kryt fyn gestooten en gedroogd, zet het op ’t vuur met wel klare Lym, in een
kleine aarden pot; draagt zorge, dat ze niet rood worde. Smeert’er uw hout mede, als
het wat heet is geworden, en laat het wat drogen. Doet’er daar na met een Kwast,
een, of twee lagen van uw Wit op; en als het droog is, vryft het met uwe Liksteen;
daar na zult gy ’t polysten als boven.

Om hout een kleur naar welgevallen te geven.
Verse Paardendrek, hoe vochtiger hoe liever, in een wit Lywaat gedaan en uitgeperst
zynde, doet het sap, daar van gekomen, in een glazen bottel. Doet op een demisetier
een vierendeelloods gestooten Aluin, en Arabise Gom. Als die gesmolten is, doet
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enige lepels van die vocht in een kleine pot, en gy zult’er in doen de kleur welke u
behaagt. Laat het drie dagen bezinken, en gebruikt het als boven.

Fraje luister aan Kerssenhout te geven.
Goede Olyven Olie, op een once Orcanette in een stuk drie vier gesneden, en
getrokken vier en twintig uren lang wordt daar toe gesmeerd op ’t hout.

Om ’t hout van Stoelen fraai te kleuren.
Vier oncen wortel van Barbarissen gestooten, in een nieuwe verglaasde pot, met
anderhalf pint water op de helft gekookt, en koud zynde, door wit Lywaat gegoten,
smeert met een Lywaat, of Bostel op ’t hout; of is ’t nog niet geel genoeg, doet’er
een half loot Gomme-gutte by; en na dat het eens gedaan en gedroogd is, doet het
zo menigmalen tot dat het hout fraai van kleur is geworden.

Om hout te marmoren.
Mengt Zwartsel met Vernis, legt het’er verscheidenmalen over heen, veegt het daar
na af; maakt het heet, om’er wit over heen te leggen met wit Vernis gemengd. Men
maakt op ’t zwart zo een Vernis als men wil. Men laat het droogen, vryft het ligtjes
met de Liksteen, veegt het af, vernist het met een helder Vernis, laat het drogen naar
welgevalle, en daar na polyst het als boven.

Wit, of zwart gemarmerd.
Men neemt schoon wit Marmor, te voren aan stukken geslagen en gekalcineerd.
Vryft het op een Marmorsteen, en verklaart het met Lym. Gy zult het’er twemaal op
leggen en laten drogen, vryven ’t met een Lywaat, en daar na polysten. Wilt gy hout
zwart marmeren, laat roet op een Yzere Schup gloejend branden; vryft het met
Brandewyn, doet’er de grootte van een kleine Erret Lood by, en zo veel Kaarssmeer.
Alles met den andere zynde gemengd, vryft het en verlicht het slappe Lym, en gy
zult daar na’er vier malen over smeren; waar na gy ’t naar gewoonte zult polysten.

Hoe men gespikkeld hout namaakt.
Men slaat een dojer van een Ei met water, dan maakt men’er aders mede op ’t hout
naar believen. Daar na kan men een helder afziedsel van Kalk maken, met Pis gelest.
Dit sprenkelt men met een Bostel op de Figuren; en als ’t droog is vryft men ’t met
een ruwen Bostel, tot dat’er ’t geel van een Ei af is. Daar na moet men ’t met een
nieu Lywaat vryven, daar na bruineren, en vernissen als boven.
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Hoe men Neute- en Pere-boom golft.
Neemt een Bostel met Kalk in Pis gelest; vryft’er uw hout mede, en als het droog is,
vryft het met een stuk Spek. De wortel van Neuteboom kan men nabootsen, zo men
zeven, of achtmaal sterke Lym over ’t hout vryft, en streken geeft van Bister met
Gom-water gevreven. Na dat men’er de Bister heeft over gesmeerd, moet men de
Lym vochtig maken met water; zo ze te hard is, polyst daar na, en vernist.

Hoe men hout Jaspert en marmert.
Men besmeert het twemaal met wit van Troije in lym gemengd; men polyst het, en
legt’er kleu-
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ren op naar believen: men polyst het naderhand met een Wolvetand, die men op een
stuk witte Zeep strykt. Als men marmert, strykt men’er niet dan twee, of driemaal
kleur op. Om te Spikkelen, strykt men’er drie, of viermaal kleur op, lettende wel,
dat men’er veel geel en groen onder doet, om dat die kleuren gemeenlyk in de Jaspis
heersen. Daar na zult gy’er andere kleuren in ’t wilde op leggen, met een
Varkensborstel te laten kleuren sprengen, en halende daar fyne streepjes deur, en
stukjes zo gehaald als u belieft. Als ’t droog is vryft men het met Biezen, en vernist
het met de beste Vernis.

Hoe men hout een goud-, of zilver-kleur, of koper-kleur geeft.
Neemt gestooten Rots-kristal, stoot het; vryft het op Marmor met helder water, doet’er
wat Lym by; maakt het warm in een nieuwe verglaasde pot, smeert het op ’t hout,
vryft het met een stuk van ’t Metaal, welke kleur gy’er aan wilt geven; en polyst het
met een Tand.

Water-verguld.
Neemt een nieuwe verglaasde pot, doet daar in vier oncen Duitse, een once Roomse
Vitriool, twe dragmen gemeen zout, en een dragme gestootten Spaans groen, drie
Kalkoentjes water, en kookt het op de helft; laat het een halven dag staan bezinken,
en giet’er het heldere af in een Bottel. Om ’t te gebruiken, moet gy ’t bedekken met
Vernis, na dat gy uw water in een kleine zuivere pot hebt gegoten, met een weinig
Wyn-azyn; gy zult’er met een witte Linnen doek van nemen, en daar ’t werk mede
nat maken om te toetsen; gy zult’er geamalgameerd goud op krygen, en gebruiken
een toets van rood Koper, en leggen ’t ’er op naar gewoonte; en als gy het gedroogd
zult hebben, met daar op met de Bostels te slaan, zult gy ’t op ’t vuur leggen, tot dat
het geel is; daar na zult gy ’t in koel water gooijen by het vuur.

Hoe men Bronst.
Men kookt in een halfpond Lynolie, ter dikte van een Smeersel voor een stuiver
Goudglit, en drie stuivers Spalt. Daar na mengt men daar mede Olie van Terebintyn,
legt het’er op, maar eer men’er het Brons op legt, moet men’er Vermillioen op stryken.

Hoe men Hout Verguld, of Verzilvert.
Legt’er eerst driemaal Lym op, daar na zevenmaal wit van Troije, met water en lym
gevreven. Legt’er daar na nog driemaal Bolus op, met het zelfde wit gevreven. Legt
daar na uw Zilver, of Goud daar met een Penceel op: maar maakt uwe Bolus eerst
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wat nat. Men kan’er ook kleuren op leggen. Als het droog is, moet men met een
Wolventand polysten. Als men gebriuneerd Goud maakt, moet men ’t hout twéé, of
driemaal lymen met water en lym. Legt’er daar na drie, of viermaal Goudkleur op.
Vryft het met een doek als ’t droog is, en smeert’er dan nog eens een doek, in goede
Brandewyn natgemaakt, over; en legt’er aanstonds uw Goud over, ’t geen gy zult
met de Tand polysten, als ’t droog zal zyn. Wil men Verzilveren, neemt men Spaans
wit, met Bolus en wit van Ei, en legt’er dat op; men maakt het, drooggeworden,
vochtig met Water, en legt’er uw Zilver over met een Penceel. Als ’t werk droog is,
bruineert men het, en daar na doet men’er eens, of twemaal Lym van Parkement
over. Wil men gebruineert Goud matteren, neemt men Roodkryd, Vermillioen, wit
van Ei, onder een gemengt, en legt het in de holligheden, met een los Penceel. Wil
men Zilver matteren, neemt men wit van een Ei, eerst met water gevreven, daar na
met Vislym; legt men’er daar na het Zilver op, maakt men het wat vochtig met water,
waar in Gom Adragant is, en legt’er dan met een Penceel ’t Zilver op ter plaatze daar
de dag van ’t werk is. Wilt gy schaduwe geven, moetge vryven met slap water,
Arabise Gom, wat Indigo. Daar na vernistge met een drogend Vernis, met Sandarak
en Spykolie gemengd. Zo ’t Vernis te dik was, zult gy ze dunder maken met wat
Olie, daar na moet gy ze koken op een wys, dat men daar de vingeren in kan velen.
Men lymt zyn hout wel met lym voor gemalen Zilver; daar na tekent men ’t licht in
de schaduwe, daar na schaduwt, en maakt men ’t net met Roedwater; en daar na zult
gy’er uw Zilver op leggen.

Om’er Zandgoud op te leggen.
Vryft uwe Schildery met Olie, of Gom, doet dat zo veel als nodig is. Als ’t droog is,
lymt het, doet’er daar na Vylzel van koper op, en’er een Vernis over heen. Anders
kan men Spaans Groen nemen, met water op een Marmorsteen gevreven, waar in gy
zult laten weeken, Saffraan, den tyd van acht uren.

Vermillioen.
Smeert’er driemaal Vermillioen over, dat op een Porfiersteen met Kalkwater en Hars
fyn is gevreven. Als ’t werk droog is zult gy ’t met Spykolie smeren, waar na gy’er
vier, of vyfmaal Vernis van Karabe en Spykolie zult overheen stryken.

Om Letters op hout verheven te doen schynen.
Slaat met een stempel Letters in ’t hout; vryft naderhand het hout daar na van rondom
toe, tot dat het van buiten om met het hout gelyk is. Laat daar na uw hout in heet
water trekken, daar uitgehaalt, laat het drogen, en Polyst het met de Schrynwerkers
Biezen.
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Om ’t Hout te versteenen.
Men neemt zo veel Keisteen als Rotsaluin, Bergzout en geweekte Kalk. Mengt alles
ondereen, en als het koken is gedaan, zult gy’er uw hout, of andere stof insteken,
welke gy zult versteenen, en laten het’er vyf zes dagen, wat meer, of minder in, na
den verschillenden aart.

Hoe men Hout wast.
Om Was op hout te krygen, gebruikt men kurk.
hout (aloës). Dit hout, dat Koffybruin is, wordt uit Indié gehaald; ’t ontsteekt aan
de Kaars; de Hars daar van is aangenaam, hartsterkend van geur en goed voor ’t
hoofd, ’t Wekt de geesten op, en geeft het bloed weder geest. ’t Is ook goed voor de
Maag en de Moer. Men kan ’t voor Sandelhout gebruiken. Men raspt het tot een
grove poejer, waar aan men van een half drachme tot twe laat trekken.
hout (brasiel) komt uit Amerika, en ’t beste uit Farnambuk. Men moet het zwaar,
en gezond nemen met een drup suiker, als men ’t kaaut.

K.
krabben. Om dezelve rood te koken.
Laat Water, Azyn, Peper, Zout, wel koken, gooit’er de Krabben in en laatze koken;
zo doet men ook met Kreeften.
krevel. Zie doofheid van gevoel.
kroon noemt men de Horens van een Hart.

L.
limonade, of Limoendrank.
Neemt het sap van zes Limoenen, doet’er ’t sap van drie Oranjeappelen by. De
schil van een halve Citroen, en van een halve Oranje-appel. Neemt een pint Water,
en een half pond Suiker, doet’er dat by; en giet het dikmaal over en t’ over, op dat
de Suiker smelte; en giet het daar na door een doek, en laat het koud worden. Men
heeft’er die’er Amber-gris by doen, of Muskus, na dat het door Suiker gevreven is.

M.
marmelade. Zie kwee-vlees.
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mosselen is een zeer gemeene Schulpvis, die langachtig, aan den enen kant spitsachtig,
aan den anderen rond is.
Men eetze, of raau met Azyn, of Limoen-sap, en Peper; of baktze in haar eigen
nat in een Pan, tot dat ze zyn opgegaan onder een gedurig roeren; of kooktze in een
Ketel met Water en Zout, tot dat ze overkoken; en eetze met een Zuursous met Peper,
of een Uijen-saus.

Mosselen gestooft.
Men haaltze levendig uit de Schelp, doetze in een Schotel, zetze op een Konfoort,
doet’er Boter, Foeli, fyn gestooten Beschuit over, laat ze stoven, en doet’er op ’t
laatst wat Verjuis by. Dus kan men ook met Oesters doen. Maar zyn ze eerst gekookt,
doet’er maar Water, Azyn, of Verjuis by, en laatze stoven gelyk ’t eerste met Boter,
enz.

Mosselen in Ragout.
Maakt eerst de Mosselen schoon, haalt de Mosselen uit de schulpen, doetze in de
Kasserol, en’er by Pieterselie, Uijen, of Chalotten, en ’t gewone toebereidsel. Stooft
het, en gaar zynde, doe’er by Eidojer en Verjuis, dis ’t op met gefruitte Pieterseli;
en garneer daar uwe Schotel mede.
Ook kunt gy’er over maken een rosse Doop; en voor Eijeren, geroost Meel nemen.

P.
planten. Zie pag. 801.
platanus. Zie pag. 800.

R.
rog is een breede Platvis, welker beenen na kraakbeen gelykende, groote vinnen
heeft, en een lange dunne staart.

Bereiding.
Men stroopt’er deurgaans het vel af, kookt ze met Water en Zout, en doet’er een
Mostertdoop over; de Lever is een lekker eten.
Men eetze ook koud met een Saus van Oly, Azyn en Pieterseli.

Rog in Ragout.
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Maaktze schoon, wastze wel en zuivertze. Laatze in een Kasserol met Verjuis, Zout,
Peper, Ajuin en Nagelen stoven, scheptze op; haalt’er de huit af, distze op met een
rosse Doop, met een scheut Edik en Pieterseli.

S.
schelvis is een zeer bekende Zeevis. Men krygtze gezouten uit Terre Neuve, een
Eiland van Noorder Amerika, alwaar men ze vist.
Men kooktze in Holland gemeenlyk met Water en Zout, en eetze met Boter, of
een Sous van Boter en Pieterselie; maar men eetze ook nog gebraden op den Rooster,
en gestoofd als Kabbeljaaau.
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Maar die met zulke eenvoudige Hollandse bereiding niet te vrede zyn, hebben nog
meer uitvindingen om de Tong te kittelen.

Schelvis in Ragout.
Na het schrappen kookt men ze met Water, Wyn-azyn, Citroen, Laurier, Zout, Peper.
Gaar zynde, dist men ze op, en maakt’er een roode Saus over met wat geroost Meel,
Kapper, Oester, witte Peper.

Gebakken Schelvis.
Neemt Schelvisstaart, zoutze, laatze een weinig daar in staan, baktze zonder koken.
Gaar zynde, laatze uitdruipen; en ze hebbende met Meel bestrooid, laatze fruiten, en
distze met Citroen-, of Oranje-sap, of Verjuis en Peper op. Of zetze droog op met
gebakken Pieterselie.

Schelvis en Filets.
Schrapt de Staart van een Schelvis, stroopt’er het vel af, en doet het omlaag. Haalt’er
daar na de Vis aan riemen uit,en vult de plaats met een goed Visvulsel van Karper
en Paling, met Zout, Peper, Kampernoeljes, fyne Kruiden met Boter gehakt, en wat
kruim van Wittebrood, en daar na Room; doet’er daar na het Vel weder over. Smelt
daar na Boter, doet het over de Schelvis. Strooit’er kruim van Brood over, laat het
in den Oven in een Taartepan bakken, tot dat het een fraaije kleur heeft.
Men maaktze ook zonder Oven, in een Taartepan gereed; distze heet op, zonder
dat men’er Saus over doet; maar anders maakt men’er een Ragout over van Morilles,
Champignons, Truffels.

Ragout van Schelvis.
Kookt de Schelvis in verse Melk, gaar zynde, smeertze met gesmolten Boter, strooit’er
vervolgens kruim van wit Brood over; stooftze in een Taartepan, doet onder en boven
vuur. Als zy een frraje kleur heeft gekregen, kunt gy’er een Ragout als boven over
doen.

Schelvis á la Sausse de Robert.
Over de gefruitte Schelvis kan men een Saus á Robert maken. Snydt Uijen aan
dobbelsteenen, of schyven, haktze in een Kasserol met Boter; en als ze kleur hebben,
zo bestrooitze met wat Meel en met wat Visnat, en laatze stoven over wat vuur; als
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zy gaar zyn, doet dan de gefruitte Schelvis in die Sous, en laatze stoven. Als zy gereed
is, distze op; en ziet of uwe Saus wel is. Was ze niet gebonden, moet gy’er wat Koulis
in doen; een weinig Mostert en Azyn. Distze daar na op, en giet’er uwe Saus over;
men hoeft de Schelvis niet te laten stoven in de Saus; maar gy kuntze in de Schotel
gieten, en leggen’er de vis boven op.

Schelvis á la Sainte Menoux.
Kookt een paar Staarten in Water, en gaar zynde neemt’er de vis af, en laatze zo
groot als gy kunt. Neemt verse Boter, wat Meel, gehakte Pieterseli, wat Truffels,
Kampernoeljes gehakt, Kappers, Peper, muskaatneut, zoete Room, legt daar uw
stukken vis in, en laat het wat stoven. Draag zorg, datze niet te zout en smaaklyk
zyn, en laat het kout worden. Maakt een gehakt van Karper op den bodem van een
Schotel, legt alles in goede orde, en maakt dat het het gehak niet bedekke, dat in ’t
midden is, en bestrooit het met kruim van Brood dat fyn is, zet het in den Oven tot
dat het kleur heeft, en dist het op.
schol is een soort van Zeevis, die plat is, ogen en zes heuveltjes aan de rechterhand
van ’t hoofd heeft.

Bereiding.
’t Is buiten de Scharren een van de Zéévissen, die gedroogd, het lekkerste zyn.
Men eetze in Holland, neus en staart afgesneden, maar meest aan mooten gesneden,
gekookt in water met zout, naar welgevallen, met een zaus van Azyn, Boter en Foeli,
of Neutmuskaat, alles naar welgevalle, en Eijeren, of wat Bloemenmeel om te binden.
Men laat ze ook heel, of aan mooten op den Rooster braden, en eet ze met Boter
en Citroensap daar over gedaan.
Men stooftze ook als Kabbeljaau, met Neutmuskaat, Ansjovis; enz.
Of men maakt Schol in de Kasserol en handeltze dus. Na dat men ze heeft
schoongemaakt en gewassen, doet men ze met Boter, waar in wat Meel is gedaan,
in de Kasserol, en doet’er by Kampernoeje, Moerillis, en andere stoffering, als
Piesterseli, Prei, Zout, Peper, wat Wyn; men laat dat stoven, en gaar zynde, dist men
’t voor voorgerecht op, en stoffeert het met een gezult van Vis.
Men eet deze Vis ook, na dat ze zout hebben ontfangen; gefruit in Boter, en doet’er
Citroensap over. Men stoffeertze met wat Piterseli, of gefruitte sneedjes Wittebrood.
Ook worden ze, na dat ze in den Olie gekookt zyn, gegeten.
schrynwerker is een Werkman die in hout werkt, en wiens werk het deurgaans is,
Kisten en Kassen te maken. Dit geeft zyne naam te kennen, die van Serinum ontleend
is. Hy dient de Tekenkunst te kennen.

Plichten der Schrynwerkeren, waar op zy zich wel dienen te onderzoeken.
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I. Of zy hunne werken zo gemaakt hebben als behoort, ten gebruike daar het toe is
geschikt; en of ze, om dat ze ’t niet hebben gemaakt, de eigenaar tot nieuwe kosten
hebben genoodzaakt? zo ja, moeten ze de schade, die ze gedaan hebben, vergoeden.
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II. Of ze hun werk de behoorlyke dikte gegeven hebben, al de schade, die daar van
komt, moeten vergoeden.
III. Of ze de behoorlyke maat wel gegeven hebben, voor hun, of anderen; zy moeten
’t onrechtveerdig gewonnen wedergeven.
IV. Of zy, die met hen gewerkt hebben, hunnen plicht wel hebben waargenomen;
meer dagen, als behoorden, hebben gerekend; hunnen Meester niet ontstolen hebben,
of zulken daar ze voor werkten.
slapen; zie doofheid van gevoel.
spannet, een Vogelnet; zie vlouw.
spelen wordt gezegt van Wyn die, men inschenkende, een menigte van belletjes
heeft, die bovengekomen springen, en kleine drupjes opwerpen.
sperwer. is een van de verslindenste Roofvogels; zy heeft een krommen Bek,
glinsterende Ogen, brede Tong, grote en sterke Klaawen, Veren van velerleije kleur.
Zy eet Vogels, jonge Knynen, Ratten, Mollen, Muizen, Kikvorsen; zy nestelt in
Rotzen, Torens, oude Gebouwen, en hoge Boomen. De Jagers maken onderscheid
tussen wilde en geleerde Sperwers.
Wilde Sperwers noemt men, die in de Bossen hebben gevlogen, en nooit gevangen,
of geleerd zyn.
Geleerde Sperwers noemt men, die men uit het nest heeft gekregen, opgevoed, en
ter Jagt geleerd.
starrekruid; Aster atticus. Men heeft’er twe soorten van, grote en kleine.
Beschryving. De bloemen hebben buitenom een rand van bladen, die Purperachtig
zyn; met een geel oog van binnen. Zy gelyken na Starren, door de kroon van
bloembladen, die’er rondom is. De bladen zyn wat lang, haairig, en hebben de
gedaante van een Olyf-blad, maar wat kleinder, ’t is scherp, maar wat bitter. De
wortel is vol vezels. Zy heeft geen kwade geur. Men heeftze ook met een gele bloem,
welke men geloofd de AEmille van Virgiel te wezen.
Plaats. Dit gewas groeit op onbeboude plaatsen die zandig zyn. Zy bloeit in
Augustus.
Eigenschappen. ’t Starrekruid verkoelt matig, verteert, gelyk de bittere smaak te
kennen geeft; ze droogt. ’t Rode van de bloem, met water gedronken, is goed voor
Keelontsteking, Vallende-ziekte van kleine kinderen, Slangen, die den róók van ’t
kruid vlieden, als men ’t brand.

’t KLEIN STARREKRUID (Beschryving van)
Het maakt een gele bloem in de Zomer, die rond, plat, en een weinig is verheven als
de Koe oog, Chrysanthemum. Zy bestaat uit vyf, of zes kleine bladen, die smal, spits,
vast, langwerpig zynde, de gedaante van een Zeevis hebben. De stengels krygen de
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hoogte van een voet, zyn ten getale van drie, of vier, hard, haairig en van lange bladen
voorzien, als de Lychnis. De wortel is haairig.

Plaats.
Deze Plant groeit in de Velden en langs de Beken by Narbonne. ’t Zaad is in Augustus
en September ryp.

Krachten.
’t Klein Starrekruid is goed tegen de hitte van de Maag, als men ’t ’er op legt; gelyk
ook voor Oog-ontsteking; en de ontsteking van den Aars, red het zelve.
stut noemt men alles, dat iet ondersteunt, en voor vallen bewaart.
stylen, noemt men in ’t Timmeren alle stukken hout, die regt op staande, tot
ondersteuninge van iet dienen.

W.
warmoeskruiden. zie hof doe by.
De geurige kruiden en andere, welke men voornamentlyk in den Tuin moet hebben,
zyn zulke, die men over Salade doet, en in de Potspys, en die men nemen kan, of
niet; als Sali Basilicum, Lavendel, Averuit, Hysoop, Sterkers, Melisse, Kamille en
andere. Hier zullenwe ten voornaamste van zulke spreken, waar van men niet mag
onvoorzien wezen.
Tot de Slade, gebruikt men gemeenlyk, Munte, Dragon, Steenbreek, Sterkers,
Kruipende Hartshoorn, Pimpernel, Tripmadam, met zulke die elders beschreven zyn.
De Salade is te aangenamer, hoe’er meer kruiden onder zyn.
Enigen van deze kruiden worden gezaaid, andere van de wortel voortgeplant,
alhoewel ze alle zaad voortbrengen; maar die zyn niet zo goed voortteteelen, als van
de wortel.
Die gezaaid worden, zyn kruipende Hartshoren, Pimpernel, Sterkkers. De andere
worden van wortelen voortgeteeld, en blyven in de Winter wel over.
Gy kuntze zo vele jaren, als gy wilt, in de plaats laten staan, daar gy ze gezaaid,
of geplant hebt; hebbende gene andere moeite aan zich, dan de aarde te roeren, en
de paden schoon te houden, op dat het onkruid ze niet verstikke.
De andere die tot de Keuken hooren, zyn Thym, Boonkruid, Majolein van beide
soorten, Rosmaryn; alle die soorten zyn gemaklyk te telen, en men kan’er zich wel
van voorzien.

Om kruiden, die men voor Salade eet, in korten tyd te doen groejen.
Maakt as van Boommos, mengt het met Mest,
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die wel tot aarde geworden is, besproeit naderhand dit Mengsel met sap van een
Mesthoop, laat het drogen in de Zon, herhaalt dikmaal 't zelfde. Als uwe aarde wel
bereid is, zult gy ze in een aarden Pot bewaren. Als gy ze gebruiken wilt, zult gy ze
op een Konfoort zetten, en maken ze zo warm, als de aarde in de maand van Juni,
of Juli zoude zyn. Daar na zult gy uw zaad nemen, ’t geen gy vier en twintig uren in
sap van een Mesthoop hebt laten weeken, in een laauwe warmte, hebbende dat gezaaid
in den grond, op de gewone wys bereid, zult gy hen met het boven gewaagde Mengsel
zachtjes mengen, en maken ’t vochtig met laau water, naar de mate dat men ziet, dat
de aarde droogt. Men geeft voor, dat men dus de Salade schielyk kan doen groejen,
de Postelein, Latu, in minder dan twe uren; ’t is niet bezwaard daar de proef van te
nemen.
EIND.

Drukfeilen.
Bladzyde 1. Colom a. Regel

28. Zet-angels; leest Zethoeken
31. Angels ------ Hoeken, of Haken
38. Angels ------ Hoeken, of Haken
40. Houvast ---- Oog
41. Houvast ---- Oog

150. Col. a. Reg.

44. Oog - - - - Lus

297. Col. a. Reg.

laatste op een na A en drie onder B. ---A.
onder en B B. op de zyden

Col. b. Reg.

14. door - - - - aan
25. door - - - - aan
28. en gelyk als een voore, doe uit.
35. A - - B

489. Col. a. Reg.

}17. Wang-gezwel --- Worg-gezwel

536. Col. b. Reg.

54. zullende - - - - zullen

765. Col. b. Reg.

18. 631. doe by, en 493.

960. Col. b. Reg.

39. hebben, doe uit.
42. komen - - - komt

1136. Col. b. Reg.

43. verdryven - - - verschroejen
44. bederven - - - bederve
47. anderen - - - ander
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Verbeteringen en byvoegzels.
De Uitgever van de Byzondere Aenmerkingen over het aenleggen van Landhuizen,
Lusthoven enz. ons eenige misslagen aengewezen hebbende, die de Overzetters in
de Artikels, uit dat Werk overgenomen, begaen hebben; Zoo heeft het ons
goed-gedacht de zelven den G. L. van het Huishoudelyk Woordboek, door Noel
Chomel, ter verbeteringe mede te deelen.
Bladz. 339. Kolom. 2. Reg. 31. Op een welgestelde Thermometer. Voeg hier by:
gelyk die Bladz. 1118. Kolom. 1. word beschreven.
368. 1. 21. Broeijende Mest. lees: dampige binnenlucht.
368. 1. 2. van onder.] Deze Rib moet door Paaltjes ondersteunt om ’t
DEURWATEREN te beletten. lees: om ’t DOORZAKKEN (te weten van de Ribbe,
door de zwaerte van de daer opkomende Glas-raemen:) en tegen deze Paaltjes moet
een twee duims Plank geslagen worden. Voeg hier by: die om laeg op den gemeenen
grond komt: op dat de Wyngaerd, in zodanigen Kas geplant, onbelemmert, onder de
Plank, in den vryen grond, zyne Wortels zoude konnen uitschiete, en van Zon en
Regen aengedaen worden.
368. 2. 6. Ronde Kassen geven de minste hette. lees: zyn van den minsten dienst.
Voeg hier by: voornamentlyk des Winters, wanneer de Zon, alleen van tien tot twee
uuren, natuurlyke warmte geeft.
368. 2. 14. Want dan kan deze MET EENEN verwarmt worden. Waer door? te
weten door eene en dezelve Stook-oven: waer van hier geen gewag gemaekt word;
schoon de beschryving van deze Stook-kas van geen nut is, indien men niet berigt
word, op wat wyze die moet gestookt, en des Winters tegen de Vorst gedekt worden:
het welke kan gezien worden in de Byzondere Aenmerkingen der Lusthoven, Bladz.
278. en 243 --- 245. zynde dit Werk voor den Lezer, die zig van de Artikels omtrent
het Hovenieren, in CHOMEL overgebragt, wil bedienen, van zeer veel dienst.
368. 2. 15. Ook is het van groten dienst daer een Loots OVER te maken. lees:
AGTER te maken.
368. 2. 37. De rookriolen, de steene voet onder de Kas moeten zyn twee en een
half voet hoog: Dit is dooreengehaspelt, en kwalyk begrepen; want de Rookrioolen
hebben geene gelyke hoogte, wordende dezelven naeuwer, na mate van de
afgelegenheid van den Oven, opdat ze beter zouden trekken. De lengte van twee en
een half voet moet alleen worden verstaen van de steene voet, die voor onder de
Stookkas komt; en niet van de Rook-rioolen. Zie de Aenmerking. Bladz. 278.
368. 2. 39. DeKas moet beneden OF de Rookrioolen. lees: OP.
368. 2. 55. En onder de Ramen is boven veertien, en onder vyftien duim wydtens.
Te verstaen van de tussenwydte, die agter de glazen tussen de agteroverleggende
Muur en de Ramen boven en onder is.
368. 2. 59. Door de meer SCHUINS GAANDE STRAALEN. lees: SCHUINS
LEGGENDE GLAZEN.
369.1. 2. Waarom’er van onder LUIKJES zyn. lees: BLINDJES.
378. 2. 15. Zy heeft GEEN Kriekesteen. lees: EEN.
378. 2. 3. van onder.] Als een PARYSSE Muskadel. lees: PRAEGSE.
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379. 1. 23. Een koude Trek-kas. Zodanige Kas vind men in de Aenmerkingen
Bladz. 230. afgeschetst.
409. 1. 27. ’t Sap ROOT. lees: ZOET.
415. 1. 44. Doch, als zy in ’t begin van Mei groot genoeg zyn, is ’t te KOUD om
ze te eten, zy dienen matig bevogtigd. Dus luiden de woorden in de Aenmerkingen
niet; schoon men dat zegt. Daer vind men. Dat de Komkommers, het saisoen in April
nog koud zynde, alsdan van weinig smaek zyn; maer dat men die met minder moeite
kan teelen, als men zig vergenoegt van ze in het begin van Mei groot genoeg te
hebben, wanneer ze van BETER SMAEK zyn; NB. dat het tegendeel is.
423. 2. 51. Hier te Landen weinig zyn. lees: worden hier te Lande weinig geteelt.
568. 1. 8. van onder.] ten minsten dertien DUIM van een te staen. lees: VOETEN.
Dat is te verstaen van de tussenwydte in de hoogte, als men twee Bergen boven
malkander aenlegt: en niet in de langte van den Berg, als de Uitschryver zegt; want
men stelt in het midden onder ieder Glas een Plant.
683. 1. 19. Schuins. Voeg hier by: leggende.
684. 1. 10. Een knobbelige Stam uitmaakt. Voeg hier by: Ook overgroeit de Limoen
de Oranjestam; maer minder als de Citroen doet.
684. 1. 15. Daer toe gebruiken. Voeg hier by: om dat die meer uitdikken, en
aengenamer van koleur zyn.
684. 2. 27. Men brengt de Boomen best in ’t laatst, enz. lees: best in droog weer
enz.
684. 2. 4. van onder.] Door de Zon ontlaten. Voeg hier by: dog zoo haest de Glazen
wederom beslaen, moeten de Blinden aenstonts gesloten worden.
684. 2. laetste.] Moet alles wel ter deeg gesloten zyn: te weten, zoo wel de
Buiten-vensters als de Binnen-blinden.
685. 1. 6. Door een houten Schut, of Rietmat. Voeg hier by: te stellen tussen de
Boomen en de open Vensters.
685. 1. 19. De Zonnestralen verdeelen, EN AFKEEREN: Deze laetste woorden
zyn hier te veel: De Aenmerking. zeggen Bladz. 376. De Standplaets moet omcingelt
zyn met hooge Boomen, die alle de sterke Winden, waer door de Zonnestraelen wel
verdeelt worden, afkeeren. Vergelyk het vervolg met de Aenmerkingen Bladz. 377.
685. 1. 42. Want hunne uitgeschoten Takjes zyn veel tederder, als zy langer zyn.
Deze woorden beken ik niet te verstaen. Het artikel, waer uit deze woorden
byeengehaelt zyn, luid aldus Bladz. 378. Want het in de Trek-kas gemaekte uitschot
en bladen zyn te teder om aen sterke Wind of Zon te konnen wederstaen: inzonderheid
moeten de genen, die meer als een schot in de Kas gemaekt hebben, zeer langzaem
aen sterke Zon bloot gestelt worden: om dat hoe langer deze uitschotten gegroeit
zyn, hoe minder derzelver Bladen daer aen konnen wederstaen; vermids de Bladen
te perkamentig wordende, de Togtgaetjes, gelyk de meeste Oranje bladen by
duizenden hebben, te veel doen sluiten, zulks dat de Zonnestralen, in plaetze van
daer door te passeeren, de oppervlakte der Bladen
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doen schroeijen, ja zelfs zullen de Bladen daer door in het geheel als verbranden.
Konnen de woorden de Takjes zyn tederder als zy langer zyn: het bygebragte
uitdrukken?
685. 1. 47. Op dat de Pieren opkruipende in de Bakken niet zouden komen. lees:
op dat de Pieren van onder door de gaten in de Bakken niet zouden kruipen, nog de
Wortels daer door in de Aerde vast slaen.
685. 2. 26. Na derzelver kragt. Voeg hier by: JAERLYKS meer of min besnoeijen.
685. 2. 29. Om de groei niet vergeefs te laten spillen. Voeg hier by: en kragtige
Loten te verkrygen.
778. 1. 37, 47, en 60. Boirre. lees: Beuré.
778. 2. 31. Laantjes Peer. lees: Lauwjes Peer.
778. 2. 32. Kamper Peer. Voeg hier agter: en mede rood wordende. Maekt eenen
grooten Boom, die ongemeen draegbaer is.
Foppen Peer is van eene aengename blozende koleur; grooter en dikker als de
Lauwjes Peer; korter en spitzer, enz. Zie de Aenmerk.Bladz. 125.
839. 1. 38. Groeijen zoo lang nog dik. lees: niet zoo lang.
928. 1. 3. van onder.] De kleine ros-bladige. Voeg hier by: legt niet veele
Buiten-bladen af. Men vervolgt: doch is GANTS GOED OM TOT VROEGE
ZOMERKROPPEN, alzoo ze vroeg doorschiet; en wel zoo, dat, als de Lente wat
warm is, men zelden daer van Knoppen (voor Kroppen) kan hebben. Het tegendeel
is waer: en zeggen ook de Aenmerking. Bladz. 355. daerom ook de bekwaemste is
om tot Weeuwkroppen te hebben; dog GANTS ONBEKWAEM TOT VROEGE
ZOMERKROPPEN, naerdien haestig doorschiet, enz.
928. 2. 36. Moet open. lees: niet open.
928. 2. 47. Om dat de Planten. Voeg hier agter: van vroeger gezaei.
929. 1. 18. De Latuw. Voeg hier agter: die niet sluit, kan beter enz.
980. 1. 1. Krul-Andivie. lees: Kuil-Andivie.
993. 2. 26. Snyd men de roode Bloem-kool, en andere af. lees: snyd men de roode
Kool, Bloemkool en Andivie af. Wie weet niet dat Zavoi en andere Koolen, bevroren
zynde, malser worden?
1003. 1. 34. Dewyl de Sappen als dan genen doorgang vindende, de Vruchten niet
afvallen, of klein en onsmaaklyk zyn, en andere Bloemknoppen niet verstikken, of
de gezette Vruchten afruijen. Gants het tegendeel zeggen de Aenmerkingen Bladz.
102. Maer ook zullen de Vrugten, de Sappen als dan geen doorgang konnende maken,
veeltyds daer door afvallen, of klein en onsmaeklyk zyn; (te weten als ze niet afvallen)
behalven nog dat de stuiting der Sappen andere Bloemknoppen doet verstikken en
ongezet afruijen, (namentlyk de Bloem-knoppen.)
1118. 2. 6. Is ’t niet nodig. lees: is het nodig.
1118. 2. 7. Van zeventien duimen juist. lees: van ruim zeventien duimen te trekken.
1134. 1. 6. van onder.] Moet besnoeid. lees: moet niet besnoeid.
1134. 1. 9. van onder.] Wortel geeft. lees: Wortel heeft.
1134. 2. 42. Het Bakje of de Pot. Voeg hier agter: bekwaem warm, en het Zand
taemlyk vogtig houden.
1157. 1. 38. Is dit niet te doen. lees: is dit ongerade. Want het is wel te doen als
men gene kosten ontziet.
1157. 2. 30. Zo men ze met Ramen dekt. lees vervolgens: In zodanige Rund, ter
dikte van twee voeten, worden de Potten tot den rand gezet; en konnen de Gewassen
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eene gestadige natuurlyke warmte genieten, mits dat ze onder de Glazen, na behooren,
met water bevogtigt, en van de Zon beschenen worden.
1190. 2. 7. van onder.] De Venkel die, of Roomse, of Italiaanse is. lees: De Venkel,
die is in gemeene of Roomse, ook Italiaense genoemt, onderscheiden.
1346. 2. 11. En men de volgende zorg draegt. Waerom die bezorging niet
aengewezen? De Aenmerkingen zeggen Bladz. 231. door sluiting en dekking, mits
de Gewassen de helder-schynende Zon te laten genieten; wanneer men voor de Vorst
niet behoeft bekommert te zyn, nogtans vinde zeer dienstig, schoon men (in het
beschreven ORANJEHUIS, want die is voor-af-gegaen) geen vuur-stoking tot
verwarming nodig heeft, dien aengaende, by onverwagte gevallen, bezorgt te zyn:
te weten door een Kaggel; waer van in de Aenmerkingen Bladz. 375. gesproken
word.
1347. 1. 17. De Vloer moet van platte enz. Een hoofdzaek, daer het op aenkomt,
overgeslagen; te weten. De gespouwde muuren zyn vier duimen lager als de gemeene
Vloer, die van platte enz. Zie de Aenmerk. Bladz. 235. En waerom? om dat de
Boekweite-doppen, zoo veel lager leggende, de oppervlakte van de Vloer voor den
indrang van koude zouden dekken.
1347. 1. 20. Dunne KLEINE Ankertjes. lees: RONDE, om dat de Boekweite-doppen
daerom beter zouden sluiten. Hier komt geen KLEINE in aenmerking, maer eene
waerschouwing van geen VIERKANTE te gebruiken; om dat die van de
Boekweite-doppen zoo wel niet konnen besloten worden.
1347. 1. 23. De Binnen-muur moet van binnen, naar maten dat ze hoger metzelen,
vol geraapt worden. Of men, uit deze beschryving, zal verstaen welke BINNEN-ZYDE
men moet vol rapen, staet te bezien. Ik betuige die niet te konnen vinden, en zoude
het hebben moeten opgeven; indien de Aenmerkingen Bladz. 235. my niet leerde.
De Spouw-muuren moeten, na mate ze in het metzelen verhogen, van binnen glad
en effen met kalk vol geraept worden. NB. glad en effen, daer het op aenkomt, op
dat eene ruuwe ongelyke volraping de schikkinge en zakkinge der Boekweite-doppen
niet hinderlyk zouden zyn. Zoo men egter de Binnen-zyden nog niet ontdekken kan,
zal ik ze aenwyzen: te weten het zyn de Binnen-zyden, die tussen de Buiten-muur en
Binnen-spouw-muur komen, en eene tussenwydte tegen het Noorden en Oosten van
zes duim, en tegen het Zuiden en Westen van vier duim beslaet: nu zal iemand zeer
ligt bevatten, dat men t’elkens, dat is, by verhoging van een voet, deze Binnen-kanten
glad en effen moet vol rapen, om dat men’er anders met het Truweel niet zoude
konnen bykomen.
1347. 1. 31. Zoo belegd. Voeg hier agter: EN VAST GESPYKERD te wezen,
dat’er om de drie a vier deelen, een ongespykert blyft, om de Boekweite-doppen, by
inkrimpinge, deze plank opltillende, aen te vullen.
1347. 1. 42. En met Tiggels.lees: en de naeden met Tingels. NB. Hout en geen
Steen, als Tiggels zyn.
1347. 1. 51. ’t Glashout boven en onder.
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Waer is dit boven Glashout? want dat is de Bovendrempel van elf en agt duimen.
Voeg hier agter: De Stylen zyn van zes en elf duimen. Zie de Aenmerking. Bladz.
236. die met my geen onder en boven Glashout kennen.
1347. 1. 54. Dubbeld op een. Voeg hier agter: Gespykerd.
1347. 2. 22. Met Schuifraamen IN eike Vensters. lees: EN.
1347. 2. 38. Het Binnen-kozyn moet van de zelfde grootte zyn, en de dikte hebben
van zes en agt duim: lees: Het Binnen-deur-kozyn moet van de zelfde grootte zyn;
de Stylen en het Glashout zes en agt: en de Boven-drempel agt en agt duimen dik
zyn. Zie de Aenmerk: Blad. 237.
1347. 2. 5. van onder] Ingeschaefd zyn. Hoe veel? drie en drie vierde duim.
1366. 2. 34. Natte jaren geven deurgaans droge en smaaklyke Wortelen.Dit
overgenomen Artikel werd in de Aenmerk. Bladz. 362. aldus uitgedrukt. Wyders is
het zeer aenmerkelyk, dat men in jaeren van veel regens doorgaens de droogste
smakelykste Wortelen heeft. NB. Schoon het zeker is dat de hooge drooge
Zandgronden de beste smakelykste Wortelen voortbrengen. Waerom is dit gestelt?
Niet anders als om dat men niet zoude denken, dat de Wortelen, schoon ze Regen
beminnen, in natte koude gronden weelig zullen groeijen, want ze dat nooit doen.
1367. 1. 5. Zaeit men in een lossen VETTEN grond. lees: NIET TE VETTEN.
1367. 2. 2. Maer DRIEJARIGE zyn de malste en smaaklykste. Een byvoegzel van
den Schryver; want men vind het in de Aenmerk. Bladz. 364. niet: die getuigen het
tegendeel: dog die van EENJAERIG gewas zyn verre de malste, smakelykste en
minst stokkige.
1395. 2. laetste] Men moet deze Wyngaerd van de groote veelheid, en NB.
grootheid van Bossen ontlasten, en ze dunnen of lubben; om dat het het ryp worden
belet; zoo dat men NB. aen een Bos van de drie pas een laet. In zoo een geval groejen
ze zeer groot, ja tot drie en een half en drie en drie vierde duimen. De Aenmerkingen
zeggen Bladz. 180. Men moet deze Wyngaerd, die groote Bossen, en NB. groote in
een gedrongen beziën, dat de ryp-werding verhindert, voortbrengt, van eenige Bossen
ontbloten, en daer aen weinigen om te rypen laten: ook moet men NB. de Beziën,
op dat ze meerder zouden uitzwellen, zodanig uitknippen, dat van de drie een blyft.
Van zulken Bos heb ik Druiven gegeten, die drie, drie en een half, en eenige weinige
drie en drie vierde duim besloegen.
1396. 1. 34. Marie minel de Vincenza. lees: Marsemine di Vincenza.
1397. 1. 5. Een draai hebben. Wat voor een draei? lees: met de hand gedraeit
worden; te weten het oude hout, dat een hand-breed lang is.
1397. 1. 9. ’t Bovenste LOT. Een Stek met Loten te steken is eene nieuwe vinding.
lees: BOT.
1397. 1. 24. Klaautjes voor Krullen of Bindzels: gelyk ook Lubben voor uitknypen,
zyn ontrent de Wyngaerd voor my nieuwe Tuin-woorden. Het laetste meene alleen
ontrent de meloenen in gebruik te zyn.
1397. 1. 28. Maar altyd letten, dat men een kragtige Wyngaard krygt. Waer door?
Met op een Bot te snoejen: want zoo men op een Bloem-knop snoeit, zal men gene
kragtige nieuwe scheuten bekomen.
1397. 1. laetste] Nog meer benadeelt. Voeg hier agter: als het verplanten zonder
mandje.
1397. 2. 28. Zoo men in NATTE gronden of Klei-gronden.lees: in VASTE.
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1398. 1. 5. van onder] Door een later snoei. Wanneer is die? lees: met in de Voortyd
te snoejen, wanneer de Sappen aen het ryzen zyn, op dat de Wyngaerden, door te
verdruipen, tot betemperder groei zouden komen, en dus meerder Bloem-knoppen
voortbrengen: maer die in de Herfst gesnoeit zyn, zullen met minder verspilling van
groei-kragten, mits dat ze door de Zomer-snoeijing wel behandelt zyn, overvloedig
vrugtbaer zyn: daerom moet men van de Herfst-snoeijing niet afgaen. Zie de Aenmerk.
Bladz. 165.
1398. 2. 12. Op spoor snoejen. Ik vertrouw dat men’er veelen zal vinden, dewelken
deze spreekwyze niet zullen verstaen. De Aenmerking. Bladz. 166. zeggen tot
spoor-snoeijing: dat is, tot spooren te snoeijen: zynde stompjes of tookjes van een of
twee Botten, of Bloem-knoppen.
1398. 2. 28. Te snoeijen. Voeg hier agter: nevens de Zomer-snoeijing enz.
1398. 2. 4. van onder] Zullen veele Knoppen tot RANKEN zonder vrucht groeijen.
De Uitgever de minste kennis van het Wyngaerd-kweken hebbende, schynt niet te
weten, dat ranken EEN en MEERJARIGE TAKKEN in de Wyngaerd genoemd
worden, en daerom heeft hy Bladige scheuten (zynde jonge loten) zoo als in de
Aenmerk. Bladz. 167. staet, in bejaerde RANKEN verwisselt.
1399. 1. 4. Dus zullen de Sappen na de onderste Ranken geleid, daer Ranken
schieten en ze bekleden. Zie hoe de Aenmerk. Bladz. 167. dit Artikel uitdrukken.
Door zodanige besnoeijing worden de Sappen beter na de onderste takken afgeleid,
waer door de Wyngaerd, van onder, met jeugdige scheuten bekleed blyft: daer anders,
het snoeijen op een Bot verrigt zynde, de Knoppen niet alleen veel doorschieten,
maer ook de Sappen der onderste Ranken na zig trekken, (te weten, om dat die Botten
gemeenlyk zwaere hout-loten voortbrengen) waer door de WSyngaerd van onder van
Ranken ontbloot word. dat is, Ranken staet te verliezen. [of myne woorden in de
Aenmerk.Bladz. 168. klaerder zyn? Men moet agt geven dat de snede aen de andere
zyde van den Knop geschied, op dat de Wyngaerd-sappen, by afdruiping, niet op
den Knop zypen, maer aen de andere kant afdruipen: als de verbanselde van den
Uitschryver, laet ik aen het oordeel van den Lezer.]
1399. 1. 19. Men moet ook niet te sterk binden, op dat ze niet GEKRENKT worden.
Dit zoude het SCHIETEN beletten. lees de Aenmerk. Bladz. 168. Men moet bezorgt
zyn, dat de Ranken (en loten), door de te sterk aengehaelde banden niet geperst,
GEKREUKT, (dat is een keep bekomen) veel min gekwetst worden; want zulks
zoude het groeijen der UITSCHOTTEN en Druiftrossen beletten.
1399. 2. 43. Om dat de Botten van krachtige Wyngaarden zich eerder tot BOTTEN
schikken; wanneer ze kort gesnoeid zyn, en somtyds nog in dat zelfde jaar
deurschieten,of de Druiftrossen door te grote kracht in ’t volgende jaar vergroeijen.
Zie hoe de woorden in de Aenmerk. Bladz. 169. luiden: Nademael de Botten van
kragtige
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Wyngaerden, haer eerder tot KNOPPEN schikkende, wanneer ze kort gesnoeit zyn,
veeltyds in dat zelve jaer zouden doorschieten, of der zelver Druiftrossen, door te
groten kragt, in het volgende jaer TOT BAERDEN vergroeijen. dat is, geen
Druiftrossen voortbrengen: daer het op aen komt; want het VERGROEJEN van den
Uitschryver kan zo wel op de Loten, als iets anders zien.
1399. 2. 1. deurgaans. lees: altyd.
1399. 2 .4. By den grond. lees: by en uit den grond.
1399. 2. 6. Ondraagbaar houtgewas. Voeg hier agter; deze moeten in haere eerste
groei uitgebroken worden.
1399. 2. 9. Uit het volgend LOT. lees: uit het volgend BOT.
1399. 2. 13. VAN het volgende jaar. lees: VOOR.
1399. 2. 36. Een week of drie. lees: drie weeken. Niet gissende.
1399. 2. 38. Dit snoeijen zet het groeijen paal. Waer toe? tot vergrooting van den
Wyngaerd.
1399. 2. 45. Dat is, die meer dan een uit een BOS komen. Onverstaenbaar: de
Aenmerk. Bladz. 170. te weten als’er meer als een Tros uit ieder KNOP voortkomt,
dat onfeilbaer van wel behandelde Wyngaerden te verwagten is.
1400. 1. 2. Van EEN zo zwaer gewas. lees: GEEN. De woorden in de Aenmerk.
Bladz. 171. luiden aldus: tussen deze mogen, van voren uitgesproten spoortjes van
niet zoo zwaer gewas, ook geënkelt, of om haere nabosjes, met eene byscheut ten
uiterste, gevonden worden.
1400. 1. 4. Om haer blad. lees: tot blad: dat is, tot op het blad, dat by het twede of
derde oog word gevonden.
1400. 1. 27.Niet behouden. lees: niet als des nood. Want om een ledige plaets te
bekleden behoud men wel eens een zwakke rank.
1400. 1. 45. By warm weder. lees: zonnig. Want daer komt het op aen. De Zon
maekt de loten taei.
1400. 1.50. In de zomer gemeenlyk. Voeg hier agter: na de bloei ontrent of enz.
Want men moet zig daer ontrent na de bloei schikken.
1400. 1. 4. van onder) Dan dat de stompjes boven de KNOP te lang gelaten worden;
want dan zouden de KNOPPEN licht deurschieten; daar ze anders dubbelde knoppen
worden. Myne ondervinding komt met die in de Aenmerk. Bladz. 173. over een: dat
is, Als de stompjes boven het BOT te lang gelaten worden, dan word het puntig, en
schiet een LOT uit: maer wanneer het stompje kort, even boven het Bot, zelfs een
weinig gekwetst, gesneden word; dan zwelt het Bot tot een dubbelde Bloem-knop.
1400. 2. 1. Zo eenparig. lees: zoo sterk.
1400. 2. 2. Dat ze eenparig. lees: dat ze ter zelver tyd eenparig konnen enz.
1400. 2. 18. Een derde. lees: tot op een derde: dat is, twee derde uitknippen.
1400. 2. 28. Besloten Kassen. lees: Glaze-kassen. Dit zal mogelyk den Lezer weinig
belang schynen; nogtans komt het hier op aen; om dat men daer door wil verstaen
hebben; dat men, tegen het ryp-worden van de Druiven, de glazen van de Kas moet
weg-nemen om ze in de open Lucht te laten rypen; want als men de glazen voor de
Kas laet blyven, zullen de Druiven, de schillen hard wordende, niet behoorlyk ryp
worden.
1400. 2. 47. Van de stam. lees: stok.
1400. 2. 48. Smaaklykste. Voeg hier agter: daer en tegen zyn die van de oude
Wyngaerden smaeklyker, die het digste aen den stok, en niet aen zoo verre uitgestrekte
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ranken gerypt zyn, vermids ze dikwils de nodige toevoer van Sappen niet gehad
hebben: maer anders enz.
1400. 2. 4. van onder] Een vroeg Voorjaar. de Aenmerk. Bladz. 175. Een voorbarig
Voorjaer: dat is, wanneer alles schielyk groeit.
1401. 1. 4. Word door Vorst veroorzaakt. lees: door Voorjaers Vorst aen jeugdige
Loten veroorzaekt.
1401. 1. 40. Een dag of zeven in ’t Nieuwejaer. Alle het geene hier, en in ’t vervolg,
gezegt word, en uit de Aenmerking. Bladz. 388. - - 390. overgenomen is, word daer
niet, by wyze van voorschriften, voorgesteld; want men moet zig in de Stook-kas na
het Weer, en het Weerglas, daer in hangende, schikken; zynde daerom deszelfs hoogte
en laegte Bladz. 391. uitgedrukt. Maer alles strekt daer alleen tot een voorbeeld van
eene Kas-behandeling. Vervolgens zeggen de Aenmerkingen niet Begint men het
vuur te stoken: maer den 7. January begon de vuurstoking: dewelke het volgende
Jaer (Bladz. 390.) den 1. January begonnen werd.
1401. 1. 45. Zoo het zacht Winter-weer is, hoeft men noit te dekken. Ik zeg het
tegendeel; want, als men by open water, dat zacht Winter-weer zoude konnen genoemt
worden, schraele winden, en stormen in January en February heeft, moet men wel
degelyk dekken. De Aenmerking. zeggen Bladz. 388. Hier op maekte het gestadig
tot den 8. February zagt Winter-weer met weinig Zon, nogtans werd de Kas van
vooren noit bedekt. Den 9. February dekte dezelve enz.
1401. 2. 4. Met zoo eene behandelinge. Als eene verzekering. De Aenmerking.
Bladz. 389. zeggen voorbeeldelyk. Door deze behandelinge; want wy zyn niet
onkundig, dat het zwellen der Knoppen, door veel of weinig Zonneschyn, eerder of
later bevordert word. Vermids ik niet ontdek, dat de Uitschryver ergens eene
Wyngaerds-Stook-kas heeft beschreven, zoo wyze ik den Lezer tot de Aenmerkingen
Bladz. 387.
1401. 2. 21. En voor Mei ryp zyn. Waer de Uitschryver dit heeft gevonden, beken
ik niet te weten. Hy heeft op de eerste Kolom. Reg. 40. gezegt: Men brengt half
December de Glazen voor de Stook-kas. Hy vervolgt Kolom. 2. Reg. 17. als of hy
daer door zyne voortkweking vervroegde. Men kan de Glazen ook den 15. December
voor de Kas brengen, en dan bloeijen de Druiven voor Maert, en zyn voor Mei ryp.
Alles nieuw: ondertussen moet ik den Lezer berigten, dat gemeenlyk de Glazen half
December voor de Kas gebragt worden, en dezelve 1. January gestookt word: en dat
ik noit rype Druiven dan in het laetste van April, en vervolgens in Mei en Juny heb
gezien snyden.
1407. 2. 7. van onder.] Dewyl dit dus onwis gaat, worden deze soorten van Boomen
meest van Inleggers voortgeteeld; maar met dit onderscheid, dat ze niet worden
aangebonden. De woorden in de Aenmerking. Bladz. 200. luiden aldus: Deze drie
soorten worden, ieder afzonderlyk als de Lindeboom, van Inleggers voortgeteeld;
alleen met dat onderscheid, dat deze niet worden aengebonden. te weten als de
Lindeboom.
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